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REPUBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
1° CAMARA
RESOLUc
Processos

/FP/2017

es 323, 324 e 325/PV/2016

O Tribunal de Contas, reunido em Sessao Naha de Visto, apreciou 3 (tres)
contratos de empreita de obras publicas , submetidos através do Officio n.°
1897/07/07/GAB.MINCON5/2016, pelo Gabinete do Ministro da
Construed°, celebrados pelo Institute Nacional de Estradas de Angola INEA, cu jos objectos, empresas, montantes e prazos de execuedo abaixo se
descrevem:

a) Realizacao dos Trabalhos de Construed° da Estrada Via
Expressa/Camama/Avenida Pedro de Castro Van-Dunem "Loy"
incluindo a Micro e Macrodrenagem, o elevado do Na Vidrio da
Rotunda do Cemiterio da Camama e o Binario na Avenida Pedro de
Castro Van-Dunem "Loy", localizada na Provincia de Luanda, celebrado
corn a empresa Mota - Engil Engenharia e Construg'des Africa, 5.A, no
prazo de 09 meses, no valor de Euros 178.014.975,18 (Cento e
Setenta e Oito Milhaes, Catorze Mil, Novecentos e Setenta e Cinco
Euros e bezoito C&Itimos) - Processo 323/PV/16;
b) Realizagao dos Trabalhos de Construed° das Infra-estruturas da
Boa-Vista nomeadamente: (Lote 1 - Estudo e Reabilitagao de Infraestruturas da Boa-Vista Trogo - Acesso ao Porto); (Lote 2 - Estudo e
Construcao de Infra-estruturas da Boa Vista, trogo - estrada da
Sonils); (Lote 3 - Duplicagao da Ponte Sabre o Rio Soroca e Elevado
da Rotunda da Boa-Vista), todas localizadas na Provincia de Luanda,
no prazo de 09 meses, a ser celebrado corn a empresa Telha•el
Construgaes, 5.A no valor de Euros 73.927.447,79 (Setenta e Tr'es
Milhaes, Novecentos e Vinte e Sete Mil, Quatrocentos e Quaren
Sete Euros e Setenta e neve antimos) - Processo n.° 324/PV/16

c) Realizagao dos Trabalhos de Construgao das infra-estruturas da Zona
da Boa-Vista: Ligagao Sonils/Via Expressa/Kifangondo, localizada na
Provincia de Luanda, no prazo de 09 meses celebrado corn a empresa
Omatapalo Engenharia e Construgaes UNIP, Lda., no valor de Euros
12.181.583,91 (Doze Milhaes, Cento e Oitenta e Urn Mil,
Quinhentos e Oitenta e Tres Euros e Noventa e Urn Centimos) Processo n.° 325/PV/16.
I - Dos Factos

Pelos Despachos Presidenciais anexos aos autos, o Titular do Poder
Executivo aprovou a insergao dos projectos na Linha de Credit° Angola Portugal assegurada pela Companhia de Seguro de Creditos a Exportagao
(COSEC). Nesses mesmos Despachos, o Presidente da RepLiblica autorizou

ao Ministro da Construgao, corn a faculdade de subdelegar e representar o
Estado Angolano na celebragao dos ref eridos contratos.
As

Contratagaes foram formalizadas no ambito dos acordos de

financiamento Angola Portugal, corn a companhia de Seguro de Credit°
COSEC, em que o modo de retribuigao do prestador da empreitada e por

prego global.
Os pagamentos sera° disponibilizados directamente aos empreiteiros,
contra entrega dos documentos previstos para este efeito, nomeadamente,
facturas emitidas pelas empresas contratadas visadas pelo Mutudrio.

0 period° de utilizagao do financiamento é de 18 (dezoito) meses, a contar
da data de entrada em vigor da Convenga'o Financeira, ressaltando ainda que
o period° de utilizagao termina corn o decurso deste prazo, corn a utilizagao
total do financiamento ou corn a conclusao dos trabalhos.

Dos autos constam as notas de cabimentagao, na modalidade global,
ref erente ao Do Payment de coda contrato;
Nao consta do utos documentos comprovativos da prestagao de caugaes
definitivas;
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II - Apreciando
Os Contratos em apreciagao tem a natureza juridica de Contratos
Administrativos, da especie de contrato de Empreitada de Obras Pciblicas,
cujo regime vem estabelecido na Lei n.° Lei n.° 9/16, de 16 de Junho, Lei dos
Contratos Pciblicos - publicado no Didrio do Repilblica na I Serie - N.° 98,
bem como no Decreto-Lei n.° 16-A/95, de 15 de Dezembro - Normas de
Procedimento e da Actividade Administrativa, publicado no Dicirio da
RepUblica n°. 50 - I Serie.
Do exame aos elementos dos autos, constatamos que os contratos de sdo de
concepcao e construed°, embora nao venha devidamente descrito nos
objectos, termos dos contratos e pecas do procedimento.
No ambito da Fiscalizagao Preventive, o objecto directo da fiscalizagao
incide sobre o contrato, mas o controlo da sua legalidade nao pode deixar de
abranger os actos anteriores a celebragdo do mesmo, tal como decorre do
art.° 8.° da Lei n.° 13/10, de 09 de Julho, Publicada no Dicirio da Repilblica I
Serie no 128.

Do Procedimento Pré-Contratual

Os contratos da administragao pciblica estao sujeitos aos principios
fundamentals da actividade administrativa designadamente, os relativos a
vinculagao da administragao publica aos direitos fundamentals e a
participagao dos interessados na formacao das decisdes que Ihe digam
respeito, bem como as disposigaes legais que as concretizem.

Em rigor, nao seria necesscirio que a Lei dos Contratos PUblicos o tivesse
dito. A aplicagdo a toda a actividade da administragao pCiblica dos normas
em causa decorre da prOpria Constituigao. Alem disso, por forga dos
principios da legalidade e da prossecucao do interesse publico , todos os
contratos da administragao estao necessariamente sujeitos a vinculagdes
legais permanentes e nao a margem da livre decisao administrativa,
prosseguindo sempre o fim ou interesse pUblico.

Deste modo, a actividade contratual da administragao nao foge a regra da
procedimentalizagdo da actividade administrativa em geral. Ist significa

que, a celebragdo dos contratos administrativos é, em regra, precedida de
urn procedimento administrativo, designado como procedimento precontratual.

Este procedimento estd consagrado em regras/normas que, quando se
verificam determinados comportamentos nelas previsto, desencadeiam uma
consequ'encia juriclica, isto

é,

ordenam, prolbem ou permitem algo

definitivamente ou ainda autorizam definitivamente a fazer algo. Neste
sentido, afirma-se que a aplicagdo das regras é a materializagdo do Principio
da Legalidade, dentre outros.

Dos contratos em causa verificamos que no se seguiu nenhum procedimento
previsto na Lei dos Contratos Publicos, tendo em conta o tipo de
contratagdo em causa.
O modo de retribuicdo ao empreiteiro é por preco global, de acordo corn o
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que dispde a alit-lea a), do art.° 185.° da Lei no. 9/16, de 16 de Junho,
publicada na I Serie n.° 98 do Dicirio da

Das Habilitagaes das Empresas

A

empresa Mote Engil - Engenharia e Construgdes Africa, 5A, estd

habilitada. Possui o Alvard de Empreiteiro de Obras PLIblicas, passado pelo
Instituto dos Mercados PLIblicos do Imobilidrio e da Construgdo (IMPIC) de
Portugal, corn as categorias e classes em conformidade corn o objecto e
valores do contrato.

As

empresas Telhabel Construgdes, SA e Omatapalo - Engenharia e

Construgdo, UNIP, Lda. tem a 4' Classe o que Ihe permite executar obras
cu jos valores podem it ate € 1.328.000 (Urn Milhdo, Trezentos e Vinte e
Oito Mil Euros).

Da Prestagao da Cauca()

O n.° 3 da cldusula 27.' dos contratos preve que os empreiteiros entregardo
ao dono da obra dentro do prazo de 21 (Vinte e Um) dias, apcis a entrada e
vigor dos ref eridos contratos, uma garantia bancdria executdvel em banco
domiciliado em Angola aceitdvel, pelo dono da obra 5% (Cinco p rcento) do

•

valor dos contratos. Esta cldusula, nao encontra respaldo legal, pois tern que
estar conforme dita a Lei dos Contratos PUblicos, que determina o
pagamento da caugao definitiva no caso de propostas para celebrag& de
contratos sujeitos a fiscalizagao preventiva do Tribunal de Contas, nos
termos do art.° 101.° da LCP. Contudo, a empresa Motet Engil contratada
para executar os trabalhos de construe& da Estrada Via
Expressa/Camama/ Avenida de Castro Van- Dunem Loy apresentou um
seguro caugao no valor AKZ 1.707.759.962,14, (Mil Setecentos e Sete
Milhaes, Setecentos e Cinquenta e Nove Mil, Novecentos e Sessenta e Dols
Kwanzas e Catorze Centimos), correspondentes a 5% do valor do contrato,
vcilida at ao dia 27 de Agosto de 2022. be ressaltar que as empresas
Omapatalo e Telhabel nao cumpriram corn o pagamento da caugao, o que
torna a ad judicagao caducada, nos temos do n.° 1 do art.° 104.° da LCP.
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Do Financiamento

A clewsula 9.' dos respectivos contratos preve que o valor de coda urn dos

contratos serd garantido pela verba inscrita no O.G.E.. Compulsados os
dados do SIPIP (Sistema Informatizado do Programa de Investimentos
PUblicos), verificamos que os presentes pro jectos encontram-se inscritos e
sao de execugao plurianual (2014-2018). Importa referir que os projectos
encontram-se igualmente inscritos no Orgamento Geral de Estado para o
ano de 2017.

O ponto f) da mesma ciciusula, preve, igualmente, que a execugdo dos
contratos serd suportada corn urn financiamento externo. Por outro lado,
constam dos autos os Despachos Presidenciais 5/N, de 6 de Dezembro de
2016, em que o Titular do Poder Executivo aprova a insergao dos pro jectos
na linha de credit° Angola Portugal, assegurada pela Companhia de Seguro
de Creditos a Exportagdo (COSEC). Nestes mesmos Despachos, o
Presidente da RepUblica autorizou o Ministro da Construed°, corn a
faculdade de subdelegar, para em representag& do Estado Angolano
celebrar os ref eridos contratos.

Foi anexa aos autos a proposta de financiamento de credit° emanada pela
Caixa Geral de DepOsitos 5A, para o pagamento dos 85% do valor do \
contrato de construe& de infra-estruturas ao longo do Cemiterio, d

Camama, Via Expressa, processo n.° 323/PV/16. be salientar que
relativamente aos outros contratos nada consta.
Da Cab imentagilo
Foi junto aos autos as Notas de Cabimentagdo n.°s 440, 441, 442, 443 e
444, passadas a favor das sucursais das empresas contratadas, relativas ao
pagamento inicial de 15% a ser suportado pelo Orgamento Geral do Estado,
em sujeigao ao ponto 10 do n.° 1 do Decreto Executivo n.° 103/05 de 21 de
Novembro (diploma que regula os procedimentos a aplicar aos projector
identificados pelos sectores e passiveis de serem financiados através das
facilidades de credito).

Ademais, os Down Payment encontram-se dentro dos limites estabelecidos
pelo n.° 9 do artigo 7.° do Decreto Presidencial n.° 1/15 de 02 de Janeiro,
(que aprova as regras anuais de execugdo do orgamento geral do estado). A
previsdo da fonte de financiamento satisfaz a disposigao contida no n.° 2 do
artigo 6.° do Decreto Presidencial n.° 1/15, de 2 de Janeiro, "Nenhum
encargo pock ser assumido por qualquer unidade orcamental, sem que a
respectiva despesa esteja devida e previamente cabimentada", de acordo
corn o previsto na Lei n.° 15/10, de 14 de Julho, Lei do Orgamento Geral do
Estado.
E a alinea b) do n.° 1 do artigo 30.° da Lei n.° 15/10, de 14 de Julho,
determina o seguinte: "Nenhuma Despesa pode ser autorizada ou paga sem
que

disponha de inscriceb orcamental, tenha cabimento na programacilo

financeira, esteja adequadamente classificada e satisfaca o principio da
economia, eficiencia e eficociall.

Do Valor das Propostas
As

propostas financeiras apresentadas pelas empresas contratadas

encontram-se expressos em DOlares Norte Americanos, mas os contratos
foram celebrados em euros ao cambio de 1 USD a valer Euro 0,892. Neste
sentido foi junto aos autos informagaes relativas a troca da moeda,
mediante uma Nota Explicativa que esclareceu que o valor da proposta estd
em &flares, por se tratar de moeda de referencia internacional e que no
entanto os pagamentos dos contratos serao executados em Euros. be
ref erir que o n.° 7 do art.° 9.° da Lei 28/15, de 31 de Dezembro, determina
que "Qualquer encargo em moeda externa apenas pode ser assumido • esde

Al

que o mesmo tenha coma base contrato celebrado corn a entidade nda
residente cambial ou de contrato resultante de concurso poblico
internacional ou decisffo do Presidente da Republica, enquanto Titular do
Poder Executivo."

Da Cauca° Definitiva

0 n.° 3 do ciciusula 27.a dos contratos preve que os empreiteiros entregarao
ao dono da obra dentro do prazo de 21 (Vinte e Um) dias apes a entrada em
vigor dos referidos contratos uma garantia banceria executcivel em banco
domiciliado em Angola, aceitevel pelo dono da obra de cinco (5%) do valor
dos contratos. Contudo, a empress Mota Engil contratada para executor os
trabalhos de construgao da Estrada Via Expressa/Camam/ Avenida de
Castro Van- Dunem Loy apresentou um seguro caugao no valor AKZ
1.707.759.962,14, (Mil Setecentos e Sete Milhaes, Setecentos e Cinquenta
e Nove Mil, Novecentos e Sessenta e Dois Kwanzas e Catorze Cntimos),
correspondentes a 5% do valor do contrato, vcilida ate ao dia 27 de Agosto
de 2022.

III - Deciseto
Nestes termos, decide-se em Sessao Dieria de Visto, conceder o Vista aos
contratos de empreitadas n.°s 323, 324 e 325/PV/ 2016 referente a
Construgao da Estrada Via Expresso/ Camama/Avenida Pedro de Castro
Van-Dunem "Loy", incluindo a Micro e Macro Drenagem, o Elevado do Na

vierio da Rotunda do Cemiterio do Camama e o Bincirio no Avenida Pedro de
Castro Van-Dunem, Localizada na Provincia de Luanda; Construgao dos
Infra-estruturas da Zona da Boa Vista: Late 1: Estudo e Reabilitagao
Infra-estruturas da Boa Vista, Trogo: Acesso ao Porto; Lote 2: Estudo e
Construgao dos Infra-estruturas Boa Vista, Trogo: Estrada do Sonils; Lote
3: Duplicagao da Ponte sobre o Rio Soroca e Elevado da Rotunda da Boa
Vista; e Realizagao dos Trabalhos de Construgao dos Infra-estruturas do
Zona da Boa-Vista: Ligagao Sonils/Via Expresso/Kifangondo, localizada no
Provincia de Luanda.

Por fim o Tribunal de Contas recomenda a entidade pUblica contratante
para que nos preximas contratagaes publicas , tenha em atengao o seguinte:

7

1 - Elabore o projecto base complete, corn os elementos necessaries e
suficientes para caracterizagao da obra;

2 - Exija que a garantia bancetria seja entregue tapas o acto de ad judicagao,
nos termos dos art.'s 102.° a 106.° da Lei n.° 9/16, de 16 de Junho;

3- Siga as disposigaes legais sobre a utilizacao dos contratos de "Concepgao
e Construgao" quando ocorrerem os condicionalismos prescritos no art.°
150.° da Lei no 9/16 de 16 de Junho - Lei dos Contratos Pablicos e em
atengao ao disposto na Portaria de 7 de Fevereiro de 1972, corn as
alteragaes das Portarias de 22 de Novembro de 1974 - Instrugaes para o
Colculo dos Honorcirios Referentes aos Pro jectos de Obras PLIblicas;

4 - Escolha o mode de retribuigao da empreitada tendo em conta a definigao
das caracteristicas do que se pretende contratar em quantidade e qualidade
e os imprevistos previsiveis, isto é, os custos indirectos sejam do tipo
reembolsdveis.

Sao devidos emolumentos
Notifique-se.

Luanda, 31 de Janeiro de 2017.

uiz Relator

O uiz Ad junto
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