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Pela Resolugao no 51/FP/16, proferida em Sessao Diciria de Visto
de 16 de Junho, foram recusados os vistos aos Despachos de
Nomeacao de Tania Hung da Rocha Pinto da Silva e Isabel
Manuela Miranda Francisco Vergueiro, como Tecnicas de
Informatica do Gabinete do Ministro da Geologia e Minas.
Fundou-se a recusa no facto de nao ficar provado que as
candidatas possuam a especializacao e os conhecimentos
tecnicos, tearicos e proticos, que se adequem as fungaes de
tecnicas de informcitica, porquanto, os certificados apresentados
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referentes ao curso de informettica, apenas as habilitar na ciptica
do utilizador.
Inconformado corn a decisao, veio o Senhor Sr. Ministro da
Geologic e Minas, interpor a presente reclamagao, pedindo a
revogagao da decisao.
Nos doutas alegagaes apresentadas, que aqui se dao como
integralmente reproduzidas, o reclamante afirma, em sintese:
1° A Organica do Ministerio da Geologia e Minas, aprovada
atraves do Decreto Presidencial n.° 176/14, de 25 de Julho,
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preve o cargo de Tecnico de Informatica para os Gabinetes dos
membros do Executivo neste departamento ministerial.
2° As fungaes exercidas poor esses tecnicos resumem-se ao use
de computadores para tratamento de textos, programa Excel e
outros programas basic,:,- de informotica de secretariado na
ciptica do utilizador.
3° A organica do Ministerio da Geologic e Minas e de todos os
bepartamentos Ministeriais preveem a existencia de Gabinetes
de Tecnologia de Inforrnactio, (105 quais compete a realizacao de
funcaes especializedas de informdtica, corn tecnicos
especializados corn forrtagao adequada.
4° Houve a necessidade de colmatar a vacatura de Tecnicos de
Informatica do quadro de Pessoal do meu Gabinete enquanto
Ministro da Geologic e Minas, nas questaes de digitalizacao de
textos e outros servicos basicos de informatizacao e
secretariado.

5° Cada uma das tecnicos, apas solicitagao, apresentou um
Certificado de Informatica na ciptica do utilizador, o que atesta
que estao aptas pare rearm' as tarefas que o cargo exige no
quadro do born funcionamento do referido Gabinete.
6° Foi nests sends que formalizamos as nomeagaes das Senhoras
acima descriminadas, corn habilitagaes basicas de informotica,
sendo que em caso de necessidade de trabalhos especializados
seria chamado, e assim sempre foi, o Gabinete de Tecnologia de
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Informagao, area especifica para dar resposta adequada 144-
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Admitida a Reclamagab, foram os autos corn vista ao Exmo.
Procurador-Geral Ad junto que emitiu o seu douto parecer no
sentido da improcedancia da Reclamagao, alegando em sintese o
seguinte:
Verifico que a Resolucifo n °51/FP/16, de 16 de junho foi
notificaa'a d entidade no dia 21/06/16, fls 25, mas este apenas
apresentou a sua reclamacdo no dia 11/7/16, fl 26, ou seja muito
fora do prazo legal previsto quer no art. °104 da Lei 13/10, de 09
de Julho, quer no n.°2 do art ° 43 do Decreto Lei a° 16-A/95, de
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5 de Dezembro.
Assim, decorrido o prazo legal, extinguem-se o direito
entidade reclamar, nos termos do n°3 do art ° 145 ° do CPC ,,
Neste sentido promovo o indeferimento c/a Reclamaccio„."
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Por bespacho do Sr. Ministro da Geologia e Minas datado de 3 de
Fevereiro de 2016, Tania Hung da Rocha Pinto da Silva e Isabel
Manuela Miranda Francisco Vergueiro, sao nomeadas para, em
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Comissao de Servico, exercer as funcaes de Tecnicas de
Inf ormdti ca.
(4

Compulsados os autos, constatou-se que a reclamagao nao foi
interposta em tempo, estando em desconformidade corn o n°1 do
° do CPC,
art. ° 104.° , porem, atendendo ao n°5 do artigo 145.
admite-se a reclamagao. 0 reclamante é parte legitima, corn
amparo legal na al. b) do n.°1 do artigo 102° da Lei n.° 13/10, de 9
de Julho.
0 Tribunal de Contas, como orgao de controlo financeiro, nao
pode, nem deve, nos termos da lei, cingir-se apenas a urn mero,(-4-4,AN
12)
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controlo da legalidade, mas atender tambem a outros criterios
tecnicos da gestao financeira (eficcicia, economia e eficiencia),
defendendo na sue missao o interesse piiblico nos processos que
lhe sao remetidos para fiscalizacao preventive, garantindo assim
a boa gestao financeira.
0 fundamento da recusa do visto aos bespachos de Nomeagao
des candidatas, foi o facto de nao ficar provado que as mesmas
possuam a especializaccio e os conhecimentos tecnicos, te6ricos e
prciticos, que se adequem as fungaes de tecnicas de informatica.
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Nas sues alegagaes, o reclamante esclarece que as fungaes
exercidas

por essas tecnicas resumem-se ao use de

computadores para tratamento de textos, programa Excel e
outros programas basicos de informcitica de secretariado na
Optica do utilizador.
becisao

Pelos fundamentos expostos decidem os Juizes da la Camara em
dar provimento a reclamagao e consequentemente, conceder o
visto aos bespachos de Nomeagao em aprego, recomendando a
entidade que futuramente deve fazer as reclamagaes, dando
cumprimento ao estipulado no n.° 1 do artigo 104°, da Lei 13/10
de 9 de Julho.

Luanda, aos 27 de Julho de 2016.

Os Juizes Conselheiros
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