REPOBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
1.* CAMARA
RESOLUcA0 N°

s- -2 /

FP/2015.

PROCESS° N. ° 107/PV/2015
Foi presente a esta Corte de Contas, para efeitos de fiscalizagao
previa, um (1) contrato comercial celebrado na base de acordo de
emprestimo firmado entre o Governo da RepLiblica de Angola e o The
Export-Import Bank Of Koreia, cujo objecto, partes e valor abaixo se
descreve:
Contrato de Concepgao, Fornecimento e Instalag'cio do Sistema de
Modernizagao de Seguranga PLiblica, celebrado entre a Policia Nacional
de Angola e as empresas coreanas KT & GN5 Thechnology Consortium,
no valor de U5D 36,612,780,00 (Trinta e Seis Milhdes, Seiscentos e
Doze Mil, Setecentos e Oitenta Dolores dos Estados Unidos de America).
I. DOS FACTOS
Com interesse para a decisdo, importam

OS

seguintes factos

evidenciados por informagaes e documentacdo submetidos ao Tribunal,
a saber:
1. A Direcga'o Nacional de Planeamento e Finangas da policia
Nacional, &raves do Officio 5/N.", de 13 de Maio

2015,
1

submeteu ao Tribunal de Contas, para efeito de fiscalizagao previa,
o contrato acima referido, celebrado entre as entidades tambem
jci mencionadas, tendo entrado no Tribunal no dia 20, em
cumprimento do disposto no artigo 8° da Lei n.°13 /10 de 9 de
Julho.
2. 0 contrato foi celebrado na base do Acordo de Emprestim, JO
apreciado e visado pelo Tribunal de Contas, atraves da Resolugao
n.° 135/FP/14, de 9 de Setembro, constante dos autos.
3. 0 contrato em apreciagao foi autorizado pelo Titular do Poder
Executivo, atraves do Despacho Presidencial sin.°, de Janeiro de
2015, pelo qual orienta o Ministro das Finangas a assegurar a
disponibilidade dos recursos financeiros necessdrios a execugao do
referido contrato, e delega poderes ao Ministro do Interior a
celebrar ou a subdelegar a celebragao do mesmo, no montante
acima ref erenciado.
4. Nao consta dos autos o comprovativo de prestacao da caugao
imposta pelas Condigi5es Gerais do Contrato, no ponto 13., pagina
23.
5. 0 contrato foi instruido dos seguintes elementos:
•

Nota de Cabimentagao relativa ao pagamento inicial a ser suportado
pelo Orgamento Geral do Estado ( n.° 1 , da al. x), do becreto
Executivo n.°103/05, de 21 de Novembro);

•

bespachos de autorizagao da assinatura do Acordo de Emprestimo e
do Contrato Comercial, nos termos do n.° 2, al. a), da Resolucao
n.°1/2002/1.° Camara, de 20 de Novembro;

•

Documentos relativos a regularidade da situacao juridica fiscal das
empresas junto do Estado Cod ano, e a. pessoal tecnico das mesmas,
traduzidos e autenticados;
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•

Exemplar do contrato comercial e a totalidade dos seu anexos;

•

Acordo de Emprestimo visado pelo Tribunal de Contas.

II.

OBJECTO DA APRECIAcA0

0 objecto de apreciacao é o Contrato de Concepgao, Fornecimento e
Instalagao do Sistema de Modernizacao de Seguranga PUblica do qual se
impae que o Tribunal de Contas aprecie a sua legalidade e regularidade, e
verifique se os encargos decorrentes do mesmo tern cabimentagEio
orgamental, nos termos do n.° 1 do artigo 8.° da Lei n.°13/10 de 9 de Julho.
III.

APRECIANDO

1. Poder Jurisdicional do Tribunal de Contas
A fiscalizagao preventiva sobre os actos e contratos geradores de
despesas, constitui, antes de mais, urn poder constitucionalmente
consagrado ao Tribunal de Contas, enquanto «(...) OrgEio supremo de
fiscalizagao da legalidade das finangas pUblicas (...)», nos termos do n.°1, do
artigo 182.° da Constituigao da ReptIblica de Angola.
Para dem desta consagragao constitucional, a sua competemcia vem, de igual
modo, expressa na alinea c) do artigo 6.°, da Lei n.°13/10 de 9 de Julho, que
estipula que ao Tribunal de Contas compete «fiscalizar, preventivamente, a
legalidade dos actos e dos contratos geradores de despesas ou que
representem responsabilidade financeira das entidades que se encontram
sob sua jurisdigao».
A Policia Nacional e urn Orgao operativo integrado no Ministerio do Interior,
e encontra-se sob jurisdicao do Tribunal de Contas, pois a alinea b) do n.° 2
do artigo 2.° da Lei n.° 13/10 de 9 de Julho, estabelece que estao su

jurisdigao do Tribunal de Contas, «os orgiks da administracaO central do
Estado ».
Nesta perspectiva, o Tribunal e competente em razao da materia e do
valor, nos termos dos disposigaes legais retro citadas, combinadas corn o n.°
3, artigo 10.°, da Lei n.°23/14 de 31 de Dezembro, que aprova o Orgamento
Geral do Estado para o Exercicio Econcimico de 2015.
O exercicio deste poder consubstancia-se, nos termos do n.° 2, do artigo
8.° da LOPTC, atraves da concessao do Visto, da sua Recusa e da Declaragao
de Conformidade.
2. Contrato, Financiamento e Cabimentagao
O contrato em aprego foi assinado no dia 30 de Setembro de 2013, e
aprovado pelo Despacho Presidencial s/n.°, de 2015, no valor de USD
36,612,780,00 (Trinta e Seis Milhaes, Seiscentos e Doze Mil, Setecentos
e Oitenta Dolores Americanos), exarado no ambito do Despacho
Presidencial n.°15/12, de 16 de Fevereiro, atraves do qual foi assinado o
acordo entre o Governo da Repilblica de Angola e o The Export-Import Bank
Of Korea relativo aos emprestimos do EDCF (Fundo de Cooperagao pare
Desenvolvimento EconOmico) a serem concedidos ao Governo da RepUblica
de Angola, no valor de USD 44,038,000,00 (Quarenta e Quatro Milhaes e
Trinta e Oito Mil Dolores dos Estados Unidos de America).
No ambito desta linha emprestimo, concedeu-se o Visto ao Contrato de
Prestagao de Servigo de Consultoria celebrado entre a Policia Nacional de
Angola e a empresa DAEYONG UBITEC.CO.LDA, no valor de USD
2,447,566 (Dais Milhaes, Quatrocentos e Quarenta e Sete Mil, Quinhentos
e Sessenta e Seis Mares dos Estados Unidos de America) - vide n.°41 do
Officio n.° 175/CG/FP/TC/15, de 13 de Margo, constante dos autos.

O regime de financiamento do contrato e hibrido, na medida em que o n.° 1
, da al. x), do Decreto Executivo n.°103/05, de 21 de Novembro impae a
remessa da Nota de Cabimentagao ao Tribunal de Contas como documento
instrutorio do contrato a visor, o que nos leva a concluir que, quando se
trata de contratos de financiamento, uma parte do valor global do mesmo
deve sempre ser suportada pelo Orgamento Geral do Estado, e o valor
correspondente a esta parte e de 15%, ou de 30%, quando devidamente
autorizados pelo Ministro dos Financas, corn fundamentos objectivos para o
efeito, a titulo de down payments, nos termo do n.° 9, do artigo 7.°, do
Decreto Presidencial n.°1/15 de 2 de Janeiro, e a outra parte (85%) é
suportada pela entidade financiadora (The Export-Impot Bank Of Korea). A
al. a), do ponto 12 dos Condigaes Especiais do Contrato, dispae que o
comprador deverd fazer urn pagamento adiantado ao fornecedor de 30% do
valor total do contrato.
Consta dos autos o Acordo de Emprestimo e o contrato comercial, bem como
a Nota de Cabimentagao n.° 877 de 20 de Junho de 2014, passada em nome
da empresa KT & GN5 CONSORTIUM, no valor de AKZ 530,729,388,00
(Quinhentos e Trinta Milhaes, Setecentos e Vinte e Nove Mil, Trezentos e
Oitenta e Oito Kwanzas).
A par disto, as alineas do n.°2 do artigo 17.° do Decreto Presidencial n.°
31/10 de 12 de Abril, dispaem o seguinte:
N.° 2. Para ser executado, o projecto deve atender cumulativamente as
condigaes indicadas abaixo, que o qualificam como autorizado a executor,
nomeadamente:
a) estar inscrito no Progr ma d Investimento PCiblico aprovado pelo
Chefe do Executivo;

b) ter designagao e valor da meta financeira anual registados no
Orgamento Geral do Estado, aprovado pela Assembleia Nacional;
c) estar a respectiva contratagao autorizada, de acordo corn o regime
de competncias definidas neste diploma, e nos termos de outra
legislagao vigente.
Estes requisitos sao cumulativos, e constata-se nos autos que o pro jecto foi
aprovado pelo Chef e do Executivo, teve a sua autorizacao para contratar,
embora a sua inscricao no OGE conste, como no exercicio econOmico
anterior, de forma imprecise mas implicita, do programa de Capacitacao
Institucional.
O Despacho Presidencial 5/N.°, de 2015, no seu n.° 3, orienta o Ministro das
Finangas a assegurar a disponibilidade dos recursos financeiros necessdrios
a execucao do ref erido contrato.
IV. DECI5A0
Considerando que em determinadas circunstancias deve ser atendido o
principio da supremacia ou prevarencia do interesse

tal

como preceituam os artigos 1.° da Lei n.°17/90, de 20 de Outubro, e 4.° do
Decreto-Lei n.°16-A/95, de 15 de Dezembro, combinados corn o artigo
198.° da CRA, nos termos do qual a administracifo Poblica prossegue, nos
termos da constituica-o e c/a lei, o interesse ptiblico (n.°1), e o n.°2 estatui
que «a prossecucffo do interesse poblico deve respeitar os direitos e
interesses legalmente protegidos dos particulares> e que a execucao deste
projecto nao configura, de forma alguma uma violagao desses direitos e
interesses, antes pelo contrarip, con r.bui pare o melhoramento do sistema
de seguranca da populacao;

Decidem, os Juizes deste tribunal, em conceder o Visto ao contrato em
apreco.
SAO DEVIDO5 EMOLUMENTO5.
Notifique-se.
Luanda, aos 02 de Junho de 2015.

O Juiz Ad junto

•

•
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