REPÚBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
1*

CÂMARA

RESOLUÇÃO N°./1

3 /FP/14

Processo n.° 130/PV/2014

•

Através do Ofício n. ° 06/6J/MPDT/2014, de 10 de Março ,
com entrada nesta Corte de Contas aos 22 de Abril do corrente
ano, o Gabinete Jurídico do Ministério do Planeamento e
Desenvolvimento Territorial, submeteu para efeitos de
Fiscalização Prévia, o Contrato de Arrendamento da totalidade
dos andares Il.°, 12. °, 13.° e 14. ° do Imóvel CFI One, em
Luanda para instalação e funcionamento do referido
AKZ:
Departamento Ministerial, no valor total de
2.780.181.120,00 (Dois Mil Milhões, Setecentos e Oitenta
Milhões, Cento e Oitenta e Um Mil, Cento e Vinte Kwanzas),
sendo a renda mensal no valor de 115.840.880,00 (Cento e
Quinze Milhões, Oitocentos e Quarenta Mil, Oitocentos e

•

Oitenta Kwanzas), celebrado, entre o Ministério acima
referido, representado pela senhora Grisela Seabra Mota
Lemos, na qualidade de Secretária Geral, e a empresa China
Internacional Fund Angola - CIF, LbA, representada pela
senhora Cheong Mei, na qualidade de Directora de

Administração e Finanças.
I. DOS FACTOS

Não constam dos autos Despacho de autorização da despe a;

Parecer da Direcção Nacional do Património do Esta

Despac o

E

de Abertura do Procedimento; Despacho de Criação da Comissão
da Avaliação; Anúncio da Publicação; Programa de procedimento;
Caderno de Encargos; Cartas - convite; Proposta da empresa
China Internacional Fund Angola - CIF, LDA; Documentos de
habilitação e contratação da empresa China Internacional Fund
Angola - CIF, LDA; validade do negócio jurídico; Instrumento de
prestação de caução.

II. DA APRECIAÇÃO
1

O contrato em apreciação reveste a natureza jurídica de
Contrato Administrativo, da espécie de contrato de Locação de
Imóveis, cujo regime jurídico encontramos na Lei n.° 20/10, de
07 de Setembro - Lei da Contratação Pública, Lei n.° 18/10, de
06 de Agosto - Lei do Património do Estado, e subsidiariamente
nas disposiçaes do Código Civil.

Da apreciação do processo, verificou-se que o objecto do
contrato está suficientemente determinado, individualizado e
claramente descrito, respeitando desta forma o princípio da
determinabilidade do objecto do contrato, regido pelo direito
civil e pela Lei n.° 20/10, de 7 de Setembro.

As partes e os respectivos representantes estão identificados.
O Contrato contém cláusulas relativas ao preço, ao prazo de
execução, à prestação da caução definitiva e das obri açô'es
fiscais a serem efectuadas pelo contratado cm conforme 'ade
com o estipulado no artigo 110° do diploma supra cif( do.

O Contrato foi celebrado por escrito particular e a lei exige
como requisito de validade do contrato de arrendamento de
imóvel, a sua celebração mediante escritura pública, sancionando
o incumprimento com a nulidade. Vide: alínea a), do n.° 5, do
artigo 36° da Lei n° 20/10, de 7 de Setembro, n.° 1 do artigo 34°
e artigo 92° ambos da Lei n.° 18/10 de 6 de Agosto.

Não obstante, a invalidade pela inobservância da forma
prescrita, em respeito ao princípio da conservação dos negócios
jurídicos «segundo o qual, deve - se procurar salvar tudo que é
possível num negócio jurídico concreto, tanto no plano da
existência, quanto da validade e da eficácia».

Tal princípio fundamenta - se na própria razão de ser do negócio
jurídico, sendo este uma declaração de vontade (manifestação de
vontade, a que o ordenamento jurídico imputa os efeitos
manifestados como queridos), é evidente que, para o sistema
jurídico, a autonomia da vontade produzindo auto-regulamentos
de vontade, representa algo de juridicamente útil. A utilidade de
cada negócio poderá ser económica ou social, mas a verdade é
que, a partir do momento em que o ordenamento jurídico admite
a categoria do negócio jurídico, a sua utilidade passa a ser
também jurídica.

Em face deste princípio, e diante da disposiçáo expressa do
artigo 293° do Código Civil que consagra o instituto da conversá°,
o contrato deve ser qualificados como minuta do contrato
subsumível na norma da alínea b) do n.° 3, do artigo 8° da Lei il.'
13/10 de 9 de Julho, que reza que " devem ser submetidos ao
Tribunal de Contas, para efeítos de fiscalizaçáo preventiv
minutas dos contratos...,quando venham a celebrar - s por
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escritura pública e os respectivos encargos tenham de ser
satisfeitos no acto da sua celebraçáo, devendo o respectivo
notário anexar cópia c/a resoluçao à respectiva escritura".
Após ter compulsados os elementos existentes no processo,
através da fiscalização prévia da conformidade dos actos que
precederam a contratação, verificamos que não foram juntos aos
autos os elementos ou documentos conformadores de um
procedimento pré - contratual, nomeadamente:
Despacho de autorização da despesa; Parecer da Direcção
Nacional do Património do Estado através de uma Comissão da
Avaliação; Despacho de Abertura do Procedimento; Anúncio da
Publicação; Programa de procedimento; Caderno de Encargos;
Cartas - convite; Documentos de habilitação e contratação da
empresa China Internacional Fund Angola - CIF, LDA;
Instrumento de prestação de caução. Isso tudo, em
desconformidade com a previsão normativa dos artigos 30°, 33°
e 34° da Lei, n.° 18/10, de 6 de Agosto, combinados com os
artigos 36°, 34°, 32°, 39°41°, 45°, 46°,47°, 54°, 550, 590,
63°,103° da Lei n.° 20/10, de 7 de Setembro.

Contudo, a entidade pública fundamenta ter observado apenas
parcialmente o regime jurídico da contratação pública em virtude
da "urgência imperiosa face ao estado avançado de degradação
de parte da estrutura de betão das suas instalaçaes" - vide fl. 5
à 12 -,tendo adoptado o processo de negociação, nos t mos da
alínea a) do artigo 28°, da lei ri ° 20/10 de 7 de 5etembro.
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Caução
O contrato estabelece como caução o valor de A kz
115.840.880,00 (Cento e Quinze Milhões, Oitocentos e
Quarenta Mil, Oitocentos e Oitenta Kwanzas),
correspondendo a 4,16 % do valor contratual; em consonância
com o n° 1, dos art.° 103° e 104°.da Lei n° 20/10, de 7 de
Setembro. Deste modo, as partes acordaram que o inquilino
deverá reter a título de caução o valor correspondente à 1 (um)
mês de renda.
Do Contrato
O contrato não contém a cláusula sobre a existência de
cobertura orçamental, em desconformidade com o n° 1 do art.°
7° do Decreto Presidencial n° 232/13, de 31 de Dezembro.
Contudo, a Despesa foi inscrita no 06E/14.
Down Payment
O contrato estabelece o pagamento inicial de A kz
115.840.880,00 (Cento e Quinze Milhões, Oitocentos e
Quarenta Mil, Oitocentos e Oitenta Kwanzas), equivalente a
4,16 % do valor do contrato, em conformidade com n° 9, do
art.° 7°, do Decreto Presidencial n.° 232/13 de 31 de Dezembro.
Cabimentação
Dos autos consta a Nota de Cabimentação datada de 14 de
Outubro de 2013, emitida com o valor de Akz
1.158.408.800,00 (Mil Milhões, Cento e Cinquenta e Oito
Milhões, Quatrocentos e Oito Mil e Oitocentos Kwanzas),
inferior ao valor da despesa, equivalendo apenas 1? % do valor
contratual. Esta situação é compreensíviel por se tratar de
despesa plurianual.
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Inscrição no O.G.E.
A despesa em questão encontra-se inscrita no Orçamento Geral

Programa De Actividades
(0.6.E/2014),
Permanentes, com o valor de Akz 14.593.407.071,00 (Catorze
Mil Milhões, Quinhentos e Noventa e Três Milhões,
do Estado

Quatrocentos e Sete Mil, e Setenta e Um Kwanzas).pag.
4391.
Uma vez que a despesa não é um investimento público, a mesma
encontra-se inscrita nas Despesas de Funcionamento E De Apoio
Ao Desenvolvimento no Projecto de "Planeamento do
Desenvolvimento Nacional" com o valor de Akz 10.582.119.682,00
(Dez Mil Milhões, Quinhentos e Oitenta e Dois Milhões,
Cento e Dezanove Mil, Seiscentos e Oitenta e Dois Kwanzas).
Tendo em conta o valor do contrato, no Programa resta um saldo
positivo de Akz 11.813.225.951,00

(Onze Mil Milhões,

Oitocentos e Treze Milhões, Duzentos e Vinte e Cinco Mil e
Novecentos e Cinquenta e Um Kwanzas) e para o custo do
projecto resta um saldo também positivo de Akz
4.011.287.389,00

(Quatro Mil Milhões,

Onze

Milhões,

Duzentos e Oitenta e Sete Mil, Trezentos e Oitenta e Nove
Kwanzas).

Pelo acima exposto, é exequível a despesa, uma vez que a mesma
respeita o estabelecido no n° 2 do artigo 6°, do Decreto
Presidencial 232/13, de 31 de Dezembro, combinado co o n° 3
do art.° 9° da Lei n° 13/13 de 31 de Dezembro. C
I
j
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III. DECISÃO
Pelo exposto, decide-se em Sessão Diária de visto, em conceder
o Visto ao contrato em apreço, com as seguintes recomendações
que devem ser adoptadas pela entidade pública contratante em
futuras contratações:
1. Proceder a avaliação dos imóveis à serem tomados de
arrendamento pelo Estado com técnicos da Direcção Nacional do
Património do Estado ou por recurso a técnicos especializados,
nos termos do artigo 32° e 86° da Lei n.° 18/10, de 06 de
Agosto;
2. Inclusão nos contratos a celebrar a cláusula referente a
cobertura orçamental, nos termos do n.° 1 , do artigo 7° do
Decreto Presidencial .° 232/13, de 31 de Dezembro:
São devidos emolumentos.
Notifique-se.
Luanda, aos 13 de Maio 2014.
O Juiz Relator

O Juiz junto
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