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RESOLUÇÃO N2 026/FP/2014
Processo n2 062/PV/2014
O Tribunal de Contas analisou o Despacho da Sra. Ministra da Indústria,
de 9 de Janeiro de 2014, que nomeia Joana Solange Almeida de Sousa,
técnica superior, para exercer em comissão de serviço o cargo de chefe de
departamento.
Acompanham o Despacho, para além dos legalmente exigíveis, os seguintes
documentos:
• Contrato de trabalho por tempo determinado, celebrado em 1 de
Outubro de 2012, entre o Ministério da Indústria e a senhora Joana
Solange Almeida de Sousa.
• Carta da Sra. Ministra da Indústria, dirigida ao Sr. Ministro da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, pedindo autorização
para nomeação extraordinária da Sra. Joana Solange Almeida de Sousa,
para ocupar o cargo de chefe de departamento, "atendendo à extrema
necessidade de quadros que o Ministério vive..."
• Ofício do Gabinete do Sr. Ministro da Administração Pública, Trabalho
e Segurança Social, manifestando a sua concordância com a petição
da Sra. Ministra da Indústria.
Apreciando
A Sra. Ministra da Indústria solicitou ao Sr. Ministro da Administração
Pública, Trabalho e Segurança Social, autorização para a nomeação da interessada, para ocupar o cargo de chefe de departamento.
Nos termos do artigo 8.2 da Lei n.2 13/96 de 13 de Julho, compete ao Tribunal
de Contas analisar os actos e contratos a ela submetidos em conformidade
com a lei.
De acordo com o Decreto-Lei n.2 12/94 de 1 de Julho, que estabelece
o regime jurídico e condições de exercício de cargos de direcção e chefia,
estabelece no seu artigo 4.2 que "o recrutamento para o cargo de chefe de
departamento é feito, em regra, por escolha de entre os seguintes funcionários:
a) titulares de cargos imediatamente inferiores; b) técnicos, no mínimo médios,
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de maior categoria na respectiva carreira com competência comprovada; c)
seis anos de experiência profissional e d) classificação de serviço pelo menos
de bom, nos últimos quatro anos.
Do enunciado do artigo atrás citado, ressalta um elemento fundamental
para o desempenho do cargo de chefe de departamento, que é o de ser funcionário, ou seja, que o candidato esteja vinculado à Administração Pública.
E o vínculo com a Administração Pública adquire-se através do concurso
público, que é a regra de admissão de pessoal na função pública.
Como se observa dos elementos documentais junto aos autos, a interessada
não tem qualquer vínculo com a Administração Pública, pois o contrato de
trabalho por tempo determinado vigora no prazo de até 12 meses, caducando
automaticamente, vencido o respectivo prazo.
Neste contexto, não é possível, pelo menos na actual condição, a nomeação
da interessada para o cargo de chefe de departamento.
Embora as razões invocadas pela Sra. Ministra da Indústria possam ser
compreendidas pelo Tribunal, não podem no entanto, por ele ser atendidas,
em sede de fiscalização preventiva, que tem por fim verificar a conformidade
dos actos e contratos com as leis vigentes.
Face à desconformidade da nomeação com a lei em vigor, não há outra
solução senão recusar o visto.
Pelos fundamentos expostos, decide o Tribunal de Contas em sessão diária
de visto da 1? Câmara, Recusar o Visto ao Despacho de Nomeação em causa.
Notifique
Luanda, 26 de Março de 2014
As Juízas Conselheiras
Conceição Matos
Ana Chaves
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RESOLUÇÃO NP- 033/FP/2014
Processos nfs 1844 e 1845/PV/2014

1. O Tribunal de Contas apreciou os Diplomas de Provimento dos candidatos
abaixo descritos, que ingressam no quadro do pessoal da Administração
Municipal de Quilengues:
• Efraim Domingos Curigiquila; e
• Lima Amável Barros de Matos.
2. Compulsada a lista de Classificação Final publicada no Jornal de Angola, aos
29 de Agosto de 2013, constatou-se que os candidatos acima mencionados
concorreram para categoria de Técnico Superior de 2.2 Classe. Acontece
porém, que o candidato Lima Amável Barros de Matos, não possui o grau
de Licenciatura, conforme determina a alínea f) do artigo 13.2 do Decreto
n.2 24/91, de 29 de Junho, pelo que não pode ingressar na categoria de
Técnico Superior de 2.2 Classe.
3. Relativamente ao candidato Efraim Domingos Curigiquila, verificou-se que
apesar de possuir o grau de Licenciatura, requisito indispensável para o
ingresso na categoria de Técnico Superior de 2.2 Classe, conforme a alínea
f) do artigo 13.2 do Decreto n.2 24/91, de 29 do Junho, participou como
membro da Comissão de Júri (Vice-Presidente) do Concurso Público em que
se apresenta como candidato, em igualdade com os demais concorrentes,
o que constitui violação dos princípios da imparcialidade, da igualdade,
da concorrência, nos termos do artigo 6.2 do Decreto-Lei 16 A/95, de 15
Dezembro, conjugado com o n.2 6 do artigo 15.2 do Decreto Presidencial
n.2 102/11, de 23 de Maio.
4. Face ao exposto, decide-se recusar o Visto aos diplomas em apreço, com
fundamento nas normas da alínea f) do artigo 13.2 do Decreto n.2 24/91, de
29 de Junho, conjugado com o n.2 6 do artigo 15.2 do Decreto Presidencial
n.2 102/11, de 23 de Maio.
São devidos emolumentos
Notifique-se
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Luanda, 10 de Abril de 2014
A Juíza Conselheira (Relatora)
Conceição Matos
A Juíza Conselheira (Adjunta)
Eva Almeida
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RESOLUÇÃO N2 041/FP/2014
Processo n2 503

Em S.d.v de 11 de Julho do corrente ano, foi analisado o diploma de
provimento de Ludmila Irene Oliveira Domingos para em comissão de serviço
exercer as funções de técnica de Informática do Gabinete do Secretário de
Estado de Geologia e Minas, equiparada, para efeito de renumeração, a Técnica
Superior de 2.-4. Classe.
O Despacho em análise "equipara" uma técnica de Informática a um técnico
superior de 2.-4 Classe.
As equiparações para efeitos de categorias e, consequentemente, remuneratórios, devem ser feitos por lei e não por um acto administrativo de
Provimento.
O Despacho enferma de vício de lei.
Nestes termos deve o Sr. Ministro sanar a Irregularidade/ilegalidade.
Comunicações necessárias
As Juízas Conselheiras
Ana Chaves
Conceição Matos
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1? CÂMARA
RESOLUÇÃO NQ 050/FP/2014
Em sessão diária de visto foram apreciados os processos dos candidatos;
Jonny Olívio Pinnock e Soraya Patrícia de Sousa Pereira, concorrentes às
categorias de Técnico de 3.á classe e Técnico Superior de 2.á classe, respectivamente, do quadro de pessoal da Provedoria de Justiça.
Considerando que:
1- Registou-se a ausência no processo do candidato Jonny Olívio Pinnock,
da Declaração de Reconhecimento dos seus estudos feitos no exterior do País;
2- A candidata Soraya Patrícia de Sousa Pereira não fez prova bastante
da conclusão da licenciatura (juntou declaração de frequência do 5.2 ano do
curso de Direito);
3- Tais elementos foram solicitados pela Direcção dos Serviços Técnicos
deste Tribunal, em Abril de 2014 (vide of. Ref. 143/CG/PV/2014) sem
qualquer resposta até à presente data;
Decide-se Recusar o visto aos diplomas de provimento dos referidos
candidatos, por incumprimento das normas do n.2 1 do art.2 22.2 do Decreto
Presidencial n.2 233/12 de 4 de Dezembro e al. f) do art.213.2
do Decreto
24/91 de 29 de Junho.
Notifique-se
Luanda, 28 de Julho de 2014
As juizas Conselheiras
Conceição Matos
Eva Almeida
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1?- CÂMARA
RESOLUÇÃO N-q 115/FP/2014
Processos n." 592, 594, 596, 603 e 644/PV/2014

Pela Resolução 62/PV/2014, a que respeita a sessão diária de visto do dia
8 do transacto mês de Agosto do presente ano, foram recusados vistos aos
Contratos Administrativos de Provimento de alguns agentes administrativos
provenientes do Ministério da Indústria, que a seguir se descriminam, nos
termos e com os fundamentos que aqui se dão por inteiramente reproduzidos:
1- Técnico Superior de 2. 2 Classe
• Fernando Madaleno Pedro Dias
2 - Motorista de Ligeiros de 2.2 Classe
• Aníbal Rosário Garcia Mendes
3 - Assessor Principal
• Maria da Purificação Meno Alexandre Tati Barros
4- Primeiro Assessor Principal
• Fernando Rodrigues Timóteo
5 - Técnico Superior de 1.2 Classe
• Cristino Costa
6- Segundo Oficial Administrativo
• Afonso Zaka Zinga
Notificado da supracitada Resolução n.2 62/FP/2014, o Ministério da
Indústria, pela mão da Directora em Exercício do seu Gabinete de Recursos
Humanos, reagiu, através do Ofício sob a referência n.2 115/GRH/MIND/2014,
com data de 21/08/2014 mas que deu entrada neste Tribunal a 25/08/2014,
limitando-se a prestar uma informação que em nada altera a estrutura da
decisão arbitrada por este Tribunal.
Nesta fase do processo, em que não foram solicitados nem elementos
(Art.2 62.2 n.2 4, da Lei 13/10, de 9 de Julho) nem quaisquer informações ao
Ministério da Indústria, por um lado e não se conformando o mesmo com a

VOLUME III
JURISPRUDÊNCIA I TRIBUNAL DE CONTAS

1159

REPÚBLICA DE ANGOLA
Tribunal de Contas

decisão deste Tribunal, por outro lado, deveria ele, Departamento Ministerial
da Indústria, fazer uso dos mecanismos legais de reacção colocados à sua
disposição que são ou a reclamação ou o recurso, nos termos, respectivamente,
1 alínea b) e c), 2 e 3 ambos da Lei 13/10, de
dos Art." 54.2 n.2 2 e 102.2
9 de Julho.
O expediente proveniente do Ministério da Indústria não tem, assim, em
nosso entender, a natureza nem de reclamação nem de recurso.
Ainda que de reclamação ou de recurso se tratasse, a Directora do Gabinete
dos Recursos Humanos não configura nenhuma das entidades elencadas no
citado Art.2 102.2 da Lei 13/10, de 9 de Julho o que suscitaria a questão da
sua legitimidade na prática do acto, já que não é nem o Membro do Executivo
nem "o serviço interessado através do seu dirigente" (n.2 1 alíneas a) e c))
nem o funcionário ou agente interessado em acto ou contrato a quem tenha
sido recusado visto..." (n '52 e 3)
Concomitantemente, haveria, seguramente, o problema da tempestividade
da prática do acto de reclamação ou do recurso que é de 10 (dez) dias. Fazendo
crédito no facto de que o Ministério da Indústria teria recebido a notificação
nos dois dias imediatamente a seguir ao proferimento da decisão do Tribunal
(Art.2 68.2 n.2 2 da Lei 13/10) e mesmo admitindo a hipótese de que o Ofício
teria sido produzido no dia 21/8/2014 (data feita consignar no mesmo mas
que deu entrada no Tribunal apenas no dia 25/8), ainda assim, o acto estaria
fora de tempo, pois, teriam decorrido mais do que dez dias.
Tudo visto e ponderado, tem-se que, efectivamente e, no rigor dos termos,
o expediente proveniente do Ministério da Justiça subjudice não é, salvo melhor
entendimento à luz das disposições dos Art." 54.2 n.2 2 e 102.2 n" 1 alíneas
b) e c), 2 e 3, ambos da Lei 13/10, de 9 de Julho, nem uma reclamação nem
um recurso que, jurídico-legalmente, obriguem a uma eventual modificação
ou extinção da decisão proferida por este Tribunal em sede da Fiscalização
Preventiva dos Contratos Administrativos de Provimento cujo pedido de
visto foi recusado.
Não obstante, nada impede que possam ser aproveitados elementos antes
em falta e ora presentes nos autos para agregá-los aí onde a superveniência
dos mesmos signifique um dado positivo a substanciar os direitos adquiridos
perseguidos e defendidos pelos agentes administrativos atingidos pela decisão
do Tribunal.
O facto de não ter sido interpostos ou a reclamação ou o recurso por quem
deveria fazê-lo e no caso, o Ministério da Indústria, resulta em claro prejuízo
do direito do agente administrativo impugnar a decisão consignado no Art.
r's 102.2 n.2 3 da Lei 13/10, de 9 de Julho.
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Termos em que os desta Câmara decidem, em sessão plenária:
a)- Modificar a Resolução n. 2
62/FP/2014 no que toca aos agentes
administrativos Fernando Madaleno Pedro Dias, Maria da Purificação
Meno Alexandre Tati Barros, Fernando Rodrigues Timóteo e Afonso
Zaka Zinga, concedendo o visto aos respectivos Contratos.
b)- Quanto aos agentes administrativos Aníbal Rosário Garcia Mendes
e Cristino Costa deve o Ministério da Indústria no prazo de 5 (cinco)
dias fazer prova de que se está em presença de um caso de ingresso e
se juntar aos autos o referido Despacho n.2
38/2007, de 19 de Junho,
respectivamente.
São devidos emolumentos
Notifique-se
Luanda, 30 de Setembro de 2014
O Juiz Conselheiro
Caetano Baião
A Juíza Conselheira
Eva Almeida
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1 á CÂMARA
RESOLUÇÃO N 2 128/FP/2014
Processos n."' 1766 e 1944/PV/2014

Em sessão extraordinária de visto de 21 de Outubro de 2014, o Tribunal de
Contas analisou os Contratos Administrativos de Provimento dos candidatos
ao Concurso Público de Ingresso, cujos nomes e respectivas categorias estão
abaixo discriminados, do quadro do pessoal do HOSPITAL AMÉRICO BOAVIDA.
Os processos foram submetidos à fiscalização prévia do Tribunal de Contas
por intermédio do Ofício n.2 50 1/GDG- HAB/2014, de 11 de Setembro.
Da análise preliminar dos mesmos, constatou-se que os candidatos Ana
Teresa de Oliveira Gaspar Lemos e Quito de Jesus António Rodrigues,
apesar de terem sido aprovados e admitidos ao ingresso nas categorias de
Vigilante de 3. 2 Classe e Maqueiro de 3.á Classe,
respectivamente, têm
idade superior a 35 anos e não se enquadram nas excepções previstas
no n.2 1, do artigo 1.2, do Decreto n.2
6/08 de 10 de Abril, cuja vigência foi
prorrogada através do Decreto Presidencial n. 2 137/13 de 24 de Setembro,
para que possam ser excepcionalmente admitidos. A alínea b) do n.2 1 do
artigo 5.2 do Decreto n.2
25/91 de 29 de Junho, estabelece, como um dos
requisitos para o provimento de funções na Administração Pública, a
idade não inferior a 18 anos e nem superior a 35 anos.
Como é missão do Tribunal de Contas, no âmbito de fiscalização preventiva,
verificar se os actos e os contratos a ela sujeitos estão conformes as
leis vigentes (...), conclui-se, pelo exposto, que o acto de admissão destes
referidos candidatos não está conforme aos diplomas legais supracitados.
Por este facto, decide-se Recusar o VISTO
aos diplomas de provimento
dos senhores Ana Teresa de Oliveira Gaspar Lemos e Quito de Jesus
António Rodrigues, que os admite nas categorias de Vigilante de 3.
2- Classe
e Maqueiro de 3.2 Classe, respectivamente.
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Notifique-se
Luanda, aos 21 de Outubro de 2014
O juiz Conselheiro (Relator)
Julião António

A Juíza Conselheira
Eva Almeida
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1- CÂMARA
RESOLUÇÃO NI 2 149/FP/2014
Processos n.`" 2238, 2239, 2241, 2242, 2243, 2244, 2247, 2248, 2249,
2250, 2252, 2256, 2258, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2268,
2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2277, 2281, 2285, 2286, 2288,
2289 e 2291/PV/2014

O Ministério da Administração do Território remeteu a este Tribunal,
para efeitos de Fiscalização Preventiva, nos termos dos n.- 1 e 2 do Art.9 8.9
da Lei 13/10, de 9 de Julho, 33 (Trinta e Três) Processos de Candidaturas ao
preenchimento de vagas aí criadas nas mais diversas categorias funcionais e
no âmbito do Concurso Público de ingresso e acesso realizado para esse efeito.
Nesta conformidade, em sessão diária de visto do dia 19 de Novembro
de 2014 foram concedidos vistos aos Contratos, Despachos de Nomeação e
respectivos Títulos de Provimento respeitantes aos seguintes candidatos:
A- Ingresso
1- Técnico Superior de 2.2 Classe

Ana Augusta Pinto
Alice Kuaéla Muenho
Maria Dina de Jesus Cortez
Sara Domingos João Manuel Domingos
Rita Domingos
2- Técnico de 3.2 Classe
Luzia Florbela Sebastião de Sousa Gaspar
Isabel Maria Pereira da Conceição
Albino André Guerra
Idalina Pedro de Pina Monteiro da Silva
3- Técnico Médio de 3.2 Classe
Beatriz da Silva Martins
Cerqueira António Cadete Cristóvão
Cristina Maria da Silva
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Delfina Cafeca Songo
Dulce de Fátima Pascoal Mateus Ernesto
Esperança Tchissola das Chagas Ribeiro Rodrigues
Maria Elizeth Mariano da Cruz Dias
Maria José Quizua Vunge
Matilde Lopes Tavares
Quiesse Juliana Fernando
Vicência Antónia da Silva
David Mutange Canzoca
Teresa do Céu Francisco Gonçalves Cordeiro
4- Escriturário - Dactilógrafo
Avelino Gomes Gonga
Inês Sebastião Pascoal Cabral
B- Acesso
1- Técnico Superior Principal
Domingos de Gusmão Marques Airosa
Técnico
Superior de 1E Classe
2Altamira Teresa Ernesto Neves Sebastião
Técnico
de 2.B Classe
3Nair Patrícia de Almeida Guange
4- Técnico Médio de 2.g- Classe
Abrantes Lourenço Sebastião
Alcides Roque dos Santos Trosso Chicale
Por não conformidade com a legislação em vigor, não implicando ainda,
é verdade, nenhuma das situações elencadas no n.2 1 alíneas a), b), c) e d)
do Art.2 63.2 da Lei 13/10, de 9 de Julho, são devolvidos os Despachos de
Nomeação e outros actos referentes aos agentes abaixo discriminados, nos
termos e com os fundamentos seguintes:
1- Técnico Superior de 1.ã Classe
Fátima da Graça Almeida Ferreira
Nas notações anuais feitas a respeito da candidata, referentes aos períodos
de 01/01/11 a 31/12/11; 02/01/12 a 31/12/12 e a um 3.2 que se refere
ao espaço de Janeiro a Dezembro de 2013 obteve a classificação "Regular"
em todas elas.
Almerinda Nikilanda Leal de Almeida
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Nas notações a ela respeitantes reportando-se aos períodos de 0/01/11
a 11/12/11; 01/01/12 a 30/12/12 e 01/01/13 a 31/12/13, a candidata
obteve a classificação de "Regular" em todas elas.
Nos termos da alínea e) do Art.2 13.2 do Decreto n.2
24/91, de 29 de Junho,
o recrutamento do Técnico Superior de 12 Classe deve fazer-se dentre os
Técnicos Superiores de 2.g Classe, com 3 anos na categoria, classificados
de bom.
Existindo nos autos sinais de que as candidatas preenchem o requisito da
permanência mínima de 3 anos na categoria, já o mesmo não se pode afirmar
relativamente à condição de "bom" de que se deve revestir a sua classificação
de serviço que foi de "regular" nas três vezes em que o seu desempenho e
outros mais factores de ponderação foram sujeitos a exame.
Como se lê do preâmbulo do citado Decreto n.2 24/91, dois dos objectivos
perseguidos pela regulamentação das disposições que na Lei 17/90, de 20
de Outubro, estabelecem os princípios gerais sobre a gestão de pessoal, no
que às carreiras, ingresso, acesso e progressão na Administração Pública diz
respeito, são a moralização e a valorização
do exercício da Função Pública.
Do que resulta que se deva fazer da Função Pública o espelho da máquina
funcional administrativa de qualquer nação, para a qual devem ser, por isso,
mobilizados os agentes que, em princípio, devam dar garantias e exemplos
não apenas de bom desempenho mas e sobretudo de probidade e integridade
públicas.
As candidatas em questão, não obtiveram nem um "bom" sequer.
Outrossim, por não conformidade com a legislação em vigor, importando
entretanto, a natureza da irregularidade na nulidade do acto, constituindo, por
consequência disso, fundamento bastante de recusa de visto, nos termos do
n.2 1 alínea a) da Lei 13/10, de 9 de Julho, é recusado o visto aos Despachos
de Nomeação e respectivos Títulos de Provimento respeitantes às candidatas
seguintes:
1- Técnico Médio de 1. 4 Classe
Noémia Mateus Simão
A candidata foi notada com a classificação de "Regular" relativamente
aos períodos de 01/01/11 a 31/12/11; 05/01/12 a 31/12/12 e 01/01/13
a 31/12/13.
Consta dos autos que a candidata, na notação anual de 02/02/12, referente
ao período de 01/01/2011 a 31/12/2011, foi avaliada como Técnica Média
de 1.g Classe e já na de 31/01/13, reportando-se ao período de 05/01/2012
a 31/12/2012, foi valorada enquanto Técnica Média de 2.g Classe.
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Suscitam-se aqui duas questões: primeira, a que tem a ver com a falta do
requisito "bom" com que deve candidatar-se à categoria, por exigência da
do citado Decreto 24/91, de 29 de Junho. A segunda,
alínea d) do Art.2 19.2
prende-se com a disparidade havida na designação da candidata nas suas
duas notações anuais em que aparece como Técnica Média de 3.E Classe,
noutra; sendo de 32 classe, não pode
numa e Técnica Média de 2.E Classe,
concorrer para a de 1.2 Classe sem passar pela categoria de Técnica Média de
Classe em 2012, não tem preenchido
2.2 Classe e sendo Técnica Média de 2.2
o requisito do tempo mínimo de 3 anos para concorrer em 2014 à categoria
de Técnica Média de 1.E Classe, exigência, aliás, também da já citada alínea
d) do Art.2 19.c-' do Decreto a que vimos fazendo referência.
2- Técnica Média de 3.E Classe
Francisca da Conceição Coimbra
O número do Bilhete de Identidade - 00005872LA037 e a data de nascimento - 12/09/1968, constantes da Declaração de Frequência Universitária
do 3.2 ano do Curso de Psicologia, emitida pelo Instituto Superior Politécnico
Kalandula de Angola aos 13/05/2014, não são condicentes com a realidade
consignada e retratada no Bilhete de Identidade junto aos autos por fotocópia, de acordo com a qual a candidata é titular do Bilhete de Identidade n.2
000047674LA024 e nasceu a 12/05/1964.
Estes factos não só descredibilizam a identidade da candidata como
também tornam questionável a autenticidade da supracitada Declaração de
Frequência Universitária do 3.2 ano do Curso de Psicologia.
São devidos emolumentos
Notifique-se
Luanda, 19 de Novembro de 2014
O Juiz Conselheiro (Relator)
Caetano Baião
A Juíza Conselheira
Conceição Matos
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1. CÂMARA
RESOLUÇÃO N 2 167/FP/2014
Processo ng 207/PV/2014

Em Sessão Diária de Visto de 22 de Dezembro de 2014, o Tribunal de
Contas apreciou o Contrato Individual de Trabalho e o Título de Provimento do
candidato Cláudio Daniel Pedro Matabicho, admitido na categoria de Professor
Primário Diplomado do 6.2 escalão, do quadro do pessoal da Direcção Provincial
da Educação Ciência e Tecnologia do Governo da Província da Lunda-Norte.
Da apreciação dos documentos constantes dos autos, constatou-se que
a entidade anexou a Declaração de Habilitações Literárias do candidato,
passada pelo Centro Pré-Universitário de Luanda-Ingombota (Escola do H.
Ciclo do Ensino Secundário n.2 3030-PUNIV-Ingombota). Nestes termos, o
Tribunal de Contas solicitou à Instituição (Puniv-Ingombota), a confirmação
da autenticidade do documento em questão, por meio do ofício n.° 644/CG/
FP/TC2014, de 26 de Setembro, pelo facto do documento suscitar dúvidas
quanto à sua autenticidade.
Em resposta, a Direcção do Centro Pré-Universitário, através do Ofício n.2
361/GD/E.E.S.II. N. 1097 (EX.3030)-ING./2014, 01 de Outubro, informou
ao Tribunal de Contas que a referida Declaração de Habilitações Literárias
apresentada pelo candidato é falsa.
Este facto constitui fundamento bastante que obsta o provimento do
candidato. De igual modo, a falsificação constitui ilícito criminal, nos termos
do n.2 2 do artigo 216 2 do Código Penal.
Face ao exposto, decide este Tribunal em recusar o Visto ao processo
supracitado.
Dê-se conhecimento ao Ministério Público.
São devidos emolumentos
Notifique-se
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Tribunal de Contas em Luanda, aos 22 de Dezembro de 2014
O Juiz Conselheiro (Relator)
Julião António
A Juíza Conselheira (Adjunta)
Eva Almeida
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a abertura do procedimento (art.2 37.2 n.2 2 da Lei 20/10) e o que cria a
Comissão de Avaliação das Propostas (Art. 41.2; 42.2 e 43.2 da Lei 20/10)
bem assim da publicação do anúncio da abertura do concurso (Art.-. 592,
119.2 e 145.2, todos da Lei 20/10).
6. O Contrato subjudice foi celebrado entre o Gabinete Técnico de Reconversão Urbana do Cazenga e Sambizanga - GTRUCS, entidade pública contratante, angolana, portanto e o Consórcio ARCADIS LOGOS - ITA, uma entidade
resultante da associação de duas empresas de nacionalidade brasileira.
Quer a documentação respeitante a cada uma das empresas integrantes
do Consórcio quer a referente à constituição do próprio Consórcio nenhuma
foi autenticada nem pelo Ministério das Relações Exteriores ou dos Negócios
Estrangeiros do Brasil nem pelos Serviços Consulares da Embaixada de Angola
naquele País, condição necessária e indispensável a que façam prova bastante
de autenticidade no nosso País, como se colhe da disposição combinada do
1 e 2 do Art.2 540.2 do Código
n.2 1 do Art.2 n.2 365.2 do Código Civil e dos
de Processo Civil.
7. O Contrato em estudo foi assinado pelas partes contratantes no dia 9 de
Outubro de 2013, nele se estabelecendo os termos e as condições respeitantes
aos fins que ditaram a sua celebração.
Porém, o prazo de execução, elemento de importância assinalável em
qualquer relação contratual de que resultem direitos, deveres e obrigações
do tipo dos constantes do presente Contrato para as partes, não foi fixado.
Aliás, é uma das condições constitutivas do critério de escolha e preferência
à pessoa da entidade concorrente para efeitos de adjudicação, ao lado, da
condição preço com que, eventualmente, pode configurar a proposta economicamente mais vantajosa.
Pela sua inquestionável importância, ele elenca o quadro de elementos
que um Contrato deve conter, sob pena de nulidade, como se retira do n.2 1
do Art.2 110.2 da Lei 20/10, de 7 de Setembro.
8. Lê-se da Cláusula Vigésima Quarta, a vontade expressa pelas partes
contratantes relativamente aos modos de prestação da garantia, remetendo-se-nos para os termos do Anexo V (A e B) que, entretanto, e apesar de fazer
parte integrante do Contrato, não foi junto ao mesmo. Aliás, grande parte
dos Anexos enumerados na Cláusula Trigésima Segunda não está apensa
ao Contrato, o que dificulta, sobre, maneira a concatenação necessária dos
factos em estudo.
Ainda em relação à caução, o documento que constitui fls. 402 dos autos,
que nos parece tratar-se do comprovativo da satisfação da exigência legal
contida no Art.2 103.2 e seguintes da citada Lei 20/10, vem produzido na
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língua inglesa e não foi certificado por nenhum banco angolano, ficando-se na
dúvida sobre a idoneidade do seu emissário, por um lado e o seu consequente
poder quitativo, por outro lado.
A reconversão urbana do Município do Cazenga e dos Distritos Urbanos
do Sambizanga e do Rangel bem como de qualquer outro território não só
da cidade mas também da Província de Luanda reveste-se de uma importância estratégica e de valor político-social incalculável, já que se destina a
proporcionar, acima de tudo, uma melhor qualidade de vida às populações
neles habitantes. Porem, as debilidades em termos de instrução processual
constatadas obrigam-nos a condicionar a concessão do visto ao presente
Contrato a uma arrumação do respectivo procedimento o mais conforme
possível aos comandos da legislação aplicável, de que se destaca a Lei 20/10,
de 7 de Setembro que foi a menos observada.
Termos em que, os Juízes desta Câmara, reunidos em sessão de visto,
decidem devolver o Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria para
Apoio à Gestão e Formação do GTRUCS com vista a que esta entidade faça
observar e observe, ela mesma, os procedimentos seguintes, apôs o que poderá
voltar a remeter o mesmo a este Tribunal para os pertinentes efeitos legais:
a)- Autenticação junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros Brasileiro
e das Autoridades Consulares da Embaixada de Angola no Brasil do
Contrato de Consórcio, dos Estatutos das Empresas Integrantes do
Consórcio, do comprovativo da garantia Bancária respeitante à caução
nos termos dos
5 e 6 da presente Resolução, em obediência ao que
se comanda nos Art.- 365.2 n.2 1 do C.C. e 540 2
1 e 2 do CPC.
b)- Fixação do prazo de execução, de forma expressa no Contrato, ainda
que por via de uma adenda.
c)- Junção aos autos dos Anexos, principalmente do Anexo V (A e B).
d)- Certificação do comprovativo da prestação da caução por um Banco
Angolano.
Notifique-se
Luanda, 23 de Abril de 2014
O Juiz Conselheiro (Relator)
Caetano Baião
A Juíza Conselheira (Adjunta)
Eva Almeida
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RESOLUÇÃO N 2 072/FP/2014
Processo n° 287/PV/2014
A Dos cFactos
Fçaãco N
Direcção N acional de Impostos, submeteu a esta Corte, para efeitos de
Fiscalização Prévia, através do Ofício N.91076/292/DAG/DNI/MINFIN/2014,
de 27 de Maio, com entrada no dia 11 de Junho de 2014, o Contrato de
Fornecimento de material Informático para tratamento de informação, no
valor de Akz 234.927.913,82 (Duzentos e Trinta e Quatro Milhões,
Novecentos e Vinte Sete Mil, Novecentos e Treze Kwanzas e Oitenta e Dois
Cêntimos), celebrado com a empresa MEDTCH-ENGENHRIA HOSPITALAR E
ELECTROTECNIA, Lda.
A decisão de Contratar, a escolha do Procedimento, bem como a da criação
da Comissão de Avaliação do Procedimento, foram de iniciativa da Directora
Nacional de Impostos.
O Procedimento pré-contratual adoptado foi o concurso limitado sem
apresentação de candidaturas, em atenção o valor do contrato.
O prazo de execução do objecto contratual é de sessenta dias, a contar da
data da outorga do contrato.
Após apreciação substancial das propostas, a Comissão de Avaliação do
Procedimento, deliberou admitir apenas as empresas, MEDDTECH e SAFEBOX,
sendo que, as outras duas concorrentes, no caso, NCR - Lda. e PRODUSOL,
foram excluídas por não cumprirem o estipulado nos pontos 16, 20 e 21 do
Programa do concurso.
O Critério escolhido pela entidade adjudicante para adjudicação do contrato
foi o da proposta economicamente mais vantajosa, tendo em consideração
os seguintes factores: Valor da proposta 35%, Especificações técnicas 40%,
Prazo de entrega 20% e capacidade de Assistência técnica 5%.
Não consta dos autos o comprovativo da prestação da caução definitiva.
O Contrato em apreço foi assinado em Março do ano em curso, pela
Senhora Alice Paula dos Santos Neves, Directora Nacional dos Impostos, em
representação da entidade contratante, e pelo senhor Cesar Aluizo de Sousa
Assis, Socio Gerente da empresa MEDTCH-LDA.
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apreço, reveste a natureza jurídica de contrato Administrativo, de espécie Contrato de Aquisição de bens móveis, cujo regime jurídico
encontramos na Lei n.2 20/10 de 07 de Setembro, publicada no Diário da
República I Série n.2 170 (Lei da Contratação Pública).
É importante referir que, as partes, o objecto, a indicação do acto de
adjudicação, preço contratual, prazo de execução das principais prestações,
estão claramente identificados no contrato, como preceitua o artigo n.2 110.2
da Lei n.2 20/10 de 07 de Setembro, porém não houve referência relativamente
à caução, como preceituado na alinha f) do artigo acima citado.
A decisão de contratar, a autorização da despesa, a escolha do procedimento, bem como a prática de todos os actos que conformam a concurso
limitado sem apresentação de candidatura, foram praticados pela Exma.
Sra. Directora Nacional de Impostos, sem no entanto, possuir competências
para o efeito.
A Direcção Nacional de Impostos, é um serviço de apoio técnico ao titular da
pasta Ministerial das Finanças, que em termos de organização e estrutura dos
Departamentos Ministeriais, encontra-se na dependência hierárquica de sua
Excelência Senhor Ministro das Finanças, pelo que, não possui personalidade
e capacidade jurídica para estabelecer relações jus administrativa de per si.
Do que decorre do desenvolvimento precedente, o único órgão com competência para prática de todos actos atinentes a contratação pública a nível
do Ministério das Finanças, é Sua Excelência Senhor Ministro das Finanças, ao
abrigo das disposições combinadas dos artigos 31.2, 32.2 e 34.2 concatenado
com al. b) do anexo II, todos da Lei n.2 20/10, de 07 de Setembro.
Do exposto, antes da execução do contrato, o órgão competente deve
praticar o acto administrativo secundário que se consubstancia na ratificação-sanação, com o fito de se sanar o vício resultante da incompetência relativa
que enferma todo procedimento pré-contratual e por via deste, extensivo ao
próprio contrato. Vide o n.2 3 do art.2 80.2 do Decreto-Lei n.2 16-A/95 de 15
Dezembro, Publicado no Diário da República n.2 50/95-Ia série.
No que tange ao prazo de execução do contrato, constatou-se uma discrepância entre o estipulado no ponto n.2 1 do Caderno de Encargos (15 dias),
e o previsto na cláusula T do contrato (60 dias).
Considerando que o Caderno de Encargos, é a peça do Procedimento que
contém as cláusulas jurídicas, administrativas, financeiras e técnicas especiais
e gerais que serão incluídas no contrato, não se pode aceitar o descrito no
parágrafo anterior. Assim, a entidade adjudicante subverteu os princípios da
estabilidade e imutabilidade das peças procedimentais.
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Não consta dos autos o comprovativo da prestação da caução definitiva,
que garante o exacto e pontual cumprimento das obrigações emergentes da
relação jurídico-contratual que impendem sobre o adjudicatário, nos termos
do n.2 1 do art.2 103.2 da Lei n.2 20/10 de 07 de Setembro.
Tratando-se de uma norma imperativa, a entidade adjudicante deve exigir
que a co-contratante preste a referida caução para salvaguardar o eventual
incumprimento ou cumprimento defeituoso das prestações, objecto do
contrato em apreço.
Dos autos constam duas Notas de Cabimentação com os
780 e 1,
com datas de 12 de Dezembro de 2013 e 17 de Janeiro de 2014, respectivamente, com os valores de Akz 35.239.187,00 (Trinta e Cinco Milhões,
Duzentos e Trinta e Nove Mil e Cento e Oitenta e Sete Kwanzas), e Akz
199.688.726,82 (Cento e Noventa e Nove Milhões, Seiscentos e Oitenta
e Oito Mil, Setecentos e Vinte e Seis Kwanzas e Oitenta e Dois Cêntimos)
correspondentes a 100% do valor contratual.
Esta despesa de aquisição de material informático consta do Orçamento
Geral de Estado de 2014, no Programa de Actividade Permanente, inserida
no Projecto Dni - Gastos Administrativos, na Rubrica de Despesas de Funcionamento e de Apoio ao Desenvolvimento, com uma verba total de Akz
12.665.626.403,00 (Doze Mil Milhões, Seiscentos e Sessenta e Cinco
Milhões, Seiscentos e Vinte e Seis Mil e Quatrocentos e Três Kwanzas).
Este valor é suficiente para cobrir a despesa assumida.
Do acima exposto, a despesa é exequível, ao abrigo das disposições
combinadas do n.c! 2 e 3 do art.2 6.2 do Decreto Presidencial n.2 232/13 de
31 de Dezembro, alíneas a) e b) do n.2 1 do art.2 30.2, n.2 2 do art.2 31.2 da
Lei n.2 15/10, de 14 de Julho, alíneas a) e b) do n.2 2 e n.2 3 do artigo 9.2
da
Lei n.2- 13/13, de 31 de Dezembro;
III. Decisão
Pelo exposto, decide-se em Sessão Diária de visto, em devolver o referido
processo para no prazo de até 15 dias à entidade remetente sane os vícios
procedimentais nomeadamente:
• Ratificação-Sanação por Sua Excelência Senhor Ministro das Finanças
para validar os actos praticados pela Exma. Sra. Directora Nacional
de Impostos;
• Exigir que o adjudicatário preste a caução definitiva antes da execução
do objecto contratual.
Notifique-se
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Luanda, aos 11 de Julho de 2014
O Juiz Conselheiro (Relator)
Julião António
A Juíza Conselheira (Adjunta)
Conceição Matos
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12 CÂMARA
RESOLUÇÃO NI2 084/FP/2014
Processo n2 299/PV/2013

I. Dos Factos
O Ministério das Finanças, através da Direcção Nacional do Património
do Estado remeteu para efeito de Fiscalização Prévia, através do ofício n.2
00601/DGP.DNPE/2014, de 13 de Junho de 2014, o contrato cujo objecto,
valor e empresa abaixo descrevemos:
• Prestação de serviços de fornecimento e montagem de mobiliário
e obras de adaptação de interiores dos pisos 4. 2, da torre A, 6.2 e
7.2 da torre B, do edifício Torres Dipanda, celebrado com a sociedade
NOVINVEST, S.A., no valor de global de AKZ 248.106.767,76 (Duzentos
e Quarenta e Oito Milhões, Cento e Seis Mil, Setecentos e Sessenta e
Sete Kwanzas e Setenta e Seis Cêntimos).
A Comissão de Avaliação foi criada por Despacho n.2 18/13, de 07 de
Novembro, de Sua Excelência Senhor Ministro das Finanças.
Foi adoptado como procedimento o concurso Limitado sem Apresentação
de Candidaturas e para tal, foram convidadas três (3) empresas, através das
Cartas-convites de 30 de Outubro de 2013, enviadas à Novinvest S.A., Zig Zag
e a Making Place.
O contrato em apreciação foi assinado pelo Senhor Sílvio Franco Burity,
Director Nacional do Património do Estado, em representação do Ministério
das Finanças e pelos Senhores Amarildo Jorge Van-Duném e Sofia Marques S.
Mourão Tropa, na qualidade de administradores da Sociedade Novainvest, S.A.
O contrato foi homologado por Sua Excelência Senhor Ministro das
Finanças, no dia 09 de Maio de 2014.
II. Apreciação
O contrato em apreciação reveste a natureza jurídica de Contrato Administrativo, com dois objectos, sendo um de Aquisição de bens imóveis e outro
de empreitada de obras públicas, cujo regime jurídico aplicável é o da Lei n.2
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20/10, de 07 de Setembro, publicada no Diário da República I Série N. 170
- Lei da Contratação Pública e na Lei n.2 18/10 de 06 de Agosto, publicada
no Diário da República I Série N. 148 - Lei do Património Público.
Assim, a maior parte da verba disponibilizada foi direccionada para o
pagamento das obras. Tal situação é comprovada na cláusula 4.a com a epígrafe
Pagamentos, onde se especifica a forma como foi distribuída a prestação
global, sendo:
a)- AKZ 69.820.021,00 (Sessenta e Nove Milhões, Oitocentos e Vinte Mil
e Vinte e Um Kwanzas) para a compra do mobiliário; e
b)- AKZ 178.286.746,70 (Cento e Setenta e Oito Milhões, Duzentos e
Oitenta e Seis Mil, Setecentos e Quarenta e Seis Kwanzas e Setenta
Cêntimos) para a realização das obras.
Assim, tratando-se de um contrato misto, o regime aplicável será o de
empreitada de obras públicas, por representar o maior valor da despesa, ou
seja a parte do contrato com a maior expressão financeira.
A decisão de contratar deve ser do órgão competente para autorizar a
despesa em questão (art.2 31.2 da Lei n.2 20/10 de 07 de Setembro). No
caso, sendo a Direcção Nacional do património do Estado um serviço dentro
da orgânica do Ministério das Finanças, a decisão de contratar deve partir,
sempre, de Sua Excelência Senhor Ministro das Finanças, nos termos dos
artigos 31.2, 32.2 e 34.2 da Lei n.2 20/10, de 07 de Setembro.
Deste modo, o Ministério das Finanças juntou ao autos o Despacho n.2
1097/14, de 14 de Maio, de Sua Excelência Senhor Ministro das Finanças que
delega poderes ao Senhor Director Nacional do Património do Estado, Sílvio
Franco Burity, para a prática dos referidos actos.
Pelo valor do contrato foi adoptado o procedimento de concurso Limitado
sem Apresentação de Candidaturas, nesse sistema a entidade contratante
convida as empresas que considere mais idóneas e especializadas, para
apresentarem as suas propostas. Neste sentido, segundo o Relatório Final
foi declarada como vencedora - Adjudicatária a sociedade Novinvest, S.A.;
A sociedade Novinvest, S.A., tem como objecto social, nos termos do art.2
3.2 do seu estatuto, publicado no Diário da República, III Série - n.2 151, de
17 de Dezembro de 2007 e em conformidade com o estabelecido na Certidão
do Registo Comercial, a promoção, gestão e mediação de empreendimentos
imobiliários, podendo, designadamente, comprar, vender, tomar ou dar de
arrendamento terrenos ou imóveis.
Desta forma, a sociedade em questão apenas apresentou o Alvará Comercial,
que a habilita para a realização dos serviços descritos no parágrafo anterior
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e não apresentou documento que lhe habilite a realização de empreitada de
obras públicas.
Neste sentido, a Direcção dos Serviços Técnicos solicitou o referido Alvará
de empreitada de obras públicas, através do ofício n.2 227/CG/PV/TC/14, de
24 de Junho. Por seu lado, a DNPE submeteu ao Tribunal, através do ofício
n.2 696/DGP/DNPE/14, de 08 de Julho, o Alvará comercial da adjudicada que
já consta dos autos, bem com o Alvará de empreitada de obras públicas da
empresa GRINER - Engenharia S.A., estranha ao processo.
Da Garantia
O Programa de Concurso estabelece no ponto 22.1. que a empresa contratada deverá prestar uma Caução Definitiva no valor de 10% do montante
total da proposta adjudicada como forma de garantir o exacto e pontual
cumprimento das obrigações por esta assumida. Reforça a sua posição no
n.2 1 da cláusula 8' do Caderno de Encargos.
Para tal foi remetida ao processo uma Garantia Bancária emitida pelo
Banco Angolano de Investimentos, S.A. no valor de AKZ 24.810.676,78 (Vinte
e Quatro Milhões, Oitocentos e Dez Mil, Seiscentos e Setenta e Seis Kwanzas,
e Setenta e Oito Cêntimos), equivalente a 10% do valor total do contrato,
conforme o estabelecido.
Da Cabimentação
Consta do processo 2 (duas) Notas de Cabimentação, que se descreve
abaixo:
1. Nota de Cabimentação N.2 33, emitida aos 11 de Junho de 2014, no
valor de AKZ 69.820.021,00 (Seiscentos e Sessenta e Nove Milhões,
Oitocentos e Vinte Mil e Vinte e Um Kwanzas), relativa à aquisição de
mobiliários para apetrechar os pisos 4.2, 6.2 e 7.2 do edifício Torres
Dipanda; e
2. Nota de Cabimentação N. 34, emitida aos 11 de Junho de 2014, no
valor de AKZ 178.286.746,70 (Cento e Setenta e Oito Milhões, Duzentos
e Oitenta e Seis Mil, Setecentos e Quarenta e Seis Kwanzas e Setenta
Cêntimos), relativa aos trabalhos de adaptação de interiores dos pisos
4.2, 6.2 e 7.2 do edifício Torres Dipanda.
A despesa está inscrita no Programa de Investimentos Públicos (P.I.P)
no Projecto 'Administração e Gestão Da Política Financeira Do Estado e das
Finanças Públicas", com as naturezas de Aquisição de Bens Imóveis e Aquisição
de Mobiliários.
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Administrador Delegado da Sociedade e Lukamba Magalhães, em representação do vendedor, visado pelo Tribunal de Contas, a 10 de Janeiro de 2013.
II. Da Apreciação
A Adenda ao contrato em análise reveste a natureza jurídica de "Contrato
Administrativo", de espécie de contrato de empreitada de obras públicas, cujo
regime jurídico encontramos na Lei n.9 20/10, de 07 de Setembro, publicada
9
no Diário da República P Série n.9 170, Lei da Contratação Pública, na Lei n.
148,
9
18/10 de 06 de Agosto, publicada no Diário da República P Série n.
Lei do Património Público e no Decreto n.9 09/91, de 23 de Março, Sobre a
Actividade de Empreiteiros de Obras Públicas, Industriais de Construção Civil
e Fornecedores, publicado no Diário da República P Série, n.9 12.
O contrato foi autorizado pelo Presidente da República, enquanto Titular
do Poder Executivo, por via do Despacho Presidencial n.9 09/12, de 1 de
Fevereiro ao abrigo das disposições combinadas das alíneas b) e d) do art.9
34.9 e 37.9, sendo
120.9 da Constituição da República, al. a) do art.9 28.9, art.9
este último conjugado com a al. a) do Anexo II, todos da Lei n.9 20/10, de 07
de Setembro e art.9 27.9 da Lei n.9 18/10, de 06 de Agosto, Lei do Património
Público.
Mereceu o visto do Tribunal de Contas, em sede da Resolução n.9 003/
FP/13, de 10 de Janeiro.
Porém, urge analisar a questão dos requisitos de validade da Adenda ao
contrato promessa de compra e venda de bens imóveis, sobre esta questão
esgrimimos as considerações infra:
O contrato de compra e venda de bens imóveis, não é um contrato
consensual, pois, a sua validade depende da observância de forma especial.
Nos termos da alínea a) do n.9 5 do art.2 36.9 da Lei n.9 20/10, de 07 de
Setembro, concatenado com o n.9 1 do art.2 34.9 da Lei n.c-) 18/10, de 06 de
Agosto, a validade do contrato de compra e venda de bens imóveis está sujeito
a redução do mesmo a escritura pública, sendo esta a forma especial para a
manifestação da declaração negocial.
A Adenda, sendo um acordo (contrato) secundário em relação ao contrato
principal, está sujeita também à forma especial para a sua celebração, por
força do art.9 410.9 do Código Civil.
No caso subjudice, a adenda ao contrato foi celebrado por mero escrito
particular, estando o mesmo inquinado do vício de nulidade, não produzindo
qualquer efeito "ab initio", tendo como conforto legal o art.9 92.9 da Lei n.9
18/10, de 06 de Agosto concatenado com os artigos 220.9 e 875.9 do Código
Civil.
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O art.2 92.2 da Lei n.2 18/10, de 06 de Agosto, tem a seguinte redacção:
"A inobservância dos princípios e demais disposições da presente lei
determina a nulidade dos actos jurídicos de aquisição, administração ou
de alienação do património público"
No nosso caso em concreto a entidade pública contratante, não observou
a risca a norma do n.2 1 do art.2 34.2 da Lei n.2
18/10, de 06 de Agosto, a
alínea a) do n.2 5 do art.2 36.2 da Lei n.2
20/10, de 07 de Setembro e subsidiariamente os artigos 220.2 e 875.2 do Código Civil.
Sobre os trabalhos adicionais referidos na Adenda, integram serviços de
arquitectura como pavimentação, e instalações sanitárias em ladrilhos, estuque,
tecto em gesso e teto falso, revestimento com mosaico e outros, como vêm
calcorreados nas als. do n.2 1 da cláusula segunda da Adenda.
O objecto da Adenda, é qualificado pela co-contraente como prestação
de serviço.
Os trabalhos adicionais acima mencionados, pela sua natureza, se inserem
e integram a categoria de empreitada de obras públicas, nos termos da al.
a) do art.2 3.2, e art.2 186.2, da Lei 20/10, de 07 de Setembro e do art.
2 28.2,
do Decreto 9/91, de 23 de Março, que manda consultar o Mapa I, anexo ao
referido diploma.
Pelo que este Tribunal de Contas qualifica correctivamente a natureza do
objecto deste contrato, ou seja, estamos em presença de empreitada de obras
públicas e não prestação de serviço. Em razão disso, a Sociedade Novinvest,
S.A., tem de apresentar alvará de empreiteiro de obras públicas e não alvará
comercial como consta nos autos, sob pena de inabilitação ao procedimento
e execução dos trabalhos afectos à Adenda como vem plasmado no n.(2 1 do
art.2 56.2 da Lei n.2 20/10, de 09 de Setembro.
Neste sentido, a Direcção dos Serviços Técnicos solicitou o referido Alvará
de empreitada de obras públicas, através do ofício n.2 2 88/CG/PV/TC/14, de
30 de Junho. Por seu lado, a DNPE submeteu ao Tribunal, através do ofício
n.2 696/DGP/DNPE/14, de 08 de Julho, o Alvará comercial da adjudicada que
já consta dos autos, bem como o Alvará de empreitada de obras públicas da
empresa GRINER - Engenharia S.A., estranha ao processo.
Ainda em sede do objecto da Adenda, vê-se claramente que estamos
em presença de um novo contrato, que se passa por Adenda, acrescido do
facto de existir no Tribunal, um processo com objecto similar, cujas partes
intervenientes são as mesmas.
Pela Sociedade Novinvest, S.A., outorgaram à Adenda Amarildo Jorge D.
Van-Dúnem e Sofia Marques S. Mourão Tropa, na qualidade de administradores
da Sociedade.
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Notamos a falta de data da celebração do acordo que deu lugar a Adenda.
Embora a lei não aponte a data como elemento essencial do contrato (art.2
110.2 da Lei n.2 20/10, 07 de Setembro), ainda assim é um elemento que
permite aferir o momento da sua celebração, a partir do qual contar o prazo.
Não dispomos de base para aferir os efeitos que a ela dizem respeito
(momento da celebração, da validade e da contagem do prazo, como se lê
na cláusula 6.' da Adenda).
O vendedor, não prestou a caução definitiva que garante o exacto e pontual
cumprimento das obrigações que assumiu com a outorga do contrato, em
desconformidade com o previsto no art.2 103.2 da Lei n.2 20/10 de 07 de
Setembro.
A prestação da caução é um imperativo legal, do qual não se pode esquivar.
Em qualquer procedimento administrativo previsto no art.2 22.2 do diploma
legal supramencionado, se exige a sua comprovação.
A prestação da caução é igualmente exigida na Adenda, para assegurar os
direitos e garantias, para acautelar a compra de coisa defeituosa.
Os pagamentos serão feitos em preço global, como plasmado no n.2 1 da
cláusula terceira da Adenda.
O contrato promessa teve como valor base USD 49.825.500,00, convertido
ao câmbio de 98, com a equivalência em AKZ de 4.882.899.000,00.
O preço dos trabalhos objecto da Adenda, é de AKZ 600.170.518,00.
É nosso entendimento que o valor da Adenda corresponde ao estabelecido
legalmente, isto é, 12% do valor, como estatui o n.2 11 do art.c-' 7.2 do Decreto
Presidencial n.2 232/13, Sobre regras de Execução Orçamental.
Dos autos consta a Nota de Cabimentação emitida com um valor de Akz
600.170.518,00, correspondendo ao valor total da despesa, cujo beneficiário
é a própria empresa adjudicada, em obediência ao Anexo do Decreto Executivo
n.2 1/13 de 4 de Janeiro.
A despesa em questão encontra-se no Orçamento Geral do Estado
(O.G.E), no Programa De Actividades Permanentes com um valor de Akz
65.829.292.631.00, a mesma tem como Natureza "Aquisição De Imóveis".
A despesa, está inscrita no Programa de Investimentos Públicos (P.I.P.)
no Projecto "Administração e Gestão Da Política Financeira Do Estado e das
Finanças Públicas", com um valor de Akz 38.938.296.772,00.
Tendo em conta os valores do contrato e do custo do projecto, resta no
programa um saldo positivo de Akz 65.229.122.113,0 0 e no projecto um
saldo positivo de 34.055.397.772,00.
Do acima exposto, a despesa é exequível, ao abrigo das disposições
2 320/11 de
combinadas do n.2 2 e 3 do art.`2 6.2 do Decreto Presidencial n.
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30 de Dezembro, alíneas a) e b) do n.2 1 do art.2 30.2, n.2 2 do art.2 31.2 da
Lei n.2 15/10, de 14 de Julho, alíneas a) e b) do n.2 2 e n.2
3 do artigo 8.2 da
Lei n.2 2/13, de 7 de Março;
III. Decisão
Pelo exposto, decide-se em Sessão Diária de visto, em devolver a referida
Adenda para que entidade contratante, submeta ao tribunal, no prazo de quinze
(15) dias o Alvará de Empreiteiros de Obras Públicas da Sociedade Novinvensti,
S.A, nos termos do n. 2 1 do art.2 56.2 da Lei n.2 20/10, de 09 de Setembro e
a escritura pública a que a Adenda está sujeita, nos termos da alínea a) do
n.2 5 do art.2 36.2 da Lei n.2 20/10, de 07 de Setembro, concatenado com o
n.2 1 do art.2 34.2 da Lei n.2 18/10, de 06 de Agosto, e subsidiariamente, nos
termos dos art.- 875.2 e 410.2, ambos do Código Civil, sob pena de recusa da
empresa por falta de habilitação, como dispõe o a n.2 1 do art.2 56.2 da Lei
n.2 20/10, 09 de Setembro com a seguinte recomendação:
Recomendação:
A título de recomendação, a entidade pública contratante nas próximas
contratações cujo objecto e circunstâncias são similares ao da presente Adenda,
seguir escrupulosamente o seguinte:
• A redução da Adenda à escritura pública.
Não são devidos emolumentos
Notifique-se
Luanda, aos 15 de Julho de 2014
O Juiz Conselheiro (Relator)
Julião António
A Juíza Conselheira (Adjunta)
Conceição Matos
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CÂMARA
RESOLUÇÃO NQ 098/FP/2014
Processos n.- 314 a 334/FP/2014

Através do Ofício n. 2 159/GEP/GPL/2014, de 16 de Junho,

o Governo
Provincial de Luanda, submeteu a esta Corte de Contas, 21 (vinte e um)
contratos de Empreitada de Obras Públicas, nos termos do n.2 2 do artigo
8.2 da Lei 13/10 de 09 Junho, cujos objectos, valores e empresas que abaixo
descrevemos:
• Empreitada de Construção de uma Escola Primária T16, no Município de Belas, Bairro Futungo 1, no valor de AKz 222.388.561.36
(Duzentos e Vinte e Dois Milhões, Trezentos e Oitenta e Oito Mil,
Quinhentos e Sessenta e Um Kwanzas e Trinta e Seis Cêntimos),
celebrado com a empresa ERCO SIQUELE, LDA, representada pelo Sr.
Martins Nuno Simbango.
• Empreitada de Construção de uma Escola T12, no Bairro Kikolo,
Município de Cacuaco, no valor de AKz 186.656.366.00 (Cento e
Oitenta e Seis Milhões, Seiscentos e Cinquenta e Seis Mil e Trezentos
e Sessenta e Seis Kwanzas) celebrado com a empresa ISOLFÉLIX DE
FÉLIX RODRIGUES DE CONCEIÇÃO VÍCTOR, LDA. representada pelo
Sr. Filomeno da Costa Pereira;
• Empreitada de Construção De Uma Escola T12, no Bairro Paraíso,
Município de Cacuaco, no valor de AKz 198.265.580.30 (Cento e
Noventa e Oito Milhões, Duzentos e Sessenta e Cinco Mil e Quinhentos
e Oitenta Kwanzas e Trinta Cêntimos), celebrado com a empresa LUA
JARDIM - CONSTRUÇÃO DE JARDINS, LDA, representada pela Sra.
Carla de Almeida pela empresa;
• Empreitada de Construção de uma Escola T12, na Urbanização
Nova Vida Município de Belas, no valor de AKz 197.337.096.70
(Cento e Noventa e Sete Milhões, Trezentos e Trinta e Sete Mil, Noventa
e Seis Kwanzas e Setenta Cêntimos), celebrado com a empresa YEARNING INTERNATIONAL GROUP, LDA, representada pelo Sr. Sun Min;
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Empreitada de Construção de uma escola T12, na Muxima,
Município da Quiçama no valor de AKz 198.265.580.30 (Cento e
Noventa e Oito Milhões, Duzentos e Sessenta e Cinco Mil, Quinhentos
e Oitenta Kwanzas e Trinta Cêntimos), celebrado com o CONSÓRCIO
JBS E SONS, LDA E COENG - OBRAS PÚBLICAS, LDA representado pelo
Sr. José Quilunga Brás da Silva;
• Empreitada de Construção de um CIC - CEC, no Bairro do Zango
IV, Município de Viana, no valor de AKz 142.561.080.00 (Cento e
Quarenta e Dois Milhões, Quinhentos e Sessenta e Um Mil e Oitenta
Kwanzas), celebrado com a empresa GUANG JIA INTERNATIONAL,
LDA, representada pelo Sr. He Aihao;
Empreitada
de Construção de uma Escola T12, no Km 44, Muni•
cípio de Icolo e Bengo, no valor de AKz 193.313.382.76 (Cento e
Noventa e Três Milhões, Trezentos e Treze Mil, Trezentos e Oitenta e
Dois Kwanzas e Setenta e Dois Cêntimos), celebrado com a empresa
Garra do Leão-Comércio Geral, Lda., representada pelo César João
Baptista;
Empreitada
de Construção de uma Escola T16, no Bairro Zango
•
III, Município de Viana, no valor de AKz 183.560.000.00 (Cento
e Oitenta e Três Milhões, Quinhentos e Sessenta Mil Kwanzas), celebrado com a empresa DONCAS E FILHOS - COMÉRCIO GERAL LDA
representada pelo Sr. Chen Zhihao;
• Empreitada de Construção de uma Escola T12, Bairro Zango IV,
Viana, no valor de AKz 199.080.339.00 (Cento e Noventa e Nove
Milhões, Oitenta Mil e Trezentos e Trinta e Nove Kwanzas) celebrado
com a empresa MUANGOLA - COMÉRCIO E INDÚSTRIA LDA representada pelo Sr. Álvaro Manuel de Campos Gola;
• Empreitada de Construção de uma Escola T12, Bairro Monte
Belo, Cacuaco, no valor de AKz 199.080.339.00 (Cento e Noventa
e Nove Milhões, Oitenta Mil e Trezentos e Trinta e Nove Kwanzas),
celebrado com a empresa MUANGOLA - COMÉRCIO E INDÚSTRIA LDA
representada pelo Sr. Álvaro Manuel de Campos Gola;
no
• Empreitada de Remodelação da casa protocolar do Mussulo,
(Duzentos
e
Noventa
e
Oito
Milhões,
valor de AKz 298.448.968.00
Quatrocentos e Quarenta e Oito Mil e Novecentos e Sessenta e Oito
Kwanzas), celebrado com a empresa SCOTRADING CONSTRUÇÃO
CIVIL LDA representada pelo Sr. Ivanilson de Melo Correia Viana;
no Bairro do Km
• Construção de Centro de Saúde de Referência,
36/ Bom. Jesus, Município do Icolo e Bengo, no valor de AKz

•
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387.741.290.00 (Trezentos e Oitenta e Sete Milhões, Setecentos e
Quarenta e Um Mil e Duzentos e Noventa Kwanzas), celebrado com
a empresa CHINA NA CONSTRUTTON LDA representada pelo Sr. Qin
Wang pela empresa;
•

Construção de um Centro Pediátrico, no Bairro Benfica, Município
de Belas, no valor de AKz 350.000.019.00 (Trezentos e Cinquenta
Milhões e Dezanove Kwanzas), celebrado com a empresa Admartins
Comércio Indústria e Hotelaria Lda, epresentada pelo Sr. António
Dias Martins;

•

Construção de Centro de Saúde, no Alto Kifangondo Monte Belo,
Município do Cacuaco, no valor de AKz 398.294.726.32 (Trezentos e
Noventa e Oito Milhões, Duzentos e Noventa e Quatro Mil e Setecentos
e Vinte e Seis Kwanzas e Trinta e Dois Cêntimos), celebrado com a
empresa Esteves - Construções Lda, representada pela Sra. Patrícia
Alexandra de Macedo Esteves;

•

Construção de um Centro Pediário, no Bairro do Zango IV, município de Viana, no valor de AlCz 396.643.325.59 (Trezentos e Noventa

•

•

e Seis Milhões, Seiscentos e Quarenta e Três Mil e Trezentos e Cinco
Kwanzas e Cinquenta e Nove Cêntimos), celebrado com a empresa
Mss - Construtora Lda, representada pelo Sr. Joaquim Fernando Soares;
Construção de um Hospital, Bairro Zango III, em Viana, no valor
de AKz 430.000.000.00 (Quatrocentos e Trinta Milhões de kwanzas),
celebrado com a empresa Chisa Lda, representada pelo Sr. Shen
Yongzhong;
Construção de 1 hospital, Barra do Kwanza, no Município de
Belas, no valor de AKz 204.466.729.00 (Duzentos e Quatro Milhões,
Quatrocentos e Sessenta e Seis Mil e Setecentos e Vinte e Nove
Kwanzas), celebrado com a empresa Chisa Lda, representada pelo
Sr. Shen Yongzhong;

•

•

Construção de um Centro de Saúde, Bairro Paraíso, Município
de Cacuaco, no valor de AKz 397.914.840,00 (Trezentos e Noventa
e Sete Milhões, Novecentos e Catorze Mil e Oitocentos e Quarenta
Kwanzas), celebrado com a empresa Doncas e Filhos - Comércio Geral,
Lda representada pelo Sr. Chen Zhihao;
Construção e apetrechamento de centro de saúde no Km 30,
Município de Viana, Província de Luanda, no valor de AKz
378.419.198,19 (Trezentos e Setenta e Oito Milhões, Quatrocentos
e Dezanove Mil e Cento e Noventa e Oito Kwanzas e Dezanove Cên-
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timos), celebrado com a empresa: Garra do Leão - Comércio Geral,
Lda, representada pelo Sr. César João Baptista;
Construção
de um Centro de Saúde no bairro da Boa Fé, Viana,
•
no valor de AKz 401.774.748.00 (Quatrocentos e Um Milhões,
Setecentos e Setenta e Quatro Mil e Setecentos e Quarenta e Oito
Kwanzas), celebrado com a empresa Scotrading Construção Civil Lda,
representada pelo Sr. Ivanilso de Melo Correia Vieira;
• Construção de 1 centro de saúde Bairro Hoji Ya Henda, Cazenga,
no valor de AKz 399.493.680.00 (Trezentos e Noventa e Nove
Milhões, Quatrocentos e Noventa e Três Mil e Seiscentos e Oitenta
Kwanzas), celebrado com a empresa Scotrading Construção Civil Lda,
representada pelo Sr. Ivanilso de Melo Correia Vieira.
Os contratos em apreço foram celebrados no dia 07 de Abril de 2014 e
deram entrada no Tribunal de Contas no dia 18 de Junho de 2014.
S.'
Através do Despacho n.° 242/GAB.GOV/2014, de 03 de Fevereiro,
Excia. Sr. Governador da Província de Luanda, deu início ao procedimento de
contratação tendo criado a Comissão de Avaliação por Despacho n. 2 241/
GAB.GOV/2014 de 03 de Fevereiro nos termos das disposições combinadas
dos artigos 31.2, 34.2 e 41.9 da Lei 20/10 de 07 de Julho.
O regime jurídico alusivo à competência do Órgão em epígrafe, afere-se, em
primeiro lugar, pela norma da alínea 1) do artigo 19. 2 da Lei n. -Q 17/10 de 17 de
(sobre os Princípios
Julho, publicado na 12 Série do Diário da República n.2 142
e Normas de Organização e de Funcionamento dos Órgãos da Administração
Local do Estado), e, em segundo lugar, pelas disposições combinadas dos
artigos 31.2, 34.2, 36.2 e 40.2 da Lei n.9 20/10 de 7 de Setembro, e do Anexo
II da mesma Lei, que determina:
«São competentes para autorizar a despesa relativo aos contratos sujeito
ao regime da contratação pública as seguintes entidades:
c)- Até AKZ 500.000.000,00, por delegação originária do Titular do Poder
Executivo, os Ministros de Estado, Ministros, Governadores Provinciais, e os
Órgãos máximos dos Institutos Públicos, Empresas Públicas, serviços e Fundos
Autónomos.»
Assim, equiparando o valor de cada um dos contratos, a referida decisão
está em conformidade com as normas indicadas acima;
I. Do Procedimento Concursal
O procedimento pré-contratual adoptado para a celebração dos contratos,
em conforfoi o Concurso Limitado Sem Apresentação de Candidaturas,
midade com as normas dos artigos 24.2 e 25.2 do Diploma citado, tendo-se
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produzido as peças do procedimento, nomeadamente: o Caderno de Encargo
e o Programa de Procedimento como determina a alínea b) do artigo 45.2 do
mesmo Diploma;
A decisão da escolha do procedimento deve ser sempre fundamentada,
ainda que por remissão para estudos ou relatórios que tenham sido realizados
para esse propósito, assim dispõe o n.2 2 do artigo 32. 2 da mesma Lei;
A única informação que nos leva à conclusão sobre a adequação do procedimento pré-contratual adoptado foi extraída dos contratos que nos foram
submetidos à apreciação, o que não podia ser, na medida em que a celebração
do contrato é o último acto do procedimento adjudicatório;
Em cumprimento dos Despachos acima mencionados e dos artigos 43.2,
130.2 e 131.2 da Lei n.2 20/10 de 07 de Setembro, no dia 05 de Fevereiro de
2014 a comissão de avaliação do procedimento, endereçou em cada um dos
processos, cartas convites, a três empresas concorrentes para apresentarem,
no prazo de dez dias e nas condições previamente estabelecidas as suas
propostas;
O critério que presidiu à adjudicação das empreitadas foi o da proposta
economicamente mais vantajosa tendo em conta os seguintes factores:
a)- Valia Técnica da proposta 60%;
b)- Preço da Proposta 407%.
Esta escolha foi efectuada em conformidade com a disposição da alínea
a) do n.2 1 do artigo 99.2 da Lei da Contratação Pública;
No dia 06 de Março de 2014, realizou-se a sessão de abertura do acto
público do procedimento, tendo a comissão de avaliação admitido ao mesmo,
todas as concorrentes, em conformidade com o estipulado no artigo 75.2 e
ss da Lei da Contratação Pública;
Do conteúdo das actas do acto público do procedimento se depreende que
as empresas concorrentes apresentaram toda a documentação que comprova a
sua situação jurídica, profissional, técnica e financeira, necessárias à execução
das empreitadas objecto dos contratos em apreciação, em conformidade com
os artigos 55.2 a 58.2 da Lei da Contratação Pública, bem como as exigências
constantes das notas n.2 13 e 14 do programa de Procedimento;
Contudo, a concorrente Doncas e Filhos - Comércio Geral, Lda. Adjudicatária das empreitadas referentes à construção de uma escola T16, no bairro
Zango III e a Construção de um centro de saúde, no bairro paraíso, no município
de Cacuaco, referente aos processos
326 e 329/PV/2014, apresentou o
Alvará de 1.á Categoria - Edifícios e Monumentos, correspondente à 4.á Classe;
Este documento habilita-a a executar obras com o valor mínimo equivalente
em kwanzas a USD 30.000,00 (Trinta Mil Dólares Americanos) e superior
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ao equivalente em Kwanzas a USD 1.670.000,00 (Um Milhão e Seiscentos e
Setenta Mil Dólares Norte Americano);
Ora, se convertermos o valor máximo em kwanzas à razão de 100 (Cem)
kwanzas por cada 1 (um) dólar norte-americano, teremos o resultado de
AKz. 167.000.000,00 (Cento e Sessenta e Sete Milhões de Kwanzas). E, as
obras em causa estão avaliadas em AKz 183.560.000,00 (Cento e Oitenta e
Três Milhões e Quinhentos e Sessenta Mil Kwanzas) e AKz 397.914.840,00
(Trezentos e Noventa e Sete Milhões, Novecentos e Catorze Mil e Oitocentos
e Quarenta Kwanzas) respectivamente;
Pelo acima exposto, a empresa em questão, não está habilitada a executar
as obras em causa, em conformidade com o n.2 1 do artigo 55.2 da Lei da
Contratação Pública, com a epígrafe Critérios de qualificação, que determina
«Os interessados devem, em qualquer fase do procedimento, possuir as
qualificações (...), profissionais, (...) necessárias à execução do contrato objecto
do procedimento».
Na sequência dos critérios de qualificação, o n.2 1 do artigo 56.-Q da mesma
Lei, com a epígrafe habilitações profissionais, determina:
«No caso de se tratar de um procedimento para a contratação de uma
empreitada de obras públicas, só são admitidos como candidatos ou concorrentes empresas titulares de alvará de empreiteiro de obras públicas de
categoria ou subcategoria indicada no anúncio e no programa do procedimento
e da classe correspondente ao valor da proposta.»
A habilitação profissional da empresa, constitui um elemento essencial
do acto da adjudicação. Esta é, segundo o artigo 98.2 da Lei da Contratação
Pública, o acto administrativo pelo qual o órgão competente da entidade
contratante aceita a única proposta apresentada ou escolhe uma de entre as
várias propostas apresentadas. A única proposta a aceitar, terá de cumprir
com o preceituado não só na lei como também no programa de procedimento.
A Comissão de Avaliação teria esclarecido a referida empresa, na sessão
do acto público, antes da avaliação das propostas, nos termos do n.2 3 do
artigo 73.2 combinado com o n.2 1 do artigo 85.2, ambos da Lei da Contratação
Pública;
O n.2 1 deste artigo determina, antes de proceder à análise das propostas, a
Comissão de Avaliação deve apreciar as habilitações profissionais e capacidade
técnica e financeira dos concorrentes. O seu n. 2 2 determina que, 2. Quando não
estejam devidamente comprovadas as habilitações profissionais ou a capacidade
técnica e financeira dos concorrentes, a Comissão de Avaliação deve, no relatório
preliminar de apreciação das propostas, propor a respectiva exclusão;
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A seguir à sessão do acto público do concurso, a Comissão de Avaliação
redigiu os correspondentes relatórios preliminares, datados de 10 de Março
de 2014 nas condições descritas pelas normas dos artigos 89.2 e ss da Lei
n.2 20/10 de 07 de Setembro;
Os relatórios finais, redigidos em cumprimento da norma do artigo 97.2
e ss da Lei da Contratação Pública, reproduzem o conteúdo constante dos
relatórios preliminares, culminando com a proposta de adjudicar as obras
às empresas supra mencionadas;
Os contratos foram homologados por S.a Excia. Sr. Governador da Província
de Luanda, por Despachos de 07 de Maio de 2014;
Os valores dos contratos encontram-se expressos em moeda nacional, em
obediência a imposição normativa constante no n.2- 5 do art.2 6.2 do Decreto
Presidencial 232/13 de 31 de Execução Orçamental;
A norma do n.2 2 do artigo 31.2 da Lei n.2 15/10 de 14 de Julho, (Lei
Quadro do Orçamento Geral do Estado, publicada na I.á Série do Diário da
República n.2 131), determina que: é vedada a realização de despesas, o início
de obras, celebração de contratos administrativos ou aquisição de bens sem
prévia cabimentação, observando o limite para cabimentação estabelecido
na programação financeira ou em montante que exceda o limite dos créditos
orçamentais autorizados;
Para o cumprimento da norma acima, foram juntos aos autos as correspondentes Notas de Cabimentação da modalidade Ordinárias, emitida
pelo SIGFE a favor das empresas adjudicatários, porém, as referidas Notas
de Cabimentação, emitidas pelo Sistema Integrado de Gestão Financeira do
Estado" (SIGFE) passadas a favor das empresas adjudicatários e junta aos autos
referem-se a modalidade ordinária. Esta modalidade contraria o disposto no
n.2 11 do art.2̀ 7.2 do Decreto Presidencial n.2 232/13 de 31 de Dezembro,
que determina: "os processos a serem instruídos nos termos do art. 2
16 2 da
Resolução n.-9 1/2002/1.2 Câmara, de 7 de Janeiro de 2003, do Tribunal de
Contas, devem conter a respectiva Nota de Cabimentação Global."
Nos termos da alínea a), do n.2 4 do artigo 1.2 do Decreto Executivo n.2
1/13 de 04 de Janeiro do Ministro das Finanças, publicado no Diário da
República I Série n. 2 3, a Cabimentação Ordinária aplica-se na realização
de despesas cujo montante se possa previamente determinar e o pagamento
ocorrer de uma só vez;
A alínea c) da mesma disposição normativa, refere-se que a Cabimentação
Global aplica-se na realização de despesas com montante previamente conhecido,
mas de pagamento parcelado, tais como as despesas contratuais (serviços,
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obras e de financiamento) e as despesas de aluguer, salários e outras similares,
podendo a sua execução ser anual ou plurianual.
Em termos de programação financeira, o projecto encontra-se inscrito no
Orçamento Geral dos Estado de 2014, referente às despesas do Programa de
Desenvolvimento do Ensino Primário e Secundário da Província de Luanda
num valor de AKz 4.163.669.059,00 (Quatro Bilhões, Cento e Sessenta e
Três Milhões, Seiscentos e Sessenta e Nove Mil e Cinquenta e Nove Kwanzas;
Relativamente às empreitadas para a construção dos hospitais e centros
de saúde, o projecto encontra-se inscrito no Orçamento Geral dos Estado de
2014, referente às despesas do Programa de Melhoria da Qualidade dos Serviços de Saúde da Província de Luanda num valor de AKz 4.103.191.850,00
(Quatro Bilhões, Cento e Três Milhões, Cento e Noventa e Um Mil e Oitocentos
e Cinquenta Kwanzas);
II. Decisão
Pelo exposto, decide-se em sessão diária de visto, em conceder o Visto aos
19 (Dezanove) contratos e, pela presente resolução, devolver os processos n."
326 e 329/PV/2014, a fim de a entidade contratante suprir as irregularidades
detectada durante a sua apreciação.
Por outro lado, a entidade contratante deverá, nas próximas contratações,
seguir as seguintes recomendações:
• Observar o estipulado no n.2 2 do artigo 32.2 da Lei da Contratação
Pública, relativa a obrigação de fundamentar a escolha do tipo de
procedimento pré-contratual;
• Observar as normas relativas a emissão da nota de cabimentação, em
conformidade ao estipulado no Decreto Executivo n.2 1/13 de 04 de
Janeiro do Ministro das Finanças, publicado no Diário da República
II Série n.2 3;
Notifique-se
São devidos emolumentos
Luanda, 30 de Julho de 2014.
O Juiz Conselheiro (Relator)
Julião António
A Juíza Conselheira (Adjunta)
Conceição Matos
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RESOLUÇÃO N°- 122/FP/2014
Processo n2 276

O Tribunal de Contas, em sessão diária de visto de 9 de Setembro do
corrente ano, examinou o contrato de empreitada para "Construção das
Infra-Estruturas das 90 Casas Sociais de Chibodo", celebrado entre o Governo
Provincial de Cabinda e a empresa China Hengjian Internacional Angola Co, no
montante de Kz 1.034.951.585,45 (Mil e Trinta e Quatro Milhões, Novecentos
e Cinquenta e Um Mil, Quinhentos e Cinco Kwanzas e Quarenta e Cinco
Cêntimos).
O processo deu entrada em 10 de Junho de 2014.
Em devolução operada nos termos do art.2 41.2 da Lei n 13/10, de 9 de
Setembro, foram solicitados elementos em falta necessários à instrução do
processo (ofício de 13 de Junho 2014).
II Emerge dos autos a seguinte factualidade relevante:
2.1 O contrato de empreitada refere que o procedimento de adjudicação foi
o de negociação, para o qual foi procurado fundamento legal na al a) do art.2
28.2 da Lei n.2 20/10, de 7 de Setembro (vd ofício circular);
2.2 A 21 de Abril do corrente ano, foram consultadas três empresas por convite
sendo mencionado neste convite e entre outras questões, que a empreitada é
remunerada pelo regime de preço global (ponto 9);
2.3 Entretanto. no ponto 3.2 da cláusula 3.á do contrato. refere-se que a
empreitada é por série de preços;
2.4 A entidade promotora, exibiu, no âmbito daquele concurso, o Caderno
de Encargos e algumas Peças Escritas e Desenhadas;
2.5 Dá-se por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, o teor
das propostas apresentadas pelas empresas em 25 de Abril, do corrente ano,
constantes do processo instrutor (fls 18 dos autos);
2.6 Dá-se por integralmente reproduzido o teor da acta de abertura do
concurso de 28 de Abril do corrente ano;
2.7 Apresentaram-se a concurso três concorrentes com as seguintes propostas;
China Hengjian Internacional Angola Co, pelo preço de Kz 1.034.951.585,45;
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Soconinfa, pelo preço de KZ 1.214.748.255,54, e Mota Engil, pelo preço de KZ
1.212.445.728,36;
2.8 No acto público do concurso, a Comissão que ao mesmo presidiu, deliberou
admitir todas as empresas concorrentes;
2.9 Na sequência do referido procedimento, foi a obra adjudicada à "China
Hengjian Internacional Angola Co," com quem celebrou o contrato ora sujeito a
visto, que integra o processo instrutor n.2 276.2;
3. A adjudicatária possui alvará de 8.2 classe, para execução da obra;
4. No ponto 4 dos convites o prazo de execução da obra é de 36 meses;
5. Entretanto, no ponto 6.2 da cláusula 6.á do contrato o prazo de execução
da obra é de 8 meses:
6. O contrato foi assinado em 21 de Maio de 2014 e homologado pela Governadora da Província, em 22 de Maio do corrente ano;
7. A adjudicatária prestou garantia bancária;
8. A entidade não juntou a nota de cabimentação;
9. No PIP/2014, a presente empreitada tem inscrita a verba de
142.988.450.00, o que é inferior ao valor do contrato:
10. O preço base é de Kz 1.034.951.585,45;
11. A matéria probatória aqui reproduzida já foi devidamente desenvolvida
nas Resoluções 120.2 e 121.2 de 1 de Setembro, pelo que aqui damos por inteiramente reproduzida.
III Apreciando
3.1 Foram detectadas as seguintes deficiências na organização do processo
ao nível da documentação que os devem integrar;
(i) Ausência de identificação nominal e funcional da entidade que propôs a
escolha do procedimento e a nomeação da Comissão de Júri;
(ii) Despacho do Titular do Poder Executivo, que aprovou a minuta do contrato;
(iii) Programa de Procedimento;
(iv) Nota de cabimentação;
Os art." 31.2, 32.2 e 34.2 da Lei n.2 20/10, de 7 de Setembro, deixam claro,
que compete à Governadora, através de despacho, deliberar sobre a abertura
do concurso, a escolha do tipo de procedimento e a nomeação da Comissão de
Análise e Avaliação das Propostas.
Não o tendo feito, permitiu que se desenvolvesse um procedimento pré-contratual com base em elementos menos desenvolvidos do que aqueles que
normalmente enformam os processos relativos às restantes modalidades de
concurso.
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3.2 Preceitua o art.9 24.9 que (...) a escolha do tipo do procedimento a
seguir na formação de contrato, deve fazer-se em função do valor estimado
do contrato.
Entende-se por valor estimado do contrato o preço base indicado pela entidade
pública contratante (...) n.9 2 do mesmo artigo.
O preço base fixado para esta empreitada é de Kz 1.034.951.585.45.
Atendendo ao valor fixado para o preço base, o procedimento legalmente
exigível seria o concurso público ou concurso limitado por prévia qualificação - vd
art.9 25.9, o que, não se tendo verificado, significa a preterição de um elemento
essencial em todo o procedimento adjudicatório, o que nos termos da alínea f)
do art.2 76.9 do Decreto-lei N.2 16-A/95 de 15 de Dezembro, acarreta a respectiva
nulidade bem como do contrato subsequente (o em apreço).
3.3 A rubrica da despesa relativa a este projecto, está inscrita no PIP/2014
"Construção Infra-Estruturas 90 Casas Sociais do Chibolo Cabinda", com o
valor definido de KZ 142.988.450,00 que aferido ao número de casas sociais
a implantar na referida infra-estrutura, gera um custo unitário equivalente a
126,3 mil dólares, valor este que manifestamente está inflacionado, pois, não é
admissível que o Estado gaste 126,3 mil dólares, para preparar a implantação
de uma casa social.
Por outro lado, o contrato desta empreitada foi adjudicado à empresa
China Hengjian Internacional Angola Co, no montante de Kz 1.034.951.585,45
(Mil e Trinta e Quatro Milhões, Novecentos e Cinquenta e Um Mil, Quinhentos e
Oitenta e Cinco Kwanzas e Quarenta e Cinco Cêntimos), que corresponde a um
acréscimo de 7,2 vezes, face ao valor inscrito no PIP/2014.
A disponibilidade dos recursos orçamentais para esta despesa no montante
de KZ 142-988.150-00. é manifestamente inferior ao que integra a proposta do
concorrente fa1,1111951~, não tendo sido fornecida qualquer informação
ao mecanismo de adequação do valor orçamentado com o valor do contrato (cfr
n(s) 1 e 2 do art.2 5.9 do Decreto Presidencial n.9 309/10, de 29 de Dezembro).
A lei impõe limites à realização dos projectos em função das dotações previstas
(n.9 3 art.9 9.9 do OGE/2014).
Uma vez que a documentação em nosso poder não permite comprovar
que o encargo com a presente empreitada esteja assegurado, solicita-se à
entidade adjudicante que informe - demonstrando-o, se possui recursos
financeiros que permitem suportar os encargos com a execução do respectivo contrato.
3.4 Conexa com esta matéria, questionamos o seguinte: foram fixados dois
prazos de execução da obra; 36 meses no convite e 8 meses no contrato.
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Como se compreende, esta contradição tem consequências graves; em caso de
conflito, este tipo de contradições é sempre gerador de tensões que não ajudam
na execução do contrato.
3.5 A inclusão no contrato e noutras peças do procedimento de duas modalidades de estabelecimento do preço a pagar (preço global e série de preços),
constitui outro factor gerador de instabilidade entre as partes.
A legibilidade e a clareza das informações oferecidas aos candidatos, no
concurso, são uma exigência basilar da regularidade e da própria utilidade do
procedimento.
3.6 Importa aprofundar um pouco mais, o que se verificou neste e noutros
processos já analisados, com adjudicação dos contratos aos adjudicatários.
O preço base deve ser publicitado nos elementos do concurso, para que os
concorrentes quando prepararem as suas propostas, tenham em conta o
valor base do concurso.
Constatou-se nestes processos que o preço base serviu como um dos elementos ou factores de adjudicação para análise das propostas dos concorrentes.
Só assim se pode entender pois, os concorrentes que apresentaram propostas
não coincidentes com o preço base, foram excluídos, não tendo a Comissão
fornecida qualquer explicação para esta situação anómala, que se verificou
nestes processos.
Como é possível que no prazo de 4 dias, as empresas conseguiram formatar
as suas propostas fundamentadas?
Nos termos da lei, o prazo para a apresentação de propostas, deve ter em
conta o tempo necessário à sua elaboração, em função da natureza, das
características, do volume e da complexidade das prestações objecto do
contrato a celebrar (art.2 73.2).
O prazo para a apresentação de propostas não pode ser inferior a 20 nem
superior a 120 dias (n.2 2 do mesmo artigo).
3.8 O prazo de garantia tem de ser igual ao tempo de execução da obra,
acrescido do prazo de garantia da obra.
3.9 Tal como nos processos anteriores, o projecto lançado a concurso não
está em conformidade com o que dispõe o n.2 1 do art.`2 48.2 da Lei n.2 20/10,
de 7 de Setembro, ou seja, as peças devem ser suficientes para uma correcta
definição da obra e necessários à boa execução dos trabalhos.
No processo do Concurso, o Caderno de Encargos, não foi acompanhado do
projecto de execução, que permita referenciar, definir e enquadrar as intervenções
a contratar e a efectuar, sobretudo o seu custo.
Face à verificada deficiência essencial que caracteriza o presente processo,
sempre se poderia questionar os serviços, por que razão não elaboraram um
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projecto de execução. como puderam estimar o custo da mesma. aferir do preço
vertido no contrato (10 milhões de dólares) e como procederão ao controlo
de custos da empreitada pelo facto de não terem elaborado o projecto com a
definição qualitativa e quantitativa da intervenção a realizar.
Não sendo assim. não se conhece com rigor o que se está a contratar com
dinheiros públicos.
4. A entidade promotora do concurso apresentou um Anteprojecto que não
fornece informações suficientes para a execução da obra, visto que nele não
consta os projectos de especialidade (estrutura, água, esgotos, electricidade e
outros) e apenas consta o de arquitectura.
As implicações da execução do contrato sem estes suportes legais, técnicos,
financeiros e administrativos, apontam, para dificuldades e insuficiências de tal
forma graves, que o valor do contrato acaba por ser uma incógnita.
Noutros termos, o objecto do contrato não está suficientemente bem definido
e não havendo um Projecto Base, é porque o âmbito dos trabalhos não foi
antecipadamente descrito nem quantificado em projecto.
Isto quer dizer que, esta situação foi deixada à mercê da definição. qualificação
e quantificação do adjudicatário. o que não é aceitável.
5. Os projectos, incluindo as peças desenhadas e escritas, que dará lugar à
Lista de Preços Unitários do Orçamento bem como as especificações qualitativas
do bem ou utilidade pretendidos pela entidade adjudicante, constituem pois, em
princípio, um ponto de referência obrigatório e comum para todos os concorrentes,
a fim de tornarem-se comparáveis entre si (e com o padrão do concurso) as
respectivas propostas técnicas e financeiras que são os suportes dos contratos.
Não estando disponíveis os elementos acima mencionados, que são os definidores da empreitada, quaisquer propostas que surgem sem estarem de acordo
aos critérios previamente definidos nas peças do projecto são irreais e com níveis
de incerteza muito altos, o que pode originar derrapagens financeiras na fase de
execução, com revisões de projecto, trabalhos à mais ou a menos, adendas, etc.
6. A proposta do adjudicatário foi instruída em conformidade com o n.9 3 do
art.9 70.9 da Lei n.9 20/10, de 7 de Setembro.
No entanto, não consta a "Nota Justificativa de Preços", de forma a evidenciar
a razão e a natureza dos preços apresentados com a Lista de Preços Unitários.
7. Relativamente às quantidades e à qualidade dos materiais a aplicar na
obra, convém frisar que não existem especificações técnicas, por outro lado, as
quantidades descritas na lista de preços unitários em número, estão de acordo
com o Mapa de Quantidades dos trabalhos submetidos no processo do concurso.
Mas. sobre a qualidade técnica destes materiais. nada se refere.
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A ausência das especificações técnicas dos materiais e das condições técnicas
de execução dos trabalhos, ocorrendo, são omissões graves, que podem afectar
substancialmente a qualidade da obra, a sua robustez, duração etc, conferindo
à execução da empreitada um grau de subjectivismo gerador de conflitos e
impeditivos da fiscalização exercer o seu papel.
Decisão
No actual quadro legal e especialmente do preceituado na Lei n.2 20/10,
de 7 de Setembro, o Governo da Província de Cabinda, tem que actuar dentro
dos parâmetros definidos, esforçando-se por cumprir os princípios instituídos,
respondendo afirmativamente à política que conduziu à sua promulgação.
Por mais urgência que o Governo Provincial de Cabinda tenha na realização
dos seus programas, não justifica que nas suas acções para a concretização dos
seus projectos, pratique actos que não se conformem com a legislação em vigor,
antes o contrário - embora a urgência seja inimiga da perfeição, não justifica o
incumprimento de preceitos básicos.
No entanto, atendendo que se trata de obras de inegável interesse público,
decidem os Juízes reunidos em sessão diária de visto conceder o prazo de 10
dias, para que a entidade;
a)- Atendendo que o valor do contrato é superior à verba definida no PIP/2014,
deverá a Governadora informar como pensa adequar o valor do contrato ao
orçamentado (ponto 3.3);
b)- Esclarecer o prazo de execução do contrato (3.4) e modalidades de
estabelecimento do preço (3.5);
c)- Juntar o Despacho do Titular do Poder Executivo, a que se faz referência,
na parte preambular do contrato;
d)- Sanar a irregularidade do ponto 3.8;
e)- Juntar nota de cabimentação.
Notifique-se
Luanda, 9 de Setembro de 2014
A Juíza Conselheira (Relatora)
Ana Chaves
A Juíza Conselheira
Conceição Matos
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1 áCÂMARA
RESOLUÇÃO NI2 123/FP/2014
Processo n2 263
I O Tribunal de Contas, em sessão diária de visto, de 9 de Setembro do
corrente ano, analisou o processo relativo ao contrato de prestação de serviços
da fiscalização da execução da "Construção das Infra-Estruturas das 90 casas
Sociais de Chibodo, celebrado entre o Governo da Província de Cabinda e a
empresa AJOMASI, Lda, pelo valor de Kz 101.425.255,37 (Cento e Um Milhões,
Quatrocentos e Vinte e Cinco Mil, Duzentos e Cinquenta e Cinco kwanzas e
Trinta e Sete Cêntimos).
II Os Factos
2.1 O procedimento pré-contratual adoptado foi o procedimento por
negociação, com o fundamento na al a) do art.9- 28.2 da Lei n.2 20/10, de 7
de Setembro;
2.2 O valor base do contrato foi fixado em Kz 101.425.255,37;
2.3 A 21 de Abril do corrente ano, foram consultadas três empresas sendo
mencionado neste convite e entre outras questões, que as propostas deveriam
ser entregues até ao dia 28 de Abril;
2.4 Dá-se por integralmente reproduzido o teor da proposta da empresa
AJOMASI, Lda, de 25 de Abril do corrente ano;
2.5 Consta no ponto 2.0 da proposta financeira da adjudicatária que, "O
valor da sua proposta financeira é de 9,8% equivalente ao orçamento total
da empreitada, sendo o mesmo em KZ 101.425.255,37 (Cento e um milhões,
quatrocentos e vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta e cinco Kwanzas e
trinta e sete cêntimos);
2.6 0 contrato de empreitada foi adjudicado pelo valor de Kz 1.034.951.585,24
(Mil e Trinta e Quatro Milhões, Novecentos e Cinquenta e Um Mil, Quinhentos
e Oitenta e Cinco Kwanzas e Quarenta e Cinco Cêntimos);
2.7 Dá-se por integralmente reproduzido o teor da acta de abertura do
acto público do concurso de 28 de Abril do corrente ano;
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2.8 Dá-se por integralmente reproduzido o teor do Relatório da Comissão
de Análise e Avaliação das Propostas, datado de 28 de Abril;
2.9 O contrato de prestação de serviços de fiscalização, foi adjudicado à
empresa AJOMASI, Lda, pelo valor de Kz 101.425.255,37;
3. A empresa apresentou Alvará para o exercício da actividade de Consultoria, Fiscalização e Elaboração de Projectos de Construção Civil e Obras
Públicas, correspondente à 4.g classe;
4.0 Alvará caducou em 15 de Outubro de 2013;
5. Em 14 de Fevereiro de 2014, requereu a renovação do alvará;
6. O contrato foi assinado em 21 de Maio do corrente ano;
7. Por despacho de 22 de Maio, a Governadora homologou o referido
contrato;
8. Foi junto aos autos a nota de cabimentação no valor de KZ 12.998.949,00
(Doze Milhões Novecentos e Noventa e Oito Mil Novecentos e Quarenta e
Nove Kwanzas);
9. Não foi junto aos autos a garantia bancária;
Na cláusula 3.4 do contrato consta que, "Os serviços de fiscalização, logo
que assinado o contrato, iniciar-se-ão trinta dias antes da data prevista para
a assinatura do Auto de Consignação terminarão com a assinatura do Auto
de Recepção Provisória da Empreitada, obedecendo o prazo estabelecido no
contrato de empreitada."
III Apreciando
3.1 Conforme resulta do processo o procedimento adoptado foi o de
procedimento por negociação, ao abrigo da al a) do art.2 28.2 da Lei n.2
20/10, de 7 de Setembro.
O procedimento de negociação é um sistema de contratação que consiste
no convite aos interessados, para apresentarem as suas candidaturas ou
propostas que, depois de analisadas e valoradas, são objecto de discussão
e negociação com a entidade adjudicante, a fim de as harmonizar com o
interesse público, escolhendo-se a proposta adjudicatária em função não só
da proposta inicial, mas também, das correcções resultantes da negociação
(cf art.2 23.2 da Lei n.2 20/10, de 7 de Setembro).
Esta questão já foi amplamente desenvolvida, pelo que, nos abstemos de
mais considerações.
3.2 A escolha do tipo de procedimento deve fazer-se em função do valor
estimado do contrato (n.2 1 do art.2 24.2 da Lei n.2 20/10, de 7 de Setembro).
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Entende-se por valor estimado do contrato, o preço base indicado pela
entidade contratante, calculado em função do valor económico das prestações
a contratar (vd n.2 2 do mesmo artigo).
Atendendo que o valor base foi fixado em Kz 101.425.255,37, o procedimento que se deveria ter adoptado, era o concurso público ou limitado por
prévia qualificação (cfr al a) do art.2 25.9.
Face ao respectivo valor, este contrato de prestação de serviços de fiscalização carecia de concurso público ou concurso limitado por prévia qualificação,
e não o que foi seguido.
Estamos assim, em presença de um acto de adjudicação que, por ter sido
antecedido de um procedimento que primou pela total ausência de concorrência e publicidade, quando o procedimento aplicável era um procedimento
que tem como "ratio" a concorrência e a publicidade.
3.3 Em 14 de Fevereiro de 2014, a representante da empresa AJOMASI,
Lda, requereu ao Ministério da Construção, a renovação do alvará para o
exercício da actividade de Consultoria, Fiscalização e Elaboração de Projectos
de Construção Civil e Obras Públicas e de Empreiteiro de Obras Públicas.
O alvará é um documento essencial para comprovar as habilitações
dos concorrentes e tem de manter a sua validade durante todo o tempo do
concurso e execução da obra.
A validade do alvará, se deve aferir no Acto Público de análise das candidaturas.
Em 21 de Abril de 2014, quando a empresa foi convidada a apresentar
propostas para o concurso, o alvará já tinha caducado (15 de Outubro de
2013).
A entidade adjudicante, ao celebrar o contrato com a adjudicante, agiu,
manifestamente, ao arrepio da lei aplicável (vd art.2 56.2, conjugado com o
Decreto n.2 9/91, de 23 de Março).
Nesta parte, o Governo compreenderá bem a indispensabilidade da certificação da aptidão técnica por entidades competentes e legalmente habilitadas
para o efeito (alvarás), por oposição à admissão meramente fáctica da mesma.
No caso vertente, a censura a fazer reside no facto da empresa AJOMASI,
Lda ter sido admitida a concurso, quando, face aos elementos disponíveis
o alvará caducou em 2013, pelo que só uma conclusão é possível: a sua
admissão é ilegal.
3.4 O preço contratual dos serviços a prestar expresso no contrato, no
valor de Kz 101.425.255,37, corresponde a uma percentagem de 9,8% sobre
o valor das obras, tendo este valor sido calculado pela contratada.

VOLUME III

JURISPRUDÊNCIA TRIBUNAL DE CONTAS

1207

.(9)
REPÚBLICA DE ANGOLA
Tribunal de Contas

Este mecanismo de cálculo de preços dos serviços a prestar, coloca a parte
contratante à mercê da contratada, pois, quanto maior for a estimativa do
custo das obras, mais elevado será o preço dos serviços a contratar.
Por outro lado, a percentagem acima referida reflecte um nível excessivo e
muito para além dos limites da legislação em vigor, (cfr Despacho que aprova
as instruções para o cálculo dos honorários aos projectos de obras públicas).
Esta legislação, aponta para uma percentagem que se situa entre 3 a 5%,
variando numa ordem regressiva face à projecção do custo da obra.
Ora, 9,8% deverá traduzir um custo pelo menos o dobro do que seria
admissível e que, infelizmente, tem vindo a ser praticado no mercado nacional.
3.5 A forma de pagamento da adjudicatária é 'fiscalização e facturará
uma verba de 15% no acto de adjudicação da obra e a medição da evolução
dos trabalhos duas tranches de 30% e uma de 25% ao mesmo tempo com o
empreiteiro."
Estamos perante actividades diferentes (empreitada/fiscalização) não
.1 c • • . •11. • "
c hz. . • . o hz. :6 •ré ". • • me
n
com o empreiteiro.
O fiscal tem que ter um regime adequado à cadência temporal da execução
da obra.
3.6 No que respeita à cobertura orçamental deste serviço. o FIP/ 2014,
não contempla qualquer rubrica de serviços de fiscalização para a mesma,
não sendo assim possível verificar onde o Governo da Província de Cabinda,
encontrará cobertura para esta despesa.
Os serviços técnicos de Engenharia deste Tribunal analisaram este processo
sob o ponto de vista técnico, concluindo que:
Com a entrega da obra após a sua conclusão, é preciso ainda testá-la, no
período estabelecido contratualmente, chamado de garantia.
Durante este período, a equipa de fiscalização da obra deverá estar preparada para continuar o acompanhamento da mesma durante esse período,
indo notificando o empreiteiro dos defeitos que possam ocorrer durante o
funcionamento do objecto, até esgotar o referido período. Estas visitas são
mais espaçadas no tempo.
Contudo, o profissional de fiscalização de obra apenas deverá notificar o
empreiteiro - durante o período de garantia - para superar os defeitos que
não resultem da má utilização do objecto.
Assim, concluída a recepção definitiva da obra, o fiscal dá por concluído
o trabalho de fiscalização de obra pública, solicitando ao dono da obra a sua
publicação.

1208

JURISPRUDÊNCIA 1 TRIBUNAL DE CONTAS

VOLUME II

REPÚBLICA DE ANGOLA
Tribunal de Contas

Decisão
Face ao exposto e sem mais considerações, decidem os Juízes em sessão
diária de visto, conceder à entidade adjudicante, o prazo de 10 dias, para:
a)- rever a cláusula terceira do contrato, referente ao prazo que está
definido para a recepção provisória da empreitada, devendo ser redefinida
para recepção definitiva;
b)- sanar as irregularidades (3.3 e 3.5);
c)- prestação de garantia bancária (3.9).
Notifique-se
Luanda 09 de Setembro de 2014
A Juíza Conselheira (Relatora)
Ana Chaves
A Juíza Conselheira
Conceição Matos
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RESOLUÇÃO N2 131/FP/2014
Processo n2 283

O Tribunal de Contas, em sessão diária de visto, de 9 de Setembro do
corrente ano, analisou o processo relativo ao contrato de prestação de serviços
da fiscalização da execução da "Construção das Infra-Estruturas das 60 casas
Sociais em Buco Zau',' celebrado entre o Governo da Província de Cabinda
e a empresa Intersismet-Sociedade de Gestão de projectos Internacionais,
S.A.-Suscursal Angola, pelo valor de Kz 119.354.581,27 (Cento e Dezanove
milhões, Trezentos e Cinquenta e Quatro Mil, Quinhentos e oitenta e Um
Kwanzas e Vinte e Sete Cêntimos).
II Os Factos
2.1 O procedimento pré-contratual adoptado foi o procedimento por
negociação, com o fundamento na al a) do art.9 28.9 da Lei n.9 20/10, de 7
de Setembro;
2.2 O valor base do contrato foi fixado em Kz 119.354.581,27;
2.3 Dá-se por integralmente reproduzido o teor da proposta da empresa
Intersismet-Sociedade de Gestão de Projectos Internacionais, S.A.-Sucursal
Angola, de 28 de Abril do corrente ano;
2.4 O valor da proposta financeira da adjudicatária é de 10% equivalente
ao montante global da empreitada, sendo o mesmo em KZ 1.193.545.812,73;
2.5 Dá-se por integralmente reproduzido o teor da Acta de Abertura do
Acto público do Concurso de 28 de Abril do corrente ano;
2.6 Dá-se por integralmente reproduzido o teor do Relatório da Comissão
de Análise e Avaliação das Propostas, datado de 28 de Abril;
2.7 O contrato de prestação de serviços de fiscalização, foi adjudicado
à empresa Intersismet-Sociedade de Gestão de Projectos Internacionais,
S.A.-Sucursal Angola, pelo valor de Kz 119.354.581,27 (Cento e Dezanove
milhões, Trezentos e Cinquenta e Quatro Mil, Quinhentos e Oitenta e Um
Kwanzas e Sete Cêntimos);
2.8 O contrato foi assinado em 21 de Maio do corrente ano;
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2.9 Por despacho de 22 de Maio, a Governadora homologou o referido
contrato;
3.Foi junto aos autos a nota de cabimentação no valor de KZ 17.903.187,19;
4. A adjudicatária não prestou caução, nos termos do art.2 104.2 da Lei
n.2 20/10, de 7 de Setembro;
5. Na cláusula 3.á do contrato consta que "Os serviços de fiscalização, logo
que assinado o contrato, iniciar-se-ão trinta dias antes da data prevista para
a assinatura do Auto de Consignação e terminarão com a assinatura do Auto
de Recepção Provisória da Empreitada, obedecendo o prazo estabelecido no
contrato de empreitada."
6. Dá-se por integralmente reproduzida a Resolução n.2 123/14.
III Apreciando
3.1 Como já se viu, a escolha do tipo de procedimento deve fazer-se em
função do valor estimado do contrato (n.2 1 do art.2 24.2 da Lei n.2 20/10,
de 7 de Setembro).
Face ao respectivo valor, este contrato de prestação de serviços de
fiscalização carecia de concurso público ou concurso limitado por prévia
qualificação, e não o que foi seguido (cfr al a) do art.2 25.2 da Lei n.2 20/10
de 7 de Setembro.
Estamos assim, em presença de um acto de adjudicação que, por ter sido
antecedido de um procedimento que primou pela total ausência de concorrência e publicidade, quando o procedimento aplicável era um procedimento
que tem como "ratio" a concorrência e a publicidade.
3.2 O preço contratual dos serviços a prestar expresso no contrato, no
valor de Kz 101.425.255,37, corresponde a uma percentagem de 10% sobre
o valor das obras, tendo este valor sido calculado pela contratada.
Este mecanismo de cálculo de preços dos serviços a prestar, coloca a parte
contratante à mercê da contratada, pois, quanto maior for a estimativa do
custo das obras, mais elevado será o preço dos serviços a contratar.
A percentagem acima referida reflecte um nível excessivo e muito para
além dos limites da legislação em vigor (cfr Despacho que aprova as instruções
para o cálculo dos honorários aos projectos de obras públicas).
Esta legislação aponta para uma percentagem que se situa entre 3 a 5%,
variando numa ordem regressiva face à projecção do custo da obra.
nos • de ere s •
..e
rad zir m
r• •
admissível e que tem vindo a ser praticado no mercado nacional.
3.3 No que respeita à cobertura orçamental desta empreitada. o PIP/2014,
não contempla qualquer rubrica de serviços de fiscalização para a mesma,
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não sendo assim possível verificar onde o Governo da Província de Cabinda
encontrará cobertura para esta despesa.
3.4 A adjudicatária não apresentou Nota Justificativa do Preço Proposto,
deixando assim por justificar o valor apresentado no contrato, que resulta da
aplicação de 9,8% ao valor da obra, ao invés de resultar do produto das horas
de trabalho pela prestação de serviços por técnico afecto. multiplicado pelo
custo da hora de trabalho do respectivo elemento da equipa de fiscalização.
Construção das infra-estruturas das 60 casas
Construção (AKZ)
Fiscalização (AKZ)
1(21.193-545.812,73;
Kz 119.354.581,27
10%

E não tendo o valor do contrato resultado desta aritmética, mas de um
percentual, e não estando definido à priori a formulação de cálculo ou repartição dos pagamentos durante a execução financeira do contrato, poderão
ocorrer pagamentos para menos ou para mais, dos serviços prestados pela
fiscalização, para além dos inevitáveis transtornos propulsores de gestão
financeira, não conforme pelo dono da obra.
3.4 A adjudicatária não prestou caução definitiva, nos termos do art.9
104.2 da citada lei.
O valor da caução é fixado até um montante máximo correspondente a
20% do valor total da adjudicação.
Decisão
Pelo exposto e sem mais considerações, decide-se em sessão diária de
visto, conceder à entidade adjudicante o prazo de 10 dias, para que explique;
a) como pensa solucionar a questão levantada no ponto 3 desta decisão;
b) pagamento de caução por parte da adjudicatária.
Notifique-se
Luanda, 9 de Setembro de 2014
A Juíza Conselheira (Relatora)
Ana Chaves
A Juíza Conselheira
Conceição Matos
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RESOLUÇÃO N2 132/FP/2014
Processo n2 245
1. O Tribunal de Contas, em sessão diária de visto de 9 de Setembro,
apreciou o processo relativo ao contrato de empreitada de "Construção
das Infra- Estruturas das 60 casas sociais de Buco Zau, no valor de KZ
1.193.545.812,73 (Mil Milhões, Cento e Noventa e Três Milhões, Quinhentos e
Quarenta e Cinco Mil, Oitocentos e Doze Kwanzas e Setenta e Três Cêntimos),
celebrado entre o Governo de Cabinda e a empresa Soconinfa-Construção
Civil e Obras Públicas, Lda.
2. Os Factos
Do processo resulta apurada a seguinte factualidade com interesse para
a decisão a proferir:
2.1. O procedimento pré-contratual adoptado foi o procedimento por
negociação, com o fundamento na alínea a) do art.2 282 da Lei n.2 20/10, de
7 de Setembro;
2.2. O preço base da empreitada foi fixado em KZ 1.193.545.812,73 (Mil
Milhões, Cento e Noventa e Três Milhões, Quinhentos e Quarenta e Cinco Mil,
Oitocentos e Doze Kwanzas e Setenta e Três Cêntimos).
2.3. A despesa para este projecto está inscrita no PIP/214, com o valor
definido de KZ 244.651.644,00, o que é inferior ao valor do contrato;
2.4. Foi fixado para a execução da empreitada o prazo de 36 Meses, pelo
que terá execução em três anos;
2.5. Nos elementos do concurso, a empreitada é remunerada pelo regime
de preço global;
2.6. Entretanto, no ponto 3.2 da cláusula 3.' do contrato, a empreitada é
por série de preços;
2.7. O contrato de empreitada foi adjudicado à empresa Soconinfa-Construção Civil, e Obras Públicas, Lda, pelo montante de KZ 1.193.545.812,73,
que corresponde ao preço base lançado a concurso;
2.8. Por despacho de 22 de Abril, a Governadora homologou o referido
contrato;
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2.9. A adjudicatária apresentou alvará para a execução da obra posta a
concurso;
3. Foi junto aos autos a garantia bancária prestada pela co-contratada;
4. Dá-se por integralmente reproduzida a matéria probatória das Resolução
n.2 122 de 1 de Setembro do corrente ano.
III Apreciando
3.1. Vejamos a conformidade dos actos com a lei.
Não foram junto aos autos os seguintes documentos:
a)- Despacho da Governadora de abertura do concurso e a escolha do tipo
de procedimento; Vd art. 31.2 e 32.2 da Lei n.2 20/10, de 7 de Setembro;
b)- Despacho de nomeação da Comissão de Análise e Avaliação das
propostas; art.2 41.2;
c)- Programa de Concurso art.2 46.2;
d)- Despacho do Titular do Poder Executivo, a que se faz referência na
parte preambular do contrato.
3.2. Atendendo ao valor estimado do contrato, o procedimento legalmente
exigível seria o concurso público ou limitado por prévia qualificação (cfr art.
's 24.2 e al b) do art.2 25.2 da Lei n.cl 20/10, de 7 de Setembro.
Ora, os factos e razões invocadas para justificarem o procedimento por
negociação (al b) do art.2 28.2 da Lei n.2 20/10 de 7 de Setembro) não são,
de forma alguma enquadráveis nessa disposição.
Ora, no caso em apreço o valor do contrato exige que o mesmo fosse
precedido de concurso público.
3.3. A rubrica da despesa relativa a este projecto, está inscrita no PIP/2014
"Construção das Infra-Estruturas 60 Casas Sociais de Buco Zau", com o valor
definido de KZ 244.651.644,00.
Pelo acesso ao SIPI (ferramenta de trabalho utilizada no ministério do
Planeamento), este projecto surge para três exercícios económicos, pelo valor
global de Kz 1.312.900.394.
Por outro lado, o contrato desta empreitada foi adjudicado à empresa
Soconinfa-Construção Civil e Obras Públicas, Lda., pelo valor de KZ
1.193.545.812,73 (Mil Milhões, Cento e Noventa e Três Milhões, Quinhentos e
Quarenta e Cinco Mil, Oitocentos e Doze Kwanzas e Setenta e Três Cêntimos).
A disponibilidade dos recursos orçamentais para esta despesa no montante
deKZ. 244.651.644.00. é manifestamente inferior ao que integra a proposta
do concorrente Kz 1.193.545.812.73 não tendo sido fornecida qualquer
informação ao mecanismo de adequação do valor orçamentado com o valor
do contrato.
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A lei impõe limites à realização dos projectos em função das dotações
previstas.
Uma vez que a documentação em nosso poder não permite comprovar que
o encargo com a presente empreitada esteja assegurado, solicita-se à entidade
adjudicante que informe demonstrando-o, se possui recursos financeiros
que permitem suportar os encargos com a execução do respectivo contrato.
3.4. O objecto da empreitada será o fim a que ela se destina, definido
pelos trabalhos incluídos no respectivo caderno de encargos. Será este que
indica quais os trabalhos a realizar, concretizando-os com vista a atingir um
determinado objectivo. E é com base neles que é fixado o custo do contrato.
Refira-se a aparente ausência de coerência financeira na fixação dos
valores para o PIP desta Província, pois, como é possível:
a)- A Construção de Infra-Estruturas para 90 casas sociais do Chibobo
estarem orçamentadas em Kz 142.998.450,00, se a Construção das Infra-Estruturas para 60 casas sociais do Buco Zau estarem orçamentadas em Kz
244.651.644,00;
b)- A construção de 500 casas sociais no bairro Zôngulo. por KZ
385.000.000,00, se a construção de 90 casas sociais no Chibodo está orçamentada em Kz 493.263.126,00;
3.5. Na apreciação do preço fixado no contrato, regista-se a incoerência
da entidade adjudicante ter aceite o preço de KZ 1.193.545.812 (Mil
Milhões, Cento e Noventa e Três Milhões, Quinhentos e Quarenta e Cinco Mil,
Oitocentos e Doze Kwanzas e Setenta e Três Cêntimos), para a construção
das infra-estruturas de 60 casas sociais no Buco Zau.
Ou seja, no Chibodo aceitou um preço unitário de KZ 11.499.460,00
(Onze milhões quatrocentos e noventa e nove mil Quatrocentos e sessenta)
e no Buco Zau aceitou um preço unitário de 19 milhões, 892.430 Kz, ou seja,
mais 73% !?
3.6. Consta na cláusula 9.-?- do contrato que "O empreiteiro prestou à
entidade adjudicante, uma caução por depósito em dinheiro ou garantia
bancária emitida por um Banco que mereça o seu acordo, com validade até
à data de emissão do Auto de recepção definitiva da obra, no valor de 5%
do preço do contrato."
Nos termos do art.2 67.2 da Lei n.2 20/10 de 7 de Setembro, a caução
é prestada em dinheiro; em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado ou
mediante garantia bancária ou seguro caução;
É ao concorrente que cabe a escolha de um dos modos de prestação da
caução, desde que seja um dos admitidos por este preceito e nas condições
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nele estabelecidas, não podendo o programa de concurso estabelecer regime
diverso.
No ponto 9 do ofício convite foi consignado que, "Não são exigidas cauções
ou garantias", o que contraria a lei.
Não está na discricionariedade da entidade pública contratante prescindir
delas, antes devendo recusar a caução não assim prestada. Com efeito, a
caução não prestada com obediência ao art.2 67.2 corresponderá à falta de
prestação de caução. com as consequências da caducidade da adjudicação,
nos termos do art.2 107.2.
3.7. Por outro lado, foi consignado na referida cláusula que o empreiteiro
prestou caução; "caução por depósito em dinheiro ou garantia bancária."
Para além de estarmos perante dois modos diferentes de prestação
de caução. a garantia bancária prestada pelo adjudicatário só foi prestada
em 18 de Julho. com a solicitação de elementos. requerida por este Tribunal,
3.8. Verifica-se ainda que "a garantia bancária (KZ 35.806.374,38) é válida
por um período de 24 meses, não renováveis, a contar da data da assinatura
pelo Banco, altura em que considerar-se-á exonerado de qualquer obrigação (...)
A garantia bancária tem que ser válida até ao termo definitivo da obra.
3.9. Existem várias modalidades de empreitadas de obras públicas, de
entre as quais, o art.2 184.2 escolheu as seguintes:
a)- por preço global;
b)- por série de preços;
c)- por percentagem.
Preceitua o n.2 2 do mesmo artigo que, "é lícito adoptar, na mesma
empreitada, diversos modos de retribuição para distintas partes da obra ou
diferentes tipos de trabalho.
O n.2 3 diz ainda que, "A empreitada pode ser de partes ou da totalidade da
obra e, salvo convenção em contrário, implica o fornecimento pelo empreiteiro
dos materiais a empregar".
Havendo contradição entre os elementos do concurso e do contrato, deverá
a entidade esclarecer qual, a final, a modalidade que optou.
Decisão
Pelo exposto e sem mais considerações, decide-se em sessão diária de
visto, conceder o prazo de 10 dias para que a entidade adjudicante forneça
explicações sobre a cabimentação (3.3).
Findo o prazo, deverá a Contadoria abrir "Conclusão" para Decisão.
Notifique-se
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Luanda 09 de Setembro de 2014
A Juíza Conselheira (Relatora)
Ana Chaves
A Juíza Conselheira
Conceição Dias
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12 CÂMARA
RESOLUÇÃO INI 2 133/FP/2014
Processos n.°' 273 e 282

A entidade adjudicante, o Governo Provincial de Cabinda, remeteu para
fiscalização preventiva, dois contratos, a saber;
a)- Construção do Mercado do Gika-Município de Cabinda, com o valor
de Kz 1.194.054.643,64;
b)- Fiscalização da execução da empreitada da Construção do Mercado
do Gika, pelo montante de Kz 113.435.191,15.
Os Factos
À semelhança do que aconteceu com os primeiros processos, os contratos ora em análise, encontram-se eivados dos mesmos vícios, devidamente
identificados nas Resoluções n.2 122, 123, 131 e 132, que aqui damos por
inteiramente reproduzidas.
A) Contrato de empreitada de obras públicas;
A rubrica da despesa relativa a este projecto, está inscrita no PIP/2014
"Construção do Mercado do Bairro Gika Cabinda", com o valor definido de
Kz 66.000.000,00;
No SIPI, este projecto tem início em 2014 e conclusão em 2016, com
um total de KZ 1.307.489.835;
O contrato foi adjudicado à empresa China Hengjian Internacional Angola
co. Lda, pelo preço de Kz 1.194.054.643,64 (valor base posto a concurso);
A co-contratada prestou garantia bancária no valor de Kz 35.821.635,31;
Foi junto aos autos a nota de cabimentação no montante de 59.999.999.00;
B) Contrato de fiscalização da referida empreitada;
O contrato de prestação de serviços de fiscalização foi adjudicado à
empresa "Daans- Engenharia," pelo valor de Kz 113.435.191.15 (Cento e Treze
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Milhões, Quatrocentos e Trinta e Cinco Mil, Cento e Noventa e Um kwanzas
e Quinze Cêntimos);
A entidade adjudicante juntou aos autos nota de cabimentação no valor
de Kz 5.999.999,00.
Apreciando
Através de acesso ao SIPIP, os elementos do mesmo referem a possibilidade deste projecto ser desdobrado por três anos, com o valor global de Kz
1.307.489.835.
Dado que estes elementos não garantem a disponibilização efectiva dos
recursos projectados para este projecto, não está garantida a sua cobertura
financeira, pelo que, o arranque de uma obra que terá um custo equivalente
a treze milhões de dólares, com uma verba disponível que corresponde a
pouco mais de 5%, é um exercício arriscado que pode traduzir-se a elevadas
perdas para o Estado.
A designação do projecto no PIP bem como a sua designação no SIPIP,
que é a mesma, não permite inferir que o custo da fiscalização esteja inserida
no valor projectado, pelo que, vem ao de cima a fonte de cobertura para o
contrato de fiscalização.
Face ao exposto, decide-se, em sessão diária de visto, conceder o prazo
de 10 dias, para que o Governo esclareça as questões levantadas.
Findo o prazo, deverá a Contadoria abrir "Conclusão", para decisão.
Notifique-se
Luanda, 9 de Setembro de 2014
A Juíza Conselheira (Relatora)
Ana Chaves
A Juíza Conselheira
Conceição Dias
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RESOLUÇÃO NI 2 139/FP/2014
Processo n2 278

O Governo da Província de Cabinda remeteu, para efeitos de fiscalização
preventiva deste Tribunal, o contrato de empreitada de obras públicas para
"Requalificação do Parque do Palácio do Governo", celebrado entre o Governo
da Província e a empresa Somague Angola-Construção e Obras Públicas, Lda,
pelo valor de Kz 270.000.000,00 (Duzentos e Setenta milhões de Kwanzas).
II É a seguinte a matéria de facto relevante para a apreciação.
2.1 Pelo ofício-convite de 21 de Abril do corrente ano, a Secretaria
Provincial das Obras Públicas convidou três empresas para apresentação
de propostas no qual foram indicados os elementos, que resumidamente,
passamos a transcrever:
a) Procedimento de negociação;
b) Preço base do contrato é de 270.000.000,00;
c) Prazo de execução da obra é de 36 meses;
d) Empreitada por preço global;
2.2 No contrato foram consignadas as seguintes cláusulas;
(i) Concurso limitado sem apresentação de candidaturas;
(ii) Empreitada por série de preços;
(iii) Prazo de execução da obra é de 12 meses;
2.3 A análise dos documentos de suporte ao concurso revela a inexistência
dos seguintes documentos:
Ausência de identificação nominal e funcional da entidade que propôs a
abertura do concurso, bem como sobre a escolha do procedimento e nomeação
da Comissão de Análise e Avaliação das Propostas;
(iv) Relatório Preliminar;
(v) Programa de Procedimento;
(vi) A entidade não juntou cópia do plano de actividades, que contempla
a repartição dos encargos com a empreitada pelos anos económicos a que
diz respeito.
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2.4 A entidade promotora do concurso exibiu, no âmbito daquele referido
concurso:
• Estudo prévio;
• Caderno de Encargos;
• Peças Escritas e Desenhadas (Memória Descritiva e Justificativa; Mapa
de Quantidades; Peças Desenhadas, tais como: croquis de localização,
plano de topografia e plano geral de concepção);
2.5 Foi junto aos autos a nota de cabimentação no valor de Kz 40.500.000,00;
2.6 A adjudicatária prestou garantia bancária;
2.7 O contrato foi adjudicado à empresa Somague Angola-Construção e
Obras Públicas, Lda, pelo valor de Kz 270.000.000,00 (Duzentos e Setenta
milhões de Kwanzas);
2.8 A rubrica da despesa relativa a este projecto está inscrita no PIP/2014,
"Requalificação do Parque Defronte ao Palácio do Governo," com o valor
definido de Kz 207.900.000,00;
2.9 No SIPIP, o valor global do projecto é de Kz 297.000.000,00.
III Apreciando
3.1 Compete à Sr.-a- Governadora a definição concreta dos procedimentos
que precedem à realização das despesas públicas (concurso público, concurso
limitado por prévia qualificação, concurso limitado sem apresentação de
candidaturas, por negociação), de modo que as entidades que terão de aplicar
as regras possam conhecer com rigor e simplicidade, a sua aplicabilidade a
cada tipo de despesa.
À semelhança do que aconteceu com os processos já apreciados, também
neste processo, se faz referência a dois tipos de procedimentos, (2.1 e 2.2),
onde algumas vezes definiram o procedimento do concurso como o de negociação, e outras, como concurso limitado sem apresentação de candidaturas.
Sendo assim, qual o procedimento que devia ter antecedido a celebração
do contrato?
Como refere o ponto 3.2 da Resolução n.2 132.2 de 9 de Setembro, "Os
factos e razões invocadas para justificarem o procedimento por negociação
(al b) do art.2 28.2 da Lei n.2 20/10, de 7 de Setembro) não são, de forma
alguma enquadráveis nessa disposição.
Ora, no caso em apreço, atendendo ao valor base, o procedimento legalmente exigível, é o concurso limitado sem apresentação de candidaturas,
cuja tramitação está prevista no art.2̀ 129.2 da lei que vimos citando.
O art.2- 130.-2 diz que, o convite para a apresentação de propostas deve
ser formulado a. pelo menos. três entidades (...)
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Este preceito não estabelece um limite máximo para os potenciais concorrentes a convidar, deixando o seu número à discricionariedade da entidade
adjudicante.
Ou seja, a lei exige que sejam pelo menos três os concorrentes. e não que
sejam três os convidados.
É sabido que quanto maior for o número de ofertas contratuais, mais
possibilidades de escolha tem a Administração, sem esquecer que, sendo
maior o número de ofertas mais procurarão os concorrentes optimizar as
suas propostas.
3.2 As contradições dos elementos patenteados a concurso com as do
contrato, revelam bem, a fragilidade de conhecimentos técnicos por parte
dos serviços da entidade adjudicante, dando origem a situações ambíguas,
que poderão ser resolvidas em prejuízo do dono da obra.
3.3 Importa frisar que, no domínio da contratação com empreitadas de
obras públicas, a forma tradicionalmente utilizada para a realização de uma
obra compreende a elaboração e a apresentação de um projecto base, por
parte da entidade adjudicante, a partir do qual se promove um concurso com
os construtores para a sua execução.
Esta empreitada foi lançada com base num Estudo prévio que não fornece
informações suficientes para a execução da obra e faltando os projectos executivos como sustentáculos das respectivas propostas técnicas e financeiras dos
concorrentes e não só, como elemento de base para a verificação da qualidade
técnica, económica e financeira no acto da formação dos contratos, uma de
duas situações pode ocorrer, seja no sentido dos custos inseridos serem
inferiores aos reais ou o inverso, impondo-se que os interesses do dono da
obra, consubstanciados na actuação do fiscal, sejam efectivamente exercidos.
Na alínea d) do ponto 4.2 da proposta da adjudicatária consta que, "A
contagem do prazo de execução terá início na data em que forem satisfeitas
as seguintes condições, entre elas, a entrega ao empreiteiro pelo Dono da
Obra do projecto de execução."
Sobre o assunto, os Serviços Técnicos de Engenharia do Tribunal, no seu
parecer técnico, diz o seguinte:
"(...) não havendo um projecto base é porque o âmbito dos trabalhos não
foi antecipadamente descrito, nem quantificado em projecto isto quer dizer
que esta situação foi deixada à mercê da definição, qualificação e quantificação
do adjudicatário o que não é recomendável para este tipo de obra."
Numa outra passagem refere ainda que, "(...) o preço base de licitação
resulta de um orçamento estimado, que pelo nível do projecto (apenas
o estudo prévio) patenteado a concurso, estaremos em presença de um
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orçamento com uma margem de precisão de mais ou menos 20%; (por se
tratar do Estudo Prévio) e sendo este orçamento parte do projecto, consequentemente, não se conhece na íntegra as características do objecto, tanto
em quantidade como em qualidade; desta forma, qualquer proposta que surja
nestas condições é irreal, podendo afectar a qualidade da obra."
Concluindo: A falta de elaboração, no processo do concurso, de projecto
de execução que permita referenciar, definir e enquadrar as intervenções a
contratar e a efectuar, acompanhado dos elementos indicados no art.2 48.2
da Lei n.2 20/10, de 7 de Setembro, viola o citado dispositivo legal.
3.4 Nos termos do art.2 186.2 da Lei n.q 20/10, de 7 de Setembro, "O
Dono da Obra deve definir, com a maior precisão possível, nos elementos
descritos e desenhados do projecto e no caderno de encargos, as características
da obra e as condições técnicas da sua execução, bem como a qualidade
dos materiais a aplicar e apresentar mapas de medições de trabalhos, tão
próximos quanto possível das quantidades de trabalhos a executar, nos quais
assentem a análise e o ordenamento por custos globais das propostas dos
concorrentes à empreitada.
A ausência de especificações técnicas dos materiais e das condições técnicas de execução dos trabalhos, ocorrendo, são omissões graves, que podem
afectar substancialmente a qualidade da obra, a sua robustez, duração, etc,
conferindo à execução da empreitada um grau de subjectivismo gerador de
conflitos e impeditivos da fiscalização exercer o seu papel.
O Dono da Obra tem obrigação de ser diligente e por isso, antes do lançamento das empreitadas, deve verificar se tudo quanto é necessário à sua
realização está ou não previsto.
3.5 Através do acesso ao SIPIP, os elementos do mesmo referem a possibilidade deste projecto ser desdobrado por dois anos (2014 e 2015), com o
valor global de Kz 297.000.000.
Dado que estes dados não garantem a disponibilização efectiva dos
recursos projectados para este projecto, não está garantida a sua cobertura
financeira, pelo que, o arranque de uma obra que terá um custo equivalente a
três milhões de dólares, com uma verba disponível que corresponde a 70%, é
um exercício arriscado que pode traduzir-se a elevadas perdas para o Estado.
A designação do projecto no PIP/2014 bem como a sua designação no
SIPIP, que é a mesma, não permite inferir que o custo da fiscalização esteja
inserido no valor projectado, pelo que vem ao de cima a fonte de cobertura
para o contrato de fiscalização.
Decisão
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Face ao exposto e sem mais considerações, decide-se em sessão diária de
visto, conceder à entidade adjudicante o prazo de 10 dias, para que preste
os esclarecimentos conformes com as dúvidas expressas no ponto 3.5 desta
decisão, juntando documentação probatória.
Findo o respectivo prazo, abra-se "CONCLUSÃO," dos presentes autos para
apreciação e decisão.
Notifique-se
Luanda, 18 de Setembro de 2014
A Juíza Conselheira (Relatora)
Ana Chaves
O Juiz Conselheiro
Caetano Baião
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1?- CÂMARA
RESOLUÇÃO N12 150/FP/2014
Processos n."' 195, 196, 197, 198, 199 e 200/PV/2014
O Governo da Província do Zaire, remeteu ao Tribunal de Contas para
efeitos de Fiscalização Preventiva, seis Contratos de empreitadas de Obras
Públicas, a saber:
1- Construção de três Edifícios para Dormitórios do Instituto Superior
Politécnico do Soyo, no Município do Soyo, celebrado a 14 de Novembro
de 2013, no valor global de Akz 3.234.393.678,00 (Três Mil Milhões,
Duzentos e Trinta e Quatro Milhões, Trezentos e Noventa e Três
Mil e Seiscentos e Setenta e Oito Kwanzas).
2- Construção de Quatro Edifícios para Faculdades da Escola Superior
Politécnica de M'Banza Congo celebrado a 28 de Novembro de 2013,
no valor global de AKZ 6.129.857.144,00 (Seis Bilhões, Cento e
Vinte e Nove Milhões, Oitocentos e Cinquenta e Sete Mil e Cento e
Quarenta e Quatro Kwanzas).
3- Construção do Edifício da Reitoria, Biblioteca, Anfiteatro, Ginásio, Campo
polivalente circulação e arranjos exteriores do Instituto Superior Politécnico do Soyo, no Município do Soyo, na Província do Zaire, celebrado
a 14 de Novembro de 2013, no valor global de AKZ 4.664.654.152,13
(Quatro Mil Milhões, Seiscentos e Sessenta e Quatro Milhões,
Seiscentos e Cinquenta e Quatro Mil, Cento e Cinquenta e Dois
Kwanzas e Treze Cêntimos).
4- Construção do Edifício da Reitoria, Biblioteca, Anfiteatro, Ginásio, Campo
polivalente circulação e arranjos exteriores do Instituto Superior Politécnico de M'Banza Congo, no Município do M'Banza Congo, celebrado
a 14 de Novembro de 2013, no valor global de AKZ 3.815.454.068,55
(Três Mil Milhões, Oitocentos e Quinze Milhões, Quatrocentos e
Cinquenta e Quatro Mil, Sessenta e Oito Kwanzas e Cinquenta e
Cinco Cêntimos).
5- Construção de três Edifício para o lar dos Estudantes e Professores
da Escola Superior Politécnico de M'Banza Congo, celebrado a 27 de
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Novembro de 2013, no valor global de AKZ 3.320.227.302,00 (Três
Mil Milhões, Trezentos e Vinte Milhões, Duzentos e Vinte e Sete
Mil e Trezentos e Dois Kwanzas).
6- Construção de Quatro Edifícios para Faculdades da Escola Superior
Politécnica do Soyo, no Município do Soyo celebrado a 28 de Novembro
de 2013, no valor de AKZ 4.449.982.652,32 (Quatro Mil Milhões,
Quatrocentos e Quarenta e Nove Milhões, Novecentos e Oitenta e
Dois Mil, Seiscentos e Cinquenta e Dois Kwanzas e Trinta e Dois
Cêntimos).
Os processos deram entrada no Tribunal, em 8 de Maio do corrente ano.
O Governo da Província do Zaire decidiu repartir ao que se designou
por lotes A, B e C, a execução da Construção da Escola Superior Politécnica
e do Instituto Superior Politécnico, sendo o total dos contratos avaliados
em 25.664.568.997,00 (Vinte e Cinco Mil Milhões Seiscentos e Sessenta e
Quatro Milhões Quinhentos e Sessenta e Oito Mil Novecentos e Noventa e
Sete Kwanzas).
Atendendo aos valores dos contratos, a competência para sua autorização
é do Titular do Poder Executivo.
Na sequência da solicitação do Sr. Governador da Província do Zaire, de
autorização para assinatura dos contratos e financiamento de obras, Sua
Excelência Sr. Presidente da República, exarou em 08.11.2013, o seguinte
despacho "Remeter o processo ao Sr. Ministro das Finanças para o devido
tratamento".
Considerando que este Tribunal, não tem conhecimento do tratamento
dado a estes processos pelo Ministério da Finanças;
Considerando que os valores inscritos no Orçamento Geral do Estado, são
insuficientes para cobertura das despesas contratuais.
Decide o Tribunal de Contas, em Sessão Diária de Visto nos termos do
n.2 2 do artigo 66.2- da Lei n.2 13/10 de 9 de Julho, devolver os processos
referentes aos contratos em apreço para que a eles seja junto a competente
autorização.
Notifique-se
Luanda, aos 06 de Novembro de 2014
A Juíza Conselheira (Relatora)
Eva Almeida
A Juíza Conselheira
Ana Chaves
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1 á CÂMARA
RESOLUÇÃO N2 152/FP/2014
Em sessão diária de visto, o Tribunal de Contas apreciou o processo n.2
379/PV/2014 referente ao Contrato de Empreitada para Obras de Reforço
do Sistema de Abastecimento de Água na localidade de Banga Kwanza-Norte,
celebrado entre o Ministério da Energia e Águas e o Consórcio ESPINA &
DELFIN/LACQUA.
São os seguintes os factos que relevam para a decisão a proferir:
1- Pelo Ofício n.2 1620/GAB. MINEA/14, de 10 de Julho de 2014, o
Ministério da Energia e Águas remeteu a este Tribunal, para efeitos
de Fiscalização Preventiva, o Contrato de Empreitada para Obras de
Reforço do Sistema de Abastecimento de Água à localidade da Benga,
na Província do Kwanza Norte, celebrado entre esse Departamento
Ministerial e o Consórcio ESPINA DELFIN/LACQUA a 27 de Junho de
2014.
2- Sendo pelo valor de KZ. 319.191.374,60 (Trezentos e Dezanove Milhões,
Cento e Noventa e Um Mil e Trezentos e Setenta e Quatro Kwanzas e
Sessenta Cêntimos), a execução da Empreitada foi acordada para 12
(Doze) meses acrescidos de um ano de operação e manutenção de
infra-estruturas (Cláusulas Sexta e Sétima).
3- Para a formação do Contrato em análise foi realizado um procedimento
de contratação cuja abertura foi autorizada através do despacho
n.2 113/13, de 14 de Maio, do Sr. Ministro da Energia e Águas que
também criou, pelo despacho n.2 118/13, do mesmo dia, a Comissão
de Avaliação do procedimento, nos termos e para efeitos do Art.2 41.2
e segs. da Lei 20/10, de 7 de Setembro.
4- O tipo de procedimento adoptado para a formação foi o Concurso
Público que, atento ao valor estimado do Contrato (KZ. 319.191.374,60),
não se ajusta ao previsto no Art.2 25.2 alínea a) da já citada Lei
20/10. Vale isto por dizer que o procedimento adequado deveria ser
o Concurso Limitado Sem Apresentação de Candidaturas, da alínea b)
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desse mesmo Art.9 25.9, pois, é esse o tipo de procedimento aplicável
aos Contratos com o valor estimado igual ou superior ao constante
no nível 2 (KZ. 18.000.000,00) e inferior ao constante no nível 8
(KZ.500.000.000,00) da Tabela de Limites de Valores constante do
Anexo I, também da Lei 20/10, de 7 de Setembro.
5- As peças processuais até aqui analisadas permitem-nos constatar que,
da verba destinada ao Projecto Novos Sistemas Sedes Municipais,
Abastecimento, Melhoria e Distribuição de Água/MINEA, inscrito
no PIP/2014 com o valor de KZ. 7.603.000.000,00 (cfe. Recursos
Ordinários do Tesouro/OGE-2014 - Pág. 4444) e de que a Empreitada
para o Reforço do Sistema de Abastecimento de Água da Localidade
da Banga é parte integrante, já foram realizadas despesas que não
só absorveram a totalidade dos recursos disponíveis como também
produziram um saldo negativo global da ordem dos KZ. 2.626.988.409,
72 (Dois Mil Milhões, Seiscentos e Vinte e Seis Milhões, Novecentos
e Oitenta e Oito Mil, Quatrocentos e Nove Kwanzas e Setenta e Dois
Cêntimos) que compromete, de modo evidente, a execução financeira
da acção objecto do Contrato em estudo.
Constam dos autos, para além das peças do procedimento, nomeadamente o Programa do Procedimento e o Caderno de Encargos (alínea
a) do Art.9 45.9 da Lei 20/10), documentos que atestam a idoneidade
jurídica, profissional, técnica e financeira (Art.9 56.9, 57.2 e 58.9- da Lei
20/10) da empresa LACQUA-SERV-Sistemas de Águas e Saneamento,
Lda. Se assim é relativamente à empresa angolana LACQUA-SERV-Sistemas de Águas e Saneamento, Lda., no que toca às empresas ESPINA
DELFIN coloca-se o problema da autenticidade dos documentos
tais como os Estatutos, os Certificados de Registo Criminal dos seus
sócios e técnicos e outros mais produzidos em Espanha que não foram
objecto de certificação pelas competentes autoridades consulares da
representação diplomática angolana nesse País.
6- Para efeitos de candidatura ao Concurso, as empresas LACQUA-SERV-Sistemas de Águas e Saneamento, Lda. de uma parte e ESPINA e
DELFIN, de outra parte, firmaram um Acordo-Promessa de Constituição
de Consórcio em que, dentre outras vontades expressas, declaram que
formalizam a intenção de, em caso de adjudicação, se constituírem em
Consórcio Externo, que a participação quantitativa de cada empresa
é de 50% e que a liderança do Consórcio pertencerá à firma LACQUA
que, nessa qualidade, representará a entidade associativa perante o
Ministério da Energia e Águas.
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A Lei 20/10, de 7 de Setembro, admite no seu Art.2 53.2 que os candidatos ou concorrentes sejam associações de pessoas singulares ou colectivas,
qualquer que seja a actividade por elas exercida, definindo associações
como sendo qualquer grupo de pessoas singulares ou colectivas que se
associam com o objectivo de apresentar candidaturas, propostas ou as
soluções pretendidas pela entidade contratante.
Há, entretanto, uma exigência no n.2 4 desse mesmo Art.2 53.2 que vai no
sentido de que os membros das associações devem associar-se antes da
celebração do contrato, na modalidade jurídica prevista ou proposta no
programa de procedimento, havendo adjudicação que é o caso vertente.
No programa de procedimento, a modalidade jurídica prevista no seu
ponto n.2 10.4 é o consórcio. Para efeitos de candidatura ao concurso, as
empresas LACQUA e ESPINA & DELFIN não passaram da concretização de um
acordo de intenção de se constituírem em consórcio, o que, em face do citado
n.2 4 do Art.2 53.2 da Lei 20/10, de 7 de Setembro, não parece preencher o
estatuto da associação configurante da modalidade jurídica que se impõe
seja adoptada para aquele efeito.
Tudo visto e ponderado, em sessão diária de visto decide-se devolver o
presente Contrato, devendo o Ministério da Energia e Águas, no prazo de 7
(sete) dias informar ao Tribunal sobre como irá proceder à cobertura financeira
da presente empreitada bem como fazer juntar aos autos os documentos
respeitantes às empresas ESPINA & DELFIN devidamente autenticados (certificadas) pela representação diplomática angolana do local da sua produção.
Deve, outrossim, o Departamento Ministerial da Energia e Águas, no
mesmo prazo, fazer com que as empresas associadas LACQUA e ESPINA &
DELFIN provem ter-se constituído em consórcio para efeitos da adjudicação
do presente Contrato nos termos do Art.2 53.9 da Lei 20/10, de 7 de Setembro
e do n.9 10.4 do Programa de Procedimento do Concurso.
Luanda, aos 08 de Outubro de 2014
O Juiz Conselheiro
Caetano Baião
A Juíza Conselheira
Conceição Matos
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1 CÂMARA
RESOLUÇÃO N 2 197/FP/2014
Processos n.- 629/PV/2014

Para efeito de Fiscalização Prévia, o Gabinete Técnico para Implementação e
Gestão do Plano Director da Área Residencial de Camama, submeteu ao Tribunal
de Contas por intermédio do ofício com referência n.2 117/DG/GCKCC/2014
de 31 de Outubro, com entrada nesta corte de contas a 04 de Novembro do
corrente ano, o Contrato de Empreitada de Obras Públicas para Construção
do Infantário da Área Residencial de Camama, na Província de Luanda, no
valor AKZ 286.655.717,00 (Duzentos e Oitenta e Seis Milhões, Seiscentos e
Cinquenta e Cinco Mil e Setecentos e Dezassete Kwanzas), celebrado com a
empresa Exlibris, Lda, no dia 01 de Setembro.
O prazo convencionado para a integral execução e conclusão da Empreitada
é de 15 meses.
Para além dos mencionados factos são dados ainda, como assentes e
relevantes para a decisão, os seguintes factos constantes do processo:
Através do Despacho n.2 2/2014 de 17 de Fevereiro, o Director Geral do
Gabinete Técnico para Implementação e Gestão do Plano Director da Área
Residencial de Camama, autoriza a abertura do Concurso Limitado sem
Apresentação de Candidaturas;
Por Despacho n.2 003/2014 de 17 de Fevereiro, exarado pelo Director Geral
nomeia a Comissão de Avaliação do Concurso Limitado sem Apresentação
de Candidaturas;
Dando cumprimento ao artigo 130.2 da Lei 20/10, de 7 de Setembro,
foram endereçadas cartas convites às seguintes Empresas: China Jiangsu
Internacional Angola, Lda; CERTAVE - Sociedade Comercial Industrial; Exlibris,
Lda e China Guangxi;
O contrato de Empreitada de Obras Públicas para Construção do Infantário da Área Residencial de Camama foi outorgado pelo Director Geral na
qualidade de Primeiro Contraente e pela Sócia Gerente da Empresa Exlibris,
Lda na qualidade de Segunda Contraente.
A par do supra referido foram juntos ao processo os seguintes elementos
instrutórios: Nota de Cabimentação, Contrato, garantia bancária, programa
do concurso, caderno de encargos, certidão contributiva da Segurança Social,
certidão de não devedor de impostos ao Estado, actas do concurso, Relatórios
Preliminar e Final do concurso.
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Apreciando
O tipo de procedimento adoptado foi o Concurso Limitado sem Apresentação de Candidaturas.
A escolha do tipo de procedimento foi feita em função do valor estimado
do contrato, conforme estabelece o n.2 1 do artigo 24.2 da Lei da Contratação
Pública.
Este procedimento aplica-se por remissão da alínea b) do artigo 25.2, pelo
valor estimado do contrato ser igual ou superior ao constante no nível 2 e
inferior ao constante no nível 8 da Tabela de Limites de Valores constante
do Anexo I da Lei 20/10, de 7 de Setembro.
De acordo com o Programa de Procedimento, a adjudicação baseou-se no
critério da Proposta economicamente mais vantajosa, estatuída no art.2 99.2
da Lei da Contratação Pública (LCP), tendo em conta os seguintes factores:
a)- Preço global da prestação de serviços de Arquitectura e Engenharia
- 30%;
b)- Mérito Técnico -10%;
c)- Prazos de execução - 20%;
d)- Garantia do cumprimento do prazo - 15%;
e)- Qualidade do projecto - 25%.
Tendo a Adjudicação após avaliação, recaído para a Proposta da Empresa
Exilibris, com a pontuação total de 68, 48%.
No entanto não se verifica que os Relatórios Preliminar e Final tenham
sido bem fundamentados em relação às avaliações das propostas e atribuição
das referidas percentagens além do factor do Preço Global.
• Preço Global da prestação de serviços de Arquitectura e Engenharia
- 30% - As propostas Financeiras não se encontram no processo.
• Mérito Técnico - 10% - Sem fundamentação e apresentação das
propostas técnicas das várias empresas ao Tribunal de Contas.
• Prazos de execução - 20% - Não são apresentadas as propostas
técnicas e financeiras.
• Qualidade do projecto - 25% - Sem fundamentação e apresentação
das propostas técnicas das várias empresas ao Tribunal de Contas.
O Programa de Concurso inclui para além da empreitada de construção,
os trabalhos de Elaboração de Projectos de Arquitectura e Engenharia, seus
planos detalhados, croquis, elevações etc. Sendo um requisito necessário para
esta actividade o Alvará de Projectista de Obras Públicas, documento este
que não foi apresentado no acto de abertura das candidaturas.
Constatou-se que nenhuma das empresas convidadas, apresentou o
Alvará de Projectista de Obras Públicas, invalidando assim a capacidade de
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execução da actividade referente à elaboração dos projectos, ficando somente
habilitadas à execução da empreitada.
Por outro lado, não foi junto ao processo peças essenciais para a correcta
definição da obra, relativas ao tipo e volume de trabalhos, traçado geral e
aos pormenores Arquitectónicos, construtivos e técnicos, necessários à boa
construção da empreitada em vista, como para uma precisa apresentação
de propostas financeiras. Assim para que o Tribunal possa decidir deve a
entidade juntar, no prazo de 8 dias os seguintes documentos:
• Estudo Prévio;
• Projecto Base e/ou Projecto Executivo;
• Estudos Geológicos - Estudo do solo para determinação do método
e material construtivo mais adequado;
• Proposta Financeira - De acordo com o Programa de Concurso;
• Proposta Técnica - De acordo com o Programa de Concurso;
• Mapa de Medições - Contendo a provisão das quantidades e da
qualidade dos trabalhos necessários à apresentação das propostas
financeiras e à execução da Obra;
• Programa de Trabalhos - com indicação do prazo de execução e
eventuais prazos intermédios para as actividades da empreitada;
• Documento a referenciar os anos de garantia da Obra após execução;
• Documentos a referenciar duração e Plano de Manutenção do edifício
após entrega da Obra;
• Alvará do Projectista de Obras Públicas.
Face ao exposto, os Juízes deste Tribunal, em Sessão Diária de Visto, decidem pela Devolução do presente Contrato, para que o Gabinete Técnico para
Implementação e Gestão do Plano Director da Área Residencial de Camama,
junte os documentos em falta.
Notifique-se
Luanda, aos 04 de Dezembro de 2014
A Juíza Conselheira (Relatora)
Eva Almeida
A Juíza Conselheira
Conceição Matos

VOLUME III

JURISPRUDÊNCIA I TRIBUNAL DE CONTAS

1237

REPÚBLICA DE ANGOLA
Tribunal de Contas

CÂMARA
RESOLUÇÃO N12 242/FP/2014
Processos n."' 614 e 615/PV/2014
Pelos Ofícios
1389 e 1390.11.01.2014, ambos de 16 de Outubro de
2014, o Conselho Nacional de Carregadores remeteu à fiscalização prévia deste
Tribunal, aonde deram entrada a 28 do mesmo mês e ano, dois Contratos de
Empreitadas que celebrou com as empresas e pelos preços que a seguir se
discriminam.
- Contrato de Empreitada de Desminagem, Desmatação, Limpeza
e Decapagem de 100 Hectares para a Implementação de Plataforma
Logística de Ménongue, na Província do Kuando-Kubango, celebrado com
a empresa de direito angolano AFROENG - Engenharia e Construções,
S.A., pelo preço de KZ. 325. 712.000, 00 (Trezentos e Vinte e Cinco Milhões e
Setecentos e Doze Mil Kwanzas), a ser executado no prazo de 8 (Oito) meses; e
- Contrato de Empreitada de Vedação de 100 (Cem) Hectares e Terraplanagem de 20 (Vinte) Hectares de Terreno para a Implementação da
Plataforma Logística de Menongue, na Província do Kuando Kubango,
celebrado com a empresa AFROENG - Engenharia e Construções, S.A.,
pelo preço de KZ. 469. 476. 000, 00 (Quatrocentos e Sessenta e Nove Milhões
e Quatrocentos e Setenta e Seis Mil Kwanzas), a ser executado no prazo de
8 (Oito) meses.
A Assinatura dos dois Contratos, foi precedida da abertura de dois Procedimentos de Contratação, na mesma data e sob os Despachos n."215/14
e 218/14, do Sr. Ministro dos Transportes, todos datados de 10/07/2014,
através dos quais também são delegadas competências ao Director Nacional
do Conselho Nacional de Carregadores para outorgar os citados Contratos. O
tipo adoptado foi o Concurso Limitado Sem Apresentação de Candidaturas,
dos Art." 22.9 c); 25.2 b) 45.2 b) e 129.9, todos da Lei 20/10, de 7 de Setembro, haja em vista o seu valor estimado que é de KZ. 325. 712. 000, 00 e KZ.
469.476. 000,00.
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3.11.2014 de 10/07/2014 e 4.11.01.2014, também
Pelos Despachos
de 10/07/2014, foram criadas as respectivas Comissões de Avaliação.
Importa fazer notar aqui que, por razão que não aparece justificada nos
autos, o Despacho n.2 218/14 que autoriza a abertura do Procedimento de
Contratação referente à Empreitada de Desminagem, Desmatação, Limpeza e
Decapagem de 100 Hectares de Terreno tem a data de 10/7/2014, enquanto
que o Despacho n.2 217/14, que homologa o mesmo Contrato é datado de
20 de Agosto de 2014.
Quer-nos parecer que a anteoridade na prática dos actos deve corresponder
à anterioridade na ordenação numérica desses mesmos actos para que a sua
identificação seja não só eficaz como facilitada.
Nos dois procedimentos foram, nos termos do Art.2 130.2 da citada Lei
20/10, apenas convidadas as três mesmas entidades, nomeadamente, a
AFROENG - Engenharia e Construções, S.A., ANDRADE GUTIERREZ, S.A. e
SOGEST, LDA., para procederem à apresentação de propostas, quando essa
disposição abre portas a uma participação mínima de três candidatos, sem
estabelecer tecto quanto ao número máximo de intervenientes, com o escopo,
naturalmente, de permitir ao alargamento do convite a muitas pessoas,
fazendo-se jus aos princípios da transparência, da equidade e outros que são
importantes pilares da Administração Pública.
Foi admitida a proposta da AFROENG - Construções, S.A. e, por consequência, foram-lhe adjudicados os Contratos, por se considerar ter "cumprido
as formalidades legais" e excluídas as propostas das duas restantes "por
conterem alterações às cláusulas do Caderno de Encargos, consubstanciadas
na apresentação de preço superior ao preço base".
Se é verdade que um dos critérios a abraçar na adjudicação de propostas
é o do preço mais baixo, Art.2 99.2 n.2 1 alínea b), não menos verdade é que
há muitos outros factores a ponderar em sede da contratação pública. Não se
vá, por hipótese, entregar um Contrato a uma entidade que não prove possuir
qualificações técnico-profissionais só porque propôs um preço mais baixo que
o preço base a que se deveria cingir por imposição do Caderno de Encargos!
Não consta dos autos nenhuma peça processual que se reporta à cabimentação da despesa relativa aos Contratos.
Ainda que a entidade pública contratante, na circunstância o Conselho
Nacional de Carregadores, seja um Órgão Dependente financeiramente auto-suficiente, manda a política financeira do país que seja observada alguma
disciplina na gestão dos recursos financeiros públicos disponíveis mediante
uma planificação financeira adequada, que não contenda, por isso, com a
necessidade de uma gestão a mais equilibrada do Orçamento Geral do Estado,
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em que se enquadra toda essa gama de acções, ex-vi do que, em abstracto,
se prevê da Lei 15/10, de 14 de Julho (Lei Quadro do Orçamento Geral do
Estado) e no Decreto Presidencial n.2 232/13, de 31 de Dezembro (Sobre as
Regras Anuais de Execução do Orçamento Geral do Estado).
Nesta conformidade, em sessão diária de visto, se decide pela devolução,
nos termos do Art.2 66.2 n.2 2 da Lei 13/10, de 9 de Julho, dos Contratos sub
judice, a fim de que seja feita prova de que a despesa, tendo sido autorizada
como foi, tem inscrição orçamental e a sua execução vá observar as etapas
de cabimentação e liquidação fixadas por Lei, já que, como se disse supra,
não há nos autos nada que espelhe esta realidade.
Notifique-se
Luanda, 29 de Dezembro de 2014
O Juiz Conselheiro (Relator)
Caetano Baião
A Juíza Conselheira
Eva Almeida
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12 CÂMARA
RESOLUÇÃO N2 192/FP/2014

Processo n2 246/PV/2014
1. Pela Resolução n.2 153/FP/14, proferida em sessão diária de visto
da 1.2 Câmara de 13 de Outubro, foi recusado o visto ao contrato de
prestação de serviços de fiscalização, gestão da qualidade e coordenação
de segurança da empreitada de construção das infra estruturas de apoio à
auto-construção dirigida de 2000 casas, na Província de Cabinda, celebrado
entre o Governo Provincial de Cabinda e a empresa Data Plantas, Lda, pelo
valor de Kz 218.514.385.49 (duzentos e dezoito milhões, quinhentos e
catorze mil, trezentos e oitenta e cinco Kuanzas e quarenta e nove cêntimos).
2. A douta Resolução, que se dá por integralmente reproduzida, recusou
o visto, com os seguintes fundamentos:
- A adjudicatária não juntou a declaração de "não dívida à segurança
social", não demonstrou a sua capacidade técnica e não tem alvará para
a fiscalização de obras;
- (...) não foram juntos quaisquer elementos que ilustrem o equipamento
técnico específico da actividade a desenvolver nem são elencados quaisquer
obras que comprovem a experiência para a sua execução;
- A proposta que apresentou em termos de nível técnico é manifestamente exíguo face à dimensão da obra;
3. Inconformada com a decisão, veio dela recorrer a Senhora Governadora Provincial de Cabinda, alegando ser possível juntar toda a documentação em falta e fazê-la chegar ao douto Tribunal para que reconsidere na
decisão de recusa, porquanto, existirem dados suficientes que demonstram
ter a empresa capacidade para fiscalizar este projecto.
4. Admitido o recurso, foram os autos com vista ao Exmo Representante
do Ministério Público, junto deste Tribunal, que emitiu o seu douto parecer,
tendo referido que o recurso foi apresentado fora do prazo legal e por
força do n.2 3 do art.2 145.2 do CPC, extinguiu-se o direito do recorrente
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de praticar o acto, implicando o seu não recebimento. Contudo, deixa ao
entendimento do Tribunal.
Cumpre decidir.
Apreciando
Antes de entrar na apreciação do mérito do recurso, deve esclarecer-se
ao Governo Provincial de Cabinda que, nos termos do artigo 103.2 da Lei
n.2 13/10 de 9 de Julho, os recursos são interpostos mediante simples
requerimento dirigido ao relator do processo e não na forma como o
presente recurso foi interposto.
Nas suas alegações, a recorrente afirma existirem dados suficientes
que demonstram ter a empresa capacidade para fiscalizar este projecto.
Ora, dispõe o n.2 1 do art.2 55.2 da Lei da Contratação Pública (LCP),
que em qualquer fase do procedimento, os interessados devem possuir as
qualificações jurídicas, profissionais, técnicas e financeiras, necessárias à
execução do contrato objecto do procedimento.
No que concerne às habilitações profissionais, a sua comprovação é
aferida pela titularidade do respectivo Alvará.
Relativamente à capacidade técnica, a sua avaliação é feita com base
nos documentos elencados no n.2 1 do art.2 58.2 da LCP.
Estes são pois documentos imprescindíveis que os candidatos devem
exibir no acto do concurso e que devem instruir o processo a ser remetido
ao Tribunal de Contas, para que este possa, em função de tais documentos,
fazer a sua apreciação.
E no caso em apreço, apenas em sede de recurso tais documentos
foram junto aos autos.
Com efeito, o Governo Provincial de Cabinda fez junção nos autos dos
seguintes documentos:
- Alvará de Projectista e Fiscal de Obras, correspondente à 8-4-classe da
Tabela de valores prevista no Decreto n.2 9/91, de 23 de Março e válido até
16.10.2015 e que autoriza a adjudicatária a prestar os serviços contratados;
- Certidão Contributiva da Segurança Social, emitida em 1 de Agosto
de 2014, certificando que a empresa paga as suas contribuições ao Fundo
de Financiamento da Segurança Social;
- Currículo da empresa;
- Masterplan referente à expansão urbana da cidade de Cabinda.
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Pelos dados constantes do currículo, é nosso entendimento que a
empresa não possui ainda a experiência suficiente para fiscalizar uma
obra da envergadura da presente empreitada.
Neste sentido, recomendamos ao Governo Provincial de Cabinda, que
em futuros procedimentos seja mais exigente na escolha das adjudicatárias,
nomeadamente no que concerne à capacidade e experiência técnica.
Relativamente ao documento que foi junto aos autos, denominado
Masterplan, é em nosso entender, o Plano Director para a construção da
nova área urbana, sua localização, área a implementar, infra-estruturas, etc.
Porém, nesta fase do processo, em que já se celebrou o contrato de
fiscalização, o documento que interessa e o Projecto Executivo, que já
devia estar elaborado, pois este é preponderante para a boa construção da
obra e consequentemente permite ao fiscal ter um conhecimento exacto
da obra a fiscalizar.
Todavia, considerando que o Governo Provincial de Cabinda juntou o
Alvará que habilita a empresa a executar os serviços objecto do contrato
e provou não estar em dívida com a segurança social, vai o Tribunal, com
a chamada de atenção que antecede, conceder provimento ao recurso,
visando por consequência o contrato em questão.
São devidos emolumentos
Notifique-se
Luanda, 24 de Novembro de 2014
A Juíza Conselheira
Conceição Matos
A Juíza Conselheira
Eva Almeida
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2 áCÂMARA
RESOLUÇÃO N2 001/2014
I - Introdução
A Televisão Pública de Angola (TPA), remeteu para fiscalização preventiva,
o processo relativo ao contrato de "Cedência de Transmissão Televisiva para
cobertura do 41.2 Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins", realizado em
Angola de 20 a 28 de Setembro de 2013, que celebrou com a empresa WALL
STREET - Publicidade, Comunicação e Imagem, Lda.
A Contadoria do Tribunal, por seu turno, pediu à requerente, o envio de
alguns elementos complementares que, na sua opinião, estavam em falta.
Posteriormente, após a recepção dos elementos complementares, por
decisão do Juiz Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas, foi declarada
a inutilidade da concessão do visto, em virtude do contrato já estar em
execução e, em consequência, foi ordenada a abertura do presente processo
de inquérito, para averiguar a regularidade do referido contrato.
II - Enquadramento Legal
Ao abrigo do artigo 1.2 e do Decreto Presidencial n. 2 207/10, de 23 de
Setembro, a Televisão Pública de Angola é uma empresa pública, dotada de
personalidade jurídica, de autonomia administrativa, financeira e patrimonial.
A sua natureza, permite-lhe, nos termos da legislação em vigor, estabelecer
com entidades nacionais ou estrangeiras, qualquer acordo de cooperação,
tendo em vista a realização do seu objecto social.
III - Conclusão do Inquérito
No âmbito do inquérito mandado instaurar, a equipa técnica mandatada
para o efeito, apesar de não apontar nenhuma irregularidade quanto ao
procedimento e execução do contrato, conclui propondo a aplicação de uma
multa ao responsável pela gestão da TPA, por ter executado o contrato sem
o visto competente do Tribunal de Contas, ao abrigo da alínea i) do n.2 1 do
artigo 29.2 da lei n.2 13/10, de 9 de Julho.
Notificados, os responsáveis da TPA apresentaram o contraditório, que é
parte integrante dos autos.
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IV- Apreciando
A valoração objectiva da prova documental junta aos autos, mostra que
a TPA, em Agosto de 2013, solicitou ao Tribunal de Contas, a concessão do
visto ao contrato que celebrou com a empresa WALL STREET.
No princípio de Setembro seguinte, o Tribunal recebeu os elementos
complementares.
Não obstante o envio dos elementos adicionais, a TPA não foi notificada
de nenhuma decisão quanto ao seu pedido de concessão de visto ao referido
contrato, nos termos do n.2 2 do artigo 8.2 da Lei n.2 13/10, de 9 de Julho.
Só muito depois do dia 20 de Setembro, quando o campeonato se encontrava próximo do fim, o Juiz Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas, por
mero despacho, baseando-se num parecer confuso dos técnicos, declarou a
inutilidade da concessão do visto, em virtude do contrato já estar em execução.
Deixando de lado a análise da pertinência ou não dos elementos complementares solicitados, importa referir que, a falta de visto num contrato, quando
previamente solicitado, não é da responsabilidade da entidade solicitante,
salvo se forem apontadas as específicas razões de responsabilização.
A TPA fez o pedido de visto muito antes do início do campeonato, e apresentou os elementos complementares também antes do início do campeonato.
Não existem pois, razões que nos levem a imputar à TPA, responsabilidade
pela falta de visto ao referido contrato.
A imputação de facto negativo, é elemento essencial para se sancionar
com multa, nos termos do artigo 29.2 da Lei n.2 13/10, de 9 de Julho.
V - Conclusão
Pelo exposto, não se tendo registado nenhuma irregularidade no contrato,
nem sido imputada nenhuma responsabilidade à Televisão Pública de Angola
pela falta de visto, os Juízes da 2.á Câmara, reunidos em Sessão Plenária,
decidem aprovar o relatório de Inquérito, recusando o pedido de aplicação
da multa e, consequentemente, o arquivamento dos autos.
Notifique-se
Luanda, aos 29 de Maio de 2014
O Juiz Conselheiro (Relator)
Aniceto Aragão
Os Juízes Conselheiros
Evaristo Quemba
José Magalhães
Gilberto Magalhaes
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2 áCÂMARA
ACÓRDÃO N2 011/2014
Processo n2 016/FS/AM/2013

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
DEMANDADA: ISABEL MANUEL MARTINS (Adida Financeira do Consulado
de Angola no Mongu/Zâmbia).
I - Relatório
O Ministério Público junto do Tribunal de Contas requereu a presente
acção autónoma de multa contra Isabel Manuel Martins, adida financeira do
Consulado Geral de Angola no Mongu, República da Zâmbia, argumentando
sucintamente o seguinte:
- No dia 8 de Junho de 2012, a Direcção dos Serviços Técnicos deste Tribunal
procedeu à verificação interna da conta do Consulado Geral da República de
Angola no Mongu - Zâmbia, referente à gerência de 2011, tendo constatado
que a mesma não estava em termos.
Pelas irregularidades verificadas, tendo solicitado a sua correcção e
justificação dentro do prazo máximo de 45 dias.
- Recebido o Ofício e passado pouco mais de um ano sobre o prazo estabelecido, a demandada preferiu não responder até à presente data.
Conclui pedindo que a demandada seja condenada a pagar a multa de Kz,
1.361,862,41, acrescida de 10% de emolumentos, por força do artigo 13.2 do
Decreto n.2 24/01, de 12 de Abril.
Foi ordenada a notificação, nos termos do artigo 89.2, aplicável por força
do artigo 99.2, ambas da Lei na 13/10, de 9 de Julho, para que a demandada
pagasse voluntariamente a multa ou contestasse, no prazo fixado.
Decorrido o prazo, a demandada não fez o pagamento voluntário, nem
contestou a acção movida pelo Ministério Público, e consequentemente foi
designada data para audiência.
A audiência foi realizada cumprindo todos os formalismos legais, e dela
apurou-se o seguinte:
- A demandada nunca recebeu, e por isso nunca teve conhecimento da
existência do ofício n.2 616, referido na petição inicial, que lhe fixava um prazo
para corrigir as irregularidades verificadas na prestação de contas de 2011;
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- Nunca foi notificada da acção de multa que o Ministério Público lhe
moveu, e por isso nunca teve oportunidade de contestar;
- Apenas teve conhecimento da realização da audiência, pelo que veio
sem saber ao que vinha.
II- Apreciação
A notificação à demandada, foi sempre feita por via da DHL, em expediente
enviado à Embaixada de Angola na República da Zâmbia, que se situa em
Lusaka.
A demandada trabalha e reside no Mongu, que dista de Lusaka mais de
300 km.
Não há nos autos, prova de que o expediente recepcionado pela embaixada de Angola na Zâmbia, foi efectivamente enviado para notificação da
demandada no Mongu.
Não se pode por isso dizer, que a demandada foi notificada.
No presente processo, a falta de notificação constitui causa de exclusão
da responsabilidade da demandada para ser sancionada com a multa, nos
termos das alíneas e) e f) do n.2 1 do Artigo 29.2 da Lei n.2 13/10, de 9 de
Julho, como vem requerido pelo Ministério Público.
Se a demandada não foi notificada, nunca teve conhecimento das correcções
que tinha de fazer às irregularidades apontadas na prestação de contas do
Consulado de Angola em Mongu, relativa à gerência de 2011.
III- Decisão
Pelo exposto, verifica-se que a demandada não cometeu nenhuma infracção
susceptível de ser sancionada com multa, nos termos do artigo 29.2 da Lei
n.2 13/10, de 9 de Julho.
Não tendo sido notificada do ofício 616, não podia fazer a correcção das
irregularidades verificadas na conta do Consulado Geral de Angola no Mongu/
Zâmbia, relativa à gerência de 2011.
Razão pela qual, os juízes da 2.á Câmara, reunidos em Sessão, decidem
absolver a demandada Isabel Manuel Martins do pedido.
Notifique
Luanda, aos 18 de Dezembro de 2014
O Juiz Conselheiro (Relator)
Aniceto Aragão
Os Juízes Conselheiros
Evaristo Quemba
José Magalhães
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ACÓRDÃO N2 010/22 CÂMARA/TC/2014
Processo n2 002/FS/RFR/2014
REQUERENTE: Ministério Público
REQUERIDO: Fernando Jorge Júlio Aguiar
I - Relatório
O Magistrado do Ministério Público junto desta Corte de Contas, nos
termos conjugados do n.2 2 do art.2 28.2 e n.2 1 do art.2 87.-Q ambos da
Lei 13/10, de 9 de Julho, propôs a presente Acção de Responsabilidade
Financeira Reintegratória que o fez nos termos e fundamentos adiante
descritos contra: O Sr. Fernando Jorge Júlio Aguiar, que ao tempo dos factos
exercia a função de Director Geral do Instituto de Supervisão de Seguros,
auferindo o vencimento líquido anual incluindo as remunerações acessórias
de Kz 8.000.091,00 (Oito Milhões e Noventa e Um Mil Kwanzas).
Argumentando em síntese que:
O requerido agiu voluntária e conscientemente, celebrando dois contratos
com as empresas Leadership e Deloitte respectivamente, nos valores de
USD 27.441,00 (Vinte e Sete Mil, Quatrocentos e Quarenta e Um Dólares
Americanos), com o período de execução de três semanas, e o outro no valor
em Kwanzas equivalente a EUR 39.000,00 (Trinta e Nove Mil Euros), com o
período de execução de pouco mais de quatro semanas bem sabendo que
as normas vigentes sobre a matéria lhe não permitiam autorizar pagamentos
antecipados no montante superiores a 50% e 30%, e que ao fazê -los
causava ao ISS e por consequência ao Estado um prejuízo.
Conclui pedindo a condenação do demandado, no pagamento de multa no
valor de Kz 5.333.394,00 (Cinco Milhões, Trezentos e Trinta e Três Mil,
Trezentos e Noventa e Quatro Kwanzas), pela infracção da alínea c) do n.2
1 do art.2 28.2 da Lei n.2 5/96, de 12 de Abril e da alínea d) do n.2 1 do art.2
29.2 da Lei n.2 13/10, de 9 de Julho, com adicional de 10% de emolumentos
à luz do estabelecido pelo art.2 13.2 do Decreto n.2 24/01, de 12 de Abril
«Regime e Tabela de Emolumentos do Tribunal de Contas».
Citado o demandado nos termos e para efeito consagrado no n.2 1 do
art.2 89.2 da Lei 13/10, de 9 de Julho, apresentou a sua defesa em documento
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processado as fls 319 a 332 dos autos alegando em resumo que o «Contrato
entre o ISS e a Leadership Business Consulting foi celebrado, executado e pago
em 2010, ou seja fora do âmbito da auditoria que deu causa aos presentes autos»
que na situação concreta tratou-se de dois contratos, um deles no valor em
Kwanzas equivalentes a USD 27.441,00 (Vinte e Sete Mil, Quatrocentos
e Quarenta e Um Dólares Americanos), com o período de execução de
três semanas (contrato com a Leadership) e o outro no valor em Kwanzas
equivalente a EUR 39.000,00 (Trinta e Nove Mil Euros), com o período de
execução de pouco mais de quatro semanas (contrato com a Deloitte).
Alegou ainda «que qualquer das situações em causa enquadra-se nos limites
de competências dos órgãos de gestão do ISS e no espírito da Legislação vigente
sobre a matéria». Que tratando-se de contratos de valor diminuto e de tempo
de execução curto, o preço poderia ser pago na totalidade sem que adviessem
quaisquer prejuízos para o Estado, como comprovadamente nenhum prejuízo
ocorreu para os cofres do Estado».
Notificado da contestação o M.P. em Despacho requereu a apreciação dos
documentos juntos à contestação e mais disse: «Promovo ainda que após a
remessa do parecer seja designado a data para julgamento apenas do primeiro
demandado, pelos factos do articulado 3.2 da acção e que, neste particular, a
contestação apresentada nada trás de novo».
Considerando, o requerimento apresentado pela defesa, segundo o qual
estavam já esclarecidos os factos que sustentavam o pedido do Ministério
Público para a Reintegração Financeira dos valores em que vinha acusado o
demandado, Sr. Fernando Jorge Júlio Aguiar e, ancorado na promoção do
Ministério Público a fls 372 dos autos, o Tribunal decidiu converter o Processo
de Responsabilidade Financeira Reintegratória, em Processo Autónomo
de Multa, previsto pelo art.(' 29.2 da Lei 13/10, de 9 de Julho.
II- Fundamentação
Nesta Instância foi a acção recebida e analisada.
Cumpre pois apreciar e decidir.
O Tribunal é competente. O Processo é o próprio e não enferma de nulidades, nem de qualquer excepção que obste ao conhecimento do mérito da causa
e procedeu-se ao julgamento, com observância do adequado formalismo legal.
Os factos
Aos 4 de Dezembro de 2012, uma equipa de Técnicos do Tribunal de Contas
realizou uma auditoria às contas do Instituto de Supervisão de Seguros com
incidência no exercício de 2011.
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1) Ali foi verificado que a título de down payments (pagamentos adiantados/
pagamentos iniciais) o demandado pagou dois contratos de prestação
de serviços, acima dos limites permitidos por lei, isto é, 15% do valor
do contrato ou 30% do contrato observados que sejam as formalidades
prevista no n.9 7 do art.2 4.9 do Decreto Presidencial n.9 24/10, de 24
de Março e do n.9 6 do art.9 5.9 do Decreto Presidencial n.9 309/10, de
29 de Dezembro, como a seguir se designa:
a) 50% do valor do contrato para desenvolvimento do Website internet
celebrado com a empresa Leadership Business Consulltimg, em
2010;
b) 30% do valor do contrato celebrado com a Deloitte & Touche
Auditores, Lda, para a realização dos serviços de auditoria relativo
às demonstrações financeiras do ISS, em 2011.
IV - Apreciando
1) A matéria de facto é a que acima foi descrita e não havendo reclamação,
tudo conforme consta da acta de julgamento elaborada e junta aos autos.
2) Discutida a matéria controvertida ficou provado que o demandado
Fernando Jorge Júlio Aguiar, enquanto Director do ISS celebrou dois
contratos de prestação de serviços, nomeadamente com a empresa
Leadership Business Consulting, no valor de USD 27.441,00 (Vinte
e Sete Mil, Quatrocentos e Quarenta e Um Dólares Americanos),
para o desenvolvimento do Website Internet no dia 22 de Março de
2010, e pagou 50% em pagamentos iniciais e efectuou outro contrato
com a empresa Deloitte & Touche Auditores, Lda, no valor de EUR
39.000,00 (Trinta e Nove Mil Euros), para a Auditoria às Demonstrações Financeiras de 2011 com a data de 7 de Novembro de 2011,
tendo pago 30% inicialmente do valor do contrato.
3) Ficou ainda provado que o âmbito da Auditoria foi o exercício económico de 2011 e, só por mero exercício de aprofundamento de alguns
dados conexos ao exercício de 2010, ali olhou-se de forma comparativa,
ficando por isso fora desta apreciação o contrato celebrado entre o ISS
e a Leadership Business Consulting.
4) A matéria que fundamenta a procedência da acção é a do pagamento
inicial no contrato referido em percentagens de valores superiores aos
permitidos por Lei.
5) O Relatório de Auditoria do Tribunal de Contas aprovado pelo Plenário
do mesmo considerou no total a gestão do demandado Fernando Jorge
Júlio Aguiar de satisfatória, tendo apontado unicamente os pagamentos
iniciais do contrato celebrado com a empresa Deloitte & Toueche
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Auditores, Lda em 2011 como facto relevante de inobservância do
cumprimento das regras de execução orçamental no exercício de 2011,
âmbito da auditoria.
6) Embora os factos arrolados na acção serem susceptíveis de fazer
desencadear contra o demandado o competente Processo Autónomo de
Multa, previsto e punível nos termos do n.2 1 do art.2 29.2 da Lei 13/10,
de 9 de Julho, ao longo de toda discussão da causa ficou provado o grau
de colaboração do demandado na realização da Auditoria, e ainda, a
demonstração de que a sua actuação teve como finalidade a difusão de
normas relacionadas com actividade desenvolvida pelo Instituto para
as empresas Operadoras de Seguros. E que, o contrato com a Deloitte
foi para verificar e certificar a contabilidade dos serviços do Instituto
e não propriamente defraudar o Estado na celebração de contratos em
desrespeito aos comandos legais.
7) A contabilidade foi considerada como faz referência o Relatório de
Auditoria do Tribunal de Contas, como tendo cumprido com os regulamentos em vigor, sendo Eficiente, Eficaz e tendo obtido uma Economia
de Gestão de Fundos Públicos, salvaguarda dos activos, e cumpridora
da legalidade e regularidade das acções vide fls 287 dos autos.
V - O Direito
1) As normas de execução orçamental para o exercício de 2011, aprovadas
pelo Decreto Presidencial n.2 309/10, de 29 de Dezembro, no n.2 2 do
art.2 1.2, determina a obrigatoriedade do cumprimento escrupuloso
das regras de execução orçamental ali estabelecidas.
2) O n.2 6 do art.2 5.2 do Decreto supra determina que os pagamentos
iniciais dos contratos de fornecimento de bens ou de prestação de
serviços, não devem exceder 15% do valor global dos mesmos, podendo
porém, serem autorizados, pelo Ministro das Finanças, pagamentos
iniciais de até 30%, quando se apresentarem fundamentos e objectivos
para o efeito.
3) A alínea d) do n.21 do art.2 29.2 da Lei 13/10, de 9 de Julho, estabelece
que o Processo Autónomo de Multa é desencadeado em caso de violação
das normas de elaboração e execução dos orçamentos.
4) Nos termos do n.2 2 do art.(' 29 da Lei 13/10, de 9 de Julho as infracções
aí previstas são punidas com multas que têm, como limite máximo 1/3
do vencimento líquido anual dos responsáveis incluindo as remunerações
acessórias, percebidas à data da prática do acto.
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5) O Demandado auferiu durante o ano de 2011, o vencimento líquido
anual incluindo as remunerações acessórias de Akz 8.000.091.00
(Oito milhões e noventa e um mil kuanzas).
6) No caso em apreço, e verificadas as infracções e o seu cometimento
por negligência, temos que o Demandado poderia ser sancionado, com
a multa de Akz 5.333.394,00 (Cinco milhões trezentos e trinta e
três mil e trezentos e noventa e quatro kuanzas) como peticiona o
Ministério Público pela infracção em análise.
7) Considera-se porém, que o Tribunal não está sujeito aos limites de
multa peticionada pelo Ministério Público, conforme se estatui na al)
i) do artigo 62 da Lei n.2 13/10 de 9 de Julho.
8) A graduação da multa obedece aos critérios estipulados na alínea i)
do art.2 62 em conjunção com o n.2 3 do art.2 29.2 ambos da Lei n.2
13/10, de 9 de Julho.
9) Das normas referidas ressalta o facto de o Tribunal ao graduar as multas
ter em consideração a gravidade do facto e as suas consequências, o
grau de culpa, o montante material dos valores públicos lesados ou em
risco, o nível hierárquico dos responsáveis, a sua situação económica
e a existência de antecedentes.
10) Os circunstancialismos em que as infracções ocorreram integram alguns
factos que relevam em termos de atenuação da medida da pena a saber:
a) A falta de intenção de causar danos ao Estado;
b) Ter sido a primeira vez que exerce o cargo de Direcção e não ter
ocupado antes cargos de relevância no âmbito da Administração
Pública;
c) Não ter sido antes condenado em processo de responsabilização
financeira sancionatória.
11) Considerando que o espírito do legislador ao definir as modalidades
de pagamentos das despesas, não coibiu o pagamento total de
despesas com valores abaixo dos limites estabelecidos pelo anexo
I da Lei 20/10, de 7de Setembro, porquanto, não se pretendeu
manietar a dinâmica de execução de despesas com valores mínimos
dos critérios ali definidos.
a)- Considerando que o Demandado Fernando Jorge Júlio Aguiar
demonstrou em momento algum ter intenção de com a sua acção
causar qualquer prejuízo ao Estado;
b)- Que o Relatório de Auditoria do Tribunal, aprovado pelo Plenário
do Tribunal de Contas, aos 26 de Setembro de 2013 ter como
incidência o exercício económico de 2011, e pelo facto, não poder
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este Tribunal pronunciar-se sobre factos ocorridos no exercício de
2010, nesta acção;
c)- Que o Demandado nunca antes ter sido condenado pela prática de
qualquer facto previsto e punível nos termos dos artigos n.°5 29.2,
30.2, 31.2 e 322 todos da Lei 13/10, de 9 de Julho.
Decisão
Pelos fundamentos expostos, os Juízes da 22 Câmara do Tribunal de Contas,
reunidos em Plenário acordam em:
Relevar a falta do demandado Fernando Jorge Júlio de Aguiar, por se considerar que embora não tivesse obedecido às regras definidas pelas normas
de execução orçamental, o acto por si praticado não chegou em última análise
a causar danos ao erário e à própria actividade do Instituto de Supervisão
de Seguros nos termos do n.2 3, do artigo 32.2 em conjugação com a alínea
i) do art.2- 6.2, ambos da Lei n.2 13/10 de 9 de Julho.

Registe-se e Notifique-se
Comunicações Necessárias
Luanda aos, 14 de Novembro de 2014
O Juiz Conselheiro (Relator)
Gilberto de Faria Magalhães
Os Juízes Conselheiros (Adjuntos)
Evaristo Quemba
Aniceto Aragão
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2g CÂMARA
ACÓRDÃO N2 006/2014

1 - Em Agosto de 2011, o Ministro do Interior dirigiu ao Tribunal de Contas
um ofício, onde manifestou a preocupação do seu sector, pelo elevado número
de extinção do vínculo laboral que se verificou naquele ano por rescisão, por
morte, por demissão ou por reforma.
Baseando-se neste ofício, foi ordenada a abertura de inquérito, tendo-se
concluído que, entre Janeiro a Julho de 2011, houve a extinção do vínculo
laboral de 236 funcionários, sendo que destes, 10 mantiveram os seus salários
por mais algum tempo irregularmente processados.
Por este facto, o Ministério Público junto do Tribunal de Contas, requereu
a presente acção de responsabilidade financeira reintegratória contra o Sr.
Froz Adão Manuel, Director Nacional dos Recursos Humanos do Ministério
do Interior.
Alega, em síntese o Ministério Público, que o demandado, na sua qualidade
de Director, não agiu com a diligência necessária para que se suspendessem
os salários de 10 funcionários identificados na petição inicial, que por causas
diversas, já tinham os seus vínculos laborais com os serviços extintos, mas
apesar disso, continuaram a ser indevidamente processados e levantados.
Pediu por isso, no essencial, que o demandado seja condenado a reintegrar
aos cofres do Estado, o montante de Kz 1.456.389.20 (um milhão, quatrocentos
e cinquenta e seis mil, trezentos e oitenta e nove Kwanzas e vinte cêntimos).
2 - Citado o demandado, nos termos e para o efeito consignado no n.2 1
do artigo 89.2 da Lei n.2 13/10, de 9 de Julho, apresentou a sua defesa em
documento processado a folhas 568 a 573 dos autos, alegando resumidamente
que, os salários deixaram de ser processados com a publicação do despacho
que extinguiu a relação jurídica.
Alegou ainda razões de mudança do sistema técnico operativo, que afectou
em boa medida a qualidade do trabalho que vinham desenvolvendo.
3 - Notificado da contestação, o Ministério Público em despacho referiu que
"... verifico que o demandado agiu com mera culpa no processo de desactivação
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dos dez ex-funcionários referidos na minha petição de fls 556 e ss, mostrados
que foram os factores de desarticulação temporal entre a data dos despachos
ministeriais e a sua publicação, por um lado, e desta com a concreta desactivação
do SIGFE daqueles, envolvendo o Ministério das Finanças."
Termina promovendo que, atendendo às circunstâncias do caso e o valor
a reintegrar, que seja relevada a responsabilidade financeira do demandado.
4 - O processo é próprio, o Tribunal competente, as partes são legítimas,
e não se conhece excepção que obste o prosseguimento dos autos.
Foi produzido no processo, prova suficiente que permite o Tribunal tomar
uma decisão, o que o faz nos seguintes termos:
a)- O inquérito que deu origem ao presente processo, teve como base a
má interpretação que se fez do ofício do Ministro do Interior.
Apesar de manifestar preocupação cuja solução não é da competência do
Tribunal de Contas, o Ministro do Interior com o seu ofício, jamais pretendeu
dizer ao Tribunal que o seu Ministério não tinha o controlo rigoroso dos
funcionários que extinguiram as relações laborais, como refere o articulado
1.2 da petição inicial.
b)- Está provado que quando ocorreram os factos, estava em curso no
Ministério do Interior a migração de dados do sistema operativo CLIPPER,
para o actual Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado (SIGFE) que,
de algum modo, afectou o normal funcionamento dos serviços.
Aquando da implementação de novos sistemas de informação, um dos
problemas mais delicados que se coloca, é o da migração dos dados dos
anteriores sistemas, muitas vezes eles próprios não integrados entre si.
Este é um problema que afecta gravemente a qualidade da informação,
provocando erros ou omissões, ás vezes em cadeia, que comprometem profundamente os objectivos visados, principalmente tratando-se de problemas
que, surgindo, não sejam desde logo resolvidos na fase inicial do processo
de implementação.
c)- Está igualmente provado que os salários deixaram de ser processados
com a publicação do despacho que extinguiu a relação jurídica, apesar de em
muitos casos, ter havido atrasos na publicação do referido despacho, situação
não imputável ao demandado.
d)- Nos termos do n.2 2 do artigo 30.2 da já referida Lei n.2 13/10, a
responsabilidade financeira implica a violação com culpa grave, das regras
de gestão racional dos bens e dos fundos públicos.
Equivale isso dizer que, para existir responsabilidade financeira reintegratória, têm que estar reunidos os seguintes requisitos: o acto ilícito, a conduta
culposa, o dano e o nexo de causalidade entre o ilícito e o dano.
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A inexistência de um dos requisitos, é razão suficiente para não se imputar
responsabilidade financeira reintegratória.
Do comportamento descrito tanto na petição inicial como os referidos nos
autos, não se imputa ao demandado nenhum acto (ou omissão) susceptível
de ser qualificado como ilícito.
Para efeito de responsabilidade reintegratória, o ilícito não se traduz em
simples incorrecção procedimental, mas tem de consistir numa infracção.
Neste sentido, se os salários deixaram de ser processados com a publicação
dos despachos que extinguiu a relação jurídica, e os atrasos verificados na
publicação dos despachos não são da responsabilidade do demandado, como
bem reconhece o Ministério Público no seu despacho depois da contestação,
não há nenhuma infracção no seu comportamento.
O mesmo se diz em relação aos outros requisitos que não existem para que
se possa imputar ao demandado responsabilidade financeira reintegratória.
Decisão
Assim, e por tais fundamentos, acordam os Juízes da 2.á Câmara do Tribunal de Contas, reunidos em Sessão, em absolver o demandado Froz Adão
Manuel, do presente processo de responsabilidade Financeira reintegratória.

Não são devidos emolumentos
Notifique
Luanda, aos 31 de Julho de 2014
O Juiz Conselheiro (Relator)
Aniceto Aragão
Os Juízes Conselheiros
Evaristo Quemba
José Magalhães
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2 áCÂMARA
ACÓRDÃO N2 005/2014
Processo n2 006/FS/INQ/2012
REQUERENTE: Ministério Público
REQUERIDO: Renato Palma Nacalumbo Chimbalanha
Luzia Ernesto Sebastião
I - Relatório
O Magistrado do Ministério Público junto desta Corte de Contas, nos
termos conjugados dos art." 55.2 n.2 1, 84.2 e 87.2 n.2 1, todos da Lei 13/10,
de 9 de Julho, propôs a presente Acção de Responsabilidade Financeira
Reintegratória o que fez nos termos e fundamentos adiante descritos contra
Renato Palma Nacalumbo Chimbalanha e Luzia Ernesto Sebastião, que ao
tempo dos factos exerciam e ainda exercem as funções de Director Geral, de
Chefe do Departamento de Contabilidade e Finanças do Hospital Especializado
do Kilamba Kiaxi, respectivamente.
1) Em Maio de 2012, uma equipa de Técnicos do Tribunal de Contas realizou
uma auditoria às contas do Hospital Geral Especializado do Kilamba
Kiaxi e constatou que no exercício de 2011 foi atribuído pelo Estado
ao referido Hospital o montante de KZ 827.906.941.61 conforme fls
490 dos autos, que aqui reproduzimos integralmente para todos os
efeitos legais, destinado ao pagamento das despesas com pessoal, bens
e serviços.
Que
em posse de tais valores os demandados celebraram um contracto
2)
com a empresa Mussuma, para o fornecimento de bens alimentares,
tendo pago o valor de KZ 15.298.038,75 conforme fls 495 dos autos,
não tendo contudo retido na fonte o valor do respectivo imposto
industrial, defraudando o Estado num montante de KZ 803.146,00.
3) Celebraram, ainda, os demandados um contrato ao qual foram pagos
os valores de KZ 13.224.611,00 por via de ordens de saques todas
emitidas no exercício económico de 2011, conforme fls. 496 dos
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autos, com a empresa Marycrus, para a desinfestação e montagem de
ares - condicionados, não tendo de igual modo retido na fonte o valor
do imposto que é devido ao Estado num montante de KZ 694.291,00.
4) Ainda em 2011, os demandados contrataram com a empresa G.J.F.
Comercial para a prestação de serviços que não foram por estes precisados à qual pagaram o valor de Kz 15.000.000,00 por via de ordem
de saque conforme fls 496 dos autos, não retendo na fonte, uma vez
mais o imposto que é devido ao Estado no valor de KZ 787.500,00
conforme fls 496 dos autos.
5) Em dissonância com os princípios da Probidade Pública os demandados
celebraram um contrato com a empresa Luzia & Sebastião, Comércio
Geral, Lda, propriedade da segunda demandada, como atesta a escritura
pública de fls 456, no valor de KZ 19.801.916,50, pagamentos estes
também efectuados por via de ordens de saques conforme fls 497 dos
autos.
6) Os demandados celebraram, ainda, contratos de prestação de serviços
com as empresas Ricom Comercial para a manutenção do jardim no
valor de Kz 1.400.000,00 por via de ordens de saques, a Serviclean,
Lda, para serviços de limpeza a quem pagaram o valor total de KZ
27.500.000,00 por meio de ordens de saques conforme tabela de fls 498
dos autos, com a Hospimed para prestação de serviços não especificados
tendo sido a esta empresa pago o montante de Kz 5.100.000,00 por
via de ordens de saque conf. Fls 498 dos autos e ainda, celebraram
com a África Pharmacy um contrato para aquisição de medicamentos
a quem pagaram o valor de Kz 4.330.291,58, via O. Saque.
7) Com todas as empresas contratadas os demandados, não retiveram
na fonte os pagamentos dos impostos, da Lei sobre a Tributação de
Empreitadas de que eram estas devedoras do Estado.
Conclui pedindo a condenação dos demandados, na reintegração de:
a) Kz 19.801.916,00 dos pagamentos ilegais feitos à empresa da segunda
demandada nos termos do n.2 1 do art.2 28.2 da Lei n.2 3/10, de 29 de
Março, Lei da Probidade Pública em conjunção com os n." 4,5 e 8 do
art.2 6.° da Lei n.2 20/10, de 7 de Setembro, com acréscimo de 1% de
emolumentos devidos por força do art.2 13.2 do Decreto n.2 24/01, de
12 de Abril;
b) Kz 4.330.291,58 de pagamentos sem justificação feitos à empresa
África Pharmacy, com acréscimo de 1% de emolumentos devidos por
força do art.2 13.2 do Decreto n.2 24/01, de 12 de Abril;
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c) Kz 5.105.287,00 de valores não retidos na fonte, acrescido de 1% de
emolumentos exigidos à Luz do art.2 13.2 do Decreto supra;
d) Pagamentos do valor de imposto industrial não retido na fonte referente
à empresa África Pharmacy, na eventualidade dos demandados provarem
que houve contrato de prestação de serviço;
E na condenação dos demandados em multa:
a) Renato Palma Nacalumbo Chimbalanha em Kz 5.007.016,00;
b) Luzia Ernesto Sebastião em Kz 1.504.504,00.
Com acréscimo de 10% de emolumentos devidos por força do art.2 13.2
do Decreto n.2 24/01, de 12 de Abril, «Regime e Tabela de Emolumentos
do Tribunal de Contas».
II - Fundamentação
Nesta Instância foi a acção recebida e analisada.
A matéria de facto é a que acima foi descrita e não houve reclamação,
tudo conforme consta da acta de julgamento elaborada e junta aos autos;
Com efeito, citados os demandados para contestarem ou fazerem o pagamento voluntário, nos termos do n.2 1 do artigo 89.2 da Lei n.2 13/ 10, de 9
de Julho, os demandados, em requerimento dirigido a esta Corte requereram
o pagamento voluntário dos valores de que vinham acusados pelos factos
articulados no requerimento petitório do Ministério Público conforme fls
586 dos autos.
Entretanto, os demandados, não podendo realizar o pagamento voluntário
nos prazos judiciais que se lhes foi determinado, não contestaram em tempo
oportuno e vieram em juízo dizer que não devem nada ao Estado e, por este
facto, não serem passíveis de qualquer Acção de Responsabilização Financeira
por parte deste Tribunal.
Tudo visto e porque o Tribunal é competente e as partes são legítimas e
não ocorreram excepções e nulidades de que se deva conhecer oficiosamente
ou que obstem ao conhecimento do mérito da causa e procedeu-se ao julgamento, com observância do adequado formalismo legal.
III - Factos
Do processo resultou apurada a seguinte factualidade com interesse para
a decisão da causa:
1) O Hospital Geral Especializado do Kilamba Kiaxi, doravante designado
por HGEKK, é uma unidade sanitária de direito público, dotada de
autonomia administrativa e financeira, presta serviços de assistência

VOLUME III

JURISPRUDÊNCIA I TRIBUNAL DE CONTAS

1275

REPÚBLICA DE ANGOLA
Tribunal de Contas

sanitária envolvendo diagnóstico, tratamento e internamento com
pessoal médico, de enfermagem e técnicos de diagnóstico e terapêutica.
2) O HGEKK teve como responsáveis pela gestão no exercício económico
de 2011 os co-demandados neste processo nomeadamente, o senhor
Dr. Renato Palma Chimbalanha, Médico, nomeado por Despacho do
Governador Provincial de Luanda n.2 49 N.E/GAB/GOV/07, para exercer
as funções de Director Geral e a senhora Luzia Ernesto Sebastião,
Técnica Média Principal nomeada por Despacho n.2 1002/11, do
Governador da Província de Luanda, para exercer as funções de Chefe
de Departamento de Contabilidade e Finanças.
3) Para o exercício de 2011 foi atribuído a esta unidade hospitalar um
montante avaliado em Kz 827.906.941,61 destinados em geral para
despesas com pessoal e pagamentos de bens e serviços inerentes ao
funcionamento do Hospital.
4) Constatou-se e ficou provado que o HGEKK durante o exercício económico
em causa celebrou diferentes contratos com várias empresas e efectuou
os respectivos pagamentos sem que para tanto tivesse retido na fonte
por altura dos pagamentos os devidos impostos sobre tributação de
empreitadas e ou prestação de serviços, contrariando assim a Lei n.2
7/97, de 10 de Outubro.
5) Dos elementos juntos aos autos e oferecidos pela defesa ficou provado
que não foi efectuado o pagamento da totalidade dos impostos devidos,
na medida em que, não foram oferecidas as provas do pagamento dos
impostos pelas empresas G.J.F. Comercial, Ricom Comercial e Servi
Clean, Lda, no valor total de Kz 2.304.750,00.
6) Os factos descritos evidenciam para os demandados a infracção financeira, prevista e punível pela Lei n.2 13/10, de 9 de Julho, pois deixaram
de arrecadar para os cofres do Estado os valores dos impostos devidos
pelas empresas GJF. Comercial, Ricom Comercial e Servi Clean, Lda,
no valor total de Kz 2.304.750,00. E realizaram pagamentos de despesas
em desrespeito às regras da execução orçamental, estabelecidas no
Decreto Presidencial n.2 309/10, de 29 de Dezembro.
7) Acresce-se, ainda, que os comprovativos de arrecadação de receitas em
relação aos restantes contratos juntos aos autos, oferecidos como meios
de prova pelos demandados dos pagamentos, só terem sido efectuados
três anos depois de pagas as despesa, isto é, 31 de Março de 2014, vide
fls 608, 609, 610, 611, 612 e 613.
8) Ficou, ainda, provado que os demandados celebraram um contrato com
a empresa Luzia & Sebastião, Comércio Geral, Lda, propriedade da
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segunda demandada, como atesta a escritura pública de fls 456, no
valor de KZ 19.801.916,50.
IV- Apreciando
1) Os demandados ao longo da gestão do exercício económico de 2011,
agiram em violação das regras da disciplina orçamental definidas no
Decreto n.2 309/10, de 29 de Dezembro, normas de execução orçamental
para o exercício de 2011, fundamentalmente no que tange à execução
das despesas por antecipação de pagamentos, em violação ao estatuído
no n.2 4 do art.2 5.2 do Decreto supra, não terem realizado a devida
retenção na fonte dos impostos dos contratos celebrados nos termos da
Lei n.2 7/97, de 10 de Outubro (Lei sobre a Tributação de Empreitadas).
2) Recorde-se que a Lei n.2 7/97, de 10 de Outubro determina que o
imposto é retido na fonte pela entidade contratante por cada pagamento
efectuado e entregue nos 15 dias seguintes aos cofres do Estado pelo
preenchimento do competente DAR (Documento de Arrecadação de
Receitas) e, ainda, que a liquidação e entrega do imposto devido é da
1 e 2 do artigo 5.2 da
responsabilidade da entidade contratante,
Lei supra.
3) Ao solicitar a reintegração dos valores globais de kz 19.801.916,00
por terem sido considerados pagamentos ilegais em relação ao contrato
celebrado com a empresa Luzia & Sebastião, Comércio Geral, Lda e o
HGEKK, estaremos em presença de um enriquecimento sem causa, por
parte do Estado, pois, como ficou provado houve por parte da empresa
contratada a contraprestação, isto é, a entrega dos bens contratualizados.
V - O Direito
O Hospital Geral Especializado do Kilamba Kiaxi é uma entidade sujeita
aos poderes de fiscalização e controlo desta Corte de Contas, em homenagem
às disposições combinadas da alínea c) n.2 2 do artigo 2.2 e alínea d) do artigo
6.2, ambos da Lei n.2 13/10, de 9 de Julho.
1) Estabelece o n.2 1 do artigo 9.2 da Lei N. 13/10, de 9 de Julho que o «O
Tribunal de Contas julga as contas das entidades sujeitas a sua jurisdição,
com o fim de apreciar a legalidade e a regularidade da arrecadação
das receitas e da realização das despesas, bem como tratando-se de
contratos, verificar, se as suas condições foram as mais vantajosas no
momento da sua celebração» sublinhado nosso e mais, a alínea d), n.2
1 do art.2 29.2, sanciona com multa a inobservância das normas de
execução orçamental.
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2) Determina o n.2 1 do art.2 30.2 da Lei n.2 13/10, de 9 de Julho, que «os
responsáveis dos serviços e dos organismos obrigados a prestação de
contas respondem, pessoal e solidariamente por reintegração dos fundos
desviados da sua afectação legal ou cuja utilização tenha sido realizada
irregularmente, salvo se o Tribunal considerar que lhe não pode ser
imputada a falta.»
Decisão
Pelos fundamentos expostos, os Juízes da 2.a Câmara do Tribunal de Contas,
reunidos em Plenário acordam em:
Dar provimento parcial do pedido e coordenar o demandado Renato Palma
Nacalumbo Chimbalanha no pagamento de multa no valor de 834.503.32 Kz
com acréscimo de 10% de emolumentos nos termos do art.2 13.2 do Decreto
n.2 24/01 de 12 de Abril, por violação da alínea b) do n.2 1 do art. 29.2 da
lei n.2 13/10, de 9 de Julho.
Absolver a demandada Luzia Ernesto Sebastião em virtude dos actos
por si praticados não preencherem os requisitos do tipo ilícito e culpado da
responsabilização financeira e estar sim, no cumprimento do dever hierárquico
enquanto subordinada do demandado Renato Palma Nacalumbo Chimbalanha.
Registe-se e Notificou-se
Comunicações Necessárias
Luanda aos 14 de Novembro de 2014
O Juiz Conselheiro (Relator)
Gilberto de Faria Magalhães
Os Juízes Conselheiros
Evaristo Quemba
Aniceto Aragão
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