REPÚBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
1aCÂMARA
RESOLUÇÃO 1\10- / FP/2014.
PROCESSOS N°5.171 e 175/PV/2014.

A Secretaria para os Assuntos Económicos do Presidente da

República, submeteu para efeitos de fiscalização preventiva, 32
(trinta e dois) contratos de empreitadas celebrados pelo
Instituto Nacional de Estradas de Angola- INEA com diversas
empresas, no ambito dos projectos de reconstrução e
desenvolvimento de infra-estruturas nacionais. Dos 32 (trinta e
dois) contratos, 4 (quatro) foram objecto de apreciação, tendo
sido concedido o visto por esta Corte de Contas, através da
Resolução n°. 66/FP/2014, de 14 de Julho.
Assim sendo, serão objecto de apreciação e decisão pela
presente resolução apenas 2 (dois) contratos, cu jos objectos,
prazos de execução, valores e empresas, abaixo se descrevem:
➢ Contrato Comercial para a Construção da Auto - Estrada
N' zeto/Soyo, na Província do Zaíre, pacote 6 (km 104+800
ao km 149+300), num total de aproximadamente 44 km,
celebrado entre o Instituto Nacional de Estradas de
Angola -INEA e a empresa C.M.0 COOPERATIVA
MURATORI CEMENTISTI RAVENA, no valor eqtiivalente
em kuanzas a USD 330,055,082,92 (Treze
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milhões, cinquenta e cinco mil, oitenta e dois dólares
americanos e noventa e dois cêntimos), no prazo de 36
meses;

Contrato Comercial para a construção das obras de artes
especiais inseridas no troço N'zeto/Soyo, pacote 7 do
Projecto de construção do auto - estrada
Kifangondo/Caxito/N'zeto/Soyo, na Província do Zaíre,
numa extensão de kms 150, celebrado entre o Instituto
Nacional de Estradas de Angola - INEA e a empresa
CARMON S.A, no valor total equivalente em kwanzas a
USD 462,682,930,32 (Quatrocentos e sessenta e dois
milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, novecentos e
trinta dólares norte americanos e trinta e dois cêntimos),
no prazo de 30 meses.

Para a decisão a proferir relevam os seguintes factos
evidenciados por informações e documentação, constantes nos
autos:

DOS FACTOS

1. Os Contratos Comerciais em apreço, foram submetidos à
fiscalização preventiva do Tribunal, através do Ofício n°.
059/SAEP/C.CIV.PR/2014, de 22 de Abril, de 5/Excia.
Senhor Secretário para os Assuntos Económicos do
Presidente da República;
2. Consta dos autos, como elementos instrutórios dos
processos, 2 (dois) Despachos Presidenciais que aprovam
os respectivos contratos comerciais e por sua vez,
autorizam 5/Excia. Senhor Ministro d
proceder a contratação do financiamerít

Finanças, a
ra a cobertura
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dos projectos e a assinatura dos referidos Acordos de
Financiamento com toda a documentação relacionada a ela;
3. Os contratos em causa, foram subscritos, da parte da
contratante, pelo então Director do INEA, Arquitecto
Joaquim Sebastião

e, da parte das empresas

contratadas, pelos senhores Engenheiros Joaquim Augusto
Faria de Almeida

e

António Cuenda, com poderes

representativos bastantes para o efeito e na qualidade de
Directores Gerais para Angola das empresas contratadas;

•

DA APRECIAÇÃO:
1. Objecto da apreciação e competência do Tribunal:
Constitui objecto de apreciação, os Contratos Comerciais
subjudice, na modalidade de empreitada de obras públicas.
Nos termos da alínea c) do artigo 6° combinado com o
artigo 8°, da Lei n°. 13/10, de 09 de Julho, a competência
do Tribunal, relativamente ao exercício do seu poder de
fiscalização preventiva, consubstancia-se na verificação da
conformidade legal dos actos financeiros e contratos
praticados pelos gestores públicos, por um lado e por
outro, verificar se os encargos financeiros dele
decorrentes têm ou não cobertura orçamental,
assegurando a prior que, os entes públicos sob a sua
jurisdição não assumam responsabilidades financeira sem
que para tal haja verbas suficientes para a sua cobertura e
ajam dentro dos marcos da legalidade.

2. A contratação das empresas para a execução das presentes
empreitadas, não foi precedida de qualquer pr cedimento
contratual, previsto na Lei n°. 20/10, de 7 d

tembro, tal
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como estabelece o artigo 5° n°.1 alínea a) da Lei no .
20/10, de 7 de Setembro, da Contratação Pública, pois, os
contratos comerciais foram subscritos tendo em conta
Acordos de Financiamento, por um lado, e por outro, pelo
facto de nos termos do artigo 37° n°. 1 da Lei n°. 20/10,
de 7 de Setembro e Anexo II da mesma lei, 5/Excia. Senhor
Presidente da República enquanto Titular do Poder Executivo,
poder autorizar a realização de despesas sem concurso e sem
limites de valor.
3. Em conformidade com o artigo 5° da Lei n°. 16/02, de 5
de Dezembro, Lei da Dívida Pública Directa, publicado na
Ia Série do Diário da República, 5/Excia. Senhor Ministro
das Finanças, está legalmente autorizado para proceder a
contratação do financiamento das referidas empreitadas,
relativamente aos valores não suportados com Recursos
Ordinários do Tesouro.
4. As empresas contratadas apresentaram os documentos que
comprovam as suas habilitações técnicas, jurídica,
profissional e financeira, tendo em conta o que dispõem os
artigos 55°, 57° e alínea f) do artigo 69° da Lei n°.
20/10, de 7 de Setembro;
5. Relativamente a execução financeira, parte das referidas
empreitadas serão financiadas com Recursos Ordinários do
Tesouro e outra parte com Recursos obtidos através de
Financiamento firmados, conforme resulta dos Despachos
Presidenciais constantes nos autos, e dos próprios Contratos
Comerciais;
6. Ainda no que respeita a questão financeira, os contratos
comerciais em apreciação, têm inscrição ot^çaMental no OGE

do exercício financeiro de 2014, na rubrica CONSTRUÇÃO

AUTO - ESTRADA LUANDA/SOYO, PACOTES 6 e 7, bem
como fazem parte do Programa de Investimentos Públicos PIP 2014, comportando duas fontes de financiamento: ROT e
Linhas de Crédito;
7. Para a garantia do cumprimento pontual das obrigaçô'es, nos
termos das

Cláusulas Décima Oitava

dos Contratos

Comerciais, as empresas contratadas são obrigadas a prestar
uma caução em 10% do valor total do contrato que está
dentro dos limites estabelecido no artigo 103° da Lei n°.
20/10, de 7 de Setembro;

DECISÃO
Face ao exposto, decide-se em Sessão Diária de Vistos, conceder o
Visto aos 2 (dois) Contratos Comerciais de empreitada de obras
públicas, devidamente instruídos com os respectivos Despachos
Presidenciais, recomendando-se a entidade contratante o seguinte:
➢ Remessa dos Despachos Presidenciais para instrução
dos restantes 26 (vinte e seis) contratos comerciais,
dos documentos comprovativos de habilitação
profissional, técnica e jurídica das empresas
executoras dos projectos, bem como das Notas de
Cabimentação relativa a parte do valor do contrato que
será suportado pelo OGE.
Notifique-se.

São devidos emolumentos.

Luanda, aos 30 de Julho de 2014

5

05 JUIZES CONSELHEIROS

O' JUIZ RELATOR

•

O JUIZ ADJUNTO
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