REPUBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS

1 .A CAMARA

RESOLKAO

Nloy FP/2014.

PROCESSOS N. 570 e 571/PV/2014
I.

RELATORIO

Foi presente a esta Corte de Contas, para efeitos de fiscalizacao preventiva, duas (2)
Minutas de Contratos de Financiamento, relativos a:
• Financiamento para o pagamento antecipado da aeronave Boeing 777-300ER,
entre a TAAG - Linhas Aereas de Angola - E.P. e o HSBC Bank plc, Banco de
Negocios Internacional, S.A., Afreximbank c um Sindicato de Bancos, no valor
de USD 130.199.651.00 (Cento e Trinta MilhOes, Cento c Noventa e Nove mil,
Seiscentos e Cinquenta e Um DOlares Norte Americanos);
• Financiamento pant o pag-amento antecipado da aeronave Boeing 777-300ER,
entre a TAAG - Linhas Aereas de Angola - E.P. e o HSBC Bank plc, Banco de
Negocios Internacional, S.A., Afreximbank, c urn Sindicato de Bancos, no valor
de USD 131.449.151,00 (Cent() c Trinta e Um MilhOes, Quatrocentos c
Quarcnta c Nove Mil, Cento c Cinquenta e Um Doku-es Norte Amcricanos).
II.

DOS FACTOS

Coin interesse para a decisao, important os seguintes factos cvidenciados por
informacOes e documentacao submetidos ao Tribunal, a saber:
1. Pelo Officio N.9496/GPCA/2014, de 3 de Outubro, o Gabinetc do Presidents
do Consent° de Administracao da TAAG - E.P. submeteu a esta Corte dc
Comas, para efeitos de fiscalizacao previa as Minutas dos Contratos de Mntuo
celebrados entre a TAAG - Linhas aereas de Angola - E.P., c o HSBC Bank
plc, Banco de Negocios Internacional, S.A., Afreximbank eit -n Sindicato dc
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Bancos, para a aquisicao de duas aeronaves de tip° Boeng 777-300ER, no
valor global de USD 261.648.802.00 (Duzentos e Sessenta c Um MilliOes,
Seiscentos c Quarcnta c Oito Mil, Oitocentos e Dois 1-Mares Norte
Americanos).
2. Por se ter considerado necessario para a apreciacao dos reicridos proccssos,
728/CG/FP/TC/2014, de 14 de Outubro, da Contadoria
através do Officio
Geral deste 'Tribunal, foram solicitados elementos a TAAG.
3. Ern resposta, a TAAG, por meio do Oficio n" 527/GPCA/2014, dc 22 de
Outubro, submeteu ao Tribunal, Os scg-uintes elementos:
•

COpias dos Contratos dc Financiamento devidamente autenticados c com
os Termos de Autenticacao

•

Garantias Sobcranas do Estado Angokum cmitidas pelo Ministerio das
Financas c assinadas pclo scu titular.

4. Os contratos integrain-se no process° que resultou de uma Convened° entre a
Boeing Company c a TAAG-E.P., nos termos da qual todas as aeronaves que
forem adquiridas por esta, aquela, a partir da data da assinatura do Contra° de
Condicoes Gerais de Aeronave (CCGA-ANG), roger-se-ao segundo os termos
destas condicOes gerais. Foi o caso dos ocntratos submefidos anteriormente a
csta Corte, visados pelas ResolucOes n.' 16/FP/2011, de 07 de Junho,
76/PV/13, de 31 de Junho e 52/PV/14, de 04 de Junho, respectivamente.
5. Os contratos em apreciacao, foram autorizados pelo Titular do Poder
Executivo, através do Despacho Presidencial n.' 189/14 de 1 de Outubro,
publicado na I Serie do Diario da Republica, pelo qual autoriza a celebracao
dos mcsmos entre a TAAG - Linhas Aereas de Angola, E.P. c o HSBC Bank
plc, Banco de Negocios Internacional, S.A., Afreximbank e um Sindicato de
Bancos, nos montantes acima referenciados, e subdelega poderes ao Ministro
das Financas para emitir, em representacao da Republica de Angola, as
compctentes garantias e proccder a assinatura dos demais actos para a
cobertura destes financiainentos, nos termos da legislacao cm vigor c no
mesmo, orienta ao Banco Nacional de Angola a proceder ao licenciamento
das operacOes financeiras, objecto dos presentes contratos de linanciarnento.
III. DA APRECIA00
1. Objecto da Apreciacao
0 object° dc apreciacao sao as Minutas dos Contratos dc Mfituo celcbrados entre a
TAAG - Linhas Aereas de Angola - E.P. e o HSBC Bank plc, Banco de Negocios
Internacional, S.A., Afreximbank c urn Sindicato de Bancos para o Imancimnento de
aquisicao dc duas aeronaves de tipo Boeng 7 300ER, dos quais se impoe que 0
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Tribunal (IC Contas aprecie a sua legalidade c a existencia de cabimento, nos termos da
alinca b) (10 n." 3 do artigo 8." da Lci n." 13 /10 de 9 de Julho.
2. Poder Jurisdicional do Tribunal de Contas
A liscalizacao prevent-iv-a sobrc os actor e contratos geradoras de despesas, constitui, antes
de nrais, Hill podcr constitucionahnente consagrado ao Tribunal (lc Contas, enquanto
nos termos
«(...) organ supremo de Ilscalizacao da legalidade (las timmcas palicas
(10 n."1, (10 artigo 182." da Constituicao da Republica de Angola.
Para akin desta consagracao constitucional, a sua competencia vem, de ignal mo(Io,
expressa na alinea c) do artigo 6.', da Lci n."13/10 de 9 de Junto, que estipula clue ao
Tribunal de Contas compete “fiscaliziu-, preventivamente, a legalidade dos ados e dos
contratos gcradores de despcsas ou que representem responsabilidade linanectr a das
entidades clue se encontram sob suaithisdiciio».
A TAAG - Linhas Aereas de Angola, E.P., encontra-se sob a jurisdicao do Tribunal de
Contas, pois a alinea 1) (10 n." 2 do artigo 2." da Lei n." 13/l0 dc 9 de Jullio, estabelcce
(Inc estAo sujeitos a jurisdicao do Tribunal de• contas, «as empresas Poblicas e as
sodedades de capitals majothariamente
Nesta perspectiva, O Tribunal C competcnte quer em razao da materia (panto em razao
do object° c do valor, nos termos das disposicOes legais retrocitadas, combinadas corn o
n." 3, artigo 1.", da Lei n."13/13 de 31 de Dczembro, que aprova o Omunento Geral do
Estado Para o Exercicio EconOmico de 2014.
Entretanto, polo facto de o contend° da presente contratacao incorporar-sc nos termos
condicOes (10 Acordo dos Termos Gerais celebrado entre a TAAG-E.P e a BOEING
COMPANY, o procedimento contratual nao dove ser regido pelos disposicOes da Lei da
Contratacao Pnblica (Lei n." 20/10 (le 7 de Sctembro) pois, o seu n." 1 do artigo 5."
estatui que «OS contralos regidos pot- regms processuais especiais previstas e111 acordos OU
convencoes thiernad011aic celebrados entre o Estado de Angola coin empresas de 0111105
Estados, liram creluldos da aplicaciio do regime de contralacilo pziblica estabelecido ua
presente Lei
0 credit° desta aquisicao tem como avalista o Ministcrio das Financas da Republica de
Angola que, na pessoa de Sua Excelencia Scnhor Ministro das Financas, assume
irrevogavel e incondicionalmenic, o pagamento de credito emitido pelos Bancos
credores, caso a TAAG-E.P. nao possa honrar o compromisso de pagamento (10 valor do
reembolso na data prevista.
A presente modalidade de comprometimento obrigacional garantistico foi tambem
aquisicao (le aeronavcs pela TAAG-E.P., visados
adoptada nos ariteriores contratos
pelo Tribunal de Contas.
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3. Do Valor do Compromisso das Entidades Financiadoras
0 financiamento das aquisicOes destas duas aeronaves rege-se pelas disposicoes legais da
lcgislacao em vigor na Repfiblica de Angola, mas tambern pelos acordos celebrados entre
as partes. Nestes, as entidades !inancia(lores assumiram as suas obrigacOes quc se
traduzcm nos seguintes valores, por entidade financiadora:
BOEING 777-300ER, corn o Nfimero dc Serie 43253.
✓ HSBC Bank plc - USD 92.699,651.00 (Noventa e Dois Milhoes, Seiscentos e
Noventa c Nove Mil, Seiscentos e Cinquenta e urn DOlares Norte Americanos);
✓ Banco de Neg6cios Internacional - USD 12.500.000.00 (Doze Milhoes e
Quinhentos Mil DOlares Norte Americanos);
V African Export-Import Bank (Afreximbank) - 25.000.000.00 (Vinte e Cinco
Milhoes de DOlares Norte Americanos).
A data final de maturidade do negOcio ( data da entrega do Aviao ao Estado Angolana)
Dezembro de 2015, ou qualquer outra data quc possa vir a scr acordada entre o Agente e
o Mutuario (vide pag. 11 dos contratos).
BOEING 777-300ER, corn o Nfimero dc Serie 43254:
✓ HSBC Bank plc - USD 93.949.151.00 (Noventa e Tres MilhOes, Novecentos e
Quarenta e Nove Mil, Cento c Cinquenta e Urn Wares Norte Americanos);
✓ Banco de Negocios Internacional - USD 12.500.000.00 (Doze Milhoes e
Quinhentos Mil DOlares Norte Americanos);
✓ African Export-Import Bank (Afreximbank) - 25.000.000.00 (Vinte e Cinco
MilhOes de DOlares Norte Americanos).
A data final de maturidade do negOcio ( data da entrega do Aviao ao Estado Angolana) e
Marco de 2016, ou qualquer outra data quc possa vir a ser acordada entre o Agente e
Mutuario (vide pag. 11 dos contratos).

IV. DA DECISAO
Expostas que foram as questaes de facto e as de direito, decidem, os Jufzes deste
Venerando Tribunal de Contas, em conceder o Visto aos referidos contratos.
Nao sao devidos emolumentos
Notifique-se.
Luanda, aos 22 de Outubro de 2014
uiz Relator

0 Juiz Adjunto

-cup,- ALIA/0A
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