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CÂMARA

RESOLUÇÃO N°45‘/FP/14

Processos n.° 193/PV/2014
A Direcção Nacional do Património do Estado do Ministério das Finanças, submeteu
através do Oficio s/n/GAB.DNPE-MINFIN/2014, de 2 de Maio, com entrada nesta
Corte de Contas aos 6 de Maio do corrente ano, para efeito de Fiscalização Prévia, o
Contrato - Promessa de Compra e Venda de 4 (Quatro) Pavilhões no Empreendimento
Viana Park, sito no Município de Viana, para acomodação de uma Repartição Fiscal e o
arquivo morto da Direcção Nacional dos Impostos e da Secretaria Geral do Ministério
das Finanças, no valor de AKZ: 650.000.000,00 (Seiscentos e Cinquenta Milhões de
Kwanzas), celebrado entre este Ministério, representado pelo Senhor Sílvio Franco
Burity, na qualidade de Director Nacional do Património do Estado, e a empresa CLV —
Central Logística de Viana,SA, representada pelo senhor Faizal Ussene, na qualidade de
procurador da Sociedádp.
I.

DOS FACTOS

Dos autos constam os seguintes documentos:
- Nota de Cabimentação;
- Despacho Presidencial n.° 150/13 de 24 de Dezembro — que autoriza a celebração do
Contrato de Compra e Venda de quatro pavilhoes no Empreendimento Viana Park e que
delega competências ao Ministro das Finanças para a prática do acto;
- Despacho n.° 2661/13, de 4 de Dezembro — que subdelega ao Director Nacional do
Património do Estado plenos poderes para em representação do Ministério das Finanças
outorgar o Contrato-Promessa de Compra e Venda de quatro pavilhões no
Empreendimento Viana Park;
-Título comprovativo do Direito de Superficie sobre o prédio rústico.
O contrato foi celebrado em 6 de Dezembro de 2013
Não constam dos autos Despacho de Abertura do Procedimento, Despacho de Criação
da Comissão da Avaliação, Anúncio da Publicação, Programa de Procedimento,
Cad,erno de Encargos, Proposta da CLV — Central Logística de Viana, SA.

II. DA APRECIAÇÃO
O contrato em apreciação reveste a natureza jurídica de contrato preliminar do contrato
definitivo de Aquisição de Bem Imóvel, cujo regime jurídico encontra — se na Lei n.°
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18/10, de 06 de Agosto, na Lei n.° 20/10, de 7 de Setembro, na Lei n.° 13/10 , de 9 de gJulho e nas disposições do Código Civil (artigo 410° e seguintes).

O mesmo foi outorgado aos 6 de Dezembro de 2013 e homologado aos 12 de Dezembro
do mesmo ano, e, deu entrada nesta Corte de Contas no dia 6 de Maio de 2014, tendo
assim extrapolado o prazo legal de submissão dos actos jurídicos sujeitos à esta Corte,
nos termos do n.° 12 do artigo 8° da Lei n.° 13/ 10, de 09 de Julho.
Da apreciação do processo, verificou-se que o objecto do contrato está determinado,
individualizado e claramente descrito, respeitando desta forma o princípio da
determinabilidade do objecto do contrato, regido pelo Direito Civil, nos termos do
artigo 280.° e pela Lei n.° 20/10, de 7 de Setembro.
As partes e os respectivos representantes estão identificados. O Contrato contém
cláusulas relativas ao preço, prazo de execução em conformidade com o estipulado no
artigo 110° do diploma supracitado. Entendemos não ser extensiva à promessa de
contratar a cláusula relativa à prestação da caução como exige a alínea f) do n°1 do
referido artigo, sob pena de nulidade do contrato. Contudo, atendendo que os pavilhões
objecto do Contrato — Promessa foram clausurados para entrega imediata após
assinatura do mesmo (4 91ausula 4a do contrato) e o pagamento até 30 (trinta) dias, após
a mesma assinatura ( clausula 3° do contrato) deve ser deduzido neste pagamento o
valor da caução em obediência a previsão normativa do artigo 103° da Lei n.° 20/10 de 7
de Setembro.
O contrato não contém cláusula que faça menção ao despacho de autorização prévia do
Titular do Poder Executivo. De igual modo, a anexação de cópia certificada do mesmo
ao exemplar do contrato nos termos do n.° 3, do artigo 34.° da Lei n.°18/10 de 6 de
Agosto, falta esta, sancionada no artigo 92.° da mesma Lei.
Porém, dos autos consta o Despacho Presidencial n.° 150/13, de 24 de Dezembro, que
autoriza a celebração do Contrato de Compra e Venda dos quatro pavilhões „bem como
a realização da despesa inerente ao contrato a celebrar. Por este facto, não se releva com
bastante acuidade a situação acima descrita.
A aquisição de bens imóveis pelo Estado deve ser precedida de uma avaliação oficial; e,
o valor do contrato de compra e venda deverá ser o que resultar da avaliação, não
podendo ser inferior nem superior a 70% ( Setenta porcento) do valor do contrato. Vide:
o artigo 32° e n.°s 1 e 3 do artigo 33° da Lei n.° 18/10, de 6 de Agosto. No entanto, « de
momento não tem sido alcançável proceder em conformidade com as directrizes supra
mencionadas, por conta da não existência do instrumento legal de suporte às avaliações
oficiais», de acordo com o parecer da Direcção Nacional do Património constante do
prdcesso n.° 365/PV/2012 e visado por este Tribunal, através da Resolução n.°
63/PV/2012
À nível do procedimento para formação do contrato, a entidade pública adoptou o
processo de negociação. Contudo, não se juntam aos autos os elementos ou documentos
conformadores do procedimento pré — contratual ao arrepio dos preceitos da Lei n .°
20/10 de 7 de Setembro, que orientam este procedimento, tais como: a exigência e
despacho de abertura do procedimento, nos termos artigo 31.°; anuncio público, n s
2

a

termos do n.° 1, do artigo 135.° e consequentemente, peças do procedimento ( caderno
de encargos e cartas convites); a criação de uma comissão de avaliação, nos termos do
artigo 41° alterado pela Lei n.° 3/13 de 17 de Abril; proposta ao vendedor, nos termos ado artigo 63.°.

Atente — se que os contratos de aquisição de bens imóveis devem seguir um
procedimento especial, nos termos do artigo 31° da Lei n.° 18/10 de 6 de. Agosto.
Contudo, não tendo sido ainda este procedimento estabelecido deverá ser seguido o
ritual consagrado na Lei n.° 20/10 de 7 de Setembro, que na prática é inadequado para
contratos de aquisição e que se exige de jure condendo a sua alteração.

Cabimentação
Dos autos consta a Nota de Cabimentação, com o valor global da despesa, conforme o
estabelecido na alínea c) do artigo 1° do Decreto executivo n.° 1/13 de 4 de Janeiro.
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Porém, esta nota reporta-se ao exercício económico de 2013. E segundo a norma do n° 1
do artigo 7°, do Decreto' Executivo n° 341/13 de 14 de Outubro, após os processamentos
das Ordens de saque emitidas até ao dia 20 de Dezembro, os saldos remanescentes do
exercício 2013, tomam-se nulos, não sendo transferidos para 2014. No caso de se terem
emitido as Ordens de Saque, estas despesas, deveriam estar inscritas em restos a pagar,
de acordo• com o n° 1 do artigo 8° do mesmo Decreto.
Dos autos não constam as Ordens de Saque, nem documentos da inscrição destas
despesas em restos a pagar. No caso de a entidade não ter inscrito a despesa em Restos a
Pagar e, portanto não ter liquidado, de acordo com o n° 1 do artigo 7°, o saldo não foi
transferido para 2014. Tomando assim não exequível esta despesa no corrente exercício.
Porém, o Projecto DNI — Gastos Administrativos indicado na Nota de Cabimentação de
2013 consta do Orçamento Geral do Estado de 2014, na Rubrica de Despesas de
Funcionamento, com uma verba total de Akz 12.665.626.403,00 (Doze Mil Milhões,
Seiscentos e Sessenta e Cinco Milhões, Seiscentos e Vinte e Seis Mil e Quatrocentos e
Três Kwanzas). Este valor é suficiente para cobrir a despesa em questão.
A referida despesa foi autorizada pelo Presidente da República através do Despacho
Presidencial n.° 150/13, de 24 de Dezembro.
Impostos
Dos autos consta a Certidão do Ministério das Finanças, atestando que a Empresa
contratada tem a situação regularizada relativamente as suas obrigações fiscais,
cumprindo assim com o estabelecido na alínea f) do artigo 54° da Lei n° 20/10 de 7 de
Setembro. Mas não consta a Certidão do Instituto Nacional de Segurança Sogial
comprovativa de que a Contratada tem a situação contributiva regularizad4., éin
disconsonância com o estabelecido na alínea e) do mesmo artigo.
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III. DECISÃO
Pelo exposto, decide-se em Sessão Diária de visto, em conceder-se o Visto ao contrato
em apreço, com as seguintes recomendações para a entidade pública contratante:
1. Submeter os contratos dentro do prazo legal, nos termos do n.° 12, do artigo 8.° da
Lei n.° 13/10 de 9 de Julho.
2. Incluir nos contratos de aquisição de direitos sobre bens imóveis, cláusula que faça
menção ao despacho de autorização prévia do Titular do Poder Executivo, nos termos
do n.° 3, do artigo 34.° da Lei 18/10 de 6 de Agosto;
São devidos emolumentos.
Notifique-se.
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Luanda, aos 10 de Junho 2014.
0(fuiz Relator

O Juiz Adjunto
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