REPOBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
1° CAMARA
AUTOS DE RECLAMAcA0
ACORDA0 N` q. / FP/16

Processo n°: 213/PV/2016
1. Em sessao didria de visto da la Camara, o Tribunal de Contas
recusou, nos termos da Resolugao n°108/FP/16, de 19 de
Outubro, a concessao do visto ao contrato de Prestagao de
Servigos para a concepgao e Implementagao do Sistema de
Informagao Integrado do Ministerio da Inthistria, celebrado
entre o referido Ministerio e a GDS - Gestao, besenvolvimento e
Servigos, Lda, pelo valor de Kz 408 141 596.00.
2. Fundou-se a decisao, essencialmente no facto de se ter
considerando insuficiente, a dotagao orgamental para satisfazer
o encargo resultante do contrato ora celebrado.
3. Inconformada corn a decisao, veio a Sr. Ministra da InclUstria,
nos termos do officio Refa1150/GAB.MIND/2016, de 3 de Novembro,
que aqui se dot como integralmente reproduzido, dar resposta a
citada Resolugao n°108/FP/16, tendo no essencial referido o
seguinte:
(...) o pro, ect° "Informatizacd'o do Ministerio da Inddstria

Sistema de Informacciro Integrada do MIND sd terci efeitos
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a partir da data c/a assinatura do contrato e do vista do Tribunal
de Contas e nib o ano civil de 2016. Nesta perspectiva o
Ministerio da Inddstria incluiu a execu§ffo do projecto, fisica e
financeira, no Orcamento Gera/ do Estado de 2016 e de 2017,
havendo assim condiciies de se organizar a cobertura financeira
(..)
Assim, preve-se que o projecto seja executado a coberto do 06E
2016 (com a verba inscrita de Kz 306 141 596.00 e do 06E 2017
(com a verba pre vista de Kz 102 000 000.00).
4. Foram os autos com vista ao Exm° Representante do
Ministerio Public° junto deste Tribunal, que emitiu o seu douto
parecer, tendo dito que " Apesar das explicaccTes dadas e das
correcciles feitas pela reclamante, me parece que quanta ci
despesa, mais do que alegar, a reclamante deverd provar a sua
inscriceo tambim no 06E de 2017 com a verba indicada de Kz
102 000 000.00 como garantia da suficiencia do credit°
orcamental pare fazer face ci sua realizaceo.
A. Quest& Previa
bispae o artigo 103° da Lei n°13/10, de 9 de Julho, que "os
recursos sao interpostos mediante simples requerimento dirigido
ao relator do processo e nao como se fez no presente caso.

E

importante no entanto realgar, que embora a lei se ref ira a

recurso, no caso vertente, do que se trata de facto, é de uma
reclamagao, pois ela é dirigida, como estabelece a disposigao
atrds citada, ao mesmo cirgao que proferiu a decisao.
No entanto, nao obstante a forma irregular de apresentagao da
reclamagao feita pela Sra. Ministra da Inthistria, vai o Tribunal
considerd-la como reclamagao.
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2. Do Merit° da Reclamagao
be acordo corn o previsto na Lei 15/10, de 14 de Julho - Lei do
Orgamento Geral do Estado e nos respectivas Regras Anuais de
Execucao do Orgamento Geral do Estado, é vedada a realizacao
de despesas em montante que exceda o limite dos creditos
orcamentais autorizados.
No presente caso, constatou-se que o valor da despesa, no
montante de Kz 408 141 596.00, excede o limite do credit°
orgamental autorizado no montante de Kz 306 141 596.00.
Portant°, o montante inscrito no Orgamento Geral do Estado do
presente exercicio economic°, é insuficiente pars cobrir a
despesa contratual, mormente o facto de se ter estabelecido na
al. b) da cldusula 4a do contrato, que o pagamento da despesa
seria feito em quatro prestagaes, a pagar no final de coda
trimestre de 2016.
Ou seja, a totalidade do pagamento dos encargos contratuais
teria de estar concluido no ano de 2016.
Assim, nesta situagao concreta, o Tribunal nao teve outra solugao
senao recusar a concessao do visto, face a proibigao legal da
realizagao de despesas em montante que exceda o limite de
credit° orgamental autorizado, salvo se se verificasse uma das
situagaes previstas no n°1 do artigo 40° da Lei n°20/10, o que na
altura da apreciagao dos factos nao se verificou.
Todavia, corn a reclamagao foi junto uma versao revista do
contrato em que se retira da citada al.b) da cldusula 4°, a
referencia ao ano de 2016.
Neste contexto, o encargo no montante de Kz 102 000 000,00,
resultante da diferenga entre o credit° orgamental autorizado
3

em 2016 e o valor do contrato, pode ser realizado em 2017, corn
fundamento nas al.b) e c) do n°1 do artigo 40° da Lei 20/10,
considerando que tal montante nao excede o limite fixado no n°5
do Anexo II da citada Lei 20/10, nem o prazo de execugao de
tres anos.
Pelos fundamentos expostos, acorda-se em Plenorio da 1° Camara
em conceder provimento a reclamagao, revogar a Resolugao
reclamada e visor o contrato em aprego.

sao devidos emolumentos
Notifique-se.
Luanda, 29 de Novembro de 2016

Os Juizes Conselheiros
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