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1  Introdução  
 

A elaboração do presente Parecer sobre a Conta Geral do Estado, obedece às 
disposições da alínea b) do Artigo162º da Constituição da República combinado com a 
alínea a) do Artigo 6º e Artigos 7º e 60º ambos da Lei nº 13/10, de 9 de Julho (Lei 
Orgânica e do Processo do Tribunal de Contas) e 63º da Lei nº 15/10, de 14 de Julho 
(Lei Quadro do Orçamento Geral do Estado).  

O Parecer sobre a Conta Geral do Estado reveste-se de grande importância porque o 
Tribunal ao emitir o Parecer, faz um juízo técnico de análise a forma como o Executivo 
utilizou os recursos postos à sua disposição, as receitas arrecadadas, as despesas 
realizadas, avalia os resultados da gestão orçamental, financeira e patrimonial e faz 
recomendações à Assembleia Nacional, sobre as formas como devem ser supridas as 
deficiências e insuficiências de gestão orçamental, da tesouraria, do património, da 
dívida pública, bem como, a forma de organização e funcionamentos dos serviços.  

Destina-se a conferir um carácter técnico, maior objectividade e imparcialidade ao 
julgamento a ser feito pelo Parlamento sobre as contas consolidadas apresentadas pelo 
poder Executivo. 

As condições técnicas e operativas para a elaboração e apresentação do presente Parecer 
como um processo, vêm sendo consolidadas gradualmente pelo Tribunal de Contas 
desde 2008.  

Importa sublinhar que os Tribunais de Contas, em todos os países democráticos e de 
direito, desempenham um papel de auxílio técnico ao Parlamento. 

A solicitação deste Parecer pela Assembleia Nacional insere-se no espírito de ao exercer 
a função política, o faça com um conhecimento vasto do ponto de vista técnico de modo 
como se realizou o dispêndio dos recursos financeiros e patrimoniais públicos, no 
exercício financeiro de 2011. 

Este Parecer, constitui uma etapa fundamental no processo do Controlo Externo da 
Gestão Pública, pois confere ao Poder Legislativo elementos técnicos de que necessita 
para emitir o seu julgamento acerca das contas apresentadas pelo Executivo. O prazo 
curto que foi concedido ao Tribunal de Contas não constitui factor impeditivo para o 
seu pronunciamento.  

O Tribunal de Contas envia à Assembleia Nacional o Parecer sobre a Conta Geral do 
Estado juntamente com o Relatório Anual que deve conter uma síntese das deliberações 
jurisdicionais referente ao exercício financeiro em causa e propõe medidas a adoptar 
para melhorar a gestão financeira dos recursos públicos.  
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2 Preâmbulo  
 
Toda a actividade de gestão exige, para a sua eficácia, um bom sistema de controlo, 
podendo mesmo considerar-se indissociáveis aos sistemas de gestão pública e de gestão 
privada. 

Na verdade, quaisquer órgãos gestores devem dispor permanentemente de elementos 
sobre a forma como as respectivas organizações funcionam, nomeadamente, quanto aos 
aspectos da legalidade, da economicidade, da eficácia e eficiência. 

Ao longo da história, foi surgindo a necessidade, na generalidade dos Estados, de se 
criar um órgão de controlo financeiro externo e independente de todas as entidades 
fiscalizadas. Um órgão com independência não meramente técnica, mas traduzida no 
autogoverno, no poder de determinar o plano de acção sem a possibilidade de 
ingerências de outros órgãos. 

A legítima expectativa dos cidadãos, nos Estados Democráticos e de Direito está 
intrinsecamente ligada à ideia da capacidade que os seus Estados têm de proporcionar-
lhes, as melhores soluções para o crescimento e desenvolvimento. 
 
O desenvolvimento económico de um Estado, deve ser mensurado em função da sua 
capacidade de responder e satisfazer as necessidades básicas, como acesso à educação, à 
saúde, à energia eléctrica, à água potável e à melhor distribuição do rendimento 
nacional. 
 
Para atingir tais desideratos, os Estados propõem-se a uma estratificação dos seus 
objectivos em função dos recursos disponíveis e das necessidades urgentes, 
acompanhados de um rigoroso controlo na execução dos programas pela administração 
para que se garanta com segurança a transparência e a boa governação. 
 
Papel do Tribunal de Contas 

Nos regimes democráticos, o Tribunal de Contas ou Órgãos com competência similares 
têm como missão fundamental, o controlo da gestão financeira pública, informar os 
cidadãos através dos seus representantes (no parlamento) de como são geridos, em 
vários planos, os recursos financeiros e patrimoniais públicos que na realidade lhes 
pertencem e o eventual e consequente apuramento de responsabilidades nos termos 
legalmente definidos.  

Por outro lado, este controlo da actividade financeira pública, através das observações e 
recomendações formuladas, representa também uma missão pedagógica e um contributo 
para o equilíbrio da vida financeira. 

Afigura-se, pois, neste contexto referir que um Tribunal de Contas é um excelente 
barómetro da sociedade, podendo controlar, em regra, a generalidade das entidades 
públicas, a totalidade das receitas e das despesas públicas, é um observatório 
privilegiado da actividade da Administração Pública. 
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Desta ideia resulta que, o Tribunal de Contas constitui uma garantia objectiva da 
regularidade e legalidade da boa gestão financeira pública.  

Origens e Evolução Histórica do Tribunal de Contas de Angola 

Com a ascensão de Angola à independência nacional em 11 de Novembro de 1975 
alterou-se profundamente todo o quadro jurídico-político com reflexo natural na 
temática das finanças públicas e consequentemente no seu controlo.  
 
A opção pelos novos órgãos de decisão política, por um modelo de matriz socializante, 
baseado numa economia planificada e centralizada, veio modificar os parâmetros 
habituais de captação de receitas públicas de uma economia, até então alicerçada na 
propriedade e iniciativa privada, com efeitos compreensivos no domínio das despesas 
públicas particularmente na sua estrutura e controlo.  
 
Mantendo-se o orçamento, como quadro referencial das receitas e das despesas do 
Estado, mas com significativa redução da contribuição dos impostos, provenientes das 
actividades económicas derivadas do sector privado nas receitas públicas, com excepção 
dos rendimentos do petróleo, esvaziou-se em parte, o fundamento e a razão social do 
princípio da prestação de contas dos dinheiros públicos exigidos pelos cidadãos, 
enquanto contribuintes. 
 
Neste contexto político e económico foi-se, naturalmente, implantando um menor rigor 
na gestão e controlo das coisas públicas, assim como se assistiu à revogação por 
diploma ou por desuso, dos mecanismos e instrumentos que tornavam possível esse 
controlo.  
 
É, assim que, tendo-se embora mantido em funcionamento, durante os primeiros anos 
após a independência, o Tribunal Administrativo já então essencialmente, reduzindo à 
sua actividade de fiscalização prévia, viu-se esvaziar-se-lhe tal competência, através do 
recurso frequente à dispensa do visto. Pode, em boa verdade, dizer-se que embora 
tivesse sido formalmente extinto em 1988, com a implantação de uma nova organização 
judiciária, o Tribunal já, há alguns anos, se encontrava de facto extinto por desuso. 
 
Reduzida, “ab initio ”, a amplitude da fiscalização externa dos dinheiros públicos e 
finalmente extinto o órgão que a exercia, não foi criado qualquer outro sistema de 
controlo independente dos dinheiros públicos o que pode, em parte, explicar o estado 
critico que conheceram as finanças públicas em Angola naquela época.  
 
Uma maior preocupação com o estado das coisas, caracterizado pelo acentuar de défices 
crónicos do orçamento do Estado, particularmente após a quebra dos preços do petróleo, 
foi registado no início da década 80, concomitantemente com a abertura política e 
económica que  
Angola dá timidamente sinais, a partir da segunda metade dessa década. 
 
Mais tarde, no início dos anos 90, essa abertura foi consolidada com a adopção do 
processo de reformas que conduziu à consagração constitucional de um sistema político 
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multipartidário e de uma economia de mercado, deram origem ao relançamento das 
discussões sobre a necessidade de um órgão de controlo externo dos dinheiros públicos.                  
 
Na sequência das alterações introduzidas no quadro político constitucional do país, 
inicialmente pela Lei nº. 12/91, de 6 de Maio e posteriormente pela segunda revisão da 
lei fundamental, operada pela Lei nº. 23/92, de 16 de Setembro, acabaria finalmente por 
ser consagrado no nº. 3 do Artigo 125.º da Lei Constitucional, de entre os diversos 
Tribunais, com competência especializada, o Tribunal de Contas como órgão a criar. 
 
Todavia, o novo período de guerra que o país viveu, após a realização das eleições 
multipartidárias em Setembro de 1992, retardou a instituição de novos órgãos acolhidos 
na Constituição, como é o caso do Tribunal de Contas.  

 
Em 1996 é criada e aprovada a Lei Orgânica do Tribunal de Contas (Lei n.º 5/96, de 12 
de Abril), que define no Artigo 1º, “ o Tribunal de Contas como órgão judicial 
especialmente encarregue de exercer a fiscalização financeira do Estado e demais 
pessoas colectivas públicas que a lei determinar ”. 
 
Apesar de criado pela lei supra citada, o Tribunal começou a funcionar efectivamente a 
partir de Maio de 2001, com a missão de orientar, apoiar e fiscalizar os gestores 
públicos e entidades privadas, que utilizem dinheiros públicos. 
 
Com a entrada em vigor, em 5 de Fevereiro de 2010, da nova Constituição da República 
de Angola, afigurou-se necessário proceder-se à conformação da legislação que 
disciplina a organização e o funcionamento do Tribunal de Contas, com vista a adequa-
la a nova realidade constitucional, que veio consagra-lo como “ órgão supremo de 
fiscalização da legalidade das finanças públicas e o julgamento das contas que a lei 
sujeitar à sua jurisdição ”, conferindo-lhe maior eficiência e rigor na fiscalização da 
legalidade das finanças públicas.   

Por conseguinte a Assembleia Nacional aprovou nos termos das disposições 
combinadas da alínea h) do artigo 164.º e da alínea b) do nº 2 do Artigo 166º, ambos da 
Constituição, a Lei nº 13/10, de 9 de Julho (Lei Orgânica e do Processo do Tribunal de 
Contas).  

 

Jurisdição do Tribunal de Contas 

A actual Lei orgânica e do Processo do Tribunal de Contas, no nº 1 do Artigo 2º, 
determina que o Tribunal de Contas tem jurisdição em todo o território nacional e no 
estrangeiro, no âmbito da ordem jurídica angolana.  

 
Funções 
 
Para a prossecução das suas atribuições, o Tribunal de Contas dispõe de poderes 
funcionais que a lei atribui através das diversas instâncias de funcionamento, 
nomeadamente:  
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a) Função relativa à fiscalização prévia: visto ou recusa do visto;  
b) Função relativa à fiscalização sucessiva: verificação interna e externa de 

contas, auditorias à gestão financeira e a efectivação de responsabilidades 
financeiras ou sancionatórias.  

 
A fiscalização preventiva tem por fim verificar se os actos e contratos a ela sujeitos 
estão conforme as leis e os encargos deles decorrentes têm cabimentação orçamental e é 
exercida através do Visto, da Recusa do Visto ou da Declaração de Conformidade e é da 
competência da 1ª Câmara.  
 
A fiscalização sucessiva ou a posteriori é da competência da 2ª Câmara, a mesma se 
consubstancia em actos de apreciação e no julgamento das contas. 
 
As principais modalidades dos actos de apreciação consistem, no acompanhamento da 
execução do Orçamento Geral do Estado, na elaboração de projecto de pareceres sobre a 
Conta Geral do Estado, bem como, dos relatórios sobre as contas dos Órgãos de 
Soberania. 
 
Esta competência é exercida ainda através da verificação de contas, da realização de 
auditorias, inspecções e de preparação dos processos jurisdicionais de responsabilidade 
financeira dos seus responsáveis e agentes. 
 
As efectivações das responsabilidades financeiras “têm por base os relatórios de 
verificação de contas e de auditoria, os acórdãos que as apreciaram, de uma maneira 
geral todas as decisões do Tribuna que considerem a existência de situações geradoras 
de responsabilidade financeiras nos termos da presente Lei”.  

 

Relacionamento Institucional  
 

No âmbito da sua missão fiscalizadora o Tribunal interage de várias formas com a 
Sociedade e muito recentemente através do portal disponível na internet. 

Tem relações institucionais com os Órgãos de Controlo Internos tais como: - A 
Inspecção Geral da Administração do Estado, a Inspecção Geral de Finanças e outros 
órgãos de Controlo Interno. 

A nível internacional, o Tribunal de Contas é membro de: - Organização das Instituições 
Supremas de Controlo da CPLP,  da SADCOSAI – Instituições Superiores de Auditoria 
da Comunidade de Desenvolvimento dos Países da África Austral, da AFROSAI-E – 
Organização das Instituições Superiores de Auditoria de África, expressão inglesa e da 
INTOSAI – Organização das Instituições Supremas de Auditoria e Controlo 
Internacional. 
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Plano de Modernização Institucional 

 
Com o fortalecimento do seu papel, o Tribunal definiu o seu Projecto de Modernização 
Institucional, que é suportado por vários elementos a destacar: 
 
Planeamento Estratégico; 

Formação contínua dos Quadros;  

Contratação de novos Quadros e Formação dos mesmos com vista o reforço da sua 
capacidade técnica e institucional; 

Implementação do SIGTC - Sistema Integrado de Gestão do Tribunal de Contas, cujos 
módulos foram inspirados nas normas internacionais de Auditoria e Contabilidade 
Pública, bem como nas normas da Organização Internacional das Instituições 
Superiores de Controlo Externo – INTOSAI. 

 

Conta Geral do Estado 

A Conta Geral do Estado é definida como o conjunto das demostrações financeiras, 
documentos de natureza contabilística, orçamental e de tesouraria, relatórios de 
desempenho da gestão orçamental, financeira, patrimonial e operacional, incluindo a 
guarda de bens e valores públicos, que devem ser presentes ao órgão de controlo 
externo, nos termos e prazos que a lei determina, (vide alínea b) do Artigo 162º da 
Constituição da República, conjugado com o Artigo 58º e seguintes da Lei nº 15/10 de 
14 de Julho). 

 
A Conta Geral do Estado, sendo um instrumento indispensável para se aferir a 
regularidade e a conformidade da gestão financeira pública, e enquanto ferramenta 
primordial para o conhecimento dos resultados obtidos pelo Executivo na sua tarefa de 
gestor da “ Res Públicae”, está subjacente ao Princípio Republicano consagrado na 
Constituição associado a outros princípios como sejam, os princípios da 
Responsabilidade Financeira, da transparência e da boa governação, na utilização e 
gestão dos valores públicos, do Controlo de boa administração, no âmbito do Erário. 

Incidência do Parecer 

Nos termos do nº 1 do Artigo 7º da Lei nº 13/10, de 9 de Julho, o Parecer a emitir pelo 
Tribunal de Contas sobre a Conta Geral do Estado deverá, entre outras, apreciar os 
seguintes aspectos: 

a) O cumprimento da Lei do Orçamento Geral do Estado e demais 
legislação complementar; 

b) A actividade financeira do Estado, nos domínios do património, receitas, 
despesas, tesouraria e créditos públicos; 

c) As responsabilidades directas ou indirectas do Estado, incluindo a 
concessão de avales e garantias; 
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d) O inventário do património do Estado; 
e) As subvenções, subsídios, benefícios fiscais, créditos e outras formas de 

apoio concedidas pelo Estado; 
f) A execução dos programas de acção, investimento e financiamento das 

empresas públicas, bem como o emprego ou aplicação das subvenções a 
cargo dos fundos autónomos. 
 

O nº 1 do artigo 60º da Lei nº 13/10, de 9 de Julho dispõe que para além dos aspectos 
referidos no nº 1 do artigo 7º da presente Lei o parecer do Tribunal de Contas sobre a 
Conta Geral do Estado deve, igualmente, incidir sobre: 

a) O Orçamento da Segurança Social; 
b) A execução do plano das privatizações; 
c) A aplicação das receitas das privatizações; 
d) As doações e outras formas de assistência não onerosa de organismos 

internacionais; 
e) Outros aspectos que a lei venha determinar. 
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3 A situação das Finanças Públicas em Angola (no âmbito da 
Conta Geral do Estado – CGE) 
 
A história das Finanças Públicas em Angola pode ser dividida em duas fases: antes e 
depois da implementação do Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado – 
SIGFE numa nova plataforma web, o que ocorreu a partir de Janeiro de 2004.  
 
A implementação do referido Sistema, ao propiciar a utilização de instrumentos de 
tecnologia avançada, trouxe ganhos resultantes da padronização dos métodos e rotinas 
de trabalho, da interligação de todas as Unidades do território nacional, com a digitação 
de forma descentralizada e o registo contabilístico da execução orçamental, financeira e 
patrimonial em tempo real.  
  
Para além dos desenvolvimentos mencionados anteriormente, o SIGFE motivou a 
instituição do Sistema Contabilístico do Estado, que promoveu a reorganização dos 
serviços de contabilidade pública, baseado na introdução de métodos modernos de 
planificação contabilística através da implementação de um Plano de Contas unificado e 
da adopção do método das partidas dobradas nos registos. 

Com isso tornou-se possível a implantação da contabilidade patrimonial, por meio do 
registo dos bens, direitos e obrigações e da execução orçamental e financeira e como 
consequência a geração automática das demonstrações financeiras e dos relatórios de 
execução, tudo em conformidade com a Lei Quadro do Orçamento Geral do Estado.  

O Sistema Contabilístico do Estado inclui as normas de contabilidade pública, que 
observam, no que for pertinente, as orientações das Normas Internacionais de 
Contabilidade para o Sector Público editadas pela International Federation of 
Accountants – IFAC.   

Deste modo, houve substancial melhoria das informações e a elevação do nível de 
transparência da execução orçamental, financeira e patrimonial, criando as bases para a 
elaboração da Conta Geral do Estado e as condições para o fortalecimento do exercício 
do controlo interno e externo. 
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4 Economia Mundial 
   
No ano de 2011, as economias mundiais encontravam-se ainda sob os efeitos da crise 
financeira que teve o seu início em 2008. Dados do FMI sobre o respectivo ano, 
apontavam um crescimento de 4,2 % com os indicadores actualizados do 1º Semestre de 
2010. 

As instituições e os mercados ainda se encontravam fragilizados, procurando contudo 
restabelecer a estabilidade e a confiança nas políticas governamentais sustentadas e nos 
mercados financeiros. Centrou-se o esforço na implementação de políticas fiscais 
credíveis acompanhadas de medidas de reformas adequadas capazes de induzir ao 
crescimento a médio prazo. 

O risco soberano das economias avançadas, sobretudo na Europa, teve um impacto no 
crescimento rápido da Dívida Pública e na deterioração dos balanços fiscais com 
possibilidade do retorno da crise do sistema bancário internacional que se manteve 
muito dependente do suporte governamental e dos bancos centrais.  

Esta realidade proporcionou uma revisão da agenda política dos países para que 
incluísse medidas para a redução do risco soberano, isto é, redução da dívida pública e 
passar a mensagem de credibilidade através da estratégia de estabilidade fiscal. 

O desafio enfrentado em 2011 foi a redução do desemprego visto que a cifra de 270 
milhões de pessoas foi estimada como desempregadas a nível do mundo, o que 
representou um aumento de 30 milhões quando comparado com o ano de 2007. 

Quadro 1 - Comportamento das Taxas de Crescimento da Economia Mundial (2009, 2010 e 2011) 

 
Fonte: Lei nº 26/10, de 28 de Dezembro-Lei do OGE-2011 

 

COMÉRCIO INTERNACIONAL 

O crescimento da economia mundial mostra que os seus níveis são devidos em parte no 
aumento do comércio mundial. Fala-se das economias asiáticas como sendo aquelas 
que, com grandes investimentos na industria manufactureira, as que mais 
impulsionaram o aumento das trocas mundiais, ressaltando a taxa de câmbio destas 

Taxas de crescimento (%) 2009 2010 2011

Mundo -0,6 4,8 4,2
Economias Avançadas -3,2 2,7 2,2
Estados Unidos -2,6 2,6 2,3
Zona Euro -4,1 1,7 1,1
África Subsariana 2,6 5 5,5
Angola 2,7 6,7 7,6
América Central e do Sul -1,7 5,7 4
Ásia em Desenvolvimento 6,9 9,4 8,4
Comunidade de Países Independentes -6,5 4,3 4,6
Europa Central e do Leste -3,6 3,7 3,1
Médio Oriente e Norte de África 2 4,1 5,1
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economias como uma outra grande variável. É de salientar que a depreciação da moeda 
chinesa mesmo sendo de forma leve em termos reais, também estimulou o comércio. 

ECONOMIA NACIONAL   

Dados oficiais1 mostram que a economia interna em 2011 permaneceu tímida, tendo 
sido tema dominante o pagamento dos atrasados internos. O exercício também foi 
marcado por um aumento considerável das receitas do Estado, por força do aumento do 
preço médio do petróleo bruto no mercado internacional. A despesa fiscal também teve 
níveis elevados de execução.   

SECTOR REAL   

Os reflexos da crise económica mundial em Angola desde o ano de 2009 foram medidos 
pela contracção da procura e pelo comportamento do preço médio do Petróleo Bruto, o 
que traduziu um decréscimo em termos reais ao PIB petrolífero em 5,1%. O 
desempenho do sector petrolífero foi positivo nos anos subsequentes conforme o 
quadro. 

Quadro 2 - Comportamento do Produto Nacional Bruto 2009-2012 

Fonte: Lei nº 26/10, de 28 de Dezembro-Lei do OGE-2011. 

O sector não petrolífero contribuiu positivamente para a taxa de crescimento da 
economia, destacando-se assim, os sectores que mais dinâmica apresentou, agricultura 
com 29 % do crescimento real, Energia com 21,3% e a construção 23,8%. O contrário 
ocorreu com os sectores das pescas com o declínio da sua produção de 8,7% e de 1,5%, 
respectivamente conforme quadro a seguir: 

 

 

                                                           
1
 Dados do Minfin-Relatório da Conta Geral de Estado de 2011 

Indicadores

Taxas de Crescimento (%) 2009 2010 2011 2012

PIB 2,41 4,5 7,6 15,5
PIB Petróleo -5,1 2,7 2,3 11,9
PIB não Petrolífero 8,31 5,7 11,2 17,7
Diamante 4,6 -2,4 18,3 41,7
Construção 23,8 -10,8 2,8 14
Produção Média do Petróleo (mil barril/dia) 1.809,0 1.857,9 1.901,0 2.133,6
Produção Anual de Diamantes (mil quilates) 9.320 9.095 10.759 15.250
Preço de Petróleo (USD/barril) 60,9 64,4 68,0 68,0
Preço de Diamante (quilates) 79,6 114,2 98,3 108,5
PIB a preços correntes (milhões de usd) 66.994.91 80.904,9 85.009,7 97.455,7
PIB a preços correntes (milhões de KZ) 5.988,70 7.445,70 8.392,20 10.720,10

Projecções
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Quadro 3 - Taxa de Crescimento Real do PIB 

 
Fonte: Lei nº 26/10, de 28 de Dezembro-Lei do OGE-2011 

 
Segundo o Relatório Macroeconómico da Conta Geral de Estado a agricultura e pesca, 
com uma taxa de crescimento real de 26,4%, a construção com 12,0% e a indústria 
transformadora com 13,0%, constituíram os sectores mais dinâmicos da economia 
nacional.  

Inflação   

Ainda de acordo com o Relatório Macroeconómico da Conta Geral de Estado, a taxa de 
inflação acumulada anual, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor da Cidade de 
Luanda foi, em 2011 de 11,4%, face ao objectivo estabelecido de 12,0%.  

Sector Monetário e Externo   

O mesmo relatório avança que a execução da política monetária continuou assente no 
princípio de esterilização da liquidez na economia, tendo em conta a necessidade de 
manutenção da estabilidade dos preços e o equilíbrio das contas externas do país.  

A aplicação de tal princípio levou a que se procedesse a uma gestão da liquidez na 
economia com recurso à esterilização ex-ante dos recursos exigíveis para os pagamentos 
internos do Tesouro Nacional cobertos com receita petrolífera, tanto com a venda de 
divisas, quanto com a emissão de dívida pública (Bilhetes do Tesouro, Obrigações do 
Tesouro e Títulos do Banco Central).  

Outros instrumentos utilizados em menor magnitude foram a taxa de redesconto (cujo 
nível foi reduzido dos 25,0% para 20,0%) e as reservas obrigatórias (cujo coeficiente foi 
novamente reduzido de 25,0% para 20,0%, no caso dos depósitos em moeda nacional, 
tendo-se mantido nos 15,0% para os depósitos denominados em moeda estrangeira).   

A liquidez global registou uma contracção acumulada de cerca de 15,4%, explicada por 
uma contracção na componente em Moeda Nacional de 16,3%, uma vez que no mesmo 
período a componente em Moeda Estrangeira expandiu 4,4%.   

PIB a preços correntes do Mercado (mil milhões de KZ) 6.316,2 5.988,7 7.445,7 8.392,2
Taxa de Crescimento Real (preços do ano anterior) % 13,8 2,4 4,5 7,6
Sector Petrolífero 12,3 -5,1 2,7 2,3
Sector Não Petrolífero 15 8,3 5,7 11,2
Composição % 100 100 100 100
Agricultura, Pecuária e Pesca 6,8 104,4 11 12,2
Indústria Extractiva 59 46,7 48,4 43,1
Petróleo Bruto e Gás 57,9 45,6 47,3 42,1
Diamantes e Outras Extractivas 1,1 1,1 1,1 1
Indústria Transformadora 4,9 6,2 6,5 8,1
Energia Eléctrica 0,1 0,1 0,1 0,2
Construção 5,2 7,7 6,2 6,4
Serviços Mercantis 17,9 21,2 20,3 21,8
Outros 6,1 7,8 7,4 8,3

Indicadores
2009 2010

Projecções

2011 2012
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A Reserva Monetária expandiu-se em 4,4%, influenciada fortemente pela Base 
Monetária. A Base Monetária Ampla registou uma expansão de 20,2%, tendo sido 
influenciada pela forte expansão das reservas bancárias em moeda estrangeira que 
registou um crescimento de 47,5%.   

As Reservas Internacionais Líquidas tiveram um crescimento de 49,4%, tendo o stock 
se situado em USD 25.900,8 milhões, valor superior ao previsto, derivado do aumento 
do preço do petróleo no mercado internacional.   

A taxa de câmbio de referência depreciou-se em 2,8%, enquanto a taxa anual de juro 
dos Bilhetes do Tesouro de 364 dias diminuiu de 13,6% para 5,9%.   
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5 Desenvolvimento do Parecer 
 

5.1 Avaliação do Desempenho Orçamental  
 

O Orçamento Geral do Estado para o exercício de 2011, aprovado pela Lei n.º 26/10, de 
28 de Dezembro, estimou receitas no montante de Kz 4.172.417,7 milhões e fixou 
despesas no igual valor. Devido a conjuntura económica, o orçamento inicialmente 
previsto foi revisto com uma variação positiva de Kz 208.021,3 milhões perfazendo 
assim um montante de Kz 4.380.439,0 milhões, com um acréscimo de 4,9%. 

Destaca-se na avaliação da execução orçamental, o resultado positivo (superávit) de Kz 
898.213,5 milhões, resultante de receitas arrecadadas no valor de Kz 5.208.919,1 
milhões e despesas executadas de Kz 4.310.705,6 milhões. 

As receitas orçamentais arrecadadas incluído a receita do Instituto Nacional de 
Segurança Social – INSS corresponderam a 118,9% da receita prevista. 

 

5.1.1 – Receitas Orçamentais   
 

Quadro 4 - Receitas Previstas x Arrecadadas 

 

 

Receitas Correntes 3.580.044,1 81,7 4.682.609,9 89,9 -1.102.565,8 130,8

Receitas petrolífera 2.748.441,9 62,7 3.745.121,7 71,9 -996.679,8 136,3

Imposto S/ Rendimentos Da Indústria Petrolífera 543.471,8 12,4 652.311,1 12,5 -108.839,3 120

Imposto S/ Rendimentos Da Transacção Do Petróleo 271.257,6 6,2 328.068,0 6,3 -56.810,4 120,9

Imposto S/ Produção Da Indústria Petrolífera 214.001,6 4,9 236.876,8 4,5 -22.875,2 110,7

Imposto S/ Consumo De Derivados Do Petróleo 9.959,3 0,2 18.084,7 0,3 -8.125,3 181,6

Rendimentos Do Petróleo 1.709.745,4 39 2.509.775,1 48,2 -800.029,7 146,8

Outras Receitas Petrolíferas 6,2 0 6,1 0 0,1 98,4

Receitas diamantíferas 11.044,8 0,3 13.326,3 0,3 -2.281,6 120,7

Imposto Industrial (Diamantes) 6.224,3 0,1 8.864,1 0,2 -2.639,8 142,4

Imposto S/ Produção De Diamantes 4.807,1 0,1 4.460,7 0,1 346,3 92,8

Rendimentos Dos Diamantes 13,4 0 1,5 0 11,9 11,1

Outras Receitas Diamantíferas 0,0 0,0 0 0,0 0

Outras Receitas Tributárias 775.727,3 17,7 814.420,2 15,6 -38.692,9 105

Outras Receitas Patrimoniais 16.023,5 0,4 58.030,0 1,1 -42.006,5 362,2

Receita De Serviços 7.400,4 0,2 8.453,1 0,2 -1.052,7 114,2

Receitas de Transferências Correntes 584,8 0 0,0 0 584,8 0

Receitas Correntes Diversas 20.821,4 0,5 43.258,6 0,8 -22.437,2 207,8

Receitas de Capital 800.395,0 18,3 526.309,2 10,1 274.085,8 65,8

Financiamentos Internos 278.651,4 6,4 324.383,5 6,2 -45.732,1 116,4

Financiamentos Externos 515.727,1 11,8 200.691,0 3,9 315.036,0 38,9

Outras receitas de Capital 6.016,5 0,1 1.234,7 0 4.781,8 20,5

Total Geral 4.380.439,0 100 5.208.919,1 100 -828.480,0 118,9

Part % Part % % ExecuçãoDesignação Receita Prevista Receita Arrecadada Diferença
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Constatações 

a) Com base no quadro anteriormente demonstrado constata-se um aumento em 
todas as naturezas das receitas. As receitas correntes incluindo as do Instituto 
Nacional de Segurança Social –INSS tiveram um nível de realização  de 130,8% 
e um peso de 89,9 % no total das receitas. A magnitude deste percentual resulta 
das receitas petrolíferas que continuam a ter um peso significativo na economia 
atingindo um total de 71,9% do total das receitas arrecadadas, influenciado pela 
subida do preço médio do barril de petróleo bruto de USD 68,72 para USD 
100,13; 
 

b) As receitas de capitais tiveram um grau de realização de 65,8% e um peso de 
10,1% sobre o total das receitas; 
 

c) Refira-se que o sector diamantífero, não obstante a crise económica e financeira 
mundial que afectou directamente a sua actividade, teve um desempenho 
favorável ao apresentar receitas arrecadadas em kz 13.326,3 milhões com um 
grau de realização de 120,7% correspondendo a 0,3% de peso na receita total. 
De salientar que a sua participação nas receitas foi aquém das expectativas, 
tendo em conta a sua importância na economia; 
 

d) Conforme se pode apreciar pelo quadro, verifica-se que as Outras Receitas 
Tributárias, que incluem os impostos de diversas naturezas, taxas, receitas 
emolumentares e contribuições, tiveram um desempenho positivo com um grau 
de realização de 105% tendo uma participação na receita total de 15,6%. 
Acresce-se ainda que as Outras Receitas Patrimoniais tiveram um grau de 
realização de 362,2%.  
 

e) As Receitas de Serviços com uma realização de 114,2% contribuíram com 0,2% 
no global das receitas;  
 

f) É de realçar que o orçamento previa arrecadar cerca de Kz 584,8 milhões em 
Receitas de Transferências Correntes, porém, no final do exercício esta rubrica 
apresentou saldo nulo; 
 

g) As Receitas Correntes Diversas, neste orçamento tiveram um nível de realização 
de 207,8% e um peso de 0,8% no total; 
 

h) As Receitas de Financiamentos Internos tiveram um grau de realização de 
116,4% e uma participação de 6,2% no total das receitas; 
 

i) As Receitas de Financiamentos Externos com um grau de realização de 38,9% e 
uma participação de 3,9% no total das receitas. 
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Gráfico 1 - Receitas Previstas x Arrecadadas 

 

 

5.1.2 – Despesas Orçamentais 
 

Quadro 5 - Despesa Orçamentada x Liquidada 

 

Constatações 

As Despesas Orçamentais realizadas em 2011, no valor de Kz 4.310.705,6 milhões 
incluem as despesas do INSS e apresentaram a seguinte execução: 

62.7%

0.3%

17.7%

0.4% 0.2% 0.0% 0.5%

18.3%

71.9%

0.3%

15.6%

1.1% 0.2% 0.0% 0.8%

10.1%

Receitas

petrolífera

Receitas

diamantíferas

Outras

Receitas

Tributárias

Outras

Receitas

Patrimoniais

Receita De

Serviços

Receitas de

Transferências

Correntes

Receitas

Correntes

Diversas

Receitas de

Capital

Receita
Prevista

%

Despesa Orçamentada Despesa Liquidada

Despesas Com O Pessoal

Despesas Com O Pessoal Civil 440.938,3                              435.158,1                          98,7                  10,1                      

Despesas Com O Pessoal Militar 198.828,9                              198.245,8                          99,7                  4,6                        

Despesas Com O Pessoal Paramilitar 183.762,8                              183.499,0                          99,9                  4,3                        

Total 823.530,1                              816.902,9                          99,2                  19,0                      

Contribuições  do Empregador 53.234,9                                51.510,8                            96,8                  1,2                        

Despesas em bens e Serviços

Bens 221.452,4                              213.287,6                          96,3                  4,9                        

Serviço de Saúde 17.999,8                                17.732,4                            98,5                  0,4                        

Serviço de Ensino 13.101,8                                12.132,9                            92,6                  0,3                        

Serviço de Energia e Água 7.641,0                                  7.448,7                              97,5                  0,2                        

Serviço de Limpeza e Saneamento 23.398,4                                23.133,2                            98,9                  0,5                        

Outros Serviços 671.642,8                              640.921,6                          95,4                  14,9                      

Total 955.236,1                              914.656,4                          95,8                  21,2                      

Despesas De Capital -                         

Investimentos 782.682,0                              763.490,1                          97,5                  17,7                      

Transferencias De Capital 11.590,8                                11.590,8                            100,0                0,3                        

Aplicação em Activos Financeiros 46.281,9                                46.084,3                            99,6                  1,1                        

Amortização da Dívida Interna 545.133,5                              545.131,8                          100,0                12,6                      

Amortização da Dívida Externa 155.258,9                              155.258,9                          100,0                3,6                        

Outras Despesas de Capital 6,9                                           4,9                                       71,0                  0,0                        

Total 1.540.954,0                          1.521.560,7                      98,7                  35,3                      

Juros da Dívida -                         

Divida Interna 54.400,6                                54.400,6                            100,0                1,3                        

Divida Externa 27.055,8                                27.055,8                            100,0                0,6                        

Total 81.456,4                                81.456,4                            100,0                1,9                        

Subsídios e Transferencias Correntes -                         

Susidios á Preço 740.366,5                              740.366,5                          100,0                17,2                      

Subsídios p/Cob. Out. Custos Operacionais 27.598,7                                27.598,7                            100,0                0,6                        

Transfêrencias p/Cob. Out. Custos Op. S. Aut. 16,5                                        16,5                                    100,0                0,0                        

Pensão de Ref. Antigos Combatentes 126.772,9                              126.451,9                          99,7                  2,9                        

Bolsa de Estudo 6.154,1                                  6.085,1                              98,9                  0,1                        

Subsídios Autoridades Tradicionais 9.379,8                                  8.902,3                              94,9                  0,2                        

Outras Transferencias Correntes 15.739,1                                15.197,4                            96,6                  0,4                        

Total 926.027,6                              924.618,4                          99,8                  21,4                      

 Peso no Total do 

Orçam.Liquidado 

Execução
Classificação Funcional
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a) Com relação a rubrica de Despesas com Pessoal orçamentadas em Kz 823.530,1 
milhões verificou-se que houve um nível de execução de 99,2 % comparada com 
a despesa liquidada, com um peso de 18,9% nas despesas total; 
 

b) As contribuições do empregador apresentaram um grau de execução na ordem 
de 96,8% das despesas liquidadas e um peso de 1,2% na despesa total;   
 

c) No que respeita a despesa em Bens e Serviços orçamentada em Kz 955.236,2 
milhões, apresentou um grau de execução de 95,7% e um peso nas despesas total 
de 21,2%; 
 

d) As despesas de capital representaram um grau de execução na ordem dos 98,7% 
e um peso de 35,3% na despesa total. 
 

e)  O nível de execução dos Juros da Dívida com base no valor orçamentado de Kz 
81.456,4 milhões foi de 100% das despesas liquidadas e com um peso de 1,9% 
na despesa total. 
 

f) As Despesas com Subsídios e Transferências Correntes ascenderam em média 
uma execução de 99,8% em comparação com o valor total orçamentado de Kz 
926.027,6 milhões; e um peso de 21,5% na despesa total; 

 
Gráfico 2 - Despesa Orçamentada x Liquidada 
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5.1.3-  Despesa por Função e Subfunção do OGE 
 

Quadro 6 - Despesa por Função e Subfunção do OGE 

FUNÇAO VALOR % Na 
Funçao 

% No 
OGE 

Executado 

TOTAL GERAL 4.310.705,6   100 
Educação 318.402,3 100 7,4 
Ensino Primário E Pré-Primário 200.446,4 63,0   
Ensino Secundário 41.010,2 12,9   
Ensino Superior 32.257,3 10,1   
Outros  44.688,3 14,0   
Saúde 176.699,1 100 4,1 
Produtos, Aparelhos E Equipamentos Médicos 16.286,5 9,2   
Serviços Hospitalares 107.128,6 60,6   
Serviços De Saúde Pública 23.101,4 13,1   
Outros Serviços de saúde  30.182,5 17,1   
Protecção Social 906.044,9 100 21,0 
Velhice 106.071,7 11,7   
Sobrevivência 28.704,0 3,2   
Doença e Incapacidade, Família e Infância, e Habitação 4.919,4 0,5   
Investigação E Desenvolvimento Em Protecção Social 96,6 0,0   
Serviços De Protecção Social Não Especificados 766.253,1 84,6   
Recreação, Cultura E Religião 54.083,8 100 1,25 
Serviços Recreativos E Desportivos 10.146,3 18,8   
Serviços Culturais 6.132,5 11,3   
Serviços De Difusão E Publicação 34.446,1 63,7   
Outros serviços e acçoes 3.358,9 6,2   
Habitação E Serviços Comunitários 121.353,6 100 2,8 
Desenvolvimento Habitacional 39.769,5 32,8   
Desenvolvimento Comunitário 44.557,0 36,7   
Abastecimento De Água 36.300,3 29,9   
Iluminação Das Vias Públicas 703,9 0,6   
Habitação E Serviços Comunitários Não Especificados 22,9 0,0   
Protecção Ambiental 32.555,3 100 0,8 
Gestão De Resíduos 23.785,3 73,1   
Gestão De Águas Residuais 2.825,9 8,7   
Protecção Da Biodiversidade E Da Paisagem 5.310,0 16,3   
Investigação E Desenvolvim.Em Protecção Do Ambiente 478,9 1,5   
Serviços De Protecção Ambiental Não Especificados 155,1 0,5   
Defesa 394.660,5 100 9,2 
Segurança E Ordem Pública 279.170,3 100 6,5 
Serviços Policiais 48.520,9 17,4   
Serviços De Bombeiros 448,5 0,2   
Tribunais 9.131,1 3,3   
Prisões 217,8 0,1   
Serviços De Segurança E Ordem Pública Não Especificados 220.852,0 79,1   
Assuntos Económicos 543.069,1 100 12,6 
Assuntos Económicos Gerais, Comerciais E Laborais 48.908,9 9,0   
Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 48.236,4 8,9   
Combustiveis E Energia 90.545,0 16,7   
Indústria Extractiva, Transformadora E Construção 5.192,4 1,0   
Transportes 315.641,3 58,1   
Comunicações 17.016,8 3,1   
Investigação E Desenvilvimento(I&D)Em 
Assunt.Económicos 75,8 0,0   
Outras Actividades e Assuntos Económicos Não 
Especificados 17.452,6 3,2   
Serviços Públicos Gerais 1.484.666,9 100 34,4 
Órgãos Executivos E Legislativos 540.191,5 36,4   
Assuntos Financeiros E Fiscais 39.604,8 2,7   
Relações Exteriores 72.410,7 4,9   
Serviços Gerais e Investigação Básica 35.097,9 2,4   
Serviços Gerais Da Administ.Pública Não Especificados 33.654,5 2,3   
Operações De Dívida Pública 763.707,6 51,4 17,7 
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FUNÇAO VALOR % Na 
Funçao 

% No 
OGE 

Executado 

Operações Da Dívida Pública Interna 581.392,6 39,2 13,5 
Operações Da Dívida Pública Externa 182.315,0 12,3 4,2 

Fonte: SIGFE 

 

O quadro anteriormente demonstrado, apresenta o OGE executado por função e 
subfunção, segundo o nº. 1 do Artigo 15º da Lei n.º 15/10, de 14 de Julho, a 
classificação funcional-programática tem por escopo vincular a despesa orçamental à 
acções e aos objectivos e metas, observando, para esse efeito, opções de política 
económica. 

A justificativa do destaque da análise da despesa nesses termos na Conta Geral do 
Estado, está baseada na alínea a) do n.º 3 do Artigo 58º da Lei n.º 15/10 de 14 de Julho. 
Nos termos do presente Parecer, a análise foi feita relevando o percentual de cada 
função-programa no OGE, e o percentual de cada subfunção dentro da função 
correspondente, como se segue: 

Constatações 

a) Educação  

Neste domínio, o Orçamento executado foi de Kz 318.402,3 milhões, representando 
7,4% do OGE. Deste valor, 62,9% foram alocados no Ensino Primário e Pré-Primário, 
12,9% para o Ensino Secundário, 10,1% para o Ensino Superior, e 14,0% para as 
demais áreas do ensino; 

b) Saúde 

No domínio da Saúde, o Orçamento executado foi de Kz 176.699,1 milhões 
correspondendo a 4,1% do OGE. Deste valor, 60,6% foram alocados para os Serviços 
Hospitalares, 13,1% para os Serviços de Saúde Pública, 9,2% para os Produtos, 
Aparelhos e Equipamentos Médicos, e 17,1% para Outros Serviços de Saúde; 

c) Protecção Social 

Neste Sector, o total executado foi de Kz 906.044,8 milhões equivalente a 21,0% do 
OGE. É de realçar que do valor total, a parcela relativa a velhice foi de 11,7%, para a 
sobrevivência 3,2%, para doença e incapacidade, família e infância, e habitação 0,5%. 
Além do exposto, verificou-se que a maior parte da execução, de 84,6%, correspondeu a 
Serviços de Protecção Social não Especificados;  

d) Recreação, Cultura e Religião  

No que respeita a este Sector, o Orçamento executado foi de Kz 54.083,7 milhões, 
equivalente a 1,2% do OGE. Deste valor, 63,7% representam os Serviços de Difusão e 
Publicação, 18,8% para os Serviços Recreativos e Desportivos, 11,3% para os Serviços 
Culturais, e 6,2% para Outros Serviços e Acções (Religiosos, Investigação e 
Desenvolvimento e Outros Serviços à Comunidade); 
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e) Habitação e Serviços Comunitários 

Quanto a este Sector, o Orçamento executado foi de Kz 121.353,6 milhões, 
correspondente a 2,8% do OGE, onde 29,9% foram alocados para o Abastecimento de 
Água, 36,7% para o Desenvolvimento Comunitário, 32,8% para o Desenvolvimento 
Habitacional e 0,6% para a Iluminação das Vias Públicas; 

f) Protecção Ambiental 

Neste domínio, o valor executado correspondeu a Kz 32.555,3 milhões que equivale a 
0,8% do OGE. Deste montante, 73,1% refere-se a Gestão de Resíduos, 16,3% para a 
Protecção da Biodiversidade e da Paisagem, 8,7% para a Gestão de Águas Residuais; 

g) Defesa, Segurança e Ordem Pública  

Neste domínio, foi executado Kz 394.660,5 milhões, equivalente a 9,2 % do OGE, 
sendo que na Segurança e Ordem Pública foi executado Kz 279.170,3 milhões 
correspondente a 6,5% do total. A maior parte deste valor foi alocada a Serviços 
Policiais em 17,5% e aos Tribunais 3,3%. 

h) Assuntos Económicos  

No que respeita a este sector, o Orçamento executado foi de Kz 543.069,1 milhões 
equivalente a 12,6% do OGE. Deste valor, para os Combustíveis e Energia foram 
alocados 16,7%, para a área de Transportes 58,1%, para os Assuntos Económicos 
Gerais, Comerciais e Laborais 9,0% e Agricultura, Silvicultura, Pesca e Caça 
corresponde a 8,9%. 

i) Serviços Públicos Gerais   

Neste domínio, o valor executado foi de Kz 1.484.666,9 milhões, equivalente a 34,4 % 
do OGE, sendo que a parcela dos Órgãos Executivos e Legislativos foi de 36,4%, 
Relações Exteriores 4,9%, Assuntos Financeiros e Fiscais 2,7%; 

Por outro lado, as Operações de Dívida Pública, alocados pelo Estado no cumprimento 
das obrigações no país e no exterior, corresponderam a 51,4% dos Serviços Públicos 
Gerais.   

 

5.2 – Avaliação do Desempenho Financeiro e Patrimonial 

5.2.1 - Balanço Financeiro 
 

Segundo o Artigo 60º da Lei n.º 15/10, de 14 de Julho define-o como demostrativo da 
receita e despesa orçamental, incluindo os pagamentos e recebimentos de natureza 
extra-orçamental, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício 
anterior e o que se transferem para o exercício seguinte. 
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O quadro n.º 14 Síntese do Fluxo do Balanço Financeiro (que consta da página 28 do 
Relatório Descritivo da Conta Geral do Estado) realça um resultado positivo (Superávit) 
no valor de Kz 781.634,9 milhões, que representa a variação entre as Disponibilidades 
dos dois últimos exercícios, no caso 2010 e 2011.  

 

5.2.2 - Balanço Patrimonial 
 

Quadro 7 - Balanço Patrimonial - Activo 

 
Fonte: CGE 2011 
 

 
Constatações 

a) A Disponibilidade Financeira no valor de Kz 1.704.820,0 milhões é constituída 
por recursos financeiros existentes nos bancos do País e no Exterior, ressaltando 
que no País é formada pelos saldos na Conta Única (em moeda nacional e em 
moeda estrangeira convertida em kwanzas à data do Balanço) e no Exterior 
pelos saldos das contas das Missões Diplomáticas e também das Linhas de 
Crédito;  
 

b) Os Créditos em Circulação, no valor de Kz 303.882,0 milhões, representam a 
Dívida Fiscal Líquida da Sonangol, referente aos fluxos dos exercícios, a partir 
de 2009, ano que teve início a contabilização da respectiva dívida; 
 

c) A Dívida Fiscal Líquida é resultante da contabilização da Receita Mensal 
Declarada pela Sonangol, deduzida da taxa de supervisão e fiscalização de 

ACTIVO 2011
Activo Circulante 2.568.026,5

  Disponível 1.704.820,0

    Em Moeda Nacional 1.531.064,3

    Em Moeda Estrangeira 173.755,7

  Créditos em Circulação 303.882,0

  Valores Activos Pendentes 559.324,5

Realizável a Longo Prazo 142.973,0
  Institituições e Agentes Devedores 142.973,0

  Activo Permanente 3.227.634,9

    Investimentos de Natureza 
Financeira

17.593,8

    Imobilizado 3.210.041,0

      Bens Móveis e Imóveis 3.209.654,8

      Activos Intangiveis 386,2

Total do Activo 5.938.634,4
Contas de Ordem Activa 1.047.568,4

Outras Contas de Ordem Activa 178.922,6

Total Geral 7.165.125,4
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10,0% retida na origem, bem como da Receita Recebida pelo Estado através de 
Documento de Arrecadação de Receita - DAR, dos carregamentos de petróleo 
por contratos de financiamento e das Despesas Quase Fiscais assumidas pela 
Concessionária em nome do Estado e compensadas na referida Receita; 
 

d) A conta Valores Activos Pendentes, com saldo de Kz 559.324,5 milhões, 
representa: 
• As operações em trânsito relativas à desembolsos de financiamentos em 

linhas de crédito relacionados com a execução de projectos de 
investimentos; 

• As despesas de prémios de seguro de financiamentos de linhas de crédito;  

• As despesas do Estado pagas pela Sonangol;  
• A taxa de supervisão à Sonangol a ser amortizada nas despesas orçamentais 

na medida do recebimento da Receita da Concessionária; 

• As transferências para Banco de Desenvolvimento de Angola para 
financiamento da economia real. 

 
e) Os Empréstimos e Financiamentos a Instituições e Agentes Devedores no valor 

de Kz 142.973,0 milhões, referente à transferência aos diversos Fundos. Dentre 
os valores transferidos destaca-se os do Fundo Nacional do Desenvolvimento, 
que teve um incremento de 67,8% em 2011. 
 

f) No saldo do Activo Permanente no valor de Kz 3.227.634,9 milhões, destaca-se 
Kz 3.209.654,8 milhões relativo a Bens Móveis e Imóveis. O saldo do Activo 
Permanente corresponde às aquisições a partir de 2004. 
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Quadro 8 - Balanço Patrimonial - Passivo 

 
Fonte: CGE 2011 

 

Constatações 

a) No quadro anteriormente demonstrado, foi notado o cumprimento contabilístico 
em relação ao Passivo Circulante na segregação das dívidas quanto aos prazos 
de pagamento com vista a atender o disposto no n.º 14 do Artigo 5.º do Decreto 
Presidencial 309/10, de 29 de Dezembro, que define como dívidas de exercícios 
findos apenas aquelas que resultem de despesas que tenham sido liquidadas e 
não pagas até ao encerramento de exercício financeiro seguinte. 

Quadro 9 - Segregação da Dívida 

 
*Refere-se a 2009 e 2008 

 
b) Com isso, a dívida de exercícios findos (Ano 2011 e 2010), que está classificada 

no Passivo Circulante, soma Kz 44.674,5 milhões e representa os Restos a 
Pagar, também designada como Dívida Flutuante. 

Passivo 2011
Passivo Circulante 436.677,8
  Depósitos Exigíveis 0,5
  Fornecedores de Bens e Serviços 18.960,9
  Pessoal a Pagar 0
  Contribuições de Empregador a Recolher 0,2
  Outras Obrigações 0
  Dívida Pública em Processo de Pagamento 0
  Operações de Crédito 392.003,3
    Divida Interna 380.775,1
    Divida Externa 11.228,2
  Subsídios e Transf.a Conceder 4.383,1
  Dívida do Exercício Anterior 21.329,8
  Outros Passivos Circulantes 0
Exigível a Longo Prazo 1.971.564,6
  Operações de Crédito 1.674.405,1
    Dívida Interna 775.317,5
    Dívida Externa 899.087,6
  Dívida Antecedente ao Ano Anterior 297.159,5
Património Líquido 3.530.392,0
  Resultado do Exercício 1.633.898,0
  Resultado Acumulado 1.896.494,0
Total do Passivo 5.938.634,4
Contas de Ordem Passiva 1.047.568,4
Outras Contas de Ordem Passiva 178.922,6

Total Geral 7.165.125,4

ANO VALOR

2011 23.344,7

2010 21.329,8

Antecedente a 2010 * 297.159,5

TOTAL 341.834,0
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c) O valor de Kz 297.159,5 milhões, referente à dívida antecedente a 2010, foi 

transferida para o Exigível a Longo Prazo, na condição de Dívida Fundada. 
 

d) Quanto a esta segregação o Tribunal não pode deixar de louvar o esforço do 
Executivo no sentido de melhor demonstrar a situação dos passivos do Estado.  
 

e) O valor de Kz 392.003,3 milhões, referente às Operações de Crédito de Curto 
Prazo (a ser paga no horizonte de doze meses), da dívida titulada e contratual, é 
composto de Kz 380.775,1 milhões relativos à Dívida Interna e Kz 11.228,2 
milhões à Dívida Externa, conforme quadro a seguir:  
 

   Quadro 10 - Dívida Interna e Externa a Curto Prazo 

 
    Fonte: CGE 2011 

 

f) As Operações de Crédito de Longo Prazo no valor de Kz 1.674.405,1 milhões, 
(vencível após doze meses), da dívida titulada e contratual, é composto de Kz 
775.317,5 milhões de dívida interna e de Kz 899.087,6 milhões de dívida 
externa, conforme quadro a seguir:  

    Quadro 11 - Dívida Interna e Externa a Longo Prazo 

 
    Fonte: CGE 2011 

 

g) Dessa forma, a dívida de curto e longo prazo totaliza Kz 2.066.408,4 milhões, 
sendo Kz 1.156.092,6 milhões ao nível interno e Kz 910.315,8 milhões ao nível 
externo. 
  

h) Os Títulos estão representados por Bilhetes e Obrigações do Tesouro. 
 

i) O Património Líquido, no valor de Kz 3.530.392,0 milhões, é formado pelo 
Resultado Patrimonial de 2011, que corresponde a Kz 1.633.898,0 milhões e Kz 
1.896.494,0 milhões de resultados acumulados.  

 

5.3 - Verificação in loco 
 

Foi efectuada a análise de âmbito genérico aos resultados globais da Conta Geral do 
Estado e realizadas visitas específicas com a principal finalidade de avaliar a 

Tipo de Formalização Interna Externa Total

Contratos 124.922,8             11.228,2               136.151,0   

Títulos       255.852,3               255.852,3   
Totais          380.775,1            11.228,2               392.003,3   

Tipo de Formalização Interna Externa Total

Contratos 11.900,0        899.087,6            910.987,6   

Títulos          763.417,5                           -                 763.417,5   
Totais          775.317,5         899.087,6            1.674.405,1   
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informação registada, tendo em vista assegurar a respectiva consistência e fiabilidade. 
Foram ainda objecto de tratamento e análise, as consultas ao SIGFE e outros elementos 
remetidos pelas entidades solicitadas para o efeito. 

5.3.1 - Receitas 
 
Constatações 
 

a) A estrutura relativa ao fluxo de contabilização das receitas orçamentais 
compreendeu um conjunto de entidades intervenientes no processo de 
contabilização, entre as quais merecem particular destaque: 

• Direcção Nacional de Contabilidade Pública - DNCP, responsável pela 
coordenação da contabilização das receitas, centralização da informação 
contabilística e pela elaboração da Conta Geral do Estado; 

• Direcção Nacional do Tesouro - DNT, responsável pela centralização, 
controlo e contabilização dos fundos que dão entrada na Conta Única do 
Tesouro - CUT; 

• Direcção Nacional de Impostos - DNI, responsável pela proposição e 
execução da política tributária do Estado e pela fiscalização do seu 
cumprimento. E agrega as informações das alfândegas, repartições 
fiscais, delegações e postos aduaneiros/atendimento e fornece o ficheiro 
da arrecadação para efeito do registo contabilístico no SIGFE. 
 

b)  A DNCP seguiu o processo de contabilização baseado no registo da informação 
remetida pelas Missões Diplomáticas através das Prestações de Contas, com 
desfasamento de dois meses, entretanto com o registo contabilístico no mês de 
referência; 
 

c) A Conta Geral do Estado não incluiu o Relatório de Execução do Plano de 
Privatizações e aplicação das suas receitas, estabelecido na alínea d) do Artigo 
58.º da Lei n.º 15/10, de 14 de Julho. Solicitado o Relatório ao Instituto para o 
Sector Empresarial Público - ISEP, verificou-se que foram arrecadadas receitas 
de Kz 22,5 milhões resultantes do processo de privatização da empresa 
Logitécnica, cujo registo contabilístico não foi localizado no SIGFE; 
 

d) Em relação aos dividendos, ainda com base no relatório do ISEP anteriormente 
referido, foi constatado que num universo de 28 empresas, das quais o Estado 
tem participações, foram arrecadados Kz 153,7 milhões provenientes das 
empresas Cuca, Eka e SODIAM. Cabe destacar que não constam do universo as 
empresas públicas de grande porte, de igual forma o registo contabilístico não 
foi localizado no SIGFE; 
 

e) Das receitas arrecadadas pelos bancos comerciais depois de recolhidas na Conta 
Única do Tesouro - CUT foram deduzidas de 1% devido aos serviços prestados 
que intervieram no processo de arrecadação. Referida dedução foi contabilizada 
como despesas de serviços bancários. 
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f) A análise comparativa da terminologia de contas entre o Resumo Geral de 

Execução da Receita e o Balancete Estático detectou uma desarmonia em duas 
contas, sem contudo prejudicar o valor total da receita, conforme a seguir: 
 

• A Conta 4.1.1.1.5.03 Taxas Estatísticas se encontra no grupo Imposto 
Sobre Comércio Externo (Balancete), porém, no Resumo Geral da 
Execução da Receita por Natureza integra o subgrupo de Taxas. 
 

• A subconta 4.1.9.4 Vendas Diversas ou Eventuais no Balancete se 
encontra no grupo Receitas Correntes Diversas, todavia, no Resumo 
Geral da Execução da Receita por Natureza integra o subgrupo de Outras 
Receitas Correntes. 

 

Recomendações 
 

1. Interligar de forma online no SIGFE todas as Unidades Orçamentais no 
exterior, para que as mesmas possam registar as suas receitas, bem como os 
demais dados da execução orçamental, financeira e patrimonial directamente no 
Sistema; 
 

2. Encerrar as contas bancárias não integradas na CUT e utilizadas por serviços 
arrecadadores de receitas, conforme estabelecido no n.º1 do Artigo 4º do 
Decreto Presidencial n.º 309/10 de 29 de Dezembro; 

 
3. Revisar o Protocolo entre o Ministério das Finanças e os bancos comerciais que 

intervêm no processo de arrecadação de receitas do Estado que estabelece o 
pagamento aos bancos de 1% do valor, que encontra-se desajustado à actual 
realidade orçamental; 

 
4. Adequar a harmonização da tabela de códigos de tributos da DNI com o 

classificador orçamental da receita e o Plano de Contas do Estado. 
 

 
 

5.3.2 - Despesas 
 

Constatações 

a) A execução das Unidades Orçamentais no exterior do país (missões 
diplomáticas), dos Institutos e Serviços Públicos, dos Fundos Autónomos, bem 
como as despesas realizadas em nome do Estado pela Sonangol, não é registada 
directamente no SIGFE, sendo tal registo efectuado, pela DNCP, através das 
Prestações de Contas enviadas periodicamente ao MINFIN; 
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b) Não observância rigorosa por parte de algumas UO´s de normas sobre a 
execução do orçamento no que diz respeito aos procedimentos adoptados na 
efectivação de “Contrapartidas Internas”.  
 

Recomendações 
 

1. Interligar de forma online no SIGFE todas as Unidades Orçamentais no 
exterior, para que as mesmas possam registar as suas despesas, bem como os 
demais dados da execução orçamental, financeira e patrimonial directamente no 
Sistema, conforme já recomendadas nas receitas; 
 

2. Integrar no SIGFE a execução contabilística de todos os Institutos e Serviços 
Públicos, e Fundos Autónomos, a ser processada directamente por tais Órgãos; 
 

3. Viabilizar rotinas de execução orçamental no SIGFE de forma a permitir a 
emissão da cabimentação prévia, por estimativa, no início de cada exercício 
financeiro em relação às despesas Quase Fiscais assumidas pela Sonangol em 
nome do Estado; 
 

4. Recomenda-se o cumprimento escrupuloso das regras de execução orçamental, 
conforme o disposto no Artigo 30.º da Lei n.º 15/10 de 14 de Julho, devendo o 
Ministério das Finanças relatar situações do género aos órgãos de controlo, para 
efeitos de responsabilização dos gestores públicos que violem as regras de 
execução orçamental; 
 

 
 

5.3.3 - Programa de Investimento Público/PIP 
 

A realização de despesas de capital obedece o exposto no Decreto Presidencial n.º 31/10 
de 12 de Abril, que aprova o regulamento do processo de preparação, execução e 
acompanhamento do programa de investimento público. 

5.3.3.1 - Análise da Execução dos Projectos do PIP Central 
 

A análise do PIP consistiu na comparação dos dados da execução das Despesas de 
Capital afectos ao Programa de Investimentos Públicos - PIP, conforme os quadros a 
seguir: 
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Quadro 12 - - Execução do PIP a nível Central x Execução do PIP MINPLAN 

 
Fonte: Relatório MINPLAN e Anexos da Conta Geral do Estado 

 

Constatações 

a) Do universo de 39 Unidades Orçamentais ao nível Central que remeteram os 
seus relatórios para efeitos da Conta Geral, somente 14 apresentaram dados 
sobre a execução do PIP, entretanto no Relatório do MINPLAN demonstraram 
execução em 32 Unidades; 
 

b) A Unidade Técnica de Gestão de Luanda, os Ministérios do Planeamento e da 
Promoção da Mulher, apresentaram níveis de execução do PIP, muito baixos, 
isto é, 13,0%, 20,0% e 36,0% respectivamente; 
 

c) Pode-se constatar a incompatibilidade de valores entre o executado nas Unidades 
e o executado no MINPLAN; 

1 SECRETARIA G. PRES. DA REPÚBLICA -                           -                 -         2.286,0        -                 

2 MINISTERIO DA DEFESA -                           -                 -         896,0           -                 

3 ESTADO MAIOR GENERAL -                           -                 -         1.182,0        -                 

4 MINISTERIO DO INTERIOR -                           -                 -         5.045,0        -                 

5 COMANDO G. DA POL. NACIONAL -                           -                 -         24,0             -                 

6 MINISTERIO DAS R.  EXTERIORES -                           -                 -         -                -                 

7 MINISTERIO DA JUSTIÇA -                           -                 -         2.685,0        -                 

8 MINISTERIO DA AD. DO TERRITÓRIO -                           -                 -         402,0           -                 

9 MINISTERIO DO PLANEAMENTO 6.822,6                   1.342,9         19,7 2.014,0        671,2 -            

10 MINISTERIO DAS FINANÇAS -                           -                 -         -                -                 

11 SERVIÇO NAC. DAS ALFANDEGAS -                           15.801,4       -         -                -                 

12 MINISTERIO DA ECONOMIA 1.448,0                   1.448,0         100,0                            -     -                 

13 MINISTERIO DA ASSIS. E R. SOCIAL -                           -                 -         3.572,0        -                 

14 MINISTERIO DA AGRICULTURA -                           -                 -         18.212,0      -                 

15 MINISTERIO DA A. P. E. E S.SOCIAL -                           -                 -         2.558,0        -                 

16 MINISTÉRIO DA C. SOCIAL 5.720,7                   4.596,3         80,3 2.921,0        1.675,3          

17 MINISTÉRIO DO COMERCIO 5.956,9                   3.434,5         57,7 2.664,0        770,5             

18 MINISTERIO DA HOT. E TURISMO -                           -                 -         113,0           -                 

19 MINISTÉRIO DA G. M. E DA INDUSTRIA 1.101,9                   1.101,9         100,0 3.354,0        2.252,1 -         

20 MINISTÉRIO DA JUV. E DESPORTO -                           -                 -         3.067,0        -                 

21 MINISTÉRIO DA SAÚDE -                           -                 -         8.979,0        -                 

22 MINISTERIO DO E. S. C. E TECNOLOGIA 3.593,6                   2.514,0         70,0 2.491,0        23,0               

23 MINISTÉRIO DAS T .DE INFORMAÇÃO -                           -                 -         16.361,0      -                 

24 MINISTÉRIO DOS A. C. E V. DA PATRÍA -                           1.535,6         -         862,0           673,6             

25 MINISTERIO DA ENERGIA E DAS ÁGUAS 108,6                      -                 0,0 110.695,0    -                 

26 MINISTERIO DO U. E DA CONSTRUÇÃO 241.818,2               174.967,6     72,4 181.542,0    6.574,4 -         

27 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO -                           -                 -         1.541,0        -                 

28 MINISTÉRIO DA CULTURA -                           -                 -         641,0           -                 

29 MINISTÉRIO DA F. E P. DA MULHER 185,0                      66,9              36,2 109,0           42,1 -              

30 MINISTERIO DO AMBIENTE -                           -                                             -     628,0           -                 

31 MINISTERIO DOS PETROLEOS 32,5                        27,0              83,1                            -     -                 

32 MINISTERIO DOS TRANSPORTES                             -                                 -                                 -     157.627,0    -                 

33 SECRETARIADO DO C. DE MINISTROS -                           -                 -         1.189,0        -                 

34 SECRETARIA DO E. P/ OS D. HUMANOS 11,8                        11,8              100,0 -                -                 

35 SERVIÇO DE I. E DE I. E S. DO ESTADO -                           -                 -         444,0           -                 

36 SISTEMA DE INTELIGÊNCIA EXTERNA -                           -                 -         1.695,0        -                 

37 GABINETE DE R. NACIONAL -                           -                 -         36.127,0      -                 

38 UNIDADE TÉC. DE G E S. DE LUANDA 35.467,5                 4.653,9         13,1 4.547,0        106,9             

39 COMISSÃO NACIONAL ELEITORAL -                           804,2            -         -                -                 

302.267,3               212.306,0     576.473,0    6.290,4 -         

% 
(3)=(2)/(1)

TO TAL

RESULTADO 
(5) = (2) - (4)

UNIDADE ORÇAMENTALN/O

 
ORÇAMENTO  
EXECUTADO  

(2)  

EXECUTADO
MINPLAN (4) 

 ORÇAMENTO  
DISPO NIBILIZADO  

(1)
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d) O Ministério dos Transportes não remeteu o relatório de execução para Conta 

Geral do Estado, no entanto aparece no relatório do MINPLAN com uma 
execução do PIP de 292,1%.  

5.3.3.2 - Análise da Execução dos Projectos do PIP Local 
 

Para esta análise foram considerados os relatórios de execução das UO constantes da 
Conta Geral do Estado e o relatório sobre a execução do PIP solicitado ao 
Ministério do Planeamento. 

Quadro 13 - Execução do PIP a nível Local x Execução do PIP MINPLAN 

 
Fonte: Relatório MINPLAN e Anexos da Conta Geral do Estado 
 

 

Constatações 

a) Na Província do Moxico, verificou-se que as despesas do PIP foram realizadas 
parcialmente com valores destinados as despesas correntes correspondente à Kz 
733,0 milhões; 

b) Na Província do Namibe, o relatório menciona as obras realizadas no quadro do 
PIP, contudo não evidencia os valores afectos as obras;  
 

c) Na Província de Luanda, não constam os valores das despesas de capital 
disponibilizado, apenas o valor executado; 
 

d) Da análise comparativa entre o relatório do MINPLAN e os relatórios de 
execução das UO´s, constatou-se falta de correspondência quer em termos de 
valores bem como no grau de execução dos projectos; 

1 BENGO 5.960,5                   5.960,5           100,0 4.488,0                       1.472,5   

2 BENGUELA 8.253,7                   7.550,1           91,0 7.542,0                              8,1   

3 BIÉ 3.390,6                   3.390,6           100,0 3.727,0            -             336,4   

4 CABINDA                                    -                                         -                                        -     17.484,0          

5 HUAMBO 6.370,3                   5.615,7           88,0 7.208,0            -          1.592,3   

6 HUILA                                    -                                         -                                        -     5.012,0            

7 K. KUBANGO 7.167,7                   6.426,5           90,0 7.385,0            -             958,5   

8 KUNENE 8.739,5                   7.011,6           80,0 6.634,0                          377,6   

9 K. NORTE                                    -                                         -                                        -     6.098,0               -     

10 K.SUL                                    -                                         -                                        -     4.202,0               -     

11 LUANDA                                    -     23.204,5                                            -     25.122,0          -          1.917,5   

12 L. NORTE                                    -                                         -                                        -     5.224,0               -     

13 L. SUL                                    -                                         -                                        -     5.159,0               -     

14 MALANGE 4.462,6                   3.874,0           87,0 5.624,0            -          1.750,0   

15 MOXICO 2.267,0                   3.000,0           132,0 4.046,0            -          1.046,0   

16 NAMIBE                                    -                                         -                                        -     440,4                  -     

17 UÌGE                                    -                                         -                                        -     7.113,0               -     

18 ZAÍRE                                    -                                         -                                        -     3.550,0               -     

46.611,8               66.033,6      126.058,4     -        5.742,4   

N/O

TOTAL

 ORÇAMENTO 
DISPONIBILIZAD

O (1)

 
ORÇAMENT

O 
EXECUTADO 

(2)  

DESIGNAÇÃO 
EXECUTADO 
MINPLAN (4) 

%  
(3)=(2)/(1

)

RESULTADO      
(5) = (2) - (4)
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e) Pode-se constatar a incompatibilidade de valores entre o executado nas Unidades 

e o executado no MINPLAN. 

5.3.3.3 - Análise da Execução dos Projectos do PIP SIGFE 
 

Para esta análise foram considerados os relatórios de execução das UO constantes 
do SIGFE e o relatório sobre a execução do PIP solicitado ao Ministério do 
Planeamento, o que possibilitou a elaboração do quadro a seguir: 

 

Quadro 14 - Execução do PIP no SIGFE x Execução do PIP MINPLAN 

 
Fonte: SIGFE e Relatório MINPLAN 

 
 

Constatações 

Da amostra constante do quadro anteriormente apresentado pode-se constatar a 
existência de incompatibilidade das informações entre o SIGFE e o MINPLAN. 

 

Recomendações 
 

1. Recomenda-se o cumprimento escrupuloso das regras de execução orçamental 
no que concerne ao PIP, para o melhor acompanhamento dos investimentos 
públicos a nível nacional, adaptando-se à actual realidade; 

 
2. Deve-se efectivar o mecanismo que permita melhor comunicação, tramitação e 

tratamento da informação entre os intervenientes no processo; 
 

3. Deve-se demonstrar na Conta Geral do Estado um relatório que especifique o 
grau de execução dos investimentos públicos, evidenciando as fontes de 

SIGFE (1) MINPLAN (2)

1 Ministério da Assis. E R. Social 3.298,3        3.572,0          273,7 -         
2 Ministério da Agricultura 17.940,2      18.212,0        271,8 -         
3 Ministério da A. P. E. E S.Social 2.780,1        2.558,0          222,1          
4 Ministério da C. Social 3.160,8        2.921,0          239,8          
5 Ministério da Cultura 647,6           641,0             6,6             
6 Governo da Prov. Benguela 7.605,1        7.542,0          63,1            
7 Governo Prov. Cabinda 19.486,4      17.484,0        2.002,4       
8 Governo Prov. Huambo 7.372,4        7.208,0          164,4          
9 Governo Prov. Huila 6.816,7        5.012,0          1.804,7       
10 Governo Prov. K. Kubango 7.076,2        7.385,0          308,8 -         
11 Governo da Prov. Luanda 25.215,4      25.122,0        93,4            
12 Governo Prov. Zaíre 3.964,0        3.550,0          414,0          

105.363,2  101.207,0    4.156,2     

Nº UNIDADE ORÇAMENTAL
PIP Executado

 (3) = (1)-(2)

TOTAL
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financiamentos; 
 

4. Devem ser envidados esforços no sentido de desenvolver e implementar um 
efectivo sistema de acompanhamento físico e financeiro da execução dos 
projectos, evitando desta forma que haja despesa paga cuja execução física é 
inexistente; 

 
5. Implementar acções no sentido de desenvolver interface automática entre o 

Sistema Integrado dos Projectos de Investimentos Públicos - SIPIP e o SIGFE, 
no sentido de harmonizar os valores da orçamentação e da execução referente 
aos projectos de investimentos públicos; 
 

6. Estabelecer mecanismos de monitoramento de forma a criar condições para o 
acompanhamento da execução orçamental no sentido de promover o grau de 
realização compatível com os objectivos fixados no orçamento. 

 
 

5.3.4 - Dívida Pública 
 
A Lei n.º 16/02, de 5 de Dezembro, estabelece os objectivos gerais para a gestão da 
dívida pública, designadamente a minimização dos custos directos e indirectos numa 
perspectiva de longo prazo, a distribuição equilibrada dos custos pelos vários 
orçamentos, a prevenção de uma excessiva concentração de amortizações, minimização 
dos riscos, e a promoção equilibrada e eficiente dos mercados monetário e financeiro. 
 
Para a prossecução de tais objectivos foi criada a Unidade de Gestão da Dívida Pública 
(UGD) à luz do Decreto Presidencial n.º 169/10, de 9 de Agosto tendo como missão a 
coordenação, controlo, gestão e fiscalização da dívida pública. 
 
Para além dos procedimentos próprios desta instituição, os Artigos 70º e 71º da Lei n.º 
15/10 de 14 de Julho, combinados com os Artigos 4º e 5º da Lei nº 26/10 de 28 de 
Dezembro, estabelecem as linhas gerais para a gestão da Dívida Pública.  
 
A dívida pública é composta pela dívida interna e externa. A dívida interna compreende 
a dívida titulada (bilhetes e obrigações do tesouro), os contratos de mútuo, os atrasados 
e os passivos contingentes de exercícios orçamentais findos. A dívida externa é 
composta pelas obrigações do tesouro e contratos de mútuo. 
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Quadro 15 - Operações de Crédito de Curto e Longo Prazo 

 
Fonte: CGE 2011 
 

O quadro exposto demonstra os instrumentos de financiamento utilizados no mercado 
doméstico dos quais se destacam as Obrigações do Tesouro de período de duração de 
médio e longo prazo; os Bilhetes de Tesouro com maturidade de Curto prazo, os Títulos 
do Banco Central - Curto prazo, e os contratos assumidos com as agências multilaterais, 
bilaterais, bancos comerciais, fornecedores privados e outras instituições financeiras. 

 
Constatações  
 

a) O stock da dívida interna em Bilhetes de Tesouro apresentou resultados 
inferiores ao das Obrigações do Tesouro, níveis que demonstram uma redução 
da emissão da dívida de curto prazo e aumento de financiamentos de médio e 
longo prazo; 
 

b) Relativamente à composição do stock da dívida, realça-se as Obrigações e 
Bilhetes de Tesouro que foram emitidas ao montante de Kz 1.019.269,9 milhões, 
dos quais, Kz 763.417,5 milhões representam Obrigações de Tesouro - OT 
cifrando-se em 36,9%, do total das operações de crédito, enquanto os Bilhetes de 
Tesouro - BT compreenderam Kz 255.852,3 milhões, 12,4% das mesmas 
operações. Nas assinaturas de contratos de mútuo, com credores internos e 
externos o total emitido foi de Kz. 1.035.910,3 milhões, 50,1% representando 
uma proporção significativa do total da dívida; 
 

c) O stock total dos títulos do Tesouro Nacional em 31 de Dezembro de 2011 tinha 
a seguinte composição:  
 
Quadro 16 - Stock de Títulos 

 
Fonte: Relatório UGD 

 

 

Operaçoes de Crédito de Curto Prazo Exercício 2011 (%)

Contratos 124.922,8 6,1
Bilhetes do Tesouro (BT’S) 255.852,3 12,4
Externa 11.228,2 0,5

Subtotal 392.003,3 19,0
Operaçoes de Crédito de Longo Prazo
Contratos (Dívida Interna) 11.899,9 0,6
Obrigações do Tesouro (Moeda Nacional) 462.173,7 22,4
Obrigações do Tesouro (Moeda Externa) 301.243,9 14,6
Contratos (Dívida Externa) 899.087,6 43,5

Subtotal 1.674.405,1 81,0

Total 2.066.408,5 100,0

Stock de Títulos 31-12-2011
Bilhetes do Tesouro (BT’S) 255.852,3
Obrigações do Tesouro (Moeda Nacional) 462.173,7
Obrigações do Tesouro (Moeda Externa) 301.243,9

Total 1.019.269,9
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d) O desempenho favorável do exercício que permitiu atingir níveis positivos dos 
resultados teve reflexos também no nível da Dívida Pública atingindo cifras de 
30,5% do PIB o que, em parte observou as orientações relativas aos limites de 
endividamento determinados no n.º 3 do Artigo 71º da Lei n.º 15/10, de 14 de 
Julho o que demonstra que os resultados da Dívida Pública encontram-se em 
níveis sustentáveis; 
 

e) No global os serviços da dívida pública orçamentados e executados para o 
exercício compreendeu um total de Akz. Kz. 781.847,00 milhões,  dos quais Kz. 
81.456,4 milhões respeitantes ao pagamento de juros e 700.390,6 milhões para 
amortizações; 
 

f) O serviço total das OT-MN (Obrigações do Tesouro em Moeda Nacional) 
alcançou o valor de Kz 252.754,1 milhões, dos quais Kz 225.297,7 milhões 
corresponderam as amortizações e Kz 27.456,3 milhões a juros de cupão; 
 

g) Os serviços dos Bilhetes do Tesouro emitidos em 2011 totalizou Kz 183.039,1 
milhões dos quais Kz 170.562,7 milhões corresponderam as amortizações e Kz 
12.476,4 milhões foram relativos a juros; 
 

h) Os serviços das Obrigações em Moeda Externa OT-ME alcançaram um valor de 
Kz 14.161,2 milhões, representando montante que se deveu principalmente ao 
pagamento de juros de cupão; 
 

i) Os serviços de regularização dos atrasados atingiram Kz 42.866,00 milhões dos 
quais Kz 39.253,7 milhões corresponderam as amortizações e Kz 3.612,3 
milhões a pagamento de juros. As Obrigações do Tesouro utilizadas para 
regularização de atrasados constituídos até 2003 (OT-MN Reg Atrasados), e 
cuja última emissão registou- se em Março de 2010, responderam por cerca de 
17% do serviço total das OT-MN em 2011; 

NB: As informações das alíneas f), g), h), i) foram retiradas do site oficial do MINFIN. 
 

Recomendações 
 

1. Recomenda-se que em contas futuras seja remetido o plano anual de 
financiamento aprovado pela UGD, órgão superiormente encarregue de 
proceder a gestão e controlo da dívida pública, de forma a permitir 
comparações e ilações relativamente ao cumprimento das metas aprovadas para 
o exercício, bem como a apreciação de todos componentes da dívida, 
nomeadamente o tratamento do pagamento dos atrasados; 

 
2. Devem ser continuados os esforços do pagamento dos atrasados, de forma que 

os orçamentos dos exercícios seguintes não sejam carregados com déficit dessa 
natureza; 
 

3. Intensificar as acções de análise e conciliação dos saldos das contas do Passivo 
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nomeadamente, a Dívida do Exercício Anterior e a Dívida Antecedente ao Ano 
Anterior com vista a verificar a efectividade dos valores pendentes dos 
pagamentos; 

 
4. Implementar ou agilizar a implementação das acções para desenvolvimento da 

interface dos sistemas de gestão da dívida interna e externa com o SIGFE. 

5.3.5 - Operações de Tesouraria 
 
Esta actividade foi coordenada pela então Direcção de Programação e Gestão 
Financeira, actual Direcção Nacional do Tesouro, que é o serviço executivo encarregue 
da Programação Financeira da execução do Orçamento Geral do Estado, da gestão das 
disponibilidades financeiras do Estado e da avaliação das necessidades de recurso ao 
crédito, conforme o disposto no n.º 1 do Artigo 23, do Decreto Presidencial n.º 93/10, 
de 7 de Junho. 
 
De acordo com os n.ºs 1 e 4 do Artigo 3º do Decreto Presidencial n.º 309/10, de 29 de 
Dezembro, a Programação Financeira fixa os limites para a cabimentação da despesa 
através das unidades Orçamentais. 
 
Constatações 
 

a) O Ministério das Finanças elabora trimestralmente a Programação Financeira e 
mensalmente o Plano de Caixa, que deve conter uma projecção das entradas e 
saídas de caixa, de recursos financeiros, no período a que se reporta. São 
excluídas as operações financeiras sem incidência directa na tesouraria; 
 

b) Nos termos do presente Parecer, entende-se por disponibilidades, os dinheiros 
públicos existentes em bancos (Banco Central, Bancos Operador e Comerciais, e 
Bancos Estrangeiros); 
 

c) Analisados alguns demonstrativos portadores de informações relativas as 
operações de tesouraria, foi possível aferir que o valor das disponibilidades 
apresentadas a 31 de Dezembro de 2011, no Balanço Financeiro do SIGFE 
difere da posição final das contas bancárias do Estado apresentada na Conta 
Única do Tesouro no mesmo ano, fornecida pela Direcção Nacional do Tesouro, 
conforme demonstrado no seguinte quadro: 

Quadro 17 - Disponibilidades 

 
Fonte: CGE 2011 e Posição das Contas da CUT  

 

Moeda Nacional Moeda Estrangeira
1 Balanço Financeiro (SIGFE) 1.531.064,3         173.755,7               1.704.820,0    
2 Posiçao da Contas da CUT 164.033,5            1.309.657,7            1.473.691,2    
3  (3=1-2) 1.367.030,8      1.135.902,0 -         231.128,8     

Nº Demonstraçao
Disponibilidades

Total
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• O registo contabilístico reflectido no Balanço Financeiro do SIGFE diverge do 
registo constante na posição das Contas na CUT, em moeda nacional e 
estrangeira.  
 

• A existência desta situação pode revelar a falta da aplicação do princípio de 
Unicidade de caixa estabelecido pelo Artigo 34º da Lei 15/10, de 14 de Julho. 

 
 

Recomendações 
 

1. Que se observe a aplicação do princípio de Unicidade de caixa estabelecido 
pelo Artigo 34º da Lei n.º 15/10, de 14 de Julho; 

 
2. Compatibilizar as disponibilidades financeiras registadas nas contas Razão dos 

diversos bancos no país com a posição da DNT e das contas do exterior com os 
respectivos extractos bancários. 
 

 
 

5.3.6 - Património 

A Direcção Nacional do Património do Estado é o serviço executivo responsável pela 
aquisição, arrendamento, inventariação, administração, alienação, controlo e orientação 
da gestão dos bens patrimoniais não financeiros que integram o domínio público e o 
domínio privado do Estado, incluindo os bens patrimoniais afectos aos serviços 
públicos dotados de autonomia administrativa, financeira e patrimonial.  

Constatações 

a) O Tribunal de Contas reconhece o esforço que está a ser envidado pelo 
Executivo no sentido de inventariar o património nacional, contudo a Conta 
Geral do Estado não integrou o demonstrativo da gestão patrimonial, com 
destaque para o inventário patrimonial, conforme estabelece a alínea j) do n.º 3 
do Artigo 58º da Lei nº 15/10, de 14 de Julho. 

 

Recomendações 
 

1. Elaborar e actualizar o Inventário Patrimonial do Estado, destacando o valor das 
amortizações acumuladas, e compatibilizar o seu resultado com a posição 
contabilística das respectivas razões da conta do Activo Permanente – 
Imobilizado; 

 
2. Analisar as contas de Adiantamento a Fornecedores de Bens e Serviços dos 

bens móveis e imóveis registados no Activo Imobilizado, bem como as Grandes 
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Reparações em Bens Imóveis e Construções em Curso, incorporando nas 
respectivas contas do Activo Imobilizado em relação aos projectos já 
concluídos e em operação; 
 

3. Concluir os restantes módulos do Sistema Integrado de Gestão Patrimonial do 
Estado - SIGPE, para permitir que a informação seja extraída em tempo real e 
que através do sistema se possa elaborar o Inventário Geral dos Bens do Estado. 
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6  Segurança Social 
 

O orçamento da Segurança Social no período em análise, apresentou o seguinte 
comportamento:  

• Receitas previstas no valor de Kz 76.162,7 milhões e realizadas no montante 
de Kz 107.196,6 milhões com um grau de execução de 140,7%; 

• Despesas orçamentadas de Kz 42.684,8 milhões e realizadas no montante de 
Kz 42.123,7 milhões, com um grau de execução de 98,7%; 

• Com isso houve um resultado orçamental positivo (superávit) de Kz 65.072,8 
milhões.    

Constatações  

a) A informação relativa às Receitas Executadas pelo Instituto Nacional de 
Segurança Social (INSS) foi remetida à DNCP para efeitos de registo no SIGFE 
via Prestação de Contas com periodicidade trimestral; 
 

b) O Instituto Nacional de Segurança Social é uma Unidade que tem as suas 
receitas próprias previstas e despesas programadas no OGE, pelo que as 
despesas assumidas pelo Instituto são realizadas com as receitas próprias 
arrecadadas por este órgão. 
 

O Parecer do Conselho Fiscal, parte integrante do Relatório de Encerramento do 
Exercício Financeiro de 2011, fez recomendações que o Tribunal de Contas julga 
prudente transcrever: 

1. “Que nos procedimentos futuros a compatibilização dos mapas das reintegrações 
e amortizações contabilizadas com os dados contidos no inventário geral do 
património do Instituto, 

 
2. Em face do resultado positivo do exercício apela - se mais uma vez a 

semelhança dos pareceres emitidos anteriormente que o Conselho Fiscal não vê 
qualquer inconveniência para que as contas do Instituto sejam auditadas por 
técnicos independentes, 

 
3. O Conselho Fiscal não pode deixar de sublinhar mais uma vez alguns aspectos 

de relevância contabilística que mereceram a devida reflexão: 
 

• Não actualização do fundo de constituição do Instituto 

• A falta de inventário geral do património em cumprimento do Decreto 
Presidencial n.º 177/10 de 13 de Agosto” 
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7  Recomendações Complementares de Ordem Geral 
 
Recomendações 
 

1. Apurar o valor das transacções entre a concessionária nacional e o Estado, em 
relação às receitas, decorridas até 2008 e reflectir tais registos no SIGFE; 

 
2. Concluir a análise das operações em trânsito registadas na conta Valores Activos 

Pendentes e dar o destino final aos seus saldos. 
 

3. Incluir na Conta Geral do Estado a partir do exercício de 2012 os elementos em 
falta conforme Alíneas: c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) do número 3 do Artigo 
58.º da Lei 15/10, de 09 de Julho. 

 
4. Que os gestores que não remeteram os seus relatórios para efeito da elaboração da 

Conta Geral do Estado sejam encorajados a cumprir com o disposto na alínea b), 
número 3 do Artigo 58.º da Lei 15/10, de 09 de Julho. 
 

5. Padronizar a forma de apresentação dos relatórios de Gestão, que acompanham a 
Conta Geral do Estado, elaborados pelas Unidades Orçamentais, Institutos e 
Serviços Públicos, Fundos Autónomos e Empresas Públicas, conforme paradigma 
estabelecido pelo Ministério das Finanças. 

 
6. Que a Lei-Quadro do Orçamento fixe um período legal para a apreciação e 

competente emissão do Parecer do Tribunal de Contas à Conta Geral do Estado. 
Enquanto não se altera a Lei-Quadro do OGE, que a Assembleia Nacional 
determine um prazo não inferior a 3 meses. 
 

7. Que sejam detalhadas as despesas correspondentes ao item Serviços de Protecção 
Social não Especificados, que integra o Sector Protecção Social, que para esse 
exercício apresentou uma execução de 84,6% do orçamento destinado ao Sector. 
 

8. Que o MINFIN desenvolva esforços com vista a maior integração entre as áreas 
intervenientes na produção de informações de carácter orçamental, financeiro, 
patrimonial e contabilístico no sentido de que as informações sejam compatíveis 
entre si. 
 

9. Que no âmbito do dever de cooperação conforme o Artigo 18.º da Lei n.º 13/10 de 
09 de Julho, seja facultado aos auditores indicados e perfis solicitados pelo 
Tribunal de Contas o acesso directo as consultas do SIGFE bem como a ficheiros 
extraídos do Sistema para que esta Corte de Contas possa cumprir plenamente a 
sua missão institucional no acompanhamento e controlo da execução orçamental; 
 

10. Que sejam envidados esforços no sentido de implementar as funcionalidades do 
SIGFE para integração dos dados dos Balanços das Empresas Públicas, com vista a 
consolidação das Contas Públicas Nacionais 
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8  Conclusão 
 

O Parecer que o Tribunal de Contas emite sobre a Conta Geral do Estado do exercício 
financeiro de 2011, é o primeiro, e, o faz num espaço temporal bastante limitado.  

Porém, não deixou de aprofundar a sua análise aos elementos da Conta Geral do Estado 
enviados pela Assembleia Nacional na medida em que os procedimentos exigiram. A 
sua análise foi complementada com a verificação in loco de documentos solicitados aos 
órgãos e entidades, consultas ao SIGFE e a outros dados constantes dos Relatórios de 
auditorias que o Tribunal vem fazendo.  

É importante destacar que o Parecer sobre a Conta Geral do Estado constitui o 
instrumento primordial de controlo externo, através do qual o Tribunal emite a sua 
opinião de excelência ao modo como foram arrecadadas as receitas, realizadas as 
despesas e executados os projectos de investimentos públicos e privados que o Estado 
fomenta no âmbito do plano de acção definido pelo Executivo. Constitui, ainda, etapa 
fundamental no processo democrático de Prestação de Contas do Executivo, garantia da 
transparência e da boa governação. 

No exercício da sua actividade de carácter opinativo, o Tribunal é o órgão de apoio 
técnico e instrumental à Assembleia Nacional, e ao mesmo tempo permite que a 
sociedade em geral e os contribuintes em particular possam compreender e avaliar o 
resultado da acção governativa do Executivo.  

Através do Parecer, o Tribunal procura, ainda, expressar o carácter pedagógico no 
sentido de contribuir para a melhoria da gestão das finanças públicas e melhorar a 
conduta dos gestores. 

Torna-se importante registar o reconhecimento do Tribunal de Contas quanto ao esforço 
do Executivo na implementação e manutenção do SIGFE e do Sistema Contabilístico do 
Estado, que têm apresentado expressivos avanços desde o seu início e que permitiu com 
isso, a elaboração da Conta Geral do Estado.  

É de salientar a iniciativa do Executivo em elaborar a Conta Geral do Estado mesmo 
não contendo todos os elementos previstos nas normas e instruções pertinentes para sua 
elaboração, cujo gesto como passo inicial irá permitir que as Contas futuras sejam 
melhoradas e consolidadas paulatinamente, como é costume nos países com tradição em 
matéria de elaboração e apresentação da Conta Geral do Estado. Representa, por isso, 
um processo gradativo de aprendizagem de todos os actores responsáveis pela gestão e 
controlo das Finanças Públicas.   

Neste contexto, o Tribunal de Contas ressalta que as recomendações contidas neste 
Parecer sejam tidas como subsídios para melhoria das acções no exercício da gestão das 
Finanças Públicas e não como um juízo depreciativo que retire o mérito da gestão.   
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9  Parecer  
 

O TRIBUNAL DE CONTAS , no âmbito da alínea a) do artigo 6.º combinado 
com os artigos 7.º e 60.º todos da Lei n.º 13/10, de 9 de Julho;  
 
CONSIDERANDO, que a Conta Geral do Estado referente ao exercício 
financeiro de 2011 foi apresentada pelo Presidente da República à Assembleia 
Nacional; 
 
CONSIDERANDO, que a Assembleia Nacional solicitou nos termos da alínea 
b) do artigo 162.º da Constituição da República, o Parecer Prévio do Tribunal de 
Contas sobre a referida Conta Geral do Estado; 
 
CONSIDERANDO, que a Conta Geral do Estado compreende as contas de 
todos os órgãos integrados no Orçamento Geral do Estado, conforme o disposto 
no n.º 1 do artigo 58.º combinado com o artigo 5.º ambos da Lei n.º 15/10 de 14 
de Julho; 
 
CONSIDERANDO, que a Conta Geral do Estado evidencia os resultados nos 
Balanços Orçamental, Financeiro e Patrimonial, na Demonstração das Variações 
Patrimoniais acompanhados das respectivas notas explicativas e dos demais 
elementos, conforme o previsto nos n.ºs 2 e 3 do artigo 58.º da Lei n.º 15/10 de 
14 de Julho; 
 
CONSIDERANDO, que a análise técnica sobre a Conta Geral do Estado 
referente ao exercício financeiro de 2011, bem como a emissão deste Parecer 
Prévio, não prejudica a apreciação posterior das contas dos gestores públicos 
pelo Tribunal de Contas, conforme o disposto no artigo 3.º do Decreto n.º 39/09 
de 17 de Agosto, combinado com o artigo 29.º e no n.º 1 do artigo 30.º todos da 
Lei n.º 13/10, de 09 de Julho, com o n.º 2 do artigo 19.º do Decreto Presidencial 
n.º 309/10 de 29 de Dezembro;   
 
É DE PARECER que a Conta Geral do Estado referente ao exercício 
financeiro de 2011 está em condições de ser aprovada pela Assembleia 
Nacional, com as recomendações constantes no ANEXO I. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DE ANGOLA , em Luanda aos 25 de Novembro de 
2013 
 

O Juiz Conselheiro Relator 
 

Evaristo Quemba 
 

O Juiz Conselheiro Relator Adjunto 
 

Gilberto de Faria Magalhães 


