Resolução 238.FP.2007 de 13 de Dezembro

Como se pode constatar, a Comissão não tem competência para determinar
o tipo de procedimento prévio à contratação.
6.

Entretanto, tendo já optado incorrectamente pelo tipo de procedimento do
concurso limitado, também não cumpriu com um pressuposto essencial desse
tipo de concurso, que determina que "o número de candidatos a concorrer
não pode ser inferior a três" (n.° 2 do art.° 109.° do Dec. n.° 40/05, de 8 de
Junho).
Efectivamente, o que o legislador pretende com tal exigência, é permitir
ou mesmo impor que o dono da obra tenha a possibilidade de apreciar pelo
menos três propostas válidas, salvaguardando-se deste modo, princípios
fundamentais como os da concorrência e da transparência, na actividade da
administração.

7.

Com efeito, pelo facto de os demais concorrentes terem sido excluídos, devia
o Ministério da Juventude e Desportos efectuar um novo concurso limitado,
dando por sem efeito o entretanto iniciado, de forma a obter pelo menos três
propostas, como determina a lei.

Porém, não deixaremos de recordar que a regra é o concurso público. E a não
realização de concurso público, quando imposto por lei, conduz à nulidade,
por se entender que o mesmo constitui um elemento essencial do processo de
adjudicação.
Face ao exposto, decide este Tribunal recusar o visto ao contrato em causa.
São devidos emolumentos
Notifique-se
Luanda, 13 de Dezembro de 2007
A Juíza Conselheira
Conceição Dias
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Resolução 2 38.FP.200 7 de 13 de Dezembro

da Casa da Juventude e das duas propostas apresentarem, em especial
relevância, uma igualdade relativa na pontuação", (fls. 29 do Relatório).
8.

A empreitada foi por conseguinte adjudicada à empresa Megáfrica
Construções, com quem foi celebrado o contrato ora em apreciação.
Entretanto, a documentação junta ao processo, refere-se à empresa
denominada" Grandes Armazéns Megáfrica, Limitada".

9.

Foi junto ao processo duas Notas de Cabimentação, cujo valor total é superior
ao valor da despesa contratual, contrariando o disposto no n.° 5 do art.° 27.°
da Lei n.° 9/97, de 17 de Outubro.

Apreciando
1.

Com fundamento "na celeridade a imprimir na obra para se evitar ou
travar os actuais níveis de degradação da sua infra-estrutura", a Comissão
decidiu adoptar o procedimento do concurso limitado sem apresentação de
candidaturas, para a escolha do co-contratante que realizará os serviços,
objecto do presente contrato.

2.

Nos termos do art.° 32.° do Decreto n.° 7/96 de 16 de Fevereiro, é o valor
do contrato que determina o tipo de procedimento. E no caso em apreço,
atendendo ao valor da despesa envolvida, o procedimento legalmente exigível
seria o concurso público.
Independentemente do valor do contrato, pode haver lugar (...) a concurso
limitado sem apresentação de candidaturas (...) nas situações previstas no
art.° 37.°.

3.

4.

As razões invocadas para justificar o recurso ao concurso limitado não são
de forma alguma enquadráveis nessa disposição legal e nem sequer podem
ser aceites por este Tribunal, na medida em que se está já na II fase do
projecto.
Se os níveis de degradação são assim tão acentuados, pergunta-se, então que
trabalhos foram executados na I fase do projecto?

5.

Não existe pois, qualquer razão que justifique a celebração do contrato nas
condições em que foi feita a adjudicação.
Por outro lado, o n.° 1 do art.° 7.° do Decreto n.° 7/96, de 16 de Fevereiro,
dispõe que "a decisão ou deliberação de contratar, incluindo a escolha do
procedimento prévio, cabe à entidade competente para autorizar a respectiva
despesa".
E o n.° 2 do mesmo artigo, indica as entidades que "são competentes para
autorizar as despesas com empreitadas de obras públicas, aquisição de
serviços e bens, dentro dos limites constantes da Tabela de Limites de Valores
e que são designadamente: os Ministros, Secretários de Estado, Governadores
Provinciais, os órgãos máximos de Serviços e Fundos Autónomos, o Primeiro
Ministro e o Conselho de Ministros.
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Resolução n.° 238 /FP/2007
Processo n.° 221/FP/07
O Tribunal de Contas apreciou o processo relativo ao contrato celebrado entre o
Ministério da Juventude e Desportos e a empresa Megáfrica Construções, para a
empreitada de "Construção da II Fase da Casa da Juventude".
O valor global do contrato é de Kz 95.786.600,00 (noventa e cinco milhões,
setecentos e oitenta e seis mil e seiscentos Kuanzas).
Da análise aos documentos que constituem o processo, resultam os seguintes
factos, que cabe levar em devida consideração:
1.

No âmbito do Programa de Reabilitação e Construção de Infra-estruturas
Desportivas, o Ministério da Juventude e Desportos, abriu concurso
para adjudicação da II fase da empreitada de "Construção da Casa da
Juventude".

2.

O procedimento escolhido para a selecção da contratada foi o concurso
limitado sem apresentação de candidaturas.

3.

No Relatório que apresenta a Comissão de Avaliação das Propostas nomeada
por Despacho do Ministro da Juventude e Desportos, publicado no Diário
da República I Série n.° 97, de 13 de Agosto, fundamenta a escolha do tipo
de procedimento "na celeridade que se pretende imprimir na obra, para se
evitar ou travar os actuais níveis de degradação da sua infra-estrutura".

4.

Nesse sentido, o Ministério da Juventude e Desportos, através do Gabinete de
Estudos, Planeamento e Estatística, endereçou convites às empresas: Grandes
Armazéns Megáfrica, China Jiangsu, Proconstrul, LPF Construção.

5.

Consta do Relatório que apresentaram propostas, às empresas China
Jiangsu e Megáfrica, Lda.

6.

As empresas Proconstrul e LPF Construção, Lda, foram excluídas "por não
terem apresentado no prazo estabelecido, as respectivas propostas".

7.

A empresa China Jiangsu foi preterida pelo facto de "ter incorrido em
incumprimento das cláusulas contratuais da La fase do projecto de construção
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Resolução 236.FP.2007 de 06 de Dezembro

A Juíza Conselheira
Conceição Agostinho
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Resolução n.° 236/FP/2007
Pela Resolução n.° 144/FP/2007, proferida em sessão diária de visto do dia
21 de Setembro, este Tribunal devolveu os processos relativos às nomeações
na categoria de sub-inspector principal de 3a classe, dos candidatos: Sandra
Catarina Baptista, Gonçalo Domingos Lopes, Maria Antónia Pradiné, Catarina
Boco, Domingos André Vunda, João Meireles de Jesus, Pedro Ramalho Armando,
António Maria Lourenço, Lopes Nunes e Alcides Cambongue.
A devolução deveu-se ao facto do não cumprimento do requisito relativo à
classificação de serviço de "muito bom", exigida quando se trate de "pelo menos
três anos de efectivo serviço na categoria".
Em resposta, a Secretaria Geral do Ministério do Comércio, remeteu as fichas de
classificação de serviço dos candidatos, referente a cinco anos de efectivo serviço,
cumprindo deste modo com o requisito da classificação de serviço de "bom".
Entretanto, analisado o quadro de pessoal do referido Ministério, publicado na I
série do Diário da República n.° 87, de 20 de Julho, constatou-se que o número de
vagas a prover na categoria de sub-inspector principal de 3a classe, é de apenas
sete (7).
Sendo os empregos nos serviços públicos determinados em função do seu quadro
de pessoal, este Tribunal resolveu seleccionar os sete candidatos, entre os dez
aprovados no concurso, em função da classificação obtida, conforme consta do
quadro de classificação junto aos autos.
Relativamente aos candidatos, Lopes Nunes e Alcides Aleixo Cambongue,
é recusado o visto por excederem o número de vagas, podendo no entanto ser
providos nos termos do n.° 2 do artigo 9.° do Decreto-Lei n.° 5/02, de 1 de Abril.
Ao candidato João Meireles de Jesus, é recusado o visto, por não ter feito prova
das suas habilitações literárias.
Notifique-se
Luanda 06 de Dezembro de 2007
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Resolução 232.FP.2007 de 05 de Dezembro

Notifique-se o Sr. Ministro dos Transportes
Luanda, aos 5 de Dezembro de 2007
A Juíza Conselheira (Relatora)
Ana Chaves
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Resolução n.° 232/FP/07
Processo n.° 126/07
Pelo oficio de 26 de Junho do corrente ano, o Ministério dos Transportes veio
solicitar a concessão de visto ao contrato de empreitada para construção,
fornecimento e montagem de dezanove farolins ao longo do rio Congo, na Província
do Zaire, celebrado entre o Conselho Nacional de Carregadores representado
pelo Sr. José Mário da Silva e a empresa Mundo Telecomunicações, S.A.R.L,
representada pelo seu Presidente, Manuel João Carneiro.
Apreciando:
A suportar o pedido, foram juntos aos autos os documentos que atestam a
tramitação do concurso público, nomeadamente, abertura do concurso e apreciação
da documentação, acto público do concurso, qualificação dos concorrentes, análise
das propostas e elaboração do relatório e, finalmente, a adjudicação.
Analisados os documentos que instruem a proposta do concorrente Mundo
Telecomunicações, SARL, verifica-se do oficio de 26 de Março do corrente ano,
emitido pelo Instituto Nacional de Segurança Social, que de Fevereiro de 2006 a
Fevereiro de 2007, a empresa é devedora de Kz 984.787,15 (novecentos e oitenta
e quatro mil, setecentos e oitenta e sete mil e quinze cêntimos).
Com isto, a empresa apresenta um perfil, onde a identidade do concorrente
vencedor é posta em causa, pelo incumprimento de uma das suas obrigações
básicas, com a agravante desse incumprimento se basear na retenção indevida
da parte de salários.
Ao abrigo da alinea b) do art. 17.° do Decreto n.° 7/96, de 16 de Fevereiro, o
concorrente devia ter sido excluído do concurso, estando por isso ferido de
ilegalidade o acto adjudicatório e consequente contrato.
Nestes termos, decide-se nesta sessão recusar o visto ao referido contrato.
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Resolução n.° 230/FP/2007
O Tribunal de Contas apreciou os despachos do Senhor Ministro da Ciência
e Tecnologia, que nomeia Jaime Naupuile Dala, Faustini Caumba Tomás,
Gertrudes Dosidiana Mpovi, Luís Filipe Teixeira Cardoso e Muteb Rumang, na
categoria de estagiários de investigação.
Considerando que:
1)

O recrutamento para a categoria de estagiário de investigação, da carreira
do investigador científico, é feito de "entre os licenciados ou pós-graduados,
mediante concurso documental complementado por entrevista ao candidato
e parecer do Conselho Superior da Ciência e Tecnologia do Ministério da
Ciência e Tecnologia." (vd. art.° 6.° al. e).

2)

O n.° 2 do artigo 9.° do mesmo diploma, refere que os estagiários de
investigação (...) são providos por contrato, renovável anualmente, após três
anos de efectivo serviço na categoria, mediante parecer favorável do Conselho
Científico ou Técnico do organismo de investigação, ouvido o orientador.

3)

Dos processos não consta o parecer do Conselho Superior da Ciência e
Tecnologia

4)

A forma de provimento não obedeceu ao legalmente disposto.

Decide este Tribunal em recusar o visto aos despachos de nomeação em causa.
Notifique-se
Luanda 04 de Dezembro de 2007
(Assinatura ilegível)
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Resolução 228.FP.2007 de 03 de Dezembro

3.

4.

5.
6.

Apresentaram propostas e estiveram presentes ao acto de abertura as
empresas: Afrifase, valor de USD 561.750,00; GB-Consultores Reunidos,
valor de USD 1.135.779,80 Tecnoproeng (Angola), valor de USD 2.060.000,00
e Sigma-Grupo USD 6.680.000,00.
A Comissão da Análise de Propostas que procedeu ao acto de abertura das
mesmas decidiu, como consta do seu Relatório a fls. 12 submeter as propostas
a avaliação técnica de peritos, cujo relatório seria tido em conta na escolha
da melhor proposta.
Do processo não consta qualquer relatório técnico dos referidos peritos, nem
da comissão, fundamentando a escolha da proposta adjudicada.
Contrato foi entretanto celebrado com a empresa Tecnoproeng (Angola), pelo
valor de Kzs 593.280.000,00, equivalente a USD 2.060.000,00.
No caso em apreço a proposta do concorrente a quem foi adjudicada a obra,
apresenta um preço superior relativamente a duas outras concorrentes
(Afrifase (1.°) e GB-Consultores reunidos (2.°).

7.
8.

Face aos dados disponíveis, verifica-se não haver razão para a adjudicação
ora efectuada.
Também, o facto de ter sido praticada uma taxa de câmbio (Kz 288,00) sem
qualquer base legal, determina a ilegalidade do acto, tendo em atenção o
princípio da legalidade administrativa, em que "a prática de um acto pela
administração deve corresponder à sua previsão em lei vigente".

Face ao exposto, decide este Tribunal recusar o visto ao contrato de prestação de
serviços em causa.
São devidos emolumentos
Notifique-se
Luanda 03 de Dezembro de 2007
A Juíza Conselheira
Conceição Agostinho
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Resolução n.° 228/FP/2007
Processo n.° 218/FP/07
Em sessão diária de visto, o Tribunal de Contas apreciou o processo relativo ao
contrato de prestação de serviços, celebrado entre o Ministério da Assistência e
Reinserção Social, representado pela Directora do Gabinete Jurídico, Dra. Maria
da Conceição Marcolino Gaspar e a empresa TECPROENG, representada pelo
engenheiro Carlos Alberto Monteiro Catanas, ambos devidamente mandatados
para o efeito.
O referido contrato tem como objecto a "Elaboração de Projectos das futuras
instalações dos Centros de Reabilitação Integral dos Mutilados de Guerra e de
Formação Técnico Profissional para Ex-Militares" nas Províncias do Huambo,
Huíla e Malange.
O valor dos trabalhos é de Kzs 593.280.000,00, equivalente a USD 2.060.000,00.
Dos documentos juntos ao processo, resultam os seguintes factos com interesse
para a decisão a proferir:

Factos:
1.

Por anúncio publicado no Jornal de Angola de 23 de Julho de 2007, o
Ministério da Assistência e Reinserção Social abriu concurso público para
a contratação de empresa, para prestação dos serviços, objecto do presente
contrato.

2.

No ponto 12 do anúncio fixaram-se os seguintes critérios de apreciação das
propostas:
•
•
•

Garantia da execução dos estudos com as especificações técnicas
imprescindíveis para a construção dos centros;
Melhor proposta de estudo;
Melhor proposta de preço;
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Resolução 227.FP.2007 de 03 de Dezembro

São devidos emolumentos
Notifique-se
Luanda, 03 de Dezembro de 2007
A Juíza Conselheira
Conceição Agostinho
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Resolução 227.FP.2007 de 03 de Dezembro

1. As notas de cabimentação (n.°5 630 e 631) junto ao processo, referem-se à
"Implementação de 4 Centros Regionais de Reabilitação e Integração de
Mutilados de Guerra" e não à "Construção de lares da 3.a idade", que é o
objecto dos contratos submetidos à fiscalização preventiva deste Tribunal.
2.

Do processo não consta o documento relativo à garantia no valor máximo de
25%, a ser prestada pelo empreiteiro, nos termos do ponto 6 da carta convite
e do artigo 10a do contrato.

Face aos dados de facto supra enunciados, cabe tecer as seguintes
considerações:
1. Para adjudicação da empreitada, objecto do contrato em análise, o Ministério
da Assistência e Reinserção Social optou pelo concurso limitado sem
apresentação de candidaturas (vd. n.° 4 do artigo 31.° do Dec. ri.° 7/96, de 16
de Fevereiro).
A
opção inicial por um tipo de procedimento, decorre de um poder vinculado
2.
e não de um poder discricionário da Administração, que a lei de todo não
consente.
3. Nos termos do artigo 32.° do Decreto n.° 7/96, é o valor do contrato que
determina o tipo de procedimento. Porém, a regra é o concurso público.
E no caso em apreço, atendendo ao valor da despesa envolvida, o procedimento
legalmente exigível seria o concurso público.

4.

5.

A não realização de concurso quando imposto por lei, conduz à nulidade,
na medida em que o mesmo, enquanto garante de princípios fundamentais
como os da igualdade, da concorrência e da transparência na actividade da
administração, não pode deixar de considerar-se um elemento essencial do
procedimento que conduz à celebração do contrato.
O concurso limitado sem apresentação de candidaturas (art.° 37.°), pode
ocorrer nas situações previstas no n.°1 do artigo 36.° do Decreto n.° 7/96.
Da análise ao processo, constata-se não existir qualquer circunstância que
justifique a realização do tipo de procedimento utilizado.
E a escolha errada do tipo de procedimento, constitui nulidade insuprível
(art.° 8.° da Lei n.° 5/96, de 12 de Abril), que é fundamento para recusa de
visto.
Entretanto, tendo já optado incorrectamente pelo tipo de procedimento
de concurso limitado, também não cumpriu com a formalidade do n.° 2 do
artigo 109.° do Decreto n.° 40/05, que determina que o número de candidatos
a concorrer não pode ser inferior a três.

Isso significa que, para que o concurso seja válido, é necessário que sejam
apresentadas pelo menos três propostas válidas.
No caso em apreço, essa exigência legal não foi respeitada.
Face ao exposto, decide este Tribunal recusar o visto aos contratos em
apreciação.
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Resolução n.° 227/FP/2007
Processos n.c's 219 e 220/FP/07
O Tribunal de Contas apreciou os dois contratos de empreitadas de obras públicas
para a construção de dois lares da 3.' idade, nas Províncias do Bié e Huambo,
celebrado entre o Ministério da Assistência e Reinserção Social e a empresa
Brick by Brick - Construções Lda., pelos valores de Kzs 1.279.246.197,75 e Kzs
1.264.309.006,50, respectivamente.
Do processo resultam os seguintes factos:
Factos:
1.

O Ministério da Assistência e Reinserção Social, no âmbito do Programa
de Investimentos Públicos, abriu concurso limitado para a contratação de
empresas para a realização das empreitadas supra mencionadas.

2.

O procedimento escolhido para a selecção da contratada, foi o do concurso
limitado sem apresentação de candidaturas, nos termos do n.° 4 do artigo
31.° do Decreto n.° 7/96, de 16 de Fevereiro.

3.

Para o efeito, através do Gabinete de Estudos Planeamento e Estatística,
foram endereçados convites às empresas: Factor, Jonce, Brick by Brick e
Gestoequipo.

4.

Das empresas convidadas, apenas apresentaram propostas as empresas:
Factor, preço de Kz 1.520.560.066,50 e Kz 1.474.908.969,75, para os lares do
Bié e Huambo respectivamente; Brick by Brick, preço de Kz 1.279.246.197,75
e Kz 1.264.309.006,50, para os lares do Bié e Huambo respectivamente.

5.

O contrato foi adjudicado à empresa Brick by Brick.

Questões Prévias:
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Resolução 226.FP.2007 de 29 de Novembro

Os processos encontraram-se instruídos com os documentos pertinentes e por
não haver inconformidade com o exigido pela Lei, decide-se nesta Sessão em
visar os referidos contratos.
Notifique-se
São devidos emolumentos
Luanda, aos 29 de Novembro de 2007
A Juíza Conselheira (Relatora)
Ana Chaves

532

Jurisprudência do Tribunal de Contas (2003/2010)

REPÚBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução n.° 226/FP/2007
Processo n.c's 204, 206 a 213 e 227
No âmbito do Processo de Registo Eleitoral, o Senhor Ministro da Administração
do Território, remeteu dez contratos, a saber:
contrato celebrado com a empresa ABC & Internacional Lda., no montante
de Kz 740.631.441,00;
contrato celebrado com a empresa União Comercial de Automóveis, no
montante de Kz 686.404.088,00;
contrato celebrado com a empresa Printel — Informática e Serviços, no valor
de Kz 109.008.340,00;
contrato celebrado com a empresa Mido Lda., no montante de Kz
812.457.828,00;
contrato celebrado com a empresa Lyon SARL, no montante de Kz
3.480.916,00;
contrato celebrado com a empresa Mufuma — Comércio e Indústria Lda., no
valor de Kz 200.433.744,00;
contrato celebrado com a empresa Controhouse Lda., no valor de Kz
103.564.779,00;
contrato celebrado com a empresa Edifer S.A, no valor de Usd 9.547.395,00;
contrato celebrado com a empresa Socolil Lda., no montante de Kz
397.764.000,00;
contrato celebrado com a empresa Socolil Lda., no montante de Kz
472.571.162,00.
A adjudicação foi decidida ao abrigo da alínea c) dos artigos 37.°, 36.° e n.° 2 do
art.° 93.° do Decreto n.° 7/96, de 16 de Fevereiro.
Os autos estão instruídos com os documentos necessários à sujeição a visto.
Considerando que;
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Resolução n.° 224/FP/2007
Processo n.° 111/FP/07

O Governo da Província do Namibe submeteu à fiscalização preventiva do
Tribunal de Contas, o processo relativo ao contrato celebrado entre o referido
Governo e a empresa Sul Reconstrução, Lda, para execução do Projecto de
"Reabilitação da Estrada Chicolongilo-Bibala".
O valor global do contrato é de Kz 90.131.360,00 (noventa milhões, cento e trinta
e um mil, trezentos e sessenta mil Kuanzas).
Para cobertura da despesa, foi inscrito no Programa de Investimento Público2007-2008, o valor total de Kz 82.634.480,00 (biénio), inferior ao valor do
contrato.
Proibindo a lei que sejam realizadas despesas em montante que exceda o limite
de créditos orçamentais concedidos - n.° 2 do art. 27.° da Lei n.° 9/97, de 17 de
Outubro.
Em sessão diária de visto, decide-se:
Recusar o visto ao referido contrato de empreitada.
São devidos emolumentos
Notifique-se
Luanda aos 26 de Outubro de 2007
A Juíza Conselheira (Relatora)
Conceição Dias

Jurisprudência do Tribunal de Contas (2003/2010)

529

Resolução 223.FP.2007 de 26 de Outubro

6.

7.

8.

No ponto 1 do referido contrato de consórcio, refere-se que "A G&E, Lda!Lei
Jun CA," tomarão a inteira responsabilidade pelas assinaturas de contratos e
correspondência ao cliente, com a confirmação de ambas partes" (sublinhado
nosso).
O representante da empresa Lei Jun Ca, identificado no contrato é o senhor
Peng Xiao Yau, mas quem assina o contrato é o senhor Félix António
Baptista, por procuração emitida pelo sócio da empresa Guedes & Evaristo,
contrariando o que foi acordado no ponto 1 do contrato de consórcio.
Não foi junto aos autos documentos comprovativos da regularização da
situação da contratada perante o fisco e a segurança social.

Face ao exposto, em sessão diária de visto decide-se:
Recusar o visto ao contrato em apreço.
São devidos emolumentos
Notifique-se
Luanda aos 26 de Outubro de 2007
A Juíza Conselheira
Conceição Agostinho
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Resolução n.° 223/FP/2007
Processo n.° 183/FP/07
O Governo da Província do Namibe submeteu à fiscalização preventiva do
Tribunal de Contas, o processo relativo ao contrato de empreitada celebrado entre
o referido Governo e a empresa Lei Jun-Ca, para a "Construção da Procuradoria
e Reabilitação de Infraestruturas", pelo valor global de Kz 269.669.736,00.
Na análise preliminar ao processo, constataram-se diversas irregularidades, que
inquinam o processo em apreço e que são as seguintes:
1.

No Relatório da Comissão de Avaliação que foi junto ao processo, consta
que foram apuradas as propostas das empresas: Cardis Lda, valor de Kz
58.684.337,00; MSS Construtora, valor de Kz 67.618.938,00 e OPCA, valor
de Kz 87.864.429,16.
No entanto, o contrato foi celebrado com a empresa Lei Jun-Ca.
Apura-se entretanto do Relatório da Comissão, junto ao processo (fis 24), que
o valor da proposta objecto do contrato ora em apreciação, foi apresentado
pela referida empresa, para a construção de uma casa da junventude.

2.

No Programa de Investimento Público-2007/208, está inscrito o Projecto de
"Construção e Apetrechamento do Edifício da Procuradoria", e o contrato
foi celebrado para a "Construção da Procuradoria e Reabilitação de Infraestruturas".

3.

No PIP foi inscrito para o projecto, uma verba no valor total de Kz 61.289.600,00
(biénio), que é manifestamente inferior ao valor do contrato, contrariando o
disposto no n.° 2 do art.° 27.° da Lei n.° 9/97, de 27 de Outubro.

4.

A Nota de Cabimentação tem como beneficiário a Firma Cardis, Lda, quando
o contrato foi celebrado com a empresa Lei Jun-Ca.
Foi junto aos autos um contrato de consórcio entre as empresas Guedes &
Evaristo e Lei Ju CA em que se refere que "as partes pretendem entrar num
acordo de associação a ser citado: Associados G&E, Lda/Lei Jun — Ca.

5.
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São devidos emolumentos
Notifique-se
A Juíza Conselheira
Conceição Agostinho
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Resolução n.° 222/FP/2007
Processo n.° 180/FP/07

O Governo da Província do Namibe submeteu à fiscalização preventiva do
Tribunal de Contas o processo relativo ao contrato de empreitada celebrado
entre o referido Governo e a empresa Procon, para a "Construção de seis (6)
casas geminadas do tipo T3, no Município do Namibe", pelo valor global de Kz
57.214.164,00.
Na análise preliminar ao processo, constataram-se diversas irregularidades, que
inquinam o processo em apreço e que são as seguintes:
1. No Programa de Investimento Público-2007/208, está inscrito o Projecto de
"Construção de 10 casas geminadas T3", cujo valor total é de Kz 42.474.200,00
(biénio), que é manifestamente inferior ao valor do contrato.
2. Por outro lado, o contrato foi celebrado para a construção de seis (6) casas, no
entanto a Nota de Cabimentação foi emitida para o projecto de construção de
10 casas.
3.

O beneficiário que consta da nota de cabimentação é o Governo da Província,
quando devia ser a empresa contratada.

4.

Não foram juntos aos autos documentos comprovativos da regularização da
situação da contratada perante o Fisco e a Segurança Social.

5.

O Alvará de empreiteiro da empresa contratada que foi junto ao processo,
não a habilita a executar a presente empreitada. O valor superior autorizado
à empresa para execução de obras públicas é o equivalente em Kuanzas a
USD 600.000,00 e o valor do contrato ascende a USD 715.177,00 (cambio de
Kz 80,00).

Face ao exposto, conclui-se não estar o processo em condições de receber o visto
deste Tribunal, pelo que, em sessão diária de visto decide-se:
Recusar o visto ao contrato.
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4.° As actas do acto público do concurso incorrem em falta de rigor (cfr. art.° 83.°
do citado Dec. n.° 40/05, 8 de Junho).
Não espelhou o que se passou no acto do concurso.
Vejamos as restantes situações decorrentes da análise dos contratos:
a)- Relativamente ao 1.° contrato (1.a fase da construção do Hospital de
N'zagi) a proposta aprovada não corresponde ao concurso lançado.
Em termo de construção de um hospital não faz sentido fasear a execução
do projecto, tal como não faz sentido iniciar a construção do hospital sem
estar assegurada a sua cobertura financeira/orçamental.
Admitindo que após a conclusão da La fase poderão decorrer um ou mais
anos sem que seja iniciada a construção das restantes fases, quais são
os prejuízos que se abaterão sobre as construções parciais para a obra já
feita?
Por outro lado, não se entende como apenas se utiliza o montante de
169.025.463,00, ao qual corresponde a execução de parte do projecto
quando existe disponibilidade superior a este montante (191.252.500,00),
que dariam coberturas para desenvolver mais trabalho.
b)- O caderno de encargos não define o prazo da obra.
c)- 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 em vista a
atingir um determinado objectivo. E é com base neles, que é fixado o custo do
contrato.
Por outro lado se a obra foi contratada por preço global, isto significa que foi
possível calcular sobre o projecto, com pequena probalidade de erro, a natureza e
a quantidade dos trabalhos a efectuar e os custos dos matérias e da mão de obra
a empregar.
Então qual o valor global da empreitada?
Decisão:
Apesar de ter havido concurso o Governo Província, violou os princípios
estruturantes que regem as normas concursais, que são suficientes para inquietar
todo o processo em qualquer fase da tramitação e consequentemente o acto final,
com base em violação da lei.
Apesar destas considerações, decide-se nesta sessão diária de visto, conceder o
visto aos referidos contratos com a recomendação do cumprimento rigoroso da
lei, nomeadamente, os Decretos n.° 07/96 e Dec. n.° 40/05, de 8 de Junho.
Notifique-se
A Juíza Conselheira
Conceição Dias
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Resolução n.° 221/FP/2007
O Governo da Província da Lunda Norte remeteu para fiscalização preventiva
dois contratos de empreitadas de obras públicas a saber:
contrato de construção do Hospital do N'zagi no montante de kz
169.025.463,00;
contrato de ampliação da Escola Superior Pedagógica em Chiteto, no valor
de kz 42.514.425,00.
Apreciando
Os procedimentos concursais enfermam de algumas Irregularidades/Ilegalidades
como:
1.° não (foi feito anúncio) se fez prova de prescrição do anúncio no jornal de maior
circulação, como exige o art.° 108.° do Dec n.° 40/05 de 8 de Junho. Nesta
matéria o legislador não se limita a afirmar genericamente, o princípio da
publicidade os contratos públicos devem garantir uma adequada publicidade,
da sua intenção de contratar.
São mais longe do que isso: densificou aquele princípio mediante a indicação
dos meios obrigatórios de publicação do anúncio.
2.° Dos critérios de adjudição previstos no programa de concurso, não constam
a pontuação numérica quantificada, como exige o art.° 58.° al i) do Dec n.°
07/96 de 16 de Fevereiro.
A classificação tem que estar aferida a um número e constar do programa de
concurso, como já foi várias vezes referido.
3.° No ponto 162 do programa de concurso diz-se que a Direcção Provincial das
Obras Públicas pode adjudicar a obra ao concorrente cuja proposta seja mais
vantajosa sem ter de justificar a sua decisão.
Este ponto é ilegal, na medida em que sendo a adjudicação um acto
administrativo, deve ser fundamentado.
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Resolução n.° 167/FP/07
Em sessão de 11 de Outubro do corrente ano, este Tribunal apreciou 331 processos
de promoção de diversos funcionários afectos às distintas áreas de trabalho do
Ministério da Agricultura e do Desenvolvimento Rural.
Na análise efectuada, constatou-se que os referidos processos não se encontram
instruídos com os elementos necessários à sujeição a visto, estando em falta,
nomeadamente:
a)- As fichas de anotação da classificação de serviço, obrigatória nos casos
de promoção e progressão na carreira — al.a) artigo 5.° do Decreto n.°
25/94, de 1 de Julho;
b)- Certificados de habilitações literárias, documentos de reconhecimento
de estudos e de equivalência, em muitos processos.
Nos termos do n.° 4 do artigo 21.° da Lei n.° 17/90, de 20 de Outubro, os requisitos
da promoção (existência de vaga, mérito adequado e tempo de serviço mínimo na
categoria) são de verificação cumulativa.
Assim sendo, não estão os processos em condições de serem apreciados pelo
Tribunal.
Por esta razão, e de modo a racionalizar o tempo do Tribunal, bem como no interesse
da expectativa que certamente os interessados terão à volta do expediente, nos
termos do n.° 2 do artigo 27.° do Decreto n.° 23/01, de 12 de Abril - Regulamento da
Organização e do Processo do Tribunal de Contas - devolva-se imediatamente
os processos ao Ministério da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, para
que melhore a sua instrução, nos termos da legislação vigente, de modo a que o
Tribunal esteja em condições de apreciá-los.
Notifique-se
A Juíza Conselheira
Conceição Dias
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Resolução n.° 163/FP/2007
Processos n.°s 19720/21/FP/07
Em sessão de 10 de Outubro do corrente ano, este Tribunal analisou os contratos
de trabalho a termo certo, celebrados entre o Secretariado do Conselho de
Ministros e os senhores, Osvaldo Simões do Amaral Castro e Catarino Manuel
do Espírito Santo, com as categorias de técnico médio de 3a classe e escriturário
dactilógrafo, respectivamente.
Nos termos do Decreto n.° 22/96, de 23 de Agosto, o contrato a termo certo é
admitido "para os operários de artes e ofícios e para os trabalhadores que
forneçam um esforço predominantemente físico" (art.° 12.°), "as suas actividades
não são do quadro de carreiras da Administração Pública" (art.° 13.°) e "só pode
ser celebrado com duração igual ou inferior a seis meses (art.°24.°).
Pela referência no cabeçalho dos contratos, ao artigo n.° 17.° do Decreto n.° 25/91,
de 29 de Junho e pelos elementos neles contidos, presume-se que o Secretariado
do Conselho de Ministros pretendia de facto, celebrar com os interessados,
contratos administrativos de provimento.
Recorde-se entretanto, que nos termos do n.°, 2 do art.° 21.° do Decreto n.° 25/91,
de 29 de Junho, o recrutamento do pessoal em regime de contrato administrativo
de provimento depende de um processo de que faz parte entre outros: a abertura
de concurso, a apreciação das candidaturas por um júri especialmente designado
para o efeito e a elaboração da acta, contendo obrigatoriamente os fundamentos
da decisão tomada e os critérios adoptados para a admissão.
Do processo nada consta, relativamente ao cumprimento das referidas
formalidades.
Face ao exposto, decide-se recusar o visto aos contratos de trabalho em apreço.
Notifique-se
A Juíza Conselheira
Conceição Agostinho
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a)- a classificação de serviço é obrigatória nos casos de promoção e progressão
na carreira - al. a) do artigo 5.° do Dec.° n.° 25/94, de 1 de Julho.
b)- as condições para a promoção são de verificação cumulativa - n.° 4 do
art.° 21.° da Lei n.° 17/90, de 20 de Outubro;
Decide
Se recusar o visto aos diplomas de promoção em apreço.
Notifique-se
Luanda, 10 de Outubro de 2007
A Juíza Conselheira
Conceição Dias

518

Jurisprudência do Tribunal de Contas (2003/2010)

REPÚBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução n.° 162/FP/2007
Em sessão de 10 de Outubro do corrente ano, este Tribunal analisou os diplomas
de promoção dos seguintes funcionários do Instituto Nacional de Estatística:
Orlanda da Costa, na categoria de técnico superior principal de estatística;
Isabel Fernandes, na categoria de técnico superior de estatística de 1." classe;
José Monteiro Destino, na categoria de técnico médio principal de estatística de
3.a classe;
Maria Caetano, Esperança Bombo, Catarina Cadete e Benedita Quitumbo, na
categoria de técnicas médias de estatística de 2.a classe.
O Decreto n.° 30/02, de 24 de Maio, que aprova o regime especial de carreiras de
estatística, estabelece que:
1. O recrutamento para técnico superior principal de estatística é feito de entre
os técnicos superiores de estatística de 1." classe, com pelo menos cinco anos
de bom desempenho e efectivo serviço -al. d) do art.° 6.°;
2. O recrutamento para técnico superior de estatística de 1.a classe, é feito de
entre os técnicos superiores de estatística de 2.' classe, com pelo menos cinco
anos de bom desempenho e efectivo serviço — ai. e) do art.° 6.°;
3. O recrutamento para técnico médio principal de estatística de 3.' classe, é
feito de entre os técnicos médios de estatística de 1." classe, com pelo menos
quatro anos de bom desempenho e efectivo serviço — al. c) do art.° 12.°;
4. O recrutamento para técnico médio de estatística de 2.' classe, é feito de
entre os técnicos médios de 3.' classe, com pelo menos cinco anos de bom
desempenho e efectivo serviço — al. e) do art.° 12.°.
Analisados os documentos junto aos processos, constatou-se que apenas foram
juntas fichas de avaliação dos últimos três anos, violando assim o disposto no
Decreto 30/02, em matéria de recrutamento para as diversas categorias dentro
das respectivas carreiras.
Considerando que:
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2.

A idade limite para ingresso na função pública, que nos termos da al. b) do
artigo 5.° do Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho, não deve ser superior a 35
anos.
O candidato não preenche o requisito da idade para ingresso na função
pública.

3.

A falta do documento de reconhecimento de estudos por parte da Universidade
Agostinho Neto, considerando que o diploma apresentado pelo interessado é
de uma instituição de país estrangeiro.

Face ao exposto, não pode este Tribunal conceder o visto ao despacho de nomeação
em apreço.
No entanto, compreendendo as motivações que estarão subjacentes na nomeação
ora efectuada, designadamente a sua integração nos quadros da administração
pública, aconselhamos V.Excia a apresentar a questão ao MAPESS, para que,
como órgão reitor das políticas da administração pública, encontre uma solução
global para esta e outras situações semelhantes.
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Resolução n.° 161/FP/2007
Processos n.° 9182/FP/07

O Tribunal de Contas apreciou o despacho do Senhor Governador da Província de
Luanda, que nomeia provisoriamente Job Pedro Castelo Capapinha, na categoria
de técnico superior de 2.' classe do quadro do Governo da Província de Luanda.
O interessado é Governador da Província de Luanda, cargo para o qual foi
nomeado em comissão de serviço, pelo Presidente da República, nos termos do
artigo 16.° do Decreto-Lei n.° 2/07, de 3 de Janeiro.
Importa pois apreciar a legalidade do mencionado despacho e consequentemente
decidir, tendo em atenção o conteúdo da fiscalização preventiva, tal como está
gizado no n.°1 do artigo n.° 8.° da Lei n.° 5/96, de 12 de Abril.
1. A comissão de serviço é uma função desempenhada por tempo determinado
por funcionários do quadro ou por pessoas a ele estranhas.
2. No caso em apreço, o interessado não é quadro do Governo Provincial de
Luanda, pelo que, nos termos do n.° 2 do artigo 20.° do Decreto-Lei n.° 5/02, de
1 de Fevereiro, deverá, após cessar funções a) regressar ao lugar de quadro
de origem, se for pertencente aos quadros da administração pública ou b)
desvincular-se da função pública, tratando-se de pessoal recrutado fora da
administração pública.
3. Apura-se do processo que o interessado pretende integrar os quadros do
Governo Provincial de Luanda, razão pela qual prestou concurso de ingresso
para o preenchimento de lugar das categorias de base da carreira técnica
superior, como estabelece o n.° 1 do artigo 9.° do Decreto n.° 24/91, de 29 de
Junho.
4. No entanto, três factores de ordem legal inviabilizam tal pretensão:
1. O despacho de nomeação em si, está ferido de ilegalidade porque, a pessoa
competente para nomear é a mesma do nomeado, ferindo desta forma os
princípios da hierarquia, do poder de direcção, dos deveres de subordinação
e obediência que regulam o funcionalismo público.
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Resolução n.° 132/FP/2007
Processo n.c's 087,089 e 09/FP/05
O Tribunal de Contas, analisou os processos supra, relativos aos contratos de
empreitada celebrados entre o Governo da Província da Huíla, representado pelo
Senhor Dr. Fernando Pontes Pereira, na qualidade de Director do Gabinete de
Estudos, Planeamento e Estatística e a empresa Sela - Grup, para a "Reabilitação
do Sistema de Produção e Distribuição de Agua", nas Sedes Municipais de:
Matala, pelo valor de Kz 66.626.741,00 (sessenta e seis milhões, seiscentos e
vinte e seis mil, setecentos e quarenta e um Kuanzas);
Jamba, pelo valor de Kz 61.600.000,00 (sessenta e um milhões e seiscentos mil
Kuanzas);
Humpata, pelo valor de Kz 45.600.000,00 (quarenta e cinco milhões e seiscentos
mil Kuanzas);
Com a recomendação já formulada na Resolução n.° 125/FP/07, de 12 de Setembro,
decide-se conceder o visto aos contratos em apreço.
São devidos emolumentos
Notifique-se
Luanda, 12 de Setembro de 2007
A Juíza Conselheira
Conceição Agostinho
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Resolução n.° 131/FP/2007
Processo n.° 080,088,090,095/FP/05
O Tribunal de Contas, analisou os processos supra, relativos aos contratos de
empreitada celebrados entre o Governo da Província da Huíla, representado
pelo Senhor Dr. Fernando Pontes Pereira, na qualidade de Director do Gabinete
de Estudos, Planeamento e Estatística e a empresa Painhas Angola, SA, para
a "Reabilitação do Sistema de Produção e Distribuição de Agua", nas Sedes
Municipais de:
Caluquembe, pelo valor de Kz 38.806.128,00 (trinta e oito milhões, oitocentos e
seis mil, cento e vinte e oito Kuanzas);
Caconda, pelo valor de Kz 35.125.650,00 (trinta e cinco milhões, cento e vinte e
cinco mil, seiscentos e cinquenta Kuanzas);
Quilengues, pelo valor de Kz 36.551.250,00 (trinta e seis milhões, quinhentos e
cinquenta e um mil, duzentos e cinquenta Kuanzas);
Chicomba, pelo valor de Kz 36.385.200,00 (trinta e seis milhões, trezentos e
oitenta e cinco mil e duzentos Kuanzas);
Com a recomendação já formulada na Resolução n.° 125/FP/07, de 12 de Setembro,
decide-se conceder o visto aos contratos em apreço.
São devidos emolumentos
Notifique-se
Luanda, 12 de Setembro de 2007
A Juíza Conselheira
Conceição Agostinho
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assumida, autorizada ou paga, sem que se encontre suficientemente discriminada
no Orçamento Geral do Estado e tenha cabimento no correspondente crédito
orçamental. Ou seja, o encargo para ser assumido, deve achar-se previsto em
rubrica das classificações orgânica e económica adequada e esta dispõr de saldo
suficiente para a comportar.
Sendo o Programa de Investimento Público financiado pelo Orçamento Geral do
Estado, a inscrição do projecto no referido Programa, significa apenas a vinculação
do órgão competente pela elaboração do Orçamento do Estado, a inscrever nos
orçamentos dos anos económicos a que a despesa em causa se reporta, rubrica
adequada e a verba necessária ao pagamento da despesa que agora se assume.
Por outro lado, e tal como já nos referimos, um dos requisitos para a realização
duma despesa pública é a sua prévia cabimentação. E neste sentido, refere o ponto
n.° 3.8 do n.° 3 do artigo 6.° do Decreto n.° 21/97, de 2 de Abril que "As despesas
resultantes de contratos assinados durante um exercício económico, mas cujo
pagamento apenas se processará no exercício económico seguinte, deverão ser
cabimentadas neste exercício económico".
Pelos fundamentos expostos, decide-se recusar o visto ao contrato de empreitada
em apreço.
Não são devidos emolumentos
Notifique-se
Luanda 12 de Setembro de 2007
A Juíza Conselheira
Conceição Agostinho
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Resolução n.° 126/FP/2007
Processo n.° 093/FP/07
O Tribunal de Contas apreciou o contrato de empreitada celebrado entre o
Governo da Província da Huila, e o Consórcio Revescor/Omatapalo, para a
execução da ia fase do projecto de "Ampliação do Edificio do Governo" no valor de
Kz 320.000.000,00.
No Ofício que dirige a este Tribunal (n.° 1457/GAB.GOV.PROV.HUÍLA/2007, de
10 de Julho) o Governo da Província da Huila refere que "(...) o valor contratual
é de AKZ: 615.850.688,00. O Projecto terá início em 2008 (ia fase) onde está
inscrito no programa de investimentos públicos do Ministério do Planeamento
um valor AKZ: 320.000.000,00 (...). As outras fases serão implementadas nos
anos seguintes.
Apreciando
Em sede de fiscalização preventiva, o Tribunal de Contas aprecia a conformidade
do acto ou contrato com as leis em vigor, ou seja verifica se, cumulativamente
foram cumpridos os três requisitos exigidos para a execução de qualquer despesa
pública, nomeadamente i) a inscrição em determinada rúbrica orçamental em
que a despesa possa ser classificada, a cabimentação da despesa na respectiva
dotação para o ano económico em causa, e a existência de lei permissiva de tal
acto gerador de despesa pública.
Apura-se do Programa de Investimento Público, que o projecto de Ampliação
do Edifício do Governo da Província-I Fase, está inscrito no ano 2008, com uma
verba orçada em Kz 320.000.000,00, nada prevendo para os anos seguintes.
Dispõe o n.° 3 do artigo 31.° do Decreto n.° 120/03, de 14 de Novembro que "toda
a despesa relacionada com o Programa de Investimento Público, deverá ser
executada em conformidade com os procedimentos orçamentais e de contabilidade
pública definidos na lei".
E segundo estes procedimentos, nenhuma despesa pode ser efectuada, isto é,
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Resolução n.° 125/FP/2007
Processos

079, e 092/FP/07

O Tribunal de Contas, analisou os contratos de empreitada celebrados entre o
Governo da Província da Hulla, representado pelo Senhor Dr. Fernando Pontes
Pereira, na qualidade de Director do Gabinete de Estudos, Planeamento e
Estatística e as empresas:
João Guilherme Abrunhosa, para a "Construção de uma (1) escola com
doze salas de aulas no Município do Lubango", pelo valor de Kz 64.800.000,00
(sessenta e quatro milhões e oitocentos mil Kwanzas);
Mega - Construções, para a "Reabilitação do Centro de Saúde de Quilengues",
pelo valor de Kz 52.774.626,00 (cinquenta e dois milhões, setecentos e setenta e
quatro mil, seiscentos e vinte e seis Kuanzas);
Da análise ao processo, constatou-se estar em falta a nota de cabimentação, que
nos termos do n.° 5 do artigo 4.° do Decreto n.° 98/06, de 29 de Dezembro, deve ser
junto ao processo a ser remetido ao Tribunal de Contas.
A informação de cabimento não pode substituir-se à nota de cabimentação, pois
é esta que gera para o Estado a obrigação de pagamento (vd.art.27.° da Lei 9/97,
de 17 de Outubro).
Assim, uma vez mais recomenda-se ao Governo da Província da Huila, o
cumprimento rigoroso deste imperativo legal, sob pena de lhe ser recusado visto
nos processos que futuramente vier a remeter a este Tribunal.
Nestes termos, decide-se em sessão diária de visto, conceder o visto aos contratos
em apreço.
São devidos emolumentos
Notifique-se
Luanda 12 de Setembro de 2007
A Juíza Conselheira
Conceição Agostinho
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Resolução n.° 123/FP/2007
Processos n.''s 082,083 e 084/FP/07
Em sessão de 6 de Setembro do corrente ano, este Tribunal analisou os processos
supra, relativos aos contratos de empreitada celebrados entre o Governo da
Província da Hulla, representado pelo Senhor Dr. Fernando Pontes Pereira, na
qualidade de Director do Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatística, e as
empresas:
OMATAPALO, para a "Reabilitação da Escola do II Nível Mandume, na cidade
do Lubango", pelo valor de Kz 155.542.992,00 (cento e cinquenta e cinco milhões,
quinhentos e quarenta e dois mil, novecentos e noventa e dois Kwanzas);
CONSTRUÇÕES BETONEIRA, Lda, para a "Construção de uma (1) Escola com
doze salas de aulas no Município do Lubango", pelo valor de Kz 64.800.000,00
(sessenta e quatro milhões e oitocentos mil Kwanzas);
CALHE CONSTRUÇÕES, para a "Reabilitação do Clube Recreativo e Campo
Polivalente na sede do Município do Quipungo", pelo valor de Kz 47.446.988,00
(quarenta e sete milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, novecentos e oitenta
e oito Kwanzas);
Considerando que foram cumpridos os requisitos de legalidade e regularidade
na adjudicação das empreitadas, objecto dos presentes contratos e os processos
foram instruídos com os documentos pertinentes, decide-se conceder o visto aos
referidos contratos.
São devidos emolumentos
Notifique-se
Luanda 06 de Setembro de 2007
A Juíza Conselheira
Conceição Agostinho
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Resolução n.° 104/FP/07
Processo n.° 066/07
Em sessão diária de visto do dia 2 de Outubro do corrente ano, o Tribunal de
Contas analisou o processo relativo ao contrato de prestação de serviços, no valor
global de Kz 110.789.498,00 (cento e dez milhões, setecentos e oitenta e nove mil,
quatrocentos e noventa e oito Kwanzas), celebrado entre o Governo da Província
de Benguela e o Consórcio Propur, Lda./Albase, Lda.
Considerando que;
O processo encontra-se instruído com os documentos pertinentes e por não haver
inconformidade com o exigido pela lei, decide-se nesta sessão, em conceder o
Visto ao referido contrato.
São devidos emolumentos
Notifique-se
Luanda, aos 02 de Outubro de 2007
Juíza Conselheira (Relatora)
Ana Chaves
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Resolução n.° 103/FP/07
Processo n.° 158/07

Em sessão diária de visto do dia 2 de Outubro do corrente ano, o Tribunal de
Contas, apreciou o contrato promessa de compra e venda de quatro fracções
para escritórios, no empreendimento denominado Tour Elysée, celebrado entre a
Secretaria de Estado do Sector Empresarial Público e a empresa SPFA Sociedade
de Participação Financeira, Limitada.
Considerando que;
O processo encontra-se instruído com os documentos pertinentes e por não haver
qualquer inconformidade com o exigido pela Lei, decide-se pela concessão do
Visto ao referido contrato.
São devidos Emolumentos
Notifique-se
Luanda, aos 02 de Outubro de 2007
A Juíza Conselheira (Relatora)
Ana Chaves
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Resolução 77.FP.2007 de 14 de Agosto

Luanda, 14 de Agosto de 2007
A Juíza Conselheira
Conceição Agostinho
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Resolução n.° 077/FP/2007
Processo n.° 108/FP/07
O Tribunal de Contas apreciou o processo relativo ao contrato celebrado entre o
Ministério das Obras Públicas e a empresa OPCA - Obras Públicas e Cimento
Armado S.A., para a empreitada de "Reabilitação do Edifício do Ministério das
Relações Exteriores".
O valor global do contrato é de Kz 110.496.821,00 (cento de dez milhões,
quatrocentos e noventa e seis mil, oitocentos e vinte e um Kuanzas).
Para cobertura da referida despesa, foi alocado no OGE, uma verba no montante
de Kz 88.171.200,00.
Instado o Ministério das Obras Públicas (MINOP), através de Despacho datado
de 08.08.07, do Juiz Relator do processo e posteriormente no encontro mantido no
dia 10 do corrente mês e ano, com os directores do GEPE e do Gabinete Jurídico
do MINOP, veio o director do GEPE informar este Tribunal, que se tratava duma
despesa plurianual inscrita no PIP-2007/2008.
Efectivamente, a referida despesa está inscrita no PIP-2007/2008, mas
com incidência apenas para o presente ano, cuja verba no montante de Kz
88.171.200,00, é manifestamente inferior ao valor do contrato.
Proibindo a lei que sejam realizadas despesas em montante que exceda o limite de
créditos orçamentais concedidos (n.° 2, art.° 27.°, Lei n.° 9/97, de 17 de Outubro),
não vê este Tribunal outra solução, senão recusar o visto.
Nestes termos, em sessão diária de visto, decide-se:
Recusar o visto ao presente contrato de Reabilitação do Edifício do Ministério
das Exteriores.
Não são devidos emolumentos
Notifique-se
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Resolução 61.FP.2007 de 16 de Agosto

Luanda, 16 de Agosto de 2007
A Juíza Conselheira
Conceição Agostinho
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Resolução n.° 061/FP/2007
Processo n.°s 102 e 104/FP/07
O Tribunal de Contas apreciou os processos relativos a dois contratos celebrados
entre o Governo da Província do Kuanza Norte e a empresa 7 Cunhas — Construtora
e Obras Públicas, Lda., para a execução das seguintes empreitadas:
1. Asfaltagem das artérias da sede do Município do Golungo Alto, pelo valor de
Kz 119.364.888,00 (cento e dezanove milhões, trezentos e sessenta e quatro
mil, oitocentos e oitenta e oito Kuanzas).
2. Reabilitação da estrada Samba Caju — Mussabo — Luinga — Desvio, pelo
valor de Kz 87.030.343,00 (oitenta e sete milhões, trinta mil, trezentos e
quarenta e três Kuanzas).
Os projectos, objecto dos presentes contratos estão inscritos no PIP/2007,
com verbas nos montantes de Kz 40.000.000,00 e Kz 35.000.000,00,
respectivamente.
Considerando que:
1. As verbas alocadas aos projectos, são manifestamente insuficientes para
cobertura dos encargos assumidos com os contratos.
2. Nos termos do n.° 2 do artigo 27.° da Lei n.° 9/97, de 17 de Outubro, é vedada
a realização de despesas, o início de obras, celebração de contratos ou a
requisição de bens, sem a prévia cabimentação ou em montante que exceda
o limite dos créditos orçamentais concedidos".
Em sessão diária de visto, decide-se recusar o visto aos contratos em apreço.
Não são devidos emolumentos
Notifique-se
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O ajuste directo só é permitido nos casos previstos no artigo 37.° que remete para
os artigos 35.° alinea c) e 36.° do referido Decreto.
No caso em apreço, as razões que levaram à celebração do contrato por ajuste
directo, não se enquadram em nenhuma daquelas disposições legais.
Relativamente à cabimentação da despesa, constata-se que a nota de cabimentação
que foi junto ao processo, é superior em mais de 50% ao valor da despesa, objecto
do contrato.
Questionada pelos Serviços Técnicos deste Tribunal, a direcção do Porto de
Cabinda justificou-se alegando "tratar-se dum valor global para o projecto de
reabilitação do Porto de Cabinda, sem discriminar as sub-actividades que dele
fazem parte".
O n.° 2 do artigo 1.° do Decreto Executivo n.° 04/96 de 19 de Janeiro, refere que
"a cabimentação da despesa consiste em se deduzir do saldo de determinada
dotação do orçamento a parcela necessária à realização de uma despesa, visando
a execução no todo ou em parte, de um projecto ou a manutenção de uma
actividade, observado o detalhe da despesa aprovada".
A presente nota de cabimentação, contraria o disposto no citado Decreto executivo
e o disposto no n.° 6 do artigo 6.° da Lei n.° 13/06, de 29 de Dezembro — Lei do
OGE/2007.
Por outro lado, a referência no contrato ao valor em dólares, contraria o que
nessa matéria dispõem os n.°8 4 e 8 do art.° 6.° da referida Lei n.° 13/06.
Relativamente à estimativa de custos que serviu de base ao cálculo dos honorários
para a elaboração do Projecto Executivo, considera-se que os preços unitários
indicados, particularmente o betão e o aço, estão ao nível dos preços actualmente
praticados no mercado.
Portanto, se se considerar o compromisso assumido pelo consultor, de manutenção
do preço e se não ocorrer uma redução dos trabalhos que conformam este Projecto,
é de se considerar a proposta apresentada pelo consultor.
Face ao exposto, recomenda-se que o Porto de Cabinda tenha em atenção as
ilegalidades/irregularidades acima referidas, de modo a que não se voltem a
verificar nos contratos que futuramente vier a celebrar.
Nestes termos, a título excepcional, decide-se em sessão diária de visto, conceder
o visto ao presente contrato de prestação de serviços.
São devidos emolumentos
Notifique-se
Dê-se conhecimento ao Exmo Senhor Ministro dos Transportes
Luanda, 07 de Agosto de 2007
A Juíza Conselheira
Conceição Agostinho
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b)- As respostas das empresas Orleans Invest e DHV não estão que
conformidade ao que foi solicitado pelo Porto de Cabinda, nos Termos de
Referência e Lay Out;
c)- A Soapro foi a única empresa que em resposta, apresentou um documento
técnico, com avaliação financeira, estruturando os Termos de Referência
e Lay Out apresentado pelo Porto de Cabinda, comprometendo-se a
apresentar o projecto em 90 dias após a contratação (...).
5. Ao processo foi junto uma Nota de Cabimentação, no valor de Kz
200.000.000,00.
Face aos dados de facto supra enumerados, cumpre fazer a seguinte apreciação:
Apreciando
Com fundamento no facto de não ter obtido resposta satisfatória por parte das
outras empresas convidados, a Empresa Portuária de Cabinda, adjudicou o
contrato à empresa Soapro, alegando reconhecer nela competência técnica para
a elaboração do Projecto de Construção do novo cais do Porto de Cabinda, porque
como empresa ligada a projectos, tem cartas/credenciais registadas pelo mercado
angolano.
Apesar de solicitados por este Tribunal, não foram juntos aos autos os
comprovativos da remessa dos Termos de Referência e dos Lay Out, às empresas
convidadas.
Para o Tribunal de Contas, não basta a mera referência à remessa dos documentos,
é de facto importante que se comprove que tenha havido real comunicação com as
referidas empresas, o que não foi comprovado.
Da análise de tudo o que foi descrito atrás, resulta claro que o Porto de Cabinda
adjudicou o contrato à Soapro, por mero ajuste directo.
Ora, o facto dos outros concorrentes não terem respondido satisfatoriamente aos
requisitos dos Termos de Referência, não impedia a repetição do convite com os
esclarecimentos que se entendesse convenientes, de forma a obter-se pelo menos
três propostas válidas, como de resto recomenda a lei.
Resulta da leitura do documento atrás citado, que todas as empresas convidadas
tinham já alguma relação com o Porto de Cabinda, através de estudos realizados
(DHV) e através de participação no concurso público internacional, no Projecto
de reabilitação e re-equipamento do Porto de Cabinda (Orleans Invest), pelo
que qualquer delas, à partida, tem competência técnica para efectuar o trabalho
objecto do contrato.
Por outro lado, nos termos do artigo 32.° do Decreto n.° 7/96, de 16 de Fevereiro,
é o valor do contrato que determina o tipo de procedimento.
E no caso em apreço, pelo valor da despesa envolvida, o procedimento legalmente
exigível seria o concurso público ou o concurso limitado por prévia qualificação.
A escolha errada do tipo de procedimento, constitui uma nulidade insuprível (art.
° 8.° da Lei n.° 5/96, de 12 de Abril), que é fundamento para a recusa do visto.

494

Jurisprudência do Tribunal de Contas (2003/2010)

REPÚBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução n.° 052/FP/2007
Processo n.° 220-A/FP/06
O Tribunal de Contas apreciou o processo relativo ao contrato celebrado entre
a Empresa Portuária de Cabinda — E.P. e a empresa SOAPRO — Sociedade
Angolana de Projectos, 1.° e 2.° outorgantes, respectivamente.
O objecto do contrato é a elaboração do Projecto Executivo do Novo Cais do
Porto de Cabinda, a ser executado pelo 2.° outorgante, mediante o pagamento
de honorários no valor de USD 1.380.000,00, calculados em 2,76% sobre o valor
da obra de construção do Novo Cais do Porto de Cabinda, estimado em USD
50.000.000,00.
No oficio que endereça ao Tribunal de Contas solicitando o visto, a empresa
Portuária de Cabinda refere que:
1.

Remeteu os Termos de Referência e Lay Out, às empresas Soapro, DHV,
Orleans Invest e Oceânica de Navegação.

2.

Com excepção da Oceânica de Navegação, todas as empresas responderam à
solicitação do Porto de Cabinda, conforme consta dos anexos II, III.

3.

A Soapro foi a empresa que em resposta, apresentou um documento técnico,
estruturando os Termos de Referência e Lay Out apresentado pelo Porto
de Cabinda, com avaliação financeira, comprometendo-se a apresentar o
projecto de construção, em 90 dias após a contratação.

4.

O Porto de Cabinda reconhece competências técnicas à Soapro, para a
elaboração do Projecto de Construção do Novo Cais do Porto de Cabinda,
pelo que negociou contrato com aquela empresa.

5.

Num documento não assinado, denominado "Análise/Razão para a escolha
da Soapro" a direcção da empresa Portuária de Cabinda faz uma análise das
respostas das empresas convidadas, alegando em síntese que:
a)- A Oceânica de Navegação não respondeu à solicitação do Porto de
Cabinda;
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2-

Ao referido concurso apresentaram as suas candidaturas com as respectivas
propostas de preços, as empresas: SKEF, Lda., valor de Kz 192.855.762,50;
Deast, Lda., valor de USD 1,900,662.00; Elsung, Lda., valor de Kz
270.969.096,00 e Cipro, Lda., valor de Kz 348.975.239,00.

3-

O contrato foi adjudicado à empresa Deast, Lda., pelo facto de, como se refere
no Relatório da Comissão de Avaliação (fls 8), a referida empresa apresentar:
proposta de preços mais baixos e técnica bem detalhada; preços unitários e
totais enquadrados nos valores postos a concurso; conhecimento dos locais
de implantação da obra e prazo de execução de 240 dias úteis, considerados
aceitáveis.

4-

Refere-se no Relatório de Avaliação, que as "propostas dos concorrentes foram
avaliadas em obediência ao clausulado no processo de concurso, programa de
concurso, no capítulo relativo aos critérios de avaliação das propostas".

No entanto, no Programa de Concurso que foi junto aos autos, não constam os
critérios de adjudicação.
Num concurso, tudo o que for relevante para efeitos de escolha na adjudicação,
tem de ficar bem definido na abertura do concurso. Assim deve ser com os critérios
de adjudicação.
E é no Programa de Concurso onde, entre outros elementos, deverão constar
os critérios que presidirão à adjudicação da empreitada, pelo que este elemento
deve ser bem acautelado em futuras contratações.
Nestes termos, a título excepcional, decide-se em sessão diária de visto, conceder
o visto ao contrato de empreitada em apreço.
São devidos emolumentos
Notifique-se
Luanda, 02 de Agosto de 2007
A Juíza Conselheira
Conceição Agostinho
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Resolução n.° 051/FP/2007
Processo n.° 143/FP/07
À fiscalização preventiva deste Tribunal, foi submetido o contrato de empreitada
celebrado entre o Governo da Província do Kuanza Norte e a empresa DEAST,
Lda., para a "Construção de 90 casas económicas do tipo T2, no Município do
Cazengo", pelo valor global de Kz 45.615.888,00 (quarenta e cinco milhões,
seiscentos e quinze mil, oitocentos e oitenta e oito dólares).
A despesa está inscrita no Quadro de Despesas do Governo da Província do Kuanza
Norte, para o presente exercício económico e tem cabimento orçamental.
Questão Prévia
1. Pela leitura dos documentos juntos aos autos, evidencia-se ainda alguma
dificuldade na identificação dos tipos de procedimentos.
No Relatório de Avaliação, a Comissão refere que "promoveu concurso
público" e logo a seguir diz que "foram convidadas as seguintes empresas".
Recorde-se que os tipos de procedimentos estão consignados no artigo 31.° do
Dec. n.° 7/96, de 16 de Fevereiro e a sua tramitação encontra-se consignada
nos artigos 38.° a 93.° do referido Decreto.
Resulta dos documentos que:
1- O procedimento escolhido foi o do concurso limitado sem apresentação de
candidaturas (n.°4 do art.° 31.° do Dec. n.° 7/96, de 16 de Fevereiro).
No entanto, atento ao valor do contrato, o procedimento legalmente exigível,
seria o do concurso público (art.° 32 do mesmo Decreto).
Excepcionalmente, o Tribunal acolheu a justificação verbal dada pelo
Director Provincial de Obras Públicas e Urbanismo, da Província do Kuanza
Norte, que invocou urgência na execução da obra, dada a proximidade das
chuvas.
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como um dos critérios a ter em conta, na adjudicação da proposta.
O facto do concorrente abdicar do down payment, não pode ser factor de eleição
do concorrente, tendo em conta que a realização de despesas públicas está sujeita
à observância de princípios rígidos de contabilidade pública, entre os quais o
princípio da inscrição orçamental e o do cabimento prévio, ambos consagrados na
Lei Quadro do Orçamento Geral do Estado.
Segundo estes princípios, nenhum encargo pode ser assumido sem que esteja
devidamente cabimentado no correspondente crédito orçamental.
Daí que tenha sido emitida uma nota de cabimentação inicial, cujo valor é
até superior, (45%) aos 307% do down payment solicitado pelos concorrentes
graduados em 1.° e 2.° lugares.
O julgamento das propostas, está estritamente vinculado a critérios e factores
estabelecidos no acto convocatório ou no Programa de Concurso e deve ser
objectivo e realizado conforme as normas e princípios estabelecidos na lei, a fim
de garantir transparência ao procedimento.
E, nos termos da lei, é vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou factor
sigiloso, subjectivo ou reservado, que possa afastar o princípio da igualdade entre
os concorrentes.
A lei pode conferir ao promotor do concurso maior ou menor autonomia na
condução dos trâmites do procedimento do concurso, mas há uma condição que,
em qualquer caso, não pode ser desrespeitada. Essa autonomia há-de ter a lei por
sua base e medida.
Portanto, se o critério em questão não tivesse sido considerado na avaliação das
propostas, a empreitada teria sido adjudicada ao concorrente graduado em •a
lugar (considerando o valor da proposta mais baixa).
Nestes termos, em face das irregularidades apontadas na adjudicação da
empreitada, o contrato em apreço não está em condições de receber o visto deste
Tribunal, pelo que, decide-se em sessão diária de visto recusar o visto ao referido
contrato.
São devidos emolumentos
Notifique-se
Luanda, 01 de Agosto de 2007
A Juíza Conselheira
Conceição Agostinho

Jurisprudência do Tribunal de Contas (2003/2010)

489

Resolução 50.FP.2007 de 01 de Agosto

Pórtico USD 3.825.000,00; 7 Cunhas USD 3.890.931,00; ECOM, USD
3.937.245,00; Mota Engil USD 4.027.699,31; SE, USD 4.070.976,00; Albase,
USD 4,072,782.95; Tecnovia, USD 4.567.318,11;
A Comissão eliminou as empresas Gimart e JPA, pelo facto da primeira ter
apresentado um Alvará que não cobria o custo da obra e a 2.° por razões que nao
constam da Acta.
No Relatório de Avaliação das Propostas, (só assinado pelos membros), a Comissão
nao se pronuncia em relação à proposta vencedora do concurso, limitando-se a
referir que "a decisão de adjudicação é da exclusiva competência da Direcção
do MINOP em sincronia com o Governo da Província sob proposta da comissão
de avaliação, presidida pelo Director Geral da ENEP e integrada por quadros
responsáveis provinciais".
No Oficio n.° 114/GD113.05.01/07, que remete ao Gabinete de S. Excia Senhor
Ministro das Obras Públicas, em 08.02.07 (fls 4 e 5), o Director da Direcção
Nacional de Edificíos Públicos e Monumentos, propõe a adjudicação da empreitada
à empresa 7 Cunhas, pelo facto desta abdicar do down payment.
A proposta mereceu aprovação do Senhor Ministro das Obras Públicas, em
13.02.07.
Face aos dados de facto supra enumerados, cumpre fazer a seguinte apreciação:
Questão Prévia
O Caderno de Encargos posto a concurso, refere-se ainda ao Decreto n.° 22-A/92,
de 22 de Maio. No entanto, na data em que se produziram os procedimentos do
concurso (Novembro de 2006), o contrato de empreitada de obras públicas regiase já pelo novo regime definido pelo Decreto n.° 40/05 de 8 de Junho.
Apreciando
Com fundamento no facto do concorrente 7 Cunhas, ter abdicado do valor
referente ao down payment, o Ministério das Obras Públicas, sob proposta da
Direcção Nacional de Edifícios Públicos e Monumentos, adjudicou a empreitada
àquela empresa.
O n.°1 do art.° 95.° do Decreto n.° 40/05, de 8 de Junho, indica os critérios a ter em
conta para a adjudicação duma proposta.
E é no Programa de Concurso onde, entre outros elementos, deverão constar os
critérios que presidirão à adjudicação da empreitada, que depois de analisados
permitirão o ordenamento objectivo das várias propostas admitidas a concurso.
No caso em apreço, foi definido no Programa de concurso, os critérios de avaliação
das propostas (ponto 17), cuja classificação consta dos Mapas constantes do
Relatório da Comissão, (fls 199 e 200).
E, como se constata, "o down payment" não consta do Programa de Concurso
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Resolução n.° 050/FP/2007
Processo n.° 106/FP/07
O Tribunal de Contas apreciou o processo relativo ao contrato de empreitada,
celebrado entre o Ministério das Obras Públicas e a empresa 7 Cunhas
Construtora e Obras Públicas, Lda, para a "Construção do Palácio do Governo
do Uíge" pelo valor global de Kz 319.056.342,00 (trezentos e dezanove milhões,
cinquenta e seis mil, trezentos e quarenta e dois Kuanzas).
Foi junto ao processo a Nota de Cabimentação inicial no valor de Kz 143.575.354,00,
com referência ao " Projecto de Reabilitação dos Palácios dos Governadores".
Resulta dos documentos juntos ao processo que:
1.

Por anúncio publicado no Jornal de Angola em 23.10.2006, o Ministério das
Obras Públicas, através da sua Direcção Nacional de Edificios Públicos e
Monumentos, abriu concurso público para a empreitada de construção do
Palácio do Governo Provincial do Uíge.

2.

Como entidade promotora do concurso, o Ministério das Obras Públicas
exibiu no âmbito daquele concurso, i) o Programa de Concurso, o Caderno
de Encargos e o Projecto de Execução.

3.

No ponto 17 do Programa de Concurso, consta que os critérios de avaliação
das propostas, serão o da proposta mais vantajosa atendendo aos seguintes
factores: i) garantia da capacidade técnico-financeira para a execução da
obra e ii) condições mais vantajosas de preços avaliados pelo preço total
contabilizadas, quer as condições de financiamento quer a percentagem de
moeda estrangeira a receber.

A sessão do acto público de abertura do concurso, realizou-se no dia 30 de
Novembro de 2006, num acto presidido pelo Senhor Governador Provincial,
perante a Comissão e os representantes das empresas concorrentes.
Do processo não consta entretanto, qualquer documento que comprove ter havido
a nomeação da comissão, como determina o n.°1 do art.° 83.° do Decreto n.° 40/05
de 8 de Junho.
Ao concurso apresentaram propostas as empresas: Eusébios, USD 3.810.838,84;
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Os contratos inserem-se no Acordo de Financiamento celebrado entre o Ministério
das Finanças, em representação da República de Angola e a Agência de Londres
do Credit Suisse, no valor em Kuanzas equivalente a USD 60.000.000,00.
(sessenta milhões de dólares).
O referido Acordo de Financiamento foi visado por este Tribunal de Contas,
através da Resolução n.° 44/FP/07, de 25.07.07.
Da análise aos processos, constatou-se que o objecto dos contratos relativos aos
Processos n.c's 107,119 e 120/FP/07, é exactamente o mesmo.
O n.° 1 do artigo 10.° do Decreto n.° 7/96, de 16 de Fevereiro, refere que "para
efeitos de autorização, entende-se que a despesa a considerar é a do custo total da
empreitada, da aquisição de serviços ou bens ou a de parte de uma empreitada".
É vedado pois, o fraccionamento de despesas com vista à dispensa da autorização
que seria exigida nos termos da lei. Tratando-se do mesmo objecto ou finalidade,
deverá preservar-se o todo a ser contratado, o que desde já, se recomenda a ter
em conta em futuros contratos,
Constatou-se também, que a cláusula segunda, ponto 2.1), está em contradição
com o previsto na cláusula sexta, ponto 6.1 - Validade do Contrato, que deve ser
acautelado.
Nestes termos, em sessão diária de visto decide-se conceder o visto aos contratos
supra mencionados,
São devidos emolumentos
Notifique-se
Luanda, 01 de Agosto de 2007
A Juíza Conselheira
Conceição Agostinho
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Resolução n.° 049/FP/2007
O Tribunal de Contas apreciou sete (7) contratos de compra e venda celebrados
entre o Ministério das Obras Públicas e a Asperbras Tecnologia Industrial
e Agronegócios Lda., com sede em São Paulo, Brasil, relativos à aquisição de
equipamentos para a montagem de cerâmicas diversas.
O valor global dos contratos é de USD 59.896.000,00 (cinquenta e nove milhões,
oitocentos e noventa e seis mil dólares).
Aos referidos contratos foram atribuídos os seguintes n.°s de Processo:
Processo n.° 107/FP/07 - Contrato de Compra e Venda de uma (1) unidade fabril,
constituída por uma (1) unidade cerâmica de tijolos e telhas francesas, pelo valor
de USD 9.780.000,00.
Processo n.° 119/FP/07 - Contrato de Compra e Venda de uma (1) unidade fabril,
constituída por uma (1) unidade cerâmica de tijolos e telhas francesas, pelo valor
de USD 9.780.000,00.
Processo n.° 120/FP/07 - Contrato de Compra e Venda de uma (1) unidade fabril,
constituída por uma (1) unidade cerâmica de tijolos e telhas francesas, pelo valor
de USD 9.780.000,00.
Processo n.° 121/FP/07 - Contrato de Compra e Venda de uma (1) fábrica de
louças sanitárias, pelo valor de 9.850.000,00.
Processo n.° 122/FP/07 - Contrata de Compra e Venda de duas (2) indústrias para
fabricação de tintas de óleo e agua, pelo valor de USD 8.300.000,00.
Processo n.° 123/FP/07 - Contrato de Compra e Venda dos equipamentos
constantes da alinea a) do ponto 1.1 da cláusula primeira do contrato; a realização
dos trabalhos constantes da alinea b) da mesma cláusula e a prestação de serviços
nas unidades industriais vendidas, descritos na alínea c) da referida cláusula
primeira, pelo valor global de USD 9.800.000,00.
Processo n.° 124/FP/07 - Contrato de Consultoria em montagem, implantação
e transferência de tecnologia em gestão do processo industrial em unidades
industriais a serem instaladas na República de Angola, pelo valor de USD
2.606.000,00.
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No contrato de empreitada, a Somague refere na sua identificação que é
representada por Luís Fernandes da Silva Gonçalves com poderes bastantes
para o representar, sem no entanto, fazer prova da origem desse poder.
Não foi junto aos autos e nem lhes foi pedido pela Direcção dos Serviços Técnicos
deste Tribunal, a escritura da empresa, documentos comprovativos de se
encontrar regularizada a sua situação relativa às contribuições para a segurança
social, documento comprovativo do pagamento da contribuição industrial do ano
mais recente e outros.
Decisão
No ofício que corporiza o envio deste processo, o senhor Ministro da Cultura,
faz uma longa exposição sobre a importância deste projecto, constatando-se um
défice de instituições do género pelo facto do sector cultural não ter herdado
qualquer infra-estrutura do género, ao contrário do sector da educação.
Embora o Tribunal possa compreender a urgência na realização da obra e a
importância deste e de outros projectos para o País, no entanto, não podem de
forma alguma autorizar o desrespeito pela lei.
Pelo exposto, decide-se nesta sessão diária de visto, recusar o Visto ao referido
Contrato de empreitada de obras públicas, cujo regime jurídico está previsto
no Decreto n.° 40/05 de 8 de Junho, conjugado com o Decreto n.° 7/96, de 16 de
Fevereiro.
São devidos emolumentos
Notifique-se Senhor Ministro da Cultura
Notifique-se Senhor Ministro das Finanças
Ao Ministério Público
Luanda aos, 07 de Julho 2007
Juíza Conselheiro (Relatora)
Ana Chaves
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uma vez que não foi junto aos autos, a lista de preços unitários que servem de
base à proposta.
IV — Contrato de empréstimo com garantia
Para suportar os encargos com a obra que pretende realizar, o Ministério da
Cultura, celebrou um contrato de empréstimo com garantia, com o Banco Espírito
Santo, S.A — Sucursal Financeira Cabo Verde.
Sem questionarmos as razões e a legitimidade para que este contrato fosse
realizado com um Banco situado em País Estrangeiro, ressalta à primeira vista
que entre as competências gerais e específicas, não compete ao Ministério da
Cultura contrair empréstimos susceptíveis de gerar endividamento público.
De resto é elucidativo o que refere a alinea f) do art.° 88.° da Lei Constitucional
que tal acto é da competência do Governo que delega a faculdade de contrair
empréstimos no Ministro das Finanças (Lei do Orçamento Geral do Estado).
O Banco aceitou financiar parcialmente o contrato de empreitada, desde que lhe
fosse possível segurar o seu crédito mediante a celebração de um contrato de
seguro de crédito com a COSEC-Companhia de Seguros de Crédito, S.A (COSEC)
nos termos da Convenção Portugal-Angola.
Assim sendo, não foi apresentado o oficio do Senhor Ministro das Finanças a
reconhecer e validar a inserção desse montante na linha de crédito PortugalAngola.
Foi junto aos autos o Certificado do Secretariado do Conselho de Ministros, que
aprovou o Contrato de empreitada referente à construção e apetrechamento do
Instituto Médio de Artes, celebrado entre o Ministério da Cultura e a Somague
Engenharia, no valor em Kwanzas equivalente a Eur. 16.625.000.00,24 (dezasseis
milhões, seiscentos e vinte e cinco mil euros e vinte e quatro cêntimos).
Do mesmo não consta, autorização do contrato de financiamento externo que
suportará o pagamento daquela empreitada.
2. O contrato de empreitada de obras públicas celebrado entre o Ministério da
Cultura e a empresa Somague, para o qual foi solicitado o visto deste Tribunal,
estabelece de modo claro, as obrigações do dono da obra e do empreiteiro.
A composição dos presentes autos é rica em instrumentos que nos mostram
a participação activa e quase principal, da empresa Somague no processo
preparatório de obtenção de fundos para financiamento da obra, que lhe foi
adjudicada.
Na ausência de outros elementos passíveis de consideração, ressalta que é
excessivo o empenho e dedicação demonstrada pela referida empresa, chegando
ao ponto de ser ela a elaborar o "draft" em que assentou o contrato de empréstimo,
quando apenas foi contratada para realizar a obra.
3. É exigível no estabelecimento de um contrato que as partes estejam devidamente
identificadas e que demonstrem a capacidade que têm, de vincular o ente, que
representam no contrato.
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Assim sendo, as propostas das empresas Soares da Costa e Somague, que
entraram depois da data de abertura das propostas, não podiam ter sido
consideradas nem tidas para o presente concurso.
Por este facto, constitui uma grave irregularidade susceptível de afectar a
transparência e imparcialidade do concurso, dar prevalência a uma proposta
entregue depois da abertura do concurso e no caso presente incidiu sobre a
empresa Somague.
2.

O supra citado auto de adjudicação foi assinado por Álvaro Manuel Pacheco
dos Santos, Secretário-geral do Ministério da Cultura.

Definindo a lei a adjudicação como um acto administrativo pelo qual a
entidade competente para autorizar a despesa escolhe a proposta, teria
que ser um acto do Ministro.
Embora conste dos autos a fls. 47, o Despacho do Ministro a delegar poderes ao
Secretário-Geral para assinatura do contrato, esta competência é posterior ao
acto de adjudicação.
Isto leva-nos a concluir que a adjudicação foi praticada por uma entidade que não
tinha competência para o fazer.
III- Fundamento que determinou a adjudicação
No oficio n.° 68/GAB.Mincult/06 dirigido ao Ministro das Finanças, o Ministro da
Cultura refere que: (...) A nossa análise de valor tende para a empresa Somague,
tendo em conta o facto dos valores serem inferiores às demais propostas e fazerse referência à elaboração gratuita do projecto executivo. Complementarmente
oferecem também o grupo gerador e o tanque de água (...).
Os valores apresentados pelas empresas Soares da Costa e Somague, não
comportam uma diferença significativa, que só por si, justificam a preterição de
uma com a justificação do preço mais baixo.
Como este processo é rico em irregularidades/ilegalidades, desconhecemos quais
os critérios que presidiram a adjudicação para à escolha da melhor proposta para
os interesses do Estado.
De resto, constitui uma chocante falsidade dizer-se que a Somague ofereceu o
grupo gerador e o tanque de água e propôs-se não cobrar o projecto executivo.
Vejamos.
No orçamento apresentado pela citada empresa no item "Áreas exteriores" está
consignado para o reservatório de água e sistema de bombagem o valor de Eur.
56.789,00 e para o gerador o montante de Eur. 178.900,00.
Na decomposição do valor do contrato (ponto 10.1) para o projecto executivo o
valor é de Eur. 1.232.747,49.
Ainda neste ponto, foi previsto para o equipamento técnico e mobiliário o
valor de Eur. 1.791.666,66.
Desconhecemos como foi encontrado este valor vertido para o texto do contrato,
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da lei, como toda a que não tenha numa disposição legal o seu fundamento.
Nos termos do art.° 7.° do Decreto n.° 7/96, de 16 de Fevereiro a decisão ou
deliberação de contratar, incluindo a escolha do tipo de procedimento
prévio, cabe à entidade competente para autorizar a respectiva despesa e o n.° 2
enumera as entidades competentes para autorizar as despesas, tendo em conta a
tabela de limites de valores, anexo ao referido Diploma.
Significa que, a formação do contrato administrativo está sujeita a restrições e
sujeições. Trata-se de regras que versam sobre elementos essenciais do contrato
administrativo, nomeadamente a competência para contratar, a autorização
das despesas públicas a realizar através do contrato, a forma e formalidades da
celebração do respectivo contrato.
Vigora nesta matéria o princípio da legalidade, só podendo ser adoptados os
procedimentos tipificados, tendo em conta o valor do contrato (cfr art.° 32.°).
Ou seja, é o valor do contrato que determina a escolha dos tipos de
procedimento.
Assim, a escolha do co-contratante pela administração, é feita por uma das
seguintes modalidades (cfr art.° 31.° Dec. n.° 7/96)
Concurso público;
Concurso limitado por prévia qualificação;
Concurso sem apresentação de candidaturas;
Negociação com publicação prévia de anúncio;
Negociação sem publicação de anúncio;
Ajuste directo.
Qualquer dos tipos de procedimentos tem as suas regras próprias e a opção inicial
pelo concurso público ou limitado, ou o ajuste directo, decorre de um poder
vinculado e não de um poder discricionário que a lei de todo não consente.
Nos termos do art.° 7.° do Decreto n.° 7/96, de 16 de Fevereiro, aquelas regras não
foram cumpridas, para além do tipo de procedimento não ser o adequado à luz do
estabelecido nos termos legais.
Tendo em conta o valor do contrato, a forma procedimental a adoptar, de acordo
com o art.° 32.° do citado Decreto, seria a do concurso público ou a do concurso
limitado com publicação de anúncio, estando portanto, em causa a preterição de
uma formalidade essencial insuprível.
II- Escolha do co-contratante privado
1. Não se podendo estabelecer concretamente, a data exacta em que as três
empresas concorrentes foram convidadas para apresentarem propostas,
pode-se no entanto dizer, que a Teixeira Duarte formalizou a sua proposta
no dia 1 de Novembro de 2005, a Soares da Costa no dia 24, e a Somague no
dia 28, todas do mesmo mês e ano.
O auto de adjudicação que constitui a fls. 117 dos autos, refere que a abertura
das propostas decorreu no dia 16 de Novembro de 2005.
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Resolução n.° 034/FP/2007
Processo n.° 002/FP/07
Foi solicitado o Visto ao Tribunal de Contas, ao contrato relativo à construção e
apetrechamento do Instituto Médio de Artes, no valor de Euros 16.625.000,24,
assinado no dia 31 de Maio de 2006, entre o Ministério da Cultura e a empresa
Somague Engenharia.
Após uma abundante troca de correspondência para solicitação de elementos
complementares suscitada por este Tribunal ao Ministério da Cultura, cabe
agora apreciar e decidir nos seguintes termos:
I - Procedimento adoptado
O Ministério da Cultura assume através do oficio n.° 38.°/GAB. V.Mincult/A.M/06
que (...)" resolvemos com a maior celeridade possível algumas fases de
implementação definidas por lei, como foi a abertura de um concurso
restrito, através do qual foram solicitadas três propostas de orçamento para
a construção do edifício, tendo nele participado as empresas Soares da Costa,
Somague e Teixeira Duarte" (...).
Resulta deste esclarecimento que, por sua exclusiva vontade e iniciativa, o
Ministério da Cultura decidiu não cumprir com os procedimentos concursáis
para adjudicação de obras públicas.
O Ministério da Cultura, como todos os órgãos da Administração Pública, devem
obediência à lei e não podem sob qualquer pretexto deixar de cumprir os preceitos
reguladores de uma actividade que pretendem desenvolver.
A legalidade Administrativa significa, não só que os actos da Administração não
devem contrariar as normas legais que se lhes aplicam, como também a exigência
de que a prática de um acto pela Administração, corresponda à sua previsão em
lei vigente.
Será portanto ilegal, não só a actividade administrativa que viola uma proibição
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No caso presente verifica-se que esta imposição legal foi desrespeitada,
ocorrendo o acto público do concurso, mais de trinta dias após o prazo
estabelecido no anúncio do concurso.
3. Relativamente à cobertura das despesas, recorde-se que o facto do CNC dispor
de recursos próprios, não o afasta do cumprimento das normas estabelecidas
pela Lei n.° 9/97, de 17 de Outubro, Lei-Quadro do OGE, por tratar-se de
recursos públicos.
Neste sentido, apesar dos contratos, terem sido assinados em 2006, o
pagamento das despesas apenas ocorrerá no exercício de 2007 - caso
o Ministério dos Transportes tenha cumprido com o disposto no n.° 6
do artigo 8.° da Lei 5/96, de 12 de Abril - pelo que os referidos recursos
devem ser inscritos nesse exercício, respeitando o princípio da anualidade e
universalidade do OGE.
4. Constata-se também, que dos autos não consta a procuração que delega
poderes ao senhor Joel Santos, para outorgar o contrato em representação
da empresa SPRI, de acordo com o disposto no artigo 15.° do Decreto n.° 16A/95, de 15 de Dezembro.
Face ao exposto, recomenda-se que o Ministério dos Transportes tenha em
atenção as ilegalidades/irregularidades acima referidas, de modo a que não
voltem a verificar-se em contratos que futuramente venha a celebrar.
Nestes termos, em sessão diária de visto, decide-se a título excepcional conceder
o visto aos contratos em apreço.
São devidos emolumentos Comunicações necessárias
Luanda 28 de Maio de 2007
A Juíza Conselheira
Conceição Agostinho
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1.

2.

No ponto um do Programa de Concurso (n.c.s 05 e 07), refere-se que "constitui
objecto do presente concurso a adjudicação (...) assim como a construção ou
reparação" de casas de faroleiros (...).
Por anúncio publicado no Jornal de Angola em Outubro de 2005, a Direcção
Nacional da Marinha Mercante e Portos do Ministério dos Transportes, abriu
concurso público para adjudicação das empreitadas referidas no ponto um
do Programa de Concurso, a serem executadas nas Províncias de Cabinda,
Namibe e Zaire.

3.

Estabeleceu-se como prazo para apresentação das propostas, os dias 14.11.05
para Cabinda; 06.12.05 para o Namibe e 28.12.05 para o Zaire.

4.

O Acto Público de Abertura dos Propostas realizou-se nos dias 27 de Fevereiro
e 2 de Março de 2006.

5.

Da Acta não constam as assinaturas dos membros da Comissão, como
determina o n.° 2 do art.° 83.° do Decreto n.° 40/05 de 8 de Junho.

6.

Foi junto aos autos o Quadro Detalhado de Despesas em Execução no
exercício de 2006, do Ministério das Finanças, onde se inscreve os recursos
do CNC, para cobertura das despesas objecto dos contratos em apreciação.

Face aos dados de facto supra enumerados, cabe fazer a seguinte apreciação:
Apreciando:
1.

2.
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O Programa de Concurso é o documento que define os termos do concurso.
Ao referir no seu Programa de Concurso, à adjudicação para a "construção
ou reparação", interroga-se uma vez mais, para qual das situações os
concorrentes apresentaram as suas propostas.
Tal como já se referiu este Tribunal no seu Despacho de 12 de Abril, voltamos
a insistir no facto, de que o objecto do contrato deve ser suficientemente
individualizado, claro e preciso, para que se garantam os princípios
subjacentes à ideia de concurso, nomeadamente o da sua transparência.
Esta situação ambígua (construção ou reparação) resulta da não existência
de um Projecto Básico, que deve definir o conjunto de elementos necessários
e suficientes, com nível de precisão adequado para caracterizar a abra ou
serviço.
Dispõe o n.°1 do artigo 82.° do Decreto n.° 40/05, de 8 de Fevereiro, "que o acto
público do concurso deve ter lugar no primeiro dia útil que se seguir ao termo
do prazo fixado no anúncio".
O n.° 2 do mesmo artigo, dispõe que a data referida no n.° 1 pode ser adiada,
mas nunca por um período superior a 30 dias decorridos sobre o termo do
prazo do concurso.
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Resolução n.° 032/FP/2007
Processo n.°s 029, 030, 031/FP/07
O Tribunal de Contas apreciou os processos relativos aos contratos de empreitada
celebrados entre o Conselho Nacional de Carregadores e as empresas abaixo
designadas, para a execução dos trabalhos constantes da cláusula segunda dos
presentes contratos.
Os referidos trabalhos serão executados nas Províncias de Cabinda, Namibe e
Zaire, respectivamente:
i)- Maconang, Lda, pelo valor global de Kz 74.097.004,00 (setenta e quatro
milhões, noventa e sete mul e quatro Kwanzas);
SPRI - Sociedade Portuguesa de Realizações Industriais e Assistência
Técnica, Lda, pelo valor global de Kz 245.997.950,00 (duzentos e quarenta
e cinco milhões, novecentos e noventa e sete mil, novecentos e cinquenta
Kwanzas);
Comute - Sistemas de Comunicação, Lda, pelo valor global de Kz
127.017.823,90 (cento e vinte e sete milhões, dezassete mil, oitocentos e vinte
e três Kwanzas e noventa cêntimos);
1. Os contratos e respectiva documentação de suporte foram analisados
pelos Serviços Técnicos deste Tribunal, que após emitir o seu Parecer, os
submeteu ao Juiz Relator que, por Despachos de 20 de Março e 12 de Abril do
corrente ano, solicitou ao organismo remetente alguns elementos adicionais,
designadamente o comprovativo da disponibilidade para cobertura das
despesas contratuais, bem como alguns esclarecimentos.
Através de Nota Explicativa, o Ministério dos Transportes apresentou as suas
razões.
Desses elementos e dos demais documentos juntos ao processo, resultam os
seguintes factos com interesse para a decisão a proferir:
Factos:
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contratos em apreço não podem ser incluídos em nenhum dos art.°5 37.0, 35 alínea
c. e 36.° do citado Decreto.
A ausência total de sujeição à concorrência, quando a lei exige alguma, é
susceptível de gerar o afastamento de potenciais concorrentes, eventualmente
com propostas mais vantajosas do que a escolhida.
E assim, de se prever com alguma razoabilidade que o preço dos contratos
pudessem diminuir em função da referida concorrência.
For outro lado, a publicidade dos actos do concurso é fundamental para que a
concorrência se efective.
A falta de publicação de anúncio deste concurso inclusive nas localidades em que
as obras vão ser executadas, alterou o resultado financeiro, na medida em que
não houve concorrentes com propostas mais vantajosas do que a escolhida.
Qualquer que seja a escolha do tipo de procedimento, haverá sempre estudos
e orçamentos que destinam-se a servirem de orientação, para que sejam
convenientemente apreciadas as propostas dos concorrentes.
Não existindo um caderno de encargos referente a este projecto, que poderia
indicar a solução mais adequada e o preço limite ou indicativo que o dono da
obra aceitaria, levanta-se a questão da justeza dos cálculos que conduziram aos
montantes dos contratos.
Não podemos descurar a hipótese de soluções locais, com custo dez vezes menor e
que têm o mesmo objectivo, que é impedir a invasão dos terrenos.
O contrato refere expressamente " fornecimento e montagem de painéis". Os
painéis têm medidas diferentes e ao não se dizer, é um elemento essencial em
falta. Esta e outras referências, deviam constar do caderno de encargos.
O contrato foi qualificado como de empreitada. Nos termos do art. 6.° do Decreto
n.° 7/96, de 16 de Fevereiro, estamos em presença de um contrato de fornecimento
e não como foi qualificado.
Pelo exposto, decide-se nesta sessão diária de visto recusar o Visto aos referidos
contratos.
Notifique-se
Ao Ministério Público
São devidos emolumentos (mínimo)
Luanda, aos 25 de Junho de 2007
A Juíza Conselheira (Relatora)
Ana Chaves
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Processo ri.° 062/07
No dia 22 de Abril do corrente ano, deram entrada, no Tribunal de Contas, dois
contratos de empreitada para a construção de vedação de dois terrenos do Centro
de Reabilitação Integral de Mutilados de Guerra localizados nas Províncias do
Huambo e Malange.
Os contratos foram celebrados ente o Ministério da Reinserção Social e a empresa
Metalúrgica Talatona-Prestação de Serviço de Serralharia, Lda, nos montantes
de Kz 32.196.822,00 (trinta e dois milhões e noventa e seis mil Kwanzas e
Kz 52.392,822, (cinquenta e Dois milhões trezentos e noventa e dois mil e
quatrocentos Kwanzas).
Suscitam-se, porém dúvidas quanto à legalidade do acto adjudicatório, que
cumpre analisar e decidir:
Apreciando
O processo relata a contratação pelo Estado de uma empresa de construção civil,
para a realização de obras públicas.
Sem que tenha havido concurso público ou limitado, isto é, por adjudicação
directa, e por consequência, sem o rigor devido nem a transparência legalmente
exigida, foi seleccionada a empresa Metalúrgica Talatona - Prestação de Serviço
de Serralharia, Lda, contrariando o disposto no art.° 34.°, do Decreto n.° 7/96, de
16 de Fevereiro.
Dos autos, nada consta relativamente aos fundamentos que levaram à adopção
do ajuste directo.
O princípio da concorrência enforma toda a matéria relativa à concorrência de
selecção do co-contratante com a Administração Pública, constituindo o concurso
público a regra e o ajuste directo a excepção.
A lei enumera um conjunto de situações em que é lícito o ajuste directo e os
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4.

5.

O objecto do contrato não identifica o fornecimento do mobiliário quando a lei
obriga a que o objecto do contrato seja suficientemente individualizado
(vd.alínea c. do art.° 14.° do citado decreto).
Tratando-se afinal de uma empreitada para construção, fornecimento
e montagem, estamos perante um contrato misto de empreitada e de
fornecimento admitido pelo art.° 6.° do Decreto n.° 7/96, nos termos do
qual na realização de despesas e na contratação pública que abranja
simultaneamente aquisição de serviços, bens ou empreitadas de
obras públicas, aplica-se o regime previsto para a componente de
maior expressão financeira.

6.

Relativamente à acta, diz a lei que ao secretário compete redigir a acta,
que deverá ser assinada por ele e por todos os membros da comissão (cfr
n.° 2 do art.° 83.° do Dec. n.° 40/08 de 8 de Junho). Esta formalidade não foi
cumprida.

Decisão

Face ao exposto, decide-se nesta sessão conceder o Visto ao referido contrato com
a seguinte recomendação do cumprimento do Decreto n.° 40/05, de 8 de Junho em
conjugação com o Decreto n.° 7/96, de 16 de Fevereiro:
São devidos emolumentos
Notifique-se
Ministério Público
Luanda, aos 25 de Junho de 2007
A Juíza Conselheira (Relatora)

Ana Chaves
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Analisado o quadro de avaliação, verifica-se que cada um dos elementos
que compõem os critérios de adjudicação, foi valorado com a classificação de
Bom, Muito Bom e Suficiente, retirando objectividade ao critério ou seja,
introduzindo-lhe factores subjectivos passíveis de várias leituras.
A classificação tem que estar aferida a um número e constar do programa de
concurso, como já por várias vezes foi referido.
2. No ponto 9.1 do programa de concurso a base de licitação é USD 3.600.000,00
o anúncio publicado no Jornal de Angola e junto aos autos, não indica o
valor da licitação ou o valor base do contrato (cfr.al n. do art.° 56.° do Dec.n.°
7/96).
O valor foi expresso em dólares, em desconformidade com o exigido pela lei.
3. No quadro Base de licitação aparece referenciado o mobiliário com o preço
de USD 500.000,00.
O Caderno de Encargos diz que a empreitada compreende a execução de
todos os trabalhos de construção civil e instalações especiais, necessárias à
construção do Palácio do Governo da Província do Kwanza Norte.
O projecto de execução no ponto 5.14 (decoração e Diversos) diz o seguinte:
"A decoração e mobiliário será executada por uma empresa especializada a
indicar pelo concorrente. Os arranjos exteriores, (parqueamento e j ardinagem)
será a cargo de empresa especializada a indicar pelo concorrente em estreita
colaboração com o projectista," (Pág 166).
O caderno de encargos é omisso quanto ao fornecimento do mobiliário, ou
seja, o tipo de mobiliário que deverá ser fornecido pelos concorrentes e as
características a que deve obedecer, pois nesta área existem várias opções.
A alínea m) do mesmo Caderno de Encargos (Fornecimento e assentamento
de mobiliário) também é omissa nesta matéria, (pag 149 v.)
Não existindo qualquer descrição do objecto do fornecimento com recurso
a especificações suficientemente precisas para os concorrentes, levanta
a dúvida sobre o preço projectado e incluído em todas as propostas dos
concorrentes.
Importa referir que as aquisições feitas nestes termos, através do mesmo
procedimento pré-contratual, são susceptíveis de alterar o resultado
financeiro do contrato, pois:
As propostas dos concorrentes incluem uma parcela respeitante ao custo dos
bens móveis em causa, pelo que, havendo necessidade de trabalhos a mais, o
seu preço, será influenciado pelos custos daquelas aquisições.
As revisões de preços, pelo mesmo motivo, incidirão sobre valores influenciados
por aquelas aquisições;
A aquisição, em vez de ser feita directamente aos fornecedores daqueles bens
respeitando o princípio da concorrência, é feita através de intermediários
(empreiteiro).
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Processo n.° 068/FP/07

Em sessão diária de visto do dia 14 de Junho do corrente ano, foi analisado o
contrato de empreitada de Construção do Edifício do Palácio do Governo do
Kwanza Norte, assinado, em 30 de Março de 2007, entre o Ministério das Obras
Públicas e a empresa Albase-Sociedade de Engenharia, Lda., pelo valor de Kz
315.026.827,00 (trezentos e quinze milhões, vinte e seis mil, oitocentos e vinte e
sete Kwanzas).
O processo referente ao contrato em causa deu entrada no Tribunal de Contas,
em 5 de Junho do corrente ano.
Apreciando
1.

A presente empreitada de obra pública, sujeita às regras do Decreto n.° 40/05,
de 8 de Junho, foi lançada na modalidade de preço global e, conforme resulta
do artigo 1.° das Condições Técnicas especiais do Caderno de Encargos, o
Ministério das Obras Públicas enquanto entidade promotora, exibiu, no
âmbito daquele concurso, os seguintes elementos:
Programa de concurso;
Caderno de Encargos;
Estudo base de arquitectura.
A primeira das questões dos presentes autos prende-se com o facto de no
ponto 17.1 do Programa de Concurso (critério de avaliação das propostas)
não constar a pontuação numérica quantificada como manda a lei.
Os documentos que justificaram a decisão de adjudicação, não são
suficientemente explícitos, nem se vislumbra a objectividade inerente ao
mesmo.
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Luanda aos 25 de Junho de 2007
Juíza Conselheira (Relatora)
Ana Chaves
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Empresa Gerajota — capacidade técnica e financeira — Total 56,8 pontos.
O contrato foi adjudicado ao concorrente Marlito, Lda., pelo valor global de Kz
122.761.967,00.
O contrato foi homologado pelo Magnífico Reitor da Universidade, no dia 22 de
Janeiro de 2007.
O projecto em causa está inscrito no Programa do Governo para 2007, com um
encargo definido de Kz 120.000.000,00.
Foi junto aos autos a nota de cabimentação, no valor de Kz 23.159.208,33 (cfr.
fls 181).
O contrato de fornecimento de bens rege-se pelas disposições do Decreto n.° 7/96,
de 16 de Fevereiro.
Apreciando:
O contrato materializa-se na aquisição de equipamentos de cozinha a instalar
no Centro Social da Universidade e insere-se na terceira fase do Projecto de
Recuperação da Biblioteca Central, Cantina e Lar Central do Centro Social da
Universidade Agostinho Neto.
1.

A disponibilidade dos recursos orçamentais para esta despesa no montante
de 120.000.000,00 é manifestamente inferior ao que integra a proposta do
concorrente, não tendo sido fornecida qualquer informação ao mecanismo de
adequação do valor orçamentado com o valor do contrato.
Nestas situações, devem as respectivas unidades e organismos dependentes,
requererem einstruirem o competente processo conducente ao estabelecimento
de um crédito adicional de natureza suplementar (vd. n.° 2 alínea b do art.°
23.° da lei.° 9/97 de 17 de Outubro), como no caso em apreço.

2.

O contrato não contém cláusula sobre o cumprimento do disposto na Lei n.°
7/97 de 10 de Outubro, Lei 5/99 de 6 de Agosto relativamente à retenção fiscal
e cláusula sobre a existência de cobertura orçamental, de conformidade com
o n.° 3, do art.° 4 do Decreto n.° 8/03, de 28 de Fevereiro

Decisão
Recomendando que no futuro a Universidade tenha em consideração os reparos
feitos, decide-se nesta sessão diária de visto, pela concessão do Visto ao referido
contrato.
São devidos emolumentos (mínimo)
Notifique-se
Ao Ministério Público
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Resolução n.° 030 /FP/07
Processo n.° 036/07
No dia 16 de Fevereiro do corrente ano, deu entrada, no Tribunal de Contas,
o contrato relativo ao fornecimento e montagem dos equipamentos para a
cozinha do Centro Social da Universidade Agostinho Neto, no montante de KZ
122.761.967,00 (cento e vinte e dois milhões setecentos e sessenta e um mil
novecentos e sessenta e sete Kwanzas), assinado no dia 12 de Janeiro de 2007,
entre a Reitoria da Universidade Agostinho Neto, representada pelo Engenheiro
Fieiras Pepe Rivelino de Gove, na qualidade de Director do Gabinete de Estudos,
Planeamento e Estatísticas e a empresa Marlito Comercial, Comércio Geral lda
representada por Mateus Queta Filipe, na qualidade de sócio gerente.
I Factos
Têm relevância para a análise do processo os seguintes factos:
O concurso público que antecedeu a celebração do contrato em apreço, foi aberto
pela Reitoria da Universidade Agostinho Neto;
A entidade promotora do concurso exibiu no âmbito daquele concurso, os
seguintes elementos:
Programa de Concurso;
Caderno de Encargos;
O acto público da abertura das propostas técnicas e financeiras, culminou com a
admissão de dois concorrentes e das propostas por eles elaboradas, na sequência
do exame formal dos documentos de habilitação exigidos no programa de concurso,
assim como da documentação apresentada a instruir as respectivas propostas.
Aplicadas as ponderações correspondentes a cada critério inicialmente fixadas,
as pontuações ficaram assim definidas:
Empresa Marlito — capacidade técnica e financeira — Total 80 pontos;
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Luanda, aos 5 de Junho de 2007
A Juíza Conselheira (Relatora)
Ana Chaves
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palavra sobre os motivos subjacentes às classificações. Por exemplo, para a
reabilitação e apetrechamento do edificio Provincial da cultura, foi atribuído
à empresa Caosas Lda a pontuação de 3 votos e assim sucessivamente para
as restantes empresas a quem foram adjudicados os contratos.
O segundo aspecto prende-se com o critério de adjudicação fixado no programa de
concurso - que, não foi aplicado.
A proposta mais vantajosa para o interesse público, há-de ser apurada de acordo
com os critérios objectivos, estabelecidos no programa de concurso.
A comissão desvalorizou a importância dessas regras e, dessa forma, abriu
caminho à arbitrariedade, na medida em que a análise das propostas foi feita
não de acordo com elementos objectivos previamente indicados mas de acordo
com os critérios subjectivos, o que não é aceitável, padecendo a adjudicação
do invocado vício de violação de lei nos procedimentos.
IV - Decisão
Embora o Tribunal possa compreender a urgência na realização das obras, no
entanto as mesmas não podem de forma alguma, autorizar o desrespeito pela lei
vigente.
Aliás, em sede de fiscalização preventiva das despesas públicas, compete
ao Tribunal de Contas, nos termos do art.° 8.° da Lei n.° 5/96, de 12 de Abril,
designadamente, verificar a conformidade do acto ou contrato gerador de despesa
pública às leis em vigor e os seus juízes decidem apenas segundo a Constituição
e a Lei.
Conclui-se que
O acto de adjudicação é ilegal, porquanto:
a)- Não respeitou o critério de adjudicação fixado no programa de concurso,
critério este, que deve ser observado, tanto pela comissão como pelo
órgão competente para adjudicação.
b)- O caderno de encargos não foi elaborado com o rigor e diligência possíveis
para defesa do interesse público.
c)- O contrato de reabilitação do edifício da Direcção Provincial da Cultura
foi adjudicado a uma empresa que não fez prova do Alvará de Empreiteiro
de Obras Públicas.
Pelo exposto, decide-se nesta sessão diária de visto, recusar o Visto aos referidos
contratos de empreitadas de obras públicas.
São devidos Emolumentos
Notifique-se o Senhor Governador
Ao Ministério Público
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contrato deve ser suficientemente individualizado.
Como no caso anterior, o caderno de encargos não individualiza o objecto
do fornecimento ou seja, o tipo de mobiliário que deverá ser fornecido pelos
concorrentes e as características a que deve obedecer.
• O documento estatutário é um documento formal redigido no notário
seguido da sua publicação no Diário da República e consequente registo na
Conservatória do Registo Comercial.
• O draft de um documento aprovado por um órgão interno da sociedade não
lhe confere força legal.
• A empresa apenas apresentou o Alvará Comercial, emitido pelo Ministério
do Comércio, estando em falta o Alvará de Empreiteiro de Obras Públicas
emitido pela Conicle para o efeito pretendido e dentro dos parâmetros
estabelecidos no anúncio e programa de concurso, vd. Art.° 63.°.
Nos termos da alínea a) do art.° 81.°, a proposta não será considerada
se o concorrente não for titular do alvará ou alvarás exigido no programa do
concurso.
III- Outras irregularidades
1. Como nos processos anteriores, as actas não foram elaboradas com o cuidado
e a atenção exigíveis e, em consequência, as mesmas não relataram com
exactidão tudo aquilo que ocorreu.
Na Acta do acto público levado a efeito em 13 de Novembro de 2006, dá-se conta
de que se deliberou "admitir condicionalmente as restantes empresas," excepto a
concorrente Afritrack Angola, por não ter apresentado os documentos essenciais
exigidos no programa de concurso.
Esta deliberação foi tomada pelo coordenador adjunto da comissão quando de
acordo com a lei, as deliberações sobre as questões de habilitação de concorrentes
e de admissão de propostas, devem ser tomadas pela comissão que é composta
de três ou mais elementos e não por um só dos seus membros, vd. Art.° (s) 87.° e
92.°
Relativamente às empresas que foram admitidas condicionalmente, reza o
art.° 84.° que a comissão admitirá condicionalmente os concorrentes a que os
documentos respeitem, devendo, porém tais irregularidades serem sanadas no
prazo de 48 horas, sob pena de ficar sem efeito a admissão e serem excluídos do
concurso.
Para além da acta não especificar as empresas admitidas naquelas circunstâncias,
não se vê da acta que este procedimento tenha sido utilizado.
Ainda sobre a elaboração da acta, diz a lei que ao secretário compete redigir a
acta da sessão da comissão de abertura do concurso, que deverá ser assinada por
ele e por todos os membros. Esta formalidade também não foi cumprida.
2. A comissão de análise das propostas, "na acta de apuramento dos vencedores
do concurso público" limitou-se a indicar a pontuação, sem uma única
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f)- Por Despacho N.° 0255/06 de 20 de Dezembro de 2006, do senhor
Governador da Província do Huambo, foram homologados os contratos
às referidas empresas.
O acto de adjudicação comporta ilegalidades que importa apreciar e decidir.
II- Análise dos contratos
1.

O contrato de empreitada de Construção e Apetrechamento do Centro
de Emprego foi adjudicado à empresa Firmac-Comércio Geral, Importação
e Exportação, Lda, pelo valor global de Kz 47.843.257,00.

O contrato prevê para o fornecimento de mobiliário o valor de Kz 4.349.180,00.
No caderno de encargos diz-se que "podem estar incluídos nesta empreitada
os seguintes trabalhos:"
a) (...)
b)- Fornecimento de mobiliário ou outro equipamento, móveis e utensílios.
No caso em apreço o caderno de encargos não foi elaborado com o rigor técnico
minimamente exigível pois, não especifica as áreas dos espaços a serem
preenchidos com o mobiliário, o tipo de mobiliário que deverá ser fornecido pelos
concorrentes bem como as características a que deve obedecer o mobiliário quer
em termos da respectiva matéria prima, quer em termos do seu nível de qualidade
em função dos níveis hierárquicos a que o mesmo se destina.
Para além de ser importante indicar se os módulos das gavetas são fixos ou
rodados, altura, largura e comprimento das gavetas, o tipo de cadeiras a fornecer
(fixas, rodadas, qualidade da matéria prima) e outras dezenas de especificações
que são tradicionais nesta matéria.
Por outro lado, não ficou estipulado o prazo, as condições de fornecimento e
outras.
Não existindo qualquer descrição do objecto do fornecimento com recurso a
especificações suficientemente precisas para os concorrentes, levanta a dúvida
sobre o preço vertido para o texto do contrato.
Acresce que esta situação não pode deixar de criar a dúvida ou mesmo a
suspeição sobre a actividade da administração, o que basta para se considerar
violado o princípio da transparência a que a actividade administrativa se deve
subordinar.
2. O contrato de Reabilitação do Edifício da Direcção Provincial da
Cultura foi adjudicado à empresa "Caosas-Comércio Geral-Lda", pelo
montante de Kz 54.175.223,00.
O objecto deste contrato também inclui o apetrechamento.
É apenas na alínea j do n.° 2 da cláusula 7.' do contrato que, na decomposição
do preço do contrato, aparece objectivamente referenciado o " apetrechamento",
com um preço imputado de Kz 4.550,077.
Nos termos do art.° 14.° do Decreto n.° 7/96, de 16 de Fevereiro, o objecto do
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Resolução n.° 028/FP/2007
Processos ri." 026/07, 027/07 e 028/07
O Governo da Província do Huambo submeteu à fiscalização preventiva os
contratos de empreitada celebrados em 13/12/06, com as empresas Visaconstroi,
Firmac, Lda e Caosas, Lda e referentes a Reabilitação do Edificio da Direcção
Provincial da Cultura, a Construção e Apetrechamento dos Centros de Emprego
e de Formação Geral dos Funcionários.
I -Factos
Têm relevância para a análise do processo os seguintes factos:
a)- Em 28 de Setembro de 2006, o Gabinete de Estudos, Planeamento
e Estatística do Governo da Província do Huambo, abriu concurso
público para Reabilitação do Edificio da Direcção Provincial da Cultura,
Construção e Apetrechamento do Centro de Emprego e Construção do
Centro de Formação Geral dos Funcionários, nos termos do n.° 2 do art.
° 54.° do Decreto n.° 40/05 de 8 de Junho.
b)- O acto público de abertura do concurso teve lugar no dia 13 de
Novembro, na sala de reuniões do condomínio habitacional do Governo
da Província.
c)- Para a reabilitação e apetrechamento do edificio da Direcção Provincial
da Cultura, concorreram as empresas Pórtico Lda e Caosas, Lda;
Para a construção e apetrechamento do Centro de Emprego, as empresas
Visaconstroi, Firmac Lda, Caosas e Cateta Construções, Lda e para a
construção do Centro de Formação Geral dos Funcionários, as empresas
Visaconstroi, Tse e Fortuna & Filhos.
d)- No acto público do concurso foram excluídos os concorrentes Afritrack
Angola, Cateta Construções Lda, Tse, Fortuna & Filhos Lda e admitidos
os concorrentes Pórtico Lda, Caosas, Lda, Visaconstroi e Firmac, Lda
e)- Em reunião realizada em 30 de Novembro de 2006, a comissão deliberou
adjudicar as empreitadas às empresas Caosas Lda, Firmac Lda e
Visaconstroi.
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A Acta do concurso, subscrita pelo secretário da comissão e assinada por
todos os membros da comissão;
Acto de adjudicação com a respectiva fundamentação;
3. O não envio dos referidos elementos instrutórios, impossibilita que este
Tribunal verifique se foram cumpridos os formalismos legais para a selecção
dos candidatos e do vencedor do concurso;
Face aos dados supra enumerados, conclui-se não estar o processo em condições
de ser apreciado, pelo que em sessão diária de visto decide o Tribunal de Contas
recusar o visto ao contrato em apreço.
Não são devidos emolumentos
Notifique-se
Luanda, 17 de Maio de 2007
A Juíza Conselheira
Conceição Agostinho
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Resolução n.° 027/FP/2007
Processo n.° 032/FP/07
À fiscalização preventiva do Tribunal de Contas, foi submetido o contrato de
empreitada celebrado entre o Ministério das Obras Públicas e a empresa Eusébio
Angola, para a construção do edificio do Palácio do Governo da Província do Zaire,
pelo valor global de Kz 227.142.032,00.
E considerando que:
1.

Apesar deste Tribunal ter já emitido Resoluções procurando facilitar a
actividade das entidades sujeitas à sua jurisdição, continua a verificar-se
que o Ministério das Obras Públicas tem dificuldades no seu cumprimento.
Uma vez mais esse organismo submeteu à apreciação deste Tribunal, um
processo para obtenção de visto, deficientemente instruído e com documentos
de suporte irregulares.
Por exemplo, não foi junto ao processo a procuração que delega poderes ao
senhor Sebastião Eduardo de César Sá para outorgar o contrato, nos termos
do artigo 15.° do Decreto — Lei n.° 16-A/95, de 15 de Dezembro, bem como
juntou documentos sem qualquer valor jurídico, por falta de assinaturas,
nomeadamente a Acta e o Relatório de Avaliação, contrariando o disposto no
n.° 2 do artigo 83.° do Decreto n.° 40/05, de 8 de Junho.

2.

À luz das disposições conjugadas do Decreto n.° 40/05, de 8 de Junho e da
Resolução n.° 1/2002/1.a Câmara, de 7 de Janeiro de 2003, constata-se estar
em falta, apesar de solicitados:
O despacho ou deliberação da entidade competente para abertura do
concurso;
Cópia da publicação do anúncio do concurso.
As propostas dos concorrentes;
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4. Para o exercício de 2007, foi inscrito no Quadro Detalhado de Despesas do
Fundo do Projecto Coca-Cola, verba suficiente para cobertura das despesas
contratuais;
Em sessão diária de visto, decide este Tribunal em conceder o visto aos contratos
em apreço.
São devidos emolumentos
Notifique-se os interessados e o Ministério Público
Luanda, 16 de Maio de 2007
A Juíza Conselheira
Conceição Agostinho
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REPÚBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução n.° 026/FP/2007
Processo n.°s 203, 204, 216 e 217/FP/07
À fiscalização preventiva do Tribunal de Contas foram submetidos pelo Governo
da Província do Bengo, quatro contratos de empreitada relativos a projectos de
construção e reabilitação de infra-estruturas sociais nas Comunas de Bom Jesus
e Mazozo.
1. Reparação e Ampliação da rede de energia e iluminação da Comuna de
Bom Jesus, Município do Icolo e Bengo, celebrado com a empresa EFACEC
ANGOLA, LDA, pelo valor de Kz 126.665.045,00.
2.

Reparação e Ampliação da rede de energia e iluminação da Comuna de
Mazozo, Município do Icolo e Bengo, celebrado com a empresa EFACEC
ANGOLA, LDA, pelo valor de Kz 141.372.340,00

3.

Construção da La fase de um Centro de Saúde na Comuna de Bom Jesus,
Município do Icolo e Bengo, celebrado com a empresa ELSUNG — Construção
Civil e Obras Públicas, Lda, pelo valor de Kz 41.921.292,00.

4.

Construção do Sistema de Saneamento Básico da Comuna de Bom Jesus,
Município do Icolo e Bengo, celebrado com a empresa TECNOBRA Construção
Civil, Lda, pelo valor de Kz 58.051.542,00.

E Considerando que:
1.
2.
3.

Os contratos em apreço, foram homologados pelo Exmo Senhor Ministro das
Finanças;
Os projectos, objecto dos presentes contratos, serão financiados pelo Fundo
do Projecto Coca-Cola;
O Fundo do Projecto Coca-Cola circunscreve a sua actividade à região da
comuna do Bom Jesus e áreas adjacentes;
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A verificação da cabimentação orçamental das despesas é um condicionalismo
da concessão do visto e a mera referência de que a despesa está orçamentada no
PIP de 2007, não é suficiente para cumprir a exigência da lei pois, é preciso que
se faça prova efectiva da cabimentação.
Nos termos do Dec. n.° 21/97, de 12 de Abril, (...) "As despesas resultantes de
contratos assinados durante um exercício económico, mas cujo pagamento
apenas se processará no exercício económico seguinte, deverão ser
cabimentadas neste exercício económico, (sublinhado nosso).
Decisão
Na Resolução n.° 23/03 de 12 de Março de 2003, tomada por este Tribunal a
propósito de um pedido de Visto relativo aos contratos de empreitadas para a
construção de escolas e centros de saúde, foram apontadas irregularidades que
tornaram o expediente a visto em desconformidade com a lei.
No entanto, dado o carácter pedagógico que o Tribunal adoptou no início da
sua actividade, foi atribuído o visto aos seis contratos de empreitadas de obras
públicas, com a recomendação do Governo da Província do Huambo cumprir
escrupulosamente o Decreto n.° 7/96, de 16 de Fevereiro e o Decreto das
empreitadas.
Recomendou ainda que, instruíssem os processos de acordo com as resoluções n.°8
7/03 e 8/03, publicados no Diário da República I Série n.° 83.°, de 21 de Outubro
de 2003, bem como a Resolução n.° 1/02, II Série de 7 de Janeiro de 2003.
Porém, constata-se que nestes três processos verificam-se as mesmas
irregularidades/ilegalidades já referidas na citada resolução, o que evidencia o
descaso que o Governo fez das considerações e recomendações ali apontadas.
Hoje é menos frequente verificar-se nos processos enviados pelas demais
Províncias, erros desta natureza, o que evidencia uma vontade de bem fazer nas
demais Províncias, o que infelizmente ainda não se verifica nesta Província.
Tendo em consideração todos os elementos de facto e de direito atrás enunciados,
decide-se nesta sessão, recusar o Visto aos três contratos de empreitadas de obras
públicas, ao abrigo do n.° 1 do art.° 8.° da Lei n.° 5/96, de 12 de Abril.
Emolumentos legais
Notifique-se o Ministério Público
Diligências Necessárias
Dê-se conhecimento ao senhor Ministro das Finanças.
Luanda, aos 16 de Maio de 2007
A Juíza Conselheira (Relatora)
Ana Chaves
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Resolução 23.FP.2007 de 16 de Maio

Nos termos da alínea b) do art.° 97.° do Decreto n.° 40/07, a entidade adjudicante
não deve fazer a adjudicação quando as propostas ou a mais conveniente
ofereçam preço superior à base de licitação sem que as respectivas notas
justificativas sejam esclarecedores.
Quando as propostas são superiores ao valor base da licitação, é exigível que
os concorrentes façam notas explicativas de modo a esclarecer as razões que
levaram à diferença de valores.
No presente caso, apesar das propostas apresentarem preços
consideravelmente altos, não foram feitas notas justificativas.
Relativamente à empreitada de "Ampliação da Escola do Ensino
Especial, é estranha a precisão da coincidência entre o valor da licitação
e o preço do contrato, quando, pelo que se presume, era por de todos
desconhecido.
Quanto ao contrato de construção do edificio do Magistério Primário,
apesar de se fazer referência da licitação, o seu preço não foi fixado.
O preço base é determinante para a gestão financeira do serviço da empreitada,
onde a fixação, o mais rigorosa possível, dos custos da empreitada é
indispensável a uma correcta execução orçamental que, passa pela
avaliação da capacidade financeira do serviço para a realização da obra,
evitando insuficiência de cabimento, ou permitindo a adopção atempada de
medidas que colmatem a falta de cobertura orçamental se esta se verificar.
Quando a entidade adjudicante fixa unilateralmente o preço base do concurso
(ou do valor estimado do contrato), condiciona-se ela própria e os
potenciais concorrentes, na medida em que aquele elemento passa a
ser, não só a referência para os valores das propostas a apresentar, como
também a bitola por onde o dono da obra afere, se os preços das propostas
são consideravelmente altos.
6.

O contrato referente ao processo n.° 196 tem como objecto a "construção e
apetrechamento da Escola para o Ensino Especial".
De acordo com a cláusula 7.' deste contrato o valor global integra trabalhos
de pavimentação de terra, betões, trolha, serralharia, caixilharia, redes
técnicas e equipamentos;
Dos elementos instrutórios do processo, nomeadamente, programa
do concurso, cadernos de encargos e proposta do concorrente, apenas
vislumbramos a especificação dos trabalhos e não o equipamento para
apetrechar as salas de aulas.
De acordo com a lei, o objecto do contrato deve ser suficientemente
individualizado, (al c) art.° 14.° do Dec. n.° 7/96).

7.

Os projectos em causa estão inscritos no Programa do Governo para 2006,
com encargos definidos.

Os montantes dos contratos são superiores ao valor cabimentado. Confrontado
com esta divergência entre o valor cabimentado e o valor dos contratos, o Governo
da Província esclareceu que a fonte para cobrir a diferença é o "orçamento do
Programa de Investimento Público (PIP) 2007".
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A empreiteira "Organizações Gersa, Lda., tinha sido excluída pela comissão
de abertura do acto público, com o fundamento na falta de apresentação de
documentos.
Só os documentos elencados no número 1 à 5 do programa do concurso
levariam à sua exclusão, uma vez que tratam-se de elementos essenciais,
cujos poderes ou competências inserem-se nas suas funções de saneamento
processual preparatório da decisão final.
Tendo sido excluído nos termos das regras do programa, o concorrente não
pode ser readmitido por decisão da comissão de júri.
Neste sentido, a decisão da comissão de júri de "reabilitar um concorrente
excluído" é lesiva dos princípios fundamentais da contratação pública
designadamente, da igualdade, da imparcialidade, da estabilidade e da
transparência.
A adjudicação da empreitada à empresa "Organizações Gersa, Lda., traduz
uma situação de favor em relação a tal concorrente e, consequentemente,
violadora dos ditos princípios.
E, ousamos mesmo afirmar, violadora do próprio princípio da concorrência.
Subjacente a este princípio está a ideia de que quantos mais interessados
houverem em contratar, mais fácil é para a entidade pública escolher a
proposta mais vantajosa. Mas para assim ser, importa que as propostas
estejam bem elaboradas e, designadamente, que não lhes falte algo de
essencial.
Relativamente às adjudicações dos contratos de empreitadas aos
concorrentes Visa Constrói Lda., Fortuna & Filhos, e Organizações Gersa
Lda., igualmente não resultaram do mérito das suas propostas em função
dos critérios de adjudicação estabelecidos, mas de critérios subjectivos em
detrimento do estabelecido na lei.
As ilegalidades patenteadas foram aptas a levar à indevida exclusão
de propostas eventualmente mais favoráveis, advindo daí, por este
cerceamento de concorrência e não só, agravamento do resultado financeiro
dos contratos.
5.

No ponto 8 do anúncio de Concurso Público n.° 2, consta a base de licitação
das 19 empreitadas posta à concorrência no mercado.
No entanto, aquando da publicação do anúncio no jornal de Angola, não foi
publicado o preço base dos contratos, como impõe a alínea n) do art.° 59.°
do Dec. n.° 40/05 de 8 de Junho, isto, no estrito respeito pelos princípios
da transparência, da concorrência e da publicidade, pois, revela-se essencial
que os eventuais concorrentes fiquem, desde logo, cientes de que o valor
das respectivas propostas, não poderá apresentar uma grande variação
relativamente à estimativa de custos considerada pelo dono da obra, dada a
sua importância no exercício do direito de não adjudicar, por parte do dono
da obra.
Na empreitada de "Ampliação da Escola Secundária Ekuikui II"o preço
base foi fixado em Kz 40.500.000,00 e no entanto, o contrato foi adjudicado à
empresa Organizações Gersa Lda., pelo valor global de Kz 69.945.000,00.
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De acordo com a lei, a cada um destes elementos deve ser atribuído um factor
de ponderação percentual, cuja soma seja igual a 100%, permitindo desta
forma o escalonamento objectivo das propostas, depois de sujeitas à análise
de cada uma das propostas.
O programa de concurso viola as disposições da alinea i) do art.° 56.° do Decreto
40/05; 1) do art.° 59.° do Decreto 7/96, de 16 de Fevereiro, respectivamente.
3.

Analisados os mapas de avaliação das propostas, o critério valorado foi o da
"documentação" (item X do programa do concurso).
Não se compreende a inclusão da alínea a) como um dos critérios de
apreciação das propostas para adjudicação da empreitada pois,
no acto público do concurso é que são apreciados os aspectos formais,
nomeadamente, se foram apresentados todos os documentos exigidos, se
estes estão redigidos em língua portuguesa, se carecem de algum elemento
essencial que envolva a sua não aceitação ou se observam as formalidades
legalmente exigidas.
Escolhidos que estão os concorrentes admitidos ao concurso, há que proceder
ao estudo do conteúdo das suas propostas, com vista à adjudicação.
Nesta fase, o que não pode é, voltar a apreciar-se questões como as da alínea
a), que deviam ter sido analisadas e decididas na fase anterior.

4.

A comissão de júri, em reunião de 3 de Agosto de 2006, aprovou o seu
relatório, de acordo com o qual foi deliberado o seguinte:
a)- Excluir o concorrente Coitec, Lda, porque tem um grande volume de
obras em curso e cuja qualidade técnica de execução tem merecido
muitos reparos da fiscalização;
b)- Conhecendo a comissão a capacidade técnica da candidata Organizações
Gersa, Lda., inicialmente excluída por falta de apresentação de
documentos que não podem ser tidos como relevantes;
c)- Pelo que atrás fica referido, esta comissão do processo de votação, decide
atribuir a obra em questão à reabilitada Organizações Gersa, Lda.
A decisão da comissão de júri de excluir um candidato, não obstante não ter
sido excluído na fase do acto público do concurso, a sua exclusão em momento
posterior, designadamente na fase de análise das propostas, é perfeitamente
possível, desde que para tal existisse motivo suficiente.
Vej amos;
São vários os critérios de adjudicação previstos no programa do concurso e
como já fizemos referência, a cada um dos elementos deve ser atribuído um
factor percentual.
Para o presente caso, a qualidade técnica era um desses elementos. Porém,
a simples verificação de um único elemento não é suficiente por si só, para
excluir o candidato, pois, é necessário que se tenha em conta os restantes
factores enumerados no referido programa.
A exclusão com base num só elemento, viola as disposições do art.° 56.° do
Dec. n.° 40/05 e 59.° do Dec. n.° 7/96.
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A par deste, outros igualmente importantes são, os da transparência, da
igualdade e da imparcialidade.
A consagração de tais princípios, consagra-a o legislador com o estabelecimento
do concurso público como procedimento regra na escolha do adjudicatário.
No concurso público a Administração Pública publicita as condições
em que se propõe contratar com os particulares tornando, assim,
transparente a sua actividade e conduta; permite e possibilita que todos
quantos se achem nas condições pré-estabelecidas possam apresentar as
suas propostas, garantindo a igualdade de oportunidades à contratação;
aplica os critérios previamente fixados e publicitados, assegurando a
imparcialidade da sua decisão e a igualdade no tratamento e avaliação das
propostas; sendo vários os concorrentes, no exercício da sua concorrência,
cada um apresentará a sua melhor proposta, propiciando ao dono da obra, a
escolha daquela, que melhor assegurará a defesa do interesse público.
No âmbito do programa de investimento, o Governo da Província do Huambo
promoveu um concurso público alargado para adjudicação de 19 empreitadas,
nos quais se inclúem as empreitadas cujos contratos nos estamos a referir.
Para a empreitada de Reabilitação da Escola Secundária Ekuikui II, foi
admitido um concorrente, para a Construção e Apetrechamento da Escola
do Ensino Primário, três concorrentes e para a Construção do Edifício do
Magistério Primário, dois concorrentes.
As actas da comissão de abertura do acto público do concurso não espelham
o número de concorrentes que se habilitaram a cada uma das empreitadas, o
número de candidatos excluídos, bem como as razões que as fundamentam.
Esta circunstância e o reduzido número de candidatos admitidos, pôs em
causa a concretização real e efectiva do princípio da concorrência.
A violação deste princípio e de outros que iremos mencionar ao longo desta
nossa decisão, conduziram à alteração do resultado financeiro dos contratos
em análise.
2. O dono da obra exibiu no âmbito dos concursos o programa do concurso e o
caderno de encargos.
Uma das especificações obrigatoriamente contidas nos programas de concurso
é a dos critérios de apreciação das propostas para adjudicação da empreitada,
exigindo a lei a enumeração clara e precisa desses critérios, e o seu
escalonamento por ordem decrescente de relevância.
Os factores de ponderação das propostas para efeitos de adjudicação (XI do
programa do concurso) são:
a)- Qualidade de apresentação, ordenamento e completamento dos
documentos que a instruem;
b)- Melhor garantia de execução técnica da obra (qualidade técnica
de obras públicas anteriormente executadas);
c)- Melhores condições de prazo (prazo de conclusão mais benéfico para o
dono da obra/beneficiários).
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República de Angola
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução n.° 023/2007
O Governo da Província do Huambo remeteu para fiscalização preventiva três
contratos de empreitadas de obras públicas a saber:
• contrato de reabilitação da Escola Secundária Ekuikui, no montante de
Kz 69.945.000,00 (Proc 198).
• contrato de Construção e Apetrechamento da Escola para o Ensino
Especial, no montante de Kz 56.752.332,00 (Proc 196).
• contrato de Construção do Edificio do Magistério Primário, no montante
de Kz 125.746.999,92 (Proc 127).
Questão Prévia

Os processos relativos a estes contratos não foram instruídos de acordo com
a Resolução desta Câmara, deixando-se a instrução a cargo da Direcção dos
Serviços Técnicos do Tribunal, com a solicitação dos elementos em falta.
Num dos processos, um oficio assinado pelo Governador em 30 de Outubro de
2006, remetendo documentos, só deu entrada no Tribunal em 19 de Março de
2007. (5 meses depois).
Esta situação seria evitada se o Governo da Província cuidasse de instruir os
processos de acordo com a Resolução desta Câmara.
Apreciando

1. Um dos principais objectivos prosseguidos pelo regime da contratação
pública no domínio das empreitadas de obras públicas (e não só), aprovado
pelo Decreto n.° 40/05 de 8 de Junho de 2005, é a realização, o mais ampla
possível, da concorrência.
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Resolução 2 1.FP.200 7 de 07 de Maio

Face aos dados de facto supra enumerados, cabe tecer as seguintes observações:
1. A realização de despesas públicas está sujeita à observância dos princípios
rígidos da contabilidade pública, entre os quais, importa destacar o princípio
da "inscrição orçamental" e o do "cabimento prévio", ambos consagrados na
Lei n.° 9/97, de 17 de Outubro — Lei Quadro do OGE.
2.

A cabimentação de determinada despesa, é um requisito de legalidade, de
tal modo que, se for praticado o acto administrativo ou celebrado o contrato
sem que os encargos que dele hajam de resultar tenham cabimento, falta-lhe
o pressuposto de direito e é inválido por isso.
Tal fundamento é suficiente para a recusa do visto, nos termos do n.° 2 do
artigo 6.° da Lei n.° 13/06 — Lei do OGE/2007.

3.

Configurando-se a hipótese deste Tribunal considerar na sua apreciação o 1.°
contrato, assinado em Novembro de 2006, o Ministério do Interior teria de
dar cumprimento ao que estipula o n.° 3 do artigo 3.° do Decreto Executivo
n.° 4/96, de 19 de Janeiro.

4.

Na hipótese de se considerar o 2.° contrato, assinado em Março de 2007,
a entidade remetente teria de dar cumprimento ao estipulado no n.° 2 do
artigo 6.° da Lei n.° 13/06 — Lei do OGE/2007.

Pelos fundamentos expostos, em sessão diária de visto decide o Tribunal em
recusar o visto ao contrato em apreciação.
Não são devidos emolumentos
Notifique-se
Luanda, 7 de Maio de 2007
A Juíza Conselheira
Conceição Agostinho
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República de Angola
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução n.° 021/FP/2007
Processo n.° 003/FP/06
O Tribunal de Contas analisou o processo relativo ao contrato de prestação de
serviços, celebrado entre o Ministério do Interior e a empresa Diexim, Comércio
e Indústria, Lda, para a transportação de mercadorias para o interior do País,
pelo valor de Kz 36.099.143,72 (trinta e seis milhões, noventa e nove mil, cento e
quarenta e três Kwanzas e setenta e dois cêntimos).
Dos documentos juntos ao processo resultam os seguintes factos com interesse
para a decisão a proferir:
Factos
1.

O presente contrato foi assinado em 14 de Novembro de 2006 e em 21 de
Dezembro foi submetido à fiscalização preventiva do Tribunal de Contas.
Ao processo foi junto a respectiva nota de cabimentação da despesa.

2.

3.

4.

Considerando a data em que o processo foi presente ao Tribunal de Contas
(21.12.06), apenas em Janeiro de 2007 o mesmo foi analisado pelos Serviços
Técnicos do Tribunal.
Por insuficiência de elementos imprescindíveis à análise do processo,
aqueles Serviços solicitaram por oficio, em 16.01.07 e 15.02.07 (fls. 82 e 129)
à Direcção de Planeamento e Finanças do Ministério do Interior, a junção
dos elementos em falta.
Em 19.03.07, respondendo à referida solicitação, a Direcção de Planeamento
e Finanças do Ministério do Interior enviou os elementos solicitados, bem
como juntou ao processo, um contrato igual ao anteriormente remetido, só
que este datado de Março de 2007.

Perante tal situação, o Tribunal exarou um Despacho ordenando que o organismo
remetente fizesse a junção aos autos da Nota de Cabimentação respectiva (2007),
o que não foi cumprido até ao momento.
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Resolução 19.FP.2007 de 30 de Março

Notifique-se
Notifique-se igualmente o M° P°
Luanda. 30 de Março de 2007
A Juíza Conselheira
Conceição Agostinho
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Como é possível homologar um contrato que não existe?
2. Na realização do concurso público, não foram cumpridos os procedimentos
concursais nos termos do Decreto 7/96, de 16 de Fevereiro, que estabelece o
regime de realização de despesas públicas, relativas à prestação de serviços e
aquisição de bens. Por exemplo:
a)- Não foram constituídas as comissões de abertura e análise das propostas
(artigos 57.° e 65.°).
b)- Não consta do processo, o Relatório da comissão sobre o mérito das
propostas, nos termos do artigo 66.°.
3. Na Acta, que nos autos constitui fls 17 e 18, refere-se que a Comissão de
Júri Para Supervisão de Propostas de Concursos Públicos, reuniu-se com
a finalidade de supervisionar o trabalho prévio efectuado pela Comissão
Técnica (ou Comissão de Juri?) criada pelo Despacho n.° 31/06 de 25 de Abril
de 2006.
Paradoxalmente, as duas Comissões são constituídas rigorosamente pelos
mesmos elementos.
Não se compreende pois, como é que uma comissão se supervisiona a si
própria. Não há pois transparência num acto desta natureza.
4. O contrato ora em apreciação, foi adjudicado à empresa Kussava, pelo valor
de Kz 51.570.720,00.
No Quadro Detalhado de Despesas do Governo da Província do Huambo para
2006 -fls 38, foi disponibilizado para o projecto, objecto do referido contrato, verba
no montante de Kz 48.622,451,00, manifestamente inferior ao valor do contrato.
Nos termos da Lei n.° 9/97, de 17 de Outubro - Lei Quadro do OGE - é vedada a
realização de despesas, o início de obras, a celebração de contratos ou a aquisição
de bens e serviços sem a prévia cabimentacão ou em montante que exceda o
limite dos créditos orçamentais concedidos.
A cabimentacão da despesa é um requisito de legalidade de tal modo que, se for
celebrado o contrato sem que os encargos que dele hajam de resultar tenham
cabimento, falta-lhe o pressuposto de direito e é inválido por isso.
É o que dispõe o n.° 2 do artigo 6.° da Lei n.° 15/05, de 30 de Dezembro - Lei do
Orçamento Geral do Estado.
Relativamente aos encargos resultantes da contratação de serviços a serem
aplicados no exercício seguinte, os mesmos só podem ser assumidos desde que
seja devidamente declarado pelo órgão competente do Ministério das Finanças,
que no projecto de orçamento aplicável foi inscrita verba adequada para suportar
aquela despesa.
Face aos dados de facto supra enumerados e pelos fundamentos expostos, concluise não estar o presente contrato em condições de receber o visto deste Tribunal,
que em sessão diária de visto, decide-se recusar o visto ao contrato em apreciação,
o que determina a sua ineficácia.
São devidos emolumentos
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Resolução n.° 019/FP/2007
Processo n.° 269/FP/06
Em sessão diária de visto do dia 30 de Março de 2007, foi analisado o processo
relativo ao contrato de prestação de serviços, celebrado entre o Governo da
Província do Huambo e a empresa Kussava - Sociedade Comercial, para o
"fornecimento de equipamentos para o apetrechamento dos Hospitais Municipais
do Mungo, Longonjo e Chicala-Cholohanga na Província do Huambo Lda, pelo
valor de Kz 51.570.720,00 (cinquenta e um milhões, quinhentos e setenta mil,
setecentos e vinte Kuanzas).
O contrato foi celebrado em Setembro de 2006 e apenas em Dezembro foi
submetido à fiscalização preventiva do Tribunal de Contas.
Questão Prévia
Apesar deste Tribunal ter já emitido Resoluções procurando facilitar a actividade
das entidades sujeitas à sua jurisdição, verifica-se, que o Governo da Província
do Huambo tem ainda dificuldades no seu cumprimento, tendo submetido à
apreciação deste Tribunal um processo deficientemente instruído.
Por exemplo, apesar de solicitado pelos Serviços Técnicos deste Tribunal, não foi
junto ao processo a nota de cabimentação.
Dos documentos que acompanham o contrato, constatam-se irregularidades que
cumpre apreciar e decidir:
Apreciando
1. Os Despachos de homologação do contrato e de delegação de poderes aos
administradores municipais para assinarem os contratos, proferidos pelo Exmo
Senhor Governador do Huambo, são anteriores (2005) ao acto do concurso público
e à assinatura do contrato (2006), o que os torna sem efeito.
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CONTAS

Resolução n.° 018/FP/2007
Processo n.° 006/FP/07
Em sessão diária de visto do dia 28 de Março do corrente ano, foi apreciado o
processo relativo ao contrato comercial celebrado entre Angola Telecom - Empresa
de Telecomunicações de Angola e ZTE Corporation, com sede na República Popular
da China, para a "concepção, fabrico, ensaio, entrega, instalação, conclusão e
entrada em funcionamento" do Projecto 1 da região Leste (Luanda, Kuanza Sul,
Uíge e Zaire), pelo valor de USD 29.825.841,00 (vinte e nove milhões, oitocentos
e vinte e cinco mil, oitocentos e quarenta e um dólares norte americanos).
O Projecto 1 insere-se no âmbito do "Projecto de Expansão e Modernização da Rede
de Telecomunicações Pública Comutada" para a região Leste e parte da região
Norte do País (Província do Zaire), orçado em cerca de USD 102.000.000,00.
O presente Projecto será financiado em 85% pelo consórcio de Bancos ABN
AMRO/China Citic Bank, cujo acordo de Facilidade de Crédito foi assinado entre
o Ministério das Finanças da República de Angola e o referido consórcio.
Considerando que o processo está instruído com os documentos pertinentes e não
se verificando inconformidade com o exigido pela lei, decide-se conceder o visto
ao contrato em apreço.
São devidos emolumentos
Notifique
Luanda, 28 de Março de 2007
A Juíza Conselheira
Conceição Agostinho
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Resolução 17.FP.2007 de 22 de Março

Despacho proferido nos termos da lei.
São devidos emolumentos
Notifique-se
Luanda, 22 de Março de 2007
A Juíza Conselheira
Conceição Agostinho
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República de Angola
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução n.° 017/FP/2007
Processo n.° 8957/FP/06
O Tribunal de Contas apreciou o Despacho do Senhor Ministro das Pescas de 29
de Setembro de 2006, "com efeitos a partir de 1 de Setembro" que provê Selma
Vissolela Raimundo Maria, para a categoria de Técnico Superior de 2.' classe.
Indicam-se como disposições legais permissivas do acto, os artigos 19.° do Decreto
n.° 22/91, de 22 de Junho e o artigo 5.° do Decreto n.° 08/05 de 11 de Março, sobre
a promoção de funcionários públicos.

Considerando que:
1. A interessada foi admitida no âmbito do concurso público de ingresso
realizado pelo Ministério das Pescas, em Julho de 2006.
O
artigo 3.° do Decreto n.° 25/91, de 29 de Junho, estabelece que "a relação
2.
jurídica de emprego na Administração Pública constitui-se por nomeação e
contrato".
3. A nomeação para lugar de ingresso. tem carácter provisório e probatório
durante os doze primeiros meses de exercício efectivo e ininterrupto de
funções (...) (vd. art.° 7.° n.° 1 Dec. n.° 25/91 de 29 de Junho).
4. O Despacho foi proferido em 29/09/06, não pode produzir efeitos antes dessa
data. A regra é a de que o acto administrativo não tem eficácia retroactiva,
mas unicamente a partir da data da sua publicação oficial, ou pelo menos,
a partir da data da prolação do acto administrativo, salvo se, se tratar de
algum caso em que expressamente a própria lei o permita.
Não pode ainda o acto produzir efeitos, designadamente financeiros, antes do
visto do Tribunal de Contas, pois a tanto obsta o preceito imperativo do artigo 8.°
n.° 6 da Lei n.° 5/96, de 12 de Abril.
Em sessão diária de visto, decide-se recusar o visto ao Despacho em causa,
podendo no entanto este Tribunal rever a sua decisão, caso nos seja remetido
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Os diplomas de provimento completa e correctamente preenchidos,
designadamente com indicação da legalidade geral e da legislação
especial, que fundamentam o provimento;
Certificado de habilitações literárias e, ou das qualificações profissionais
legalmente exigidas;
Certificado de equivalência quando necessário;
Certificado de registo criminal;
Certificado médico comprovativo de possuir robustez necessária para o
exercício do cargo na função pública;
Documento militar comprovativo do cumprimento das obrigações
militares, quando legalmente sujeito a elas;
Indicação de cabimento com a indicação da entidade competente que
subscreve a informação devidamente datada;
Demonstrar a existência do lugar a ser ocupado pelo contratado.
Prova de ter sido realizado um processo de selecção, bem como da lista
da classificação dos candidatos.
Os processos acabados de analisar, não estão devidamente documentados.
Como em situações análogas, recomenda-se aos Recursos Humanos da Direcção
Provincial da Educação, bem como ao Governo da Província, que futuramente
documente de forma mais rigorosa este tipo de despesa.
Decisão
Nesta sessão diária de Visto, decide-se recusar o Visto aos actos administrativos
de nomeação dos professores, nas categorias acima referidas.
São devidos Emolumentos
Notifique-se o Ministério Público
Luanda, aos 22 de Março de 2007
A Juíza conselheira
Ana Chaves
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Resolução 16.FP.200 7 de 22 de Março

O requisito de habilitações legalmente exigido no art.° 14.° se refere àqueles
que relevam para ingresso no cargo correspondente, o que se não verifica
com o interessado em referência.
III. Professores do II ciclo Médio Auxiliar 3.' classe 9.° escalão.
1. Os processos individuais de Clara Mónica João, Amado Jorge Alberto, Sónia
Funete, José Muxiri, Toy Zeca Wambala e Simão Maurício, só apresentam
como elementos instrutórios, os Despachos de nomeação.
2. Os processos de Fernanda Gourgel, Costa Muacabalo, Branca Paulo Receado,
Adão Bernardo, Sónia Capenda, Gregório Fuambe, Paula Florinda Chico,
Paiva Chico, e Francisca Funhica não constam os certificados de habilitações
previstas no art.° 15.°, exigência que condiciona o ingresso nesta categoria.
3. Dala Mussanzeno, Paulo Augusto Miala, Eduardo Xatanda, António das
Dores Zanguio, José Chimuanga, Osvaldo Chico e Salvador Levi Fernando
possuem o oitavo ano de escolaridade.
Para ingressarem nesta categoria, tinham que possuir o bacharelato,
licenciatura do ensino superior e agregação pedagógica.
Os interessados não demonstraram possuir tais requisitos.
4. No título de provimento preencheu-se que Nascimento Dias Tiago possui
como habilitações a 12.a classe, mas juntou-se o certificado da 8.' classe.
Como no caso anterior, o mesmo não possui as habilitações exigíveis no
artigo 15.° do referido Decreto.
5. O interessado Leonardo Tchilaluca apenas tem a 12.' classe, carece assim,
dos requisitos necessários para ser provido no cargo em apreço.
6. Adelino Muassanza possui como habilitações a 6.a classe. Não preenche
os requisitos para ser provido em nenhuma das carreiras previstas neste
Diploma-art.° 13.° à 17.°.
IV. Professor do II.° ciclo Auxiliar 2." classe 8.° escalão.
Foi por mero lapso que o processo de Francisco Domingos, foi incluído neste lote.
Deve ser analisado no âmbito da Resolução n.° 15/FP/06.
Analisando.
1. Reza o art.° 33.° do Decreto n.° 11-J/96 que" Anualmente, serão abertos
concursos públicos e realizados através de provas escritas de aptidão,
de acordo com o nível em que pretendam leccionar indivíduos não
formados por instituições pedagógicas.
Nos autos, nada nos diz que se tenha materializado esta exigência da lei. Por
outro lado, se o interessado tem que apresentar os documentos previstos nas
alíneas a) e b) do n.° 2 do citado artigo, não compreendemos como aqueles
documentos não integraram o processo.
2. Os processos de visto no âmbito do primeiro provimento ou de admissão
de pessoal, devem ser instruídos e enviados ao Tribunal com os seguintes
documentos:
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4.

No processo de Simão Hélder Glória Joaquim, a carreira que consta no
título de provimento, não corresponde com a do respectivo Despacho de
nomeação.
No título preencheu-se que possui o 3.' ano do Ensino Superior.
Pelos documentos juntos ao processo, não se mostra que o interessado possua
tais habilitações.
No entanto, foi junto uma Declaração do Centro Pré-Universitário de
Luanda na qual se declara que concluiu o terceiro ano do Curso de Ciências
Exactas.
Nos termos do artigo que vimos citando, não reúne os requisitos legais;
5. Do processo de Novais Manuel da Silva, não consta o acto administrativo de
nomeação.
O interessado apenas tem a 6.' classe, carece assim, dos requisitos necessários
para ser provido no cargo em apreço, pelo que não deveria ter sido admitido
ao respectivo concurso.
II. Professores do I.° Ciclo Auxiliar de 3.a classe 9.° escalão;
1. Dos processos de Manuel Walela e António Mutaleno, só constam os
Despachos de nomeação.
2. Os interessados Carlos Mateus Chibuia e Ricardo Domingos Samuene, não
mostraram possuir as habilitações exigíveis para o provimento em tal cargo
e que são as indicadas no art.° 14.° do citado Diploma.
3. O título de provimento de Cieleka Muacilundu, não foi preenchido com as
habilitações literárias.
Juntou-se aos autos o Diploma emitido na República do Zaire, que não está
de acordo com o formalismo exigido, ou seja, falta de reconhecimento pelo
Ministério da Educação.
4. Preencheu-se no título de provimento de Madalena Iambo Guilherme, que
possui o Ensino Médio do Puniv.
A fotocópia da Declaração da Escola Pré-Universitária de Luanda, na qual
se declara que concluiu o quarto semestre do curso de Ciências Sociais não
está autenticada.
5. Constam dos respectivos títulos de provimento, que Sambinza Muana Sérgio
e Pedro Budi, possuem a 8." classe.
Apesar de não juntarem aos autos o comprovativo das habilitações, não
podem ingressar nesta categoria, por não possuírem as habilitações mínimas
do art.° 14.°.
6. No título de provimento de Cassongo Curimoia, preencheu-se que possuía a
12.' classe apesar de não apresentar o certificado de habilitações.
Foi junto aos autos Diploma da República do Zaire, no qual se declara que o
interessado possui a frequência dos estudos secundários.
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República de Angola
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução n.° 016/FP/2007
Em sessão diária de visto do dia 22 de Março do corrente ano, foram analisados
71 processos referentes à nomeação dos professores para ingresso nas
categorias de professores primários Auxiliares de 3." classe 9.° escalão,
do 1.° ciclo Auxiliar de 3.' classe 9.° escalão e do II.° Ciclo do Ensino
Secundário Médio Auxiliar de 3.' classe 9.° escalão.
Os processos instruídos e apresentados à apreciação para Visto, comportam
ilegalidades/irregularidades das quais referiremos as mais graves:
I. Professores Primários Auxiliares de 3.' classe 9.° escalão;
1.

Verónica Cuchiri e Domingos dos Santos;
Nos títulos de provimento constam que possuem a 8.a classe.
A alínea a) do art.° 13.° do Decreto n.° 11-J/96, de 12 de Abril, em que
os provimentos se fundam, impõe, para as integrações pretendidas, possuir
Curso Médio Normal, Magistério Primário e agregação pedagógica. Nenhum
dos interessados possui os requisitos exigidos.

2.

Os candidatos Rui de Nascimento, Eduardo Canda, Fonte Safonte; Manuel
Augusto, Zeca Manuel Pimpão, Paulo Jorge Culinua, Albano Linda André
José João Quenda, Alcino Lizela Jordão, Alberto Zeca Maquina, Armindo
Mateus, Salomão Linha Vitumbica, Fonseca Baptista e Inocêncio Bartolomeu
Iambo, não apresentaram documentos de habilitações literárias.
O requisito de habilitações exigido para esta carreira, é o Curso Médio
Normal, Magistério Primário e agregação pedagógica.

3.

Os processos de Engrácia Mangita, Esmeralda Baptista, Ernesto Caquesse,
Victor Mubenga, José Caricoco, João Chichiami,,Erminda Rodrigues, Manuel
Mulenga, Neusa Muxito, Vitorino de Almeida, Oscar José Fragoso, Ademiro
Alone, José Fernando, José Bungo Muta, Vitória Txizeiame, José Avelino
Eduardo, José Martins Malanga, Armando Eduardo Catarina e Manuel
Bambi Cussecala, são constituídos apenas de Despachos de nomeação.
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Resolução 15.FP.2007 de 19 de Março

dúvidas que as promoções foram feitas dentro do quadro legal permissivo.
Como ficou suficientemente demonstrado na exposição dos factos, as debilidades
dos processos não permitem que nesta sessão de Visto, se satisfaça a pretensão
do requerente.
Por outro lado, demonstram os respectivos processos que a nível dos Recursos
Humanos da Direcção Provincial da Educação da Lunda Norte, existem
insuficiências organizativas que se admite provocadas por falta de (ou)
impreparação do pessoal administrativo, inexperiência e outros constrangimentos
internos e externos;
Apesar do Tribunal entender todas estas dificuldades, está vinculado à lei.
Pelo exposto, decide-se nesta sessão de Visto suspender a concessão de visto
aos Despachos de nomeação dos candidatos acima referidos, de forma a dar
oportunidade aos Serviços de sanarem as irregularidades.

São devidos Emolumentos
Notifique-se o Ministério Público
Luanda, aos 19 de Março de 2007
A Juíza Conselheira (Relatora)
Ana Chaves
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- Na parte relativa às despesas, apenas consta uma assinatura (não se sabe se é
da entidade competente isto é, do gestor) autenticada com selo branco e não se
faz referência à natureza ou rubrica da cabimentação da despesa.
Fichas de Avaliação
- a maior parte delas estão rasuradas;
- a assinatura concentrou-se numa única pessoa, que actuou como se fosse o
Conselho Científico Pedagógico.(al b) e n.° 2 do art.° 9.°).
A maioria dos processos não tem documentos pessoais dos candidatos.
Questão Prévia
Nos termos do art.° 4 n.° 2 alínea a) do Decreto n.° 23/01 de 12 de Abril, compete à
Contadoria Geral, organizar e preparar os processos para apreciação e decisão
do Tribunal.
Ao tempo de funcionamento do Tribunal, é exigível que no momento de recepção
dos processos, se constate de modo preliminar se estão ou não devidamente
instruídos, para poderem ser recebidos ou rejeitados liminarmente.
Infelizmente, até agora, o Tribunal não tem demonstrado capacidade para fazer
esta análise preliminar.
Uma vez recebido o expediente, é obrigação dos senhores auditores, constatarem
se os processos estão ou não devidamente instruídos, para que o Tribunal possa
decidir com transparência, certeza e segurança jurídicas.
Não é por isso aceitável que os senhores auditores submetam à Sessão Diária
de Visto, processos sem qualquer suporte documental, aliado ao mais que do
processo consta, em matéria de facto.
Por esta razão, chamo a atenção à Contadoria Geral, para que cuide de cumprir
o artigo acima citado, para que de facto, prepare os processos convenientemente,
antes de submetê-los à sessão de visto.
Apreciando
As promoções são efectuadas ao abrigo do art.° 9.° conjugado com os art.°8
13.° a 17.° do Decreto n.° 11-J/96 de 12 de Abril e instruções complementares
dimanadas pelo Ministério da Educação.
Exige tal dispositivo que os candidatos a serem promovidos satisfaçam as
condições e requisitos habilitacionais aí consignados.
O que a lei quis e outra coisa não podemos admitir, foi que o preenchimento
dos cargos se efectivasse com o nível habilitacional indispensável para o bom
desempenho dos cargos.
Estes requisitos têm de estar devidamente documentados no processo instrutório,
para que a entidade competente para visar os Despachos de provimento, não tenha
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10. As categorias atribuídas no título de provimento de Anita Catonde e
Henriques Xavier não coincidem com as dos Despachos, pois baixaram
dois escalões.
Não juntaram documentos que comprovem possuir a oitava classe ou o curso
de Magistério Primário.
11. Como no processo anterior, os serviços quando preencheram o título de
provimento de Felisberto Sapalo, colocaram-no num escalão inferior.
Baixou de escalão.
O candidato não juntou documento comprovativo das suas habilitações
literárias. (8.").
Tem apenas uma ficha de avaliação reportada a 2003.
12. No título de provimento, Fernando da Silva Sambuque foi despromovido.
Baixou dois escalões da sua actual categoria.
O título refere que tem como habilitações a 10.° classe e na ficha de avaliação
que não se encontra actualizada, tem a 8.a classe. O candidato não mostrou
possuir tais habilitações, pois, não juntou documento comprovativo.
Os serviços deveriam juntar aos autos o documento a que se refere o art.°13.
13. No exame do título de provimento de Adolfo Towassamba, desceu 4
escalões.
Por outro lado, os serviços não juntaram documento comprovativo do oitavo
ano de escolaridade do candidato ou como prevê a lei, possuir o curso de
Magistério Primário.
14. No título de provimento de Angelina Rosa Santana, omitiu-se o escalão e
a categoria.
Possui a 8.° classe mas não fez prova das suas habilitações académicas. Para
além disso, os serviços só apresentaram a avaliação de 2003 e 2004.
Consta da ficha que lecciona a 1." classe e por isso deveria fazer prova que
possui o Magistério Primário.
15. Os títulos de provimento de Josefina Cakuilua e Inês Margarida
Cangoengo não coincidem com os respectivos Despachos, pois baixaram
dois escalões.
No título têm como habilitações a 8.a classe e na ficha a 12.' classe.
Os serviços deveriam juntar os certificados da 12.a.
Dos autos constam apenas duas fichas de avaliação e rasuradas.
I Outras irregularidades
Para além dos processos apresentarem-se insuficientemente documentados em
diversos aspectos já referenciados, constatamos ainda o seguinte:
Títulos de provimento
- Não estão assinados nem datados e nem o ano em que foram emitidos;
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4.

Isaías Gomes Valente, promovido a Técnico Principal de 2.' classe 2.°
escalão. No entanto, no título preencheu-se "Técnico de 1.a classe 4.° escalão"
ou seja, escalão diferente a ao respectivo Despacho.
Num dos documentos refere-se que tem a 10.' classe e noutro que tem a 8.a
classe.
Como na ficha de avaliação consta que lecciona a 3.' classe, deveria juntar o
documento requerido na alinéa a) do art.° 13.° do Decreto n.° 11 - J/96,
de 12 de Abril.

5.

Os Títulos de provimento de João Vumbo Calunga e João Chacuma
estão em desconformidade com os respectivos Despachos, pois subiram de
escalão.
Do mesmo modo, os processos não foram instruídos de acordo com o artigo
acima citado.

6.

Estêvão Isaac. O título de provimento não está em conformidade com o
respectivo Despacho, uma vez que baixou dois escalões. Num dos documentos
refere-se que possui como habilitações a 9.' classe e noutro que tem a 8.a
classe.
Os serviços só apresentaram duas fichas de avaliação.
Como lecciona a classe de iniciação deveria ser junto o documento exigido na
al a) do já citado art.° 13.°.

7.

Lucas Maquembe, no título de provimento ficou colocado dois escalões
abaixo da categoria a que foi promovido.
Neste documento, possui a 12." classe e na ficha de avaliação a 8.a classe. Não
há qualquer documento comprovativo destas habilitações. De acordo com o
art.° 13.° alínea a), deveria ser junto aos autos o certificado de habilitações da
12.a classe.
Os serviços apenas remeteram fichas de avaliação de dois anos lectivo.

8.

João Delgado Teixeira, a categoria que consta no título não coincide com
a do respectivo Despacho, pois subiu de escalão.
Não juntou documento de habilitações da 8.' classe mas, como lecciona o
primeiro nível, há que ter em conta o requisito exigido no artigo que vimos
citando.

9.

As categorias atribuídas nos títulos de provimento aos candidatos Hilário
Cassongo, Fernando João Sonhi, Jorge António Paulo, Henrique
Fernando Calunga e Germes Sequessa Augusto, não correspondem
com as dos respectivos Despachos, uma vez que baixaram dois escalões.
Como nos casos anteriores, os serviços deveriam ter em atenção o requerido
no citado artigo.
Os três primeiros candidatos só têm ficha reportada a dois anos de
avaliação.
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Resolução n.° 015/FP/2007
O Governador da Província da Lunda Norte, submeteu a Visto do Tribunal de
Contas, os Despachos de nomeação dos professores do ensino primário, 1.° Ciclo
e do 2.° Ciclo do Ensino Secundário e do Ensino Médio que concorreram para
promoção no concurso interno para preenchimento de vagas.
Dos primeiros vinte e dois processos analisados relativos aos professores
primários que foram providos à categoria de Técnicos Principal de
2.a classe 2.° escalão, verifica-se que não se encontram instruídos com os
documentos necessários à sujeição a visto e do seu exame constatam-se, a título
exemplificativo, as seguintes irregularidades:
1. Paulo Guilherme foi provido na categoria de Técnico Principal 3.a
classe 3.° escalão. No entanto, preencheu-se o título de provimento com a
mesma categoria, quando o que se pretende é promovê-lo para a categoria
imediatamente superior.
Além disso, o candidato não mostrou possuir declaração de frequência do
ensino universitário pois, consta dos documentos instrutórios que tem como
habilitações literárias o bacharelato.
Os serviços não documentaram a sua avaliação.
2. No processo de André Tau, a categoria que consta do título de provimento,
não corresponde com a do respectivo Despacho.
Declara-se que possui o oitavo ano de escolaridade mas não consta dos autos
o certificado de escolaridade nem a sua ficha de avaliação.
3. Relativamente aos elementos do processo de José Calala, preencheu-se
o título de provimento com uma carreira diferente da que consta do seu
despacho. E professor do ensino primário e o título foi preenchido como
professor do 2.° Ciclo do Ensino Secundário.
Não consta do processo, o certificado da 12.a classe e a ficha de avaliação.
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Resolução 14.FP.200 7 de 19 de Março

A produção de efeitos antes do visto do Tribunal de Contas, constitui ilegalidade
que impede a concessão do visto e integra infracção punível com multa, nos
termos da alínea g) do art.° 28.° da Lei n.° 5/96, de 12 de Abril.
Não devem as partes ignorar que a produção de efeitos (administrativos, civis e
financeiros) dos actos e contratos que geram despesas públicas, só podem ocorrer
após a concessão do visto pelo Tribunal de Contas.
Apesar de não haver indícios de pagamentos efectuados, mesmo assim, os
serviços não deviam ter sido executados porque pode acontecer que o Tribunal
recuse o visto.
Não pode pois este Tribunal deixar de chamar a atenção para os aspectos acima
enunciados, recomendando que no futuro se respeite o estabelecido na lei.
Nestes termos em sessão diária de visto decide-se conceder o visto, ao contrato de
fiscalização em apreço.
São devidos emolumentos
Notifique-se
Luanda, 19 de Março de 2007
A Juíza Conselheira
Conceição Agostinho
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Resolução n.° 014/FP/2007
Processo n.° 290/FP/06
À fiscalização preventiva do Tribunal de Contas foi submetido o contrato celebrado
entre o Ministério das Obras Públicas e a empresa Soteng - Sociedade Técnica de
Engenharia, S.A.R.L, para a "fiscalização da empreitada de reforço do pavimento
do aeródromo do kuito, na Província do Bié".
O presente contrato foi já objecto de análise em sessão diária de visto do dia 2 de
Março de 2006, cuja decisão de recusa de visto, fundamentada na Resolução n.°
15/FP706, centrou-se essencialmente no facto da adjudicação ter sido feita por
ajuste directo, em contradição ao disposto na Lei.
Para a actual contratação, a entidade adjudicante — MINOP - optou pelo
procedimento do concurso limitado sem apresentação de candidaturas, nos
termos do n.° 4 do artigo 31.° do Decreto n.° 7/96, de 16 de Fevereiro.
Convém aqui relembrar que a opção inicial pelo concurso limitado ou pelo ajuste
directo, decorre de um poder vinculado e não de um poder discricionário que a lei
de todo não consente.
Em matéria de contratação pública, a escolha do co-contratante particular por
concurso limitado (por prévia qualificação ou sem apresentação de candidaturas);
por negociação (com ou sem publicação prévia de anúncio) ou por ajuste directo,
tem que considerar-se sempre excepcional. A regra é adoptar-se o concurso
público (v.art.° 34.° Dec. n.° 7/96. 16 Fev.).
O concurso público é o sistema que melhor garante a transparência, seriedade
e isenção da escolha a efectuar pela Administração Pública.
Consta dos documentos juntos ao processo (11s.118 à 157) um Relatório elaborado
em 14 de Dezembro de 2006 pela Soteng, como fiscal da obra, presumindo-se daí
que o contrato começou já a ser executado antes do visto do Tribunal de Contas.
O art.° 8.° n.° 6 da Lei n.° 5/96, de 12 de Abril, dispõe nomeadamente que "nenhum
acto ou contrato sujeito à fiscalização preventiva pode produzir efeitos ou ser
executado sem que tenha sido visado".
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Resolução 13.FP.2007 de 13 de Março

A cópia destas circulares, devidamente assinada e datada pela entidade
convidada, deve ser junto ao processo a ser remetido a este Tribunal, pelo que se
recomenda ao MCT, que em situações futuras tenha este aspecto em atenção.
Considerando que foram cumpridos os requisitos de legalidade e regularidade
para a adjudicação ora efectuada, em sessão diária de visto, decide-se conceder o
visto ao contrato em apreço.
São devidos emolumentos
Notifique-se
Luanda 13 de Março de 2007
A Juíza Conselheira
Conceição Agostinho
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Resolução n.° 013/FP/2007
Processo n.° 020/FP/07

O Tribunal de Contas apreciou o processo relativo ao contrato de prestação de
serviços, celebrado entre a Empresa Nacional de Correios e Telégrafos de Angola
e a empresa Rocha Monteiro, pelo valor de Kz 41.282.304,00 (Quarenta e um
milhões, duzentos e oitenta e dois mil, trezentos e quatro Kuanzas).
Nos termos da cláusula 3.a, o contrato tem por objecto "o fornecimento e
instalação de uma rede de estações meteorológicas automáticas, com configuração
internacionalmente recomendada, para estudos especializados, relacionados
com o tempo e clima, apoio à actividade de navegação aérea nos aeroportos de
Benguela, Cabinda, Dundo, Kuito, Malange, Namibe, Uíge e o "upgrade" da
estação meteorológica automática no Aeroporto Internacional de Luanda",
Para adjudicação dos serviços, objecto do contrato em apreciação, o Ministério dos
Correios e Telecomunicações (MCT), através do INAMET - Instituto Nacional
de Meteorologia e Geofisica, procedeu ao lançamento de concurso limitado nos
termos da alínea c) n.°1 do artigo 31.° do Decreto 7/96, de 16 de Fevereiro.
Ao referido concurso apresentaram propostas os concorrentes: NOVERA, valor de
USD 1.053.536,80; TECNISAT, valor de USD 531.648,47 e ROCHA MONTEIRO,
valor de USD 491.456,00.
A empreitada foi adjudicada à firma Rocha Monteiro, pelo facto de: i) apresentar
o melhor preço oferecer formação localmente iii) apresentar uma proposta
concreta para a manutenção dos equipamentos e iv) apresentar uma dilatação
do tempo de garantia a partir da fábrica (Cf. Relatório de Avaliação das
Propostas).
Nos termos do artigo 87.° do Decreto n.° 7/96, de 16 de Fevereiro, ao concurso
limitado sem apresentação de candidaturas é aplicável o disposto para o concurso
limitado por prévia qualificação, com a diferença de que "o anúncio do concurso é
substituído por comunicação mediante circular, às entidades convidadas, com as
informações do art.° 85.°."
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Resolução 12.FP.2007 de 13 de Março

A Juíza Conselheira
Conceição Agostinho
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Resolução n.° 012/FP/2007
Processo n.° 289/FP/06
À fiscalização prévia do Tribunal de Contas, foi submetido pelo Gabinete de
Estudos, Planeamento e Estatística (GEPE) do Ministério da Saúde, o processo
relativo ao contrato de prestação de serviços celebrado em 10.11.2006, entre o
Ministério da Saúde e a Gesa Health Gestão de Saúde, Lda, para a "Execução
do Projecto de Melhoria dos Serviços Farmacêuticos nas Unidades Sanitárias
Públicas de Angola", pelo valor de Akz 429.660.000,00 (quatrocentos e vinte e
nove milhões, seiscentos e sessenta mil Kuanzas).
O processo ora submetido a visto deste Tribunal de Contas em 29.11.2006,
para além de estar insuficientemente instruído, começou já a produzir efeitos
financeiros, como se depreende da Factura da GESA N.° 81/2006, de 22 de
Setembro, no valor de USD 4.600.000,00, junto ao processo.
Sendo prévia a fiscalização, é antes da realização duma despesa pública que tem
lugar a intervenção do Tribunal para verificar a sua conformidade à lei em vigor
e se os encargos têm cabimento orçamental, como decorre do artigo 8.° n.° 1, da
Lei n.° 5/96, de 16 de Fevereiro.
A ilegalidade financeira por violação do disposto no n.° 6 do já citado artigo 8.°,
impede a concessão do visto — até porque esse visto deixaria de ter qualquer
utilidade porque o contrato já está sendo executado — e é passível de multa nos
termos da alínea g) do artigo 28.° da Lei n.° 5/96.
Pelo exposto, em sessão diária de visto decide-se recusar o visto ao contrato supra
identificado.
Notifique-se
Notifique-se igualmente o Ministério Público
Não são devidos emolumentos
Luanda, 13 de Março de 2007
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Resolução 11.F1'.2007 de 26 de Fevereiro

São devidos emolumentos
Luanda, aos 26 de Fevereiro de 2007
A Juíza Conselheira (Relatora)
Ana Chaves
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Resolução 1 1.FF.200 7 de 26 de Fevereiro

referindo-se na sua cláusula segunda que "iniciará a produção dos seus
efeitos na data da sua assinatura.".
Neste enquadramento temporal, a remessa ao Tribunal de Contas em data
posterior à sua entrada em vigência, viola o preceituado no n.° 6 do art.° 8.°
da Lei 5/96 de 12 de Abril, sendo sancionável nos termos da alínea g) do art.
° 28.° desta mesma lei.
2.

Foi ainda efectuado o primeiro pagamento do valor dos contratos,
imediatamente após a sua assinatura, logo antes da sua remessa ao Tribunal
de Contas.
A efectivação de pagamentos por conta de um contrato antes de visado
integra uma infracção financeira prevista na alínea g) do art.° 28.° da citada
lei, conjugado com o art.° 42.° do Decreto 23/01 de 12 de Abril.
Os contratos são fontes de obrigações e, nenhuma das prestações emergentes
dos contratos pode ser exigida ou executada por qualquer das partes, antes
do visto do tribunal.
Resultando imperativamente do art.° 8.° n.° 6 da citada lei, que nenhum acto
ou contrato pode produzir efeitos ou ser executado sem que tenha sido visado,
é absolutamente desnecessário e inútil que se estipule em determinada
cláusula do contrato algo que contraria frontalmente o referido preceito
legal, como se verifica nas cláusulas dos contratos ora em análise.

3.

Os contratos não contêm cláusulas sobre liquidação dos impostos devidos
nos termos da Lei (Lei n.° 7/97 de 10 de Outubro e Lei 5/99 de 6 de Agosto).

4.

Verifica-se ainda, que os contratos foram assinados, quando nos termos da
alínea b) e c) do n.° 3 do art.° 8.° da Lei que vimos citando, seria na minuta da
mesma, que iria recair o visto.

Nestes casos, a fiscalização é mesmo prévia em relação à própria celebração do
contrato.
Pois, trata-se de contratos de montante elevado cuja simples celebração, mesmo
legalmente desprovida de eficácia financeira, pode trazer outro tipo de encargos,
assim se justificando este cuidado do legislador, com a sujeição da minuta a visto
do Tribunal de Contas.
Decisão
Nos três contratos já foram efectuados os respectivos primeiros pagamentos,
imediatamente após a sua assinatura, ou seja, antes da sua remessa ao
Tribunal.
No entanto, à título excepcional, decide-se nesta sessão diária de visto, visar os
referidos contratos, recomendando à Comissão do Mercado de Capitais que, a
partir da notificação desta Resolução passe a cumprir escrupulosamente o que
resulta da Lei.
Notifique-se
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Resolução n.° 011/FP/2007
Processo n."s 023, 024 e 025/07
Em sessão diária de visto do dia 26 de Fevereiro do corrente ano, foram analisados
os contratos de Prestação de Serviços de Consultoria Técnica para implementação
da Bolsa de Valores, celebrado entre a Comissão do Mercado de Capitais, a
Macroanálise Consultoria Económica, a Associação Portuguesa de Sociedades
Corretoras e Financeiras de Corretagem "APC" e o consórcio BFA/KPMG.
Os autos estão instruídos com os documentos necessários à sujeição a visto.
Apreciando:
Importa analisar se o pedido de visto aos contratos que constituem o instrumento
jurídico ora submetido à fiscalização prévia é ou não procedente e faremos do
seguinte modo:
Ora, dispõe o art.° 8.° n.° 6 da Lei 5/96, que nenhum acto ou contrato sujeito à
fiscalização preventiva poderá produzir efeito ou ser executado previamente sem
que tenha sido visado. Esta é uma disposição de natureza imperativa.
Estatui ainda o art.° 28.° n.° 1 alinea g) da referida Lei, que pela execução de acto
ou contrato que deveria ter sido previamente submetido a visto, são responsáveis
todas as entidades ou funcionários que lhes deram execução n.° 2 e 3 do referido
art.° 28.°.
Tendo em atenção o conteúdo da fiscalização preventiva que tem como fim
verificar se os contratos a ela sujeitos estão conformes as leis em vigor e se os
encargos têm cabimento em verba orçamental — art.° 8.° n.° 1 da Lei 5/96, importa
pois apreciar se estes contratos de prestação de serviços de consultoria padecem
de alguma ilegalidade/irregularidade.
1. O contrato de consórcio foi assinado em 12 de Outubro de 2006 e só a
dois de Fevereiro do corrente ano, deu entrada nos serviços do Tribunal,
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Resolução 10.FP.2007 de 26 de Fevereiro

8. A empresa Teledisc juntou registo provisório na 7" classe, emitido pela
Conicle, cuja validade expirou a 19 de Setembro de 2006.
Decisão
Considerando que este processo está eivado das mesmas irregularidades/
ilegalidades apontadas na Resolução 94/FP/06 (Delegação Provincial de Finanças
de Malange) e porque se trata do mesmo requerente, chamamos a atenção para
as mesmas observações da referida Resolução que aqui damos por inteiramente
reproduzida.
Nestes termos, decide-se nesta sessão diária de visto, recusar o Visto ao referido
contrato de empreitada.
Registe e Notifique-se
São devidos emolumentos
Luanda, ao 26 de Fevereiro de 2007
Juíza Conselheira (Relatora)
Ana Chaves
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Resolução 10.FP.2007 de 26 de Fevereiro

uma passagem a partir daí.
A empresa propõe-se ainda dar um nível de acabamento superior às outras
propostas e com recurso a granito de produção nacional.
Não são de acolher os argumentos do relatório, como se verá.
De acordo com a lei, as peças do projecto a patentear no concurso devem ser
suficientes para definir a obra, incluindo a sua localização, o volume de trabalhos,
o valor para efeitos do concurso, a natureza do terreno, o traçado geral e os
pormenores construtivos.
Das peças desenhadas devem constar, a planta de localização, as plantas, cortes
e pormenores indispensáveis para exacta e pormenorizada definição da obra
(planta de sondagens e os perfis geográficos).
Se não for patenteado estudo geográfico do terreno, será obrigatoriamente
definido pelo dono da obra, as características do terreno previstas para efeitos
do concurso.
Compete ao dono da obra definir nos elementos escritos e desenhados do projecto
e no caderno de encargos, as características da obra e as condições técnicas de
execução.
Ou seja, a elaboração do projecto deve contemplar e prever as soluções tidas por
mais adequadas, quer do ponto de vista técnico quer do ponto funcional e não
deixar para a execução da obra a procura das soluções.
Com base naqueles argumentos, não temos quaisquer dúvidas que estamos
perante um projecto deficientemente elaborado, que não previu todas as possíveis
intervenções que o objecto da empreitada permitia, deixando-se ao sabor de
improvisos e de sugestões de última hora, que em nada favorecem a disciplina
governativa, abre espaço ao favorecimento ilícito e, como consequência última, à
corrupção.
5. Reza o ponto 12.4 do caderno de encargos que," Todos os impostos, taxas e
outros encargos a pagar pelas empresas empreiteiras e que serão devidos em
decorrência da celebração do contrato, ou por qualquer outro motivo, deverão
ser incluídos nas tarefas e preços e no preço total da proposta
O conteúdo desta cláusula altera o respectivo resultado financeiro do contrato
sujeito a controlo prévio deste tribunal.
6. Segundo a alínea c) do artigo 14.° do Decreto n.° 7/96, o objecto do contrato
deve ser suficientemente individualizado.
Ora, o contrato em apreço remete a execução dos trabalhos, incluindo
fornecimentos de materiais e equipamentos necessários, conforme e de
acordo com as especificações na proposta anexa, configurando uma situação
irregular, anómala e invulgar, pela negativa.
7. O contrato não contém cláusula sobre a existência de cobertura orçamental,
como impõe o n.° 3 do art.° 4.° do Decreto n.° 8/03, de 28 de Fevereiro,
secundado pela Resolução deste Tribunal n.° 8/03, de 21 de Outubro,
publicada na La Série do Diário da República
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precedem a realização das despesas públicas (concurso público, concurso
limitado por prévia qualificação, por negociação e ajuste directo) 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".
Não foi junto aos autos o despacho ou deliberação da entidade competente para a
abertura do concurso e a escolha do tipo de procedimento.
Ao remeterem a este Tribunal o contrato de empreitada de obras públicas
para construção da Repartição Fiscal do Sumbe, os responsáveis não juntaram
documentos que mostrassem que tinha sido realizado o concurso, podendo-se
tomar como certo que não foi realizado, pois, se o tivesse sido, naturalmente
que seriam anexadas as peças concursáis, consoante o tipo de procedimento
adoptado.
Agindo nos termos como agiu, a entidade contratante não procedeu em
conformidade com o espírito do citado Decreto.
2. Uma das especificações obrigatórias que deverão constar do programa
do concurso é os critérios de apreciação das propostas para adjudicação
exigindo-se a sua enumeração clara e precisa destes critérios, e o seu
escalonamento por ordem decrescente de relevância.
O caderno de encargos refere que " O contratante determinará a proposta
ou combinação de propostas substancialmente adequadas aos termos
do caderno de encargos que ofertem a solução técnica mais viável de
menor preço para o contratante...".
O conteúdo desta cláusula não está em conformidade com o previsto na alínea j)
do art.° 40.° do Decreto n.° 7/96.
3. O relatório foi indevidamente elaborado pela" EDS-Engenharia e
Telecomunicações pois, nos termos do art.° 66.° do Dec.7/96, cabe à Comissão
de apreciação valorar e graduar as propostas segundo os critérios de
adjudicação, emanados do programa de concurso e no caderno de encargos,
tendo em atenção o peso das diversas especificações técnicas, económicas
financeiras e organizativas que cada um dos candidatos menciona.
Do processo não consta ter havido a nomeação da referida comissão, como impõe
o art.° 83.° do Decreto n.° 40/05.
A constituição desta comissão deverá ser estabelecida no acto administrativo que
delibera ou decide a abertura do concurso e constar dos elementos patenteados.
4. A empreitada foi adjudicada à empresa Teledisc, que na lista de ordenação
das propostas, ficou graduada em segundo lugar.
Para sustentar a adjudicação, o relatório argumenta que" a empresa Teledisc já
provou ter suficiente experiência neste tipo de obra, uma vez que está a erguer
por sua conta, bem junto ao local da Repartição, um hotel que se encontra em
fase de acabamento".
Sustenta ainda o relatório que "...não existe nenhum acesso para pedestres para a
Repartição Fiscal, devido à localização do terreno (encontra-se numa montanha,
com todos os terrenos que o ladeiam já ocupados por outros edifícios), a empresa
Teledisc, como proprietária de um desses terrenos, prontificou-se em construir
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Resolução n.° 010/FP/07
Processo n.° 033/FP/07
Em sessão diária de visto do dia 26 foi analisado o contrato de empreitada de
construção da Repartição Fiscal do Sumbe, celebrado entre o Ministério das
Finanças representado pela senhora Antónia Caiate, na qualidade de Secretária
Geral daquele Ministério e a empresa Teledisc, Lda. representada por António
Júlio da Silva, na qualidade de Director Geral.
Suscitam-se, porém dúvidas quanto à legalidade do acto de adjudicação, que
cumpre apreciar e decidir.
1-Factos:
O contrato foi adjudicado à empresa Teledisc Lda., pelo montante de Kz
84.078.108,00.
Foi junto aos autos a nota de cabimentação (inicial) no valor de 13.636.876,00.
O contrato de empreitada de obras públicas, rege-se pelas disposições do Decreto
n.° 7/96 de 16 de Fevereiro e do Decreto n.° 40/05 de 8 de Junho.
Apreciando
Nos termos do art.° 47.° do Decreto n.° 40/05, a celebração dos contratos de
empreitada de obras públicas deve ser precedida de concurso público, concurso
limitado por prévia qualificação, concurso limitado sem apresentação de
candidaturas, por negociação com ou sem publicação prévia de anúncio ou
ajuste directo.
É o Decreto n.° 7/96, de 16 de Fevereiro, que estabelece o regime das despesas
públicas com a locação, empreitadas, prestação de serviços, aquisição de bens,
que no seu preâmbulo refere " A definição concreta dos procedimentos que
1.
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Resolução 08.FP.2007 de 31 de Janeiro

orçamental e o do cabimento prévio, ambos consagrados na Lei n.° 9/97, de
17 de Outubro.
2.

Segundo estes princípios, nenhuma despesa pode ser assumida, sem que se
encontre suficientemente discriminada no orçamento e tenha cabimento no
correspondente crédito orçamental.

3.

Como resulta dos factos descritos, a despesa no valor de Kz 783.565.200,00,
emergente do presente contrato de empreitada, não tem cabimento
substancial.

4.

Nos termos do n.° 2 do artigo 1.° do Decreto Executivo n.° 4/96, de 19 de
Janeiro, - Procedimentos Operacionais para o comprometimento das despesas
do Estado - "a cabimentação da despesa consiste em deduzir do saldo de
determinada dotação do orçamento, a parcela necessária à realização de
uma despesa, visando a execução no todo ou em parte, de um projecto ou a
manutenção de uma actividade, observado o detalhe da despesa aprovada".

5.

Neste sentido, a assumpção da despesa no valor de Kz 783.565.200,00 não
pode ser efectivada, tendo em conta as regras sobre a "Execução Orçamental
das Despesas", cujo objectivo é o de disciplinar rigorosamente, proibindo
quase em absoluto, a realização de despesas em montante que exceda o
limite dos créditos orçamentais concedidos.

Sempre que existam estas situações de insuficiência da verba orçamentada, devem
as respectivas unidades e organismos dependentes, requererem e instruírem o
competente processo, conducente ao estabelecimento de um crédito adicional de
natureza suplementar (vd.art.° 22.° e sgs da Lei n.° 9/97).
Ao assumir compromisso sem contrapartida efectiva, o Ministério das Obras
Públicas desrespeitou normas financeiras que disciplinam a realização de
despesas públicas, o que por força do art.° 8.° n.° 1 conjugado com a alinea c) do
art.° 28.° da Lei n.° 5/96, de 12 de Abril, é fundamento para a recusa do visto.
Nestes termos, em sessão diária de visto decide-se:
Recusar o visto ao contrato de empreitada em apreço.
Luanda, 31 de Janeiro de 2007
A Juíza Conselheira
Conceição Agostinho
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Resolução n.° 008/FP/2007
Processo II.° 180/FP/06
À fiscalização preventiva deste Tribunal, foi submetido pelo Gabinete de
Estudos, Planeamento e Estatística do Ministério das Obras Públicas, o contrato
de empreitada referente à execução da obra de "Remodelação e Ampliação da
Aerogare de Ondjiva", na Província do Cunene, pelo valor de Kz 783.565.200,00
(setecentos e oitenta e três milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil e duzentos
Kuanzas).
Factos
1.

2.

3.

No Programa de Investimento Público - PIP/2006 foi inscrito o referido
projecto com a denominação de "Reabilitação do Aeródromo de Ondjiva",
tendo sido fixado para a sua execução, o montante de crédito orçamental no
valor de Kz 235.500.000,00 (duzentos e trinta e cinco milhões e quinhentos
mil Kuanzas).
Em Maio de 2005, o Ministério das Obras Públicas celebrou o contrato supra,
pelo valor de Kz 783.565.200,00, tendo para o efeito emitido uma Nota de
Cabimentação Inicial, no valor de Kz 235.500.000,00.
Em função do reajuste efectuado ao Orçamento Geral do Estado/2006,
através da Lei n.° 10/06, de 2 de Outubro, o valor do crédito orçamental
disponibilizado para o referido projecto, foi diminuído, tendo sido inscrita
uma verba no montante de Kz 200.175.000,00, manifestamente inferior ao
valor da despesa a realizar.

Apreciando
1. A realização de despesas públicas está sujeita à observância de princípios
rígidos da contabilidade pública, de entre os quais, o princípio da inscrição
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Resolução 06.FP.2007 de 18 de Janeiro

Por outro lado, dispõe o artigo 22.° do Decreto 7/96, de 16 de Fevereiro que "
poderão concorrer à celebração de contratos e ao fornecimento de serviços e bens,
nos termos do presente diploma, as pessoas colectivas ou singulares estabelecidas
no território nacional, exceptuando o disposto no artigo 16.°".
A empresa a quem se adjudicou o presente contrato - TECNIDUPLO - não fez
prova de se encontrar estabelecida em território nacional, e nesse sentido há
uma grave violação do referido preceito.
Pelo exposto, em sessão diária de visto decide-se pela recusa do visto ao contrato
em apreço.
São devidos emolumentos
Notifique-se
Luanda 18 de Janeiro de 2006
A Juíza Conselheira
Conceição Agostinho

412

Jurisprudência do Tribunal de Contas (2003/2010)

REPÚBLICA DE ANGOLA

TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução n.° 006/FP/2007
Processo n.° 265/FP/06
O Tribunal de Contas apreciou o processo relativo ao contrato de "Fornecimento
de Equipamento, Software e Formação" para dois Centros de Exame, celebrado
entre a ABAMAT, SA, com sede em Luanda e a empresa TECNIDUPLO - Fabrico
e Montagem de Carroçarias e Comandos, Lda, com sede em Portugal, pelo valor
global de Kz 52.444.320,00 (cinquenta e dois milhões, quatrocentos e quarenta e
quatro mil, trezentos e vinte Kuanzas).
O procedimento escolhido para a contratação foi o ajuste directo, tendo a empresa
contratante justificado a opção por tal procedimento, pelo facto de não existir no
mercado nacional, muitas empresas que prestem serviços daquela natureza.
Apreciando:
O presente contrato de fornecimento rege-se pelo regime jurídico do Decreto
n.° 7/96, de 16 de Fevereiro, que estabelece o regime de realização de despesas
públicas, prestação de serviços e aquisição de bens.
2. Nos termos do artigo 32.° do referido Decreto, é o valor do contrato que
determina o tipo de procedimento. E no caso em apreço, atendendo ao valor
da despesa envolvida e a especificidade técnica do trabalho a realizar, o
procedimento legalmente exigível, seria o concurso limitado por prévia
qualificação.
O ajuste directo só é permitido, independentemente do valor do contrato, nas
situações previstas no artigo 37.°.
No caso em apreço, e tomando em consideração as razões apontadas pela empresa
contratante, devia ter sido realizado concurso público internacional.
A escolha errada do tipo de procedimento, conduz à invalidade do contrato, o
qual, face ao artigo 8.° da Lei n.° 5/96, de 12 de Abril, fundamenta a recusa do
visto.

1.
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Notifique-se o Ministério Público
Dê-se conhecimento ao Senhor Ministro dos Transportes
Notifique-se o Conselho Nacional de Carregadores
Luanda, aos 13 de Fevereiro de 2007
Juíza Conselheira (Relatora)
Ana Chaves
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A nossa legislação prevê o primado do concurso público sobre os restantes
procedimentos legais, por ser aquele que garante mais transparência,
imparcialidade e isenção, portanto, credibilidade da actuação da administração
pública, e o que viabiliza a concorrência, assim possibilitando, com mais elevado
grau, a celebração dos contratos nas melhores condições técnicas e económicas
possíveis.
Como tem sido várias vezes focado nas várias Resoluções deste Tribunal, a escolha
por um determinado tipo de procedimento, não é um poder discricionário do dono
da obra, mas um poder vinculado, que quando infringido, a lei sanciona com a
nulidade da adjudicação, a qual, por sua vez, se comunica ao próprio contrato.
No elenco dos tipos de procedimento (art.° 31.° do Dec. n.° 7/96, de 16 de
Fevereiro), verifica-se que o ajuste directo é o último dos procedimentos, o que
significa que o legislador nesta matéria quis restringir ao máximo os entorses ao
princípio da concorrência que os ajustes directos sempre apresentam.
O princípio da concorrência deve presidir toda a matéria relativa à selecção do
co-contratante com a Administração Pública, constituindo o concurso a regra
e o ajuste directo a excepção.
Esta é uma forma de escolha do empreiteiro que a lei faculta para as obras de
excepcional importância e para as de importância reduzida ou ainda em casos de
urgência e de protecção de superiores interesses do Estado. E o que efectivamente
sucede quando a obra a executar só pode ser satisfatoriamente realizada por
determinada empresa ou entidade.
Ainda que verificado este conjunto de condicionalismos, o recurso ao ajuste
directo há-de fazer-se "na medida do estritamente necessário", isto é, na parte
que for rigorosamente indispensável.
Só nos casos previstos nos artigos 37.°, 35.° alínea c) e 36.°, é que a lei permite o
ajuste directo.
O contrato em análise não se enquadra em nenhuma das citadas disposições,
o que torna inoperante a autorização que, no presente caso, foi concedido pelo
senhor Ministro dos Transportes, com a homologação do contrato.
Este contrato rege-se pelas disposições do Decreto n.° 40/05, de 8 de Junho e
não como se consignou no n.° 3 da cláusula terceira do contrato.
Decisão
Tendo em consideração todos os elementos de facto e de direito atrás enunciados,
decide-se nesta sessão diária recusar o visto ao referido contrato ao abrigo do n.°
1 do art.° 8 da Lei n.° 5/96, de 12 de Abril.
Emolumentos legais.
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2. O Caderno de Encargos apenso ao processo está incompleto — faltam o Mapa
de Quantidades e o Orçamento, impedindo de situar com exactidão a posição
relativa da proposta vertida para o texto do contrato, com a agravante da
mesma, não fornecer quaisquer dados físicos que permitam efectuar qualquer
teste comparativo sobre a bondade do preço mencionado no contrato.
C)- Questões de Princípio
a)- Estabelecendo o Caderno de Encargos uma tecnologia própria para
a construção da pavimentação e sobre a qual foi estimado o preço de
11.050.000,00 USD, curiosamente igual ao da proposta recusada, não
prevendo o mesmo Caderno qualquer variante ou alternativa técnica,
ignora-se se a solução proposta pela ROMIX é tecnicamente adequada,
não sendo fornecida qualquer justificação pelo Dono da Obra para a sua
aceitação.
b)- Não estando prevista no Caderno de Encargos a solução proposta, não
existem quaisquer elementos que permitam avaliar a razoabilidade do
preço proposto, que sendo inferior ao previsto, poderá ser superior ao
admissível para a solução técnica proposta.
c)- Tendo sido contratado uma empresa da especialidade para elaborar o
projecto de pavimentação do Porto Seco de Viana, quais as razões que
conduziram essa reputada consultora internacional, a nem sequer ter
previsto uma solução alternativa à tradicional, se afinal é possível
alcançar os mesmos resultados, com um preço inferior quase 4 vezes?
d)- Esta questão de haver uma solução técnica que gera resultados
semelhantes a um custo inferior — temos que a admitir apesar do
Dono da Obra não a referir — reveste-se da maior importância, pois
apenas faz sentido comparar propostas se as mesmas originarem, pelo
menos, resultados semelhantes, ou seja, uma pavimentação rígida
e simultaneamente flexível, que lhe permita suportar as elevadas
cargas por cm2 e a intensa movimentação de contentores por meio dos
equipamentos adequados.
e)- Justificar a adjudicação de uma empreitada apresentando propostas
formuladas com soluções técnicas díspares, não contribui para ajuizar
da respectiva razoabilidade, lançando como que uma cortina de fumo,
num processo que todos desejamos claro e inequívoco nos seus contornos,
ficando, por exemplo, sem saber se o concorrente afastado, não poderia
ter apresentado uma proposta alternativa — baseada na solução
proposta pela Romix — a um preço inferior ao aceite, pese embora o facto
da fundamentação e da exigência técnica da solução aceite se limitar a
duas linhas no contrato, quando no Caderno de Encargos constam 12
páginas intensas de parâmetros e conteúdo técnicos que o empreiteiro
teria que cumprir.
D)- Sobre o recurso ao ajuste directo
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II. Apreciação
Cumpridas as demais formalidades no processo, cumpre analisar para decidir:
A)- Por nos parecer que o presente contrato deu uma enfâse particular à
possibilidade de se realizar trabalhos a mais, importa tecer as seguintes
considerações:
É ao valor global do contrato de empreitada que deve atender-se para o regime
de submissão a concurso, não sendo possível o fraccionamento dos trabalhos
em várias obras destacáveis e porventura de realização independente uma das
outras, a coberto do "regime de trabalhos a mais".
Em regra, qualquer entidade ao lançar mão de uma empreitada de obras
públicas, tem a obrigação de diligenciar no sentido de que todos os trabalhos
necessários à sua consecução sejam previstos desde o início, e por isso abrangidos
pelo respectivo contrato inicial.
É certo que depois de iniciados os trabalhos, podem ocorrer circunstâncias
que não era razoável prever antecipadamente, que infligem alguns ajustes ao
inicialmente projectado e posto a concurso.
Admitindo-se esta possibilidade, o legislador permite dentro de determinados
limites, que adjudicante e adjudicatário procedam a esses ajustes, o que
pode implicar a realização de alguns trabalhos a mais, situação que, nestas
circunstâncias, em nada contraria, antes pelo contrário, a prossecução do
interesse público.
É assim que, o n.° 2 do art.° 18.° do Decreto n.° 40/05, de 8 de Junho, estatui
que sempre que os trabalhos a mais totalizarem um excedente de 20% do valor
dos trabalhos contratados, tornar-se-á obrigatório a negociação de uma adenda
ao contrato, desde que destinados à realização da mesma empreitada.
Convém frisar que, não pode fazer-se dos "trabalhos a mais" um instrumento
de utilização sistemática e sem outro condicionalismo que não o simples limite
quantitativo — limite que, em muitos casos, se considera já como assumido e de
utilização obrigatória.
E muito menos, como por vezes ocorre, um método errático de execução de obras,
ao sabor de improvisos ou de um caudal ininterrupto de sugestões de última
hora.
B)- Limitações e Constrangimentos
1. A inexistência de informações e dados sobre a 1.a fase do Projecto do Porto
Seco de Viana, dificulta a visão geral sobre o projecto e impede a compreensão
do posicionamento da 2.a fase no contexto da implementação do mesmo, não
se sabendo inclusive, se haverá uma 3.8 ou mais fases.
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Resolução n.° 006 /FP/07
Processo n.° 276/06

O Ministério dos Transportes, por oficio de 9 de Novembro de 2006, vem solicitar
a concessão de visto ao contrato de empreitada para a Pavimentação do Recinto
do Porto Seco de Viana, no valor de Kz 288.424.834,00 equivalente a USD
3.474.998,00 (três milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, novecentos e
noventa e oito dólares americanos).
I. É a seguinte a matéria de facto relevante para a apreciação:
1 Para execução da empreitada da Pavimentação, foi elaborado pela Consultora
Ambigest, Lda. e Consulmar, Lda., o caderno de encargos que definiu as
cláusulas técnicas da pavimentação.
Foram recebidas propostas, para trabalhos de pavimentação, das empresas
CICIGA Lda., no valor de USD 11.050.000,00 e ROMIX HOLDINAS Lda.,
no valor de USD 3.474.998,00.
O contrato foi adjudicado por ajuste directo à empresa Romix Holding, com
fundamento na aptidão técnica do Empreiteiro.
2. A cláusula segunda do contrato consigna que a empreitada de pavimentação
do Recinto do Porto Seco de Viana, se circunscreve a trabalhos de
execução de infra-estruturas de drenagem pluvial e execução da
pavimentação rígida.
O número dois desta cláusula refere que os trabalhos não previstos neste contrato
serão objecto de pedido escrito do Dono da Obra e de facturação suplementar.
A cláusula décima estipula que os trabalhos a mais e alterações ordenadas
pelo Dono da Obra estão sujeitos a visto deste Tribunal.
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Resolução n.° 005/FP/2007
Processo II.° 218/FP/06
Por este Tribunal, foi proferida em 26 de Outubro de 2006, a Resolução n.° 82/
FP/2006 que concedeu o visto aos Contratos (i) Base de Locação, (ii) de Mútuo
com Garantia e (iii) Acordo de Participação, relativos à aquisição pela TAAG de
duas (2) aeronaves Boeing modelo 777-200ER; quatro aeronaves modelo 737-700
e dois (2) motores de reserva GE-90 e CFM-56, pelo valor de USD 333.358.637,00
(trezentos e trinta e três milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e
trinta e sete dólares).
Por oficio junto aos autos, o Exmo. Senhor Vice-Ministro das Finanças, Dr.
Eduardo Severim de Morais, veio requerer a este Tribunal, a alteração do valor
do Contrato de Mútuo, para mais USD 5.103.621,00 (cinco milhões, cento e três
mil, seiscentos e vinte e um dólares) invocando para tanto, razões relacionadas
com a elevação dos preços até ao momento das transacções efectuadas".
Neste sentido, o valor actual do Contrato de Mútuo com garantia é de USD
338.462.258,00 (trezentos e trinta e oito milhões, quatrocentos e sessenta e dois
mil, duzentos e cinquenta e oito dólares).
Analisados outros elementos instrutórios junto aos autos, em sessão diária de
visto decide-se conceder o visto ao Contrato de Mútuo com Garantia, cujo valor
actual é de USD 338.462.258,00 (trezentos e trinta e oito milhões, quatrocentos e
sessenta e dois mil, duzentos e cinquenta e oito dólares).
Não são devidos emolumentos
Notifique-se
Luanda, 17 de Janeiro de 2007
A Juíza Conselheira
Conceição Agostinho
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Resolução 04.FP.2007 de 18 de Janeiro

6. A realização de concurso permite que, tendencialmente se obtenha a melhor
proposta, salvaguardando-se desde logo, os princípios da igualdade, da
transparência e da concorrência.
7. Ao optar por um tipo de procedimento não tipificado na lei, (consultas a
vários fornecedores), a Abamat preteriu uma formalidade essencial que, nos
termos da alínea f) do Decreto-Lei n.° 16-A/95, de 15 de Dezembro, conduz à
invalidade do contrato formalizado, o qual, face ao artigo 8.° da Lei n.° 5/96,
de 12 de Abril, fundamenta a recusa do visto.
Face ao exposto, recomenda-se que a ABAMAT tenha em atenção a ilegalidade
acima referida, de modo a que não volte a verificar-se nos contratos que
futuramente vier a celebrar.
Nestes termos, em sessão diária de visto decide-se a título excepcional, conceder
o visto ao contrato de fornecimento em apreço.
São devidos emolumentos
Notifique-se
Luanda 18 de Janeiro de 2007
A Juíza Conselheira
Conceição Agostinho
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Resolução n.° 004/FP/2007
Processo ri.° 266/FP/06
À fiscalização preventiva deste Tribunal, foi submetida a minuta de contrato
relativa ao "Fornecimento de Equipamento de Mecânica Automóvel", celebrado
entre a ABAMAT, SA e a empresa TOOLS - Ferramentas e Equipamentos
Industriais, Lda, pelo valor global de Kz 81.348.059,50 (oitenta e um milhões,
trezentos e quarenta e oito mil e cinquenta e nove Kuanzas e cinquenta
cêntimos).
Analisado o processo constatou-se que:
1. A adjudicação do contrato à empresa Tools não obedeceu aos procedimentos
pré contratuais impostos por lei.
2. À solicitação dos Serviços Técnicos deste Tribunal para que a empresa
Abamat se pronunciasse sobre a adjudicação efectuada, nos termos do art.
° 31.°, veio o Gabinete Jurídico do Ministério dos Transportes, no oficio que
dirige a este Tribunal - fls 38 - referir que: " Quanto ao tipo de adjudicação,
nos termos do art.31.° do Decreto 7/96, de 16 de Fevereiro, deve dizer-se que
foram feitas consultas a vários fornecedores (...)".
3.

4.
5.

Dispõe o n.°1 do artigo 31.° do Decreto 7/96, de 16 de Fevereiro, que a escolha
do co-contratante só pode ser feita através de concurso público; concurso
limitado por prévia qualificação; concurso limitado sem apresentação de
candidaturas; por negociação, com ou sem publicação prévia de anúncio e
por ajuste directo.
O artigo 32.° do referido Decreto dispõe que é o valor do contrato que
determina o tipo de procedimento.
No caso em apreço, atendendo ao valor do contrato, o procedimento
legalmente exigível seria o concurso público. podendo adoptar-se,
devidamente fundamentada, uma das modalidades tipificadas no artigo
31.°, cuja tramitação está prevista nos artigos 38.° a 93.° do Dec. n.°7/96.

Jurisprudência do Tribunal de Contas (2003/2010)

401

Resolução 95.FP.2006 de 20 de Dezembro

aos contratos relativos aos processos supra referidos.
São devidos emolumentos
Notifique-se igualmente o M° P°
Luanda, 20 de Dezembro de 2006
A Juíza Conselheira
Conceição Agostinho
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Público, com uma verba no montante de Kz 486.000.000,00, distribuídos
equitativamente pelos anos de 2009 e 2010 (fls 64).
7. Contabilizados os valores cabimentados em 2008 e os valores inscritos em
2009 e 2010, resulta, em função do valor contratualmente estabelecido, um
remanescente de Kz 272,172,154.00.
1-

Valores cabimentados em 2008

2.

Valores inscritos em 2009/2010

486.000.000,00

3.

Total de valores inscritos

940.532.000,00

4.

Valor do contrato

(668.360.000,00)

5.

Saldo (3 - 4)

272.172.154,00

454.532.154,00

8. No oficio que o Ministério da Juventude e Desportos dirigiu à Contadoria
Geral deste Tribunal (fls 60), refere-se no terceiro parágrafo, que "o projecto em
apreço foi resgatado (...) com valor ajustado para fazer face ao remanescente
do contratual e com saldo para financiamento do apetrechamento".
Face aos dados de facto supra enumerados e tratando-se duma despesa pública,
cabe tecer as seguintes considerações:

Questões Prévias
1.

Apesar deste Tribunal ter emitido há mais de cinco anos, a Resolução n.°
1/2002/1.a Câmara, de 7 de Janeiro de 2003, sobre a Instrução e Tramitação
dos processos sujeitos à fiscalização prévia do Tribunal de Contas, o Ministério
da Juventude e Desportos, submeteu ainda à apreciação deste Tribunal, um
processo deficientemente instruído.
Por exemplo, não juntou ao processo, como estabelece o artigo 19.° da citada
Resolução, o Caderno de Encargos, o Programa de Concurso, as propostas
das empresas concorrentes, bem como o documento de prestação de caução
pelo adjudicatário.
A remessa ao Tribunal, de processos insuficientemente instruídos, acarreta
a sua morosidade, com a solicitação de elementos complementares por parte
dos Serviços Técnicos deste Tribunal, com o consequente desperdício de
tempo, de oportunidade e até de recursos financeiros, que poderão resultar
de ajustamentos, em consequência dos prazos de validade das propostas.

2.

Na cláusula terceira do contrato faz-se referência à "execução da empreitada
de acordo com o regime jurídico do Decreto n.° 22-A/92 de 23 de Maio".
Recorde-se que o referido Decreto foi revogado há três anos pelo Decreto n.°
40/05, de 8 de Junho.
II
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Resolução n.° 064/FP/2008
Processo n.° 128/FP/08
O Tribunal de Contas apreciou o processo relativo ao contrato de empreitada
celebrado entre o Ministério da Juventude e Desportos e a empresa Laufer
Construções, para a execução dos trabalhos de "Construção da Galeria do
Desporto", pelo valor global de Kzs 668.360.000,07 (seiscentos e sessenta e oito
milhões, trezentos e sessenta mil Kuanzas e sete cêntimos).
Dos documentos junto aos autos resultam os seguintes factos, com interesse para
a decisão a proferir:

Factos:
1.

Na apreciação dos documentos que constituem os presentes autos, verificase que o projecto de "Construção e Apetrechamento da Galeria Desportiva"
teve o seu início em 2007.

2.

No Quadro de Despesa Aprovado para aquele ano, foi atribuído ao referido
projecto, inicialmente (8.01.07) o montante de Kz 533.000.000,00 e
posteriormente (28.12.07) reduzido para Kz 454.532.154,00.

3.

Por razões alheias a este Tribunal, o concurso público para a selecção da
adjudicatária que iria executar o projecto, apenas ocorreu em 2008.
Como resultado do referido concurso público, em 17 de Abril de 2008, foi
celebrado o contrato com a empresa Laufer, Construções Lda — classificada
em 1.° lugar, num universo de apenas dois concorrentes (?) — pelo valor de Kz
668.360.000,00.
Entretanto, por razões que a própria instituição desconhece (vd. oficio de fls
62), o referido projecto não foi inscrito na carteira de investimentos públicos
de 2008 (PIP/2008).

4.

5.

6.

Porém, no âmbito do Plano de Desenvolvimento de Médio Prazo/20092013, o projecto foi inscrito no correspondente Programa de Investimento
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1.

Dispõe o n.° 2 do artigo 1.° do Decreto Executivo n.° 4/96, de 19 de Janeiro, que
" a cabimentação da despesa consiste em se deduzir do saldo de determinada
dotação do orçamento, a parcela necessária à realização de uma despesa".

2.

No caso vertente, a despesa objecto do contrato submetido à fiscalização
prévia deste Tribunal, ocorreu no exercício económico de 2008.

3.

Como se constata dos factos atrás descritos, a referida despesa não foi inscrita
no Orçamento daquele ano (2008).

4.

Neste sentido, atento o princípio estabelecido na Lei Quadro do OGE,
de que "nenhuma despesa poderá ser efectuada sem que se encontre
suficientemente discriminada no Orçamento Geral do Estado e tenha
cabimento no correspondente crédito orçamental", interroga-se, como foi
possível a emissão das Notas de Cabimentação que foram juntos aos autos?

5.

Por outro lado, o beneficiário da nota de cabimentação é, nos termos da lei, a
entidade que contrata com o Estado, o que não se verifica no presente caso.

6.

Relativamente ao valor remanescente, citámos já no ponto 8 dos factos atrás
descritos, que o Ministério da Juventude e Desportos pretende utilizar o
referido remanescente para financiar o apetrechamento da galeria.

Sobre este assunto, duas questões se colocam:
Em primeiro lugar, o facto de, apesar do projecto ter sido inscrito para a "construção
e apetrechamento ..." o Ministério da Juventude e Desportos ter aberto concurso
público apenas para a "construção." e nessa base ter celebrado o contrato;
Em segundo lugar, o facto de não ter havido qualquer concurso para adjudicação
dos serviços relativos ao apetrechamento da Galeria, impossibilita o Ministério
da Juventude e Desportos de aquilatar, se o valor remanescente será suficiente
ou não, para o apetrechamento da galeria.
Assim, em face dos dados disponíveis, conclui-se não estarem reunidas as
condições legais para atribuição de visto, pelo que, em sessão diária de visto,
decide-se:
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