:

REPÚBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
12 CÂMARA
RESOLUÇÃO N 9 ' FP/14

•

Proc. Ngs: 08 e 12/PV/2014
1- No exercício da fiscalização previa, o Tribunal de Contas examinou, em
sessão diária de visto da 12 Câmara, os processos respeitantes a dois
contratos de empreitada, celebrados em 13 e 30 de Dezembro de 2013,
entre a Sociedade de Desenvolvimento da Zona Económica Especial,
Luanda-Bengo-"ZEE-EP" e a empresa GHCB-Giangxi Hidroeléctrica
Construction Bureau S.A, 19 e 29 outorgantes, respectivamente.
Nos termos da cláusula 22, os contratos têm por objecto:
1- A Construção da Incubadora de Empresas da Reserva Industrial de
Viana, pelo valor de kz 180,566.445.62 (cento e oitenta milhões,

o

quinhentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e cinco
kwanzas e sessenta e dois cêntimos).
2- A Construção de dois Edifícios Modulares da Reserva Industrial de
Viana, pelo valor de kz 205,805.262,09 (duzentos e cinco milhões,
oitocentos e cinco mil, duzentos e sessenta e dois kuanzas e nove
cêntimos).
II-Dos correspondentes processos resultam apurados os seguintes factos:
1- Os contratos supra identificados, deram entrada na Contadoria
Geral do Tribunal de Contas, em 8 e 29 de Janeiro de 2014,
respectivamente, acompanhados das correspondentes Notas de
Cabimentação (NCB) emitidas em 13 de Dezembro de 2013;

2- No âmbito da verificação preliminar, a Direcção dos Serviços
Técnicos constatou irregularidades na subscrição do contrato pela
Sra. Xu Lina, que assina em representação do 22 outorgante;
3- Em face do constatado nos pontos anteriores, o Juiz Relator
ordenou por Despacho que a entidade pública adjudicante
procedesse à sua regularização, nomeadamente: i) a emissão da
NCB com base na Programação Financeira de 2014; ii) a
comprovação documental da situação migratória dos sócios da
empresa adjudicatária; iii) a emissão da Procuração a favor da Sra.

•

Xu Lina, pelas pessoas competentes, nos termos do Estatuto
actualizado da empresa adjudicatária;

4- Em resposta, a entidade adjudicante, por ofícios de 19/03/2014
(nrs: 141 e 142/ZEE-EP/PCA/GACA/14), prestou as explicações que
aqui se dão por reproduzidas, transcrevendo-se as partes mais
significativas:

" (...) a Nota de Cabimentação de 2014, para o projecto em questão, não é
possível emiti-la pela segunda vez, porquanto a respectiva despesa consta
da programação financeira de 2013, que tem um carácter plurianual, de
contrário se efectuariam dois pagamentos para o mesmo projecto".
Hl-Apreciando:
•

1. Dispõe o n9 2 do artigo 369 da Lei n 2 15/10 de 14 de Julho, que
"pertencem ao exercício financeiro: a)

; b) as despesas nele

cabimentadas.
2. Como a entidade pública adjudicante reconhece, as despesas objecto
dos contratos em apreço, constam da programação financeira de 2013.
3. Ora, se o exercício financeiro de 2013, encerra a 31 de Dezembro de
2013, e se a execução das despesas contratuais não tiveram início naquele
exercício financeiro (encerrado), nada mais restaria à entidade pública
adjudicante do que cumprir com as instruções para o encerramento do
exercício financeiro de 2013, vertidas no Decreto Executivo nr: 341/13 de
14 de Outubro, nomeadamente do seu nr. 4, do art9.89 que estabelece

que as UO e os OD sob sua tutela devem anular todos os saldos das

cabimentações não liquidadas até ao dia 31 de Dezembro.
4. E o que é a liquidação?
Nos termos do art.9 322 da Lei nr.15/10 de 14 de Julho- Lei Quadro do
OGE - a liquidação da despesa é a verificação do direito credor com base

nos títulos e documentos comprovativos do respectivo crédito e que tem
por base

(vd ng.3 do art.2329 ):

a) ....
b)

•

c) Os comprovativos de entrega dos bens ou de prestação efectiva do
serviço.
5. Se, conforme estabelece a norma do n97 do art9.89 da Lei nr. 13/10 de
9 de Julho, só após o respectivo Visto, os actos e contratos sujeitos à
fiscalização preventiva do Tribunal de Contas, são juridicamente eficazes,
após o que a sua execução pode ser iniciada, não poderiam, face àquela
disposição legal, as despesas contratuais ter sido liquidadas e menos
ainda, ter sido pagas, pois o pagamento é a última fase da execução duma
despesa.
6. Com efeito, ao emitir a NCB, a entidade pública adjudicante não está a
efectuar nenhum pagamento, mas tão somente, a emitir um documento
que assegura ao fornecedor que o bem ou serviço é pago, desde que
observadas as condições acordadas contratualmente.
7. Portanto, a emissão da NCB com base na programação financeira de
2014, não significa a" emissão pela 2g vez, nem representa qualquer

duplicação" já que a sua emissão na Programação Financeira de 2014,
teria como 19 passo, a anulação da NCB de 2013.
8. Recomenda-se pois, a leitura atenta da norma do art.9 89 do Dec.
Executivo n 9 341/13 de 14 de Outubro.
9. Relativamente à comprovação da situação migratória dos sócios da
adjudicatária, a entidade adjudicante não respondeu satisfatoriamente à
questão suscitada por este Tribunal.
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10. A documentação junto aos autos, a que se refere a adjudicante, é o
certificado de qualificação profissional, que não serve de prova sobre a
regularidade da situação migratória dos sócios, nos termos da Lei n 9 2/07
de 31. de Agosto.
11. Sobre a Procuração passada a favor da Sra. Xu Lina, não se levanta
qualquer questão quanto à sua existência física nos autos. A questão que
se coloca é sobre a legitimidade do Sr. Mo Reno, para conferir poderes de
representação da sociedade à referida senhora, face ao disposto no n 21
do art.2209 e 222 do Estatuto da sociedade.
12. Assim, nos termos do art.9 2689 do CC, todos os actos praticados pela
Sra. Xu Lina são ineficazes e não vinculam a sociedade perante terceiros.
13. Como resulta de tudo o que atrás ficou dito, a entidade adjudicante
não respondeu satisfatoriamente à solicitação deste Tribunal, formulada
no ofício de 22 de Janeiro (nr.22/CG/FP/TC/14).
14. Contudo, considerando:
•

Que os projectos, objectos dos contratos sub júdice são plurianuais,
estando inscritos no OGE/2014;

•

Que para a formação dos contratos em apreço, a entidade pública
adjudicante cumpriu com as regras relativas à contratação pública,
vertidas na Lei nr. 20/10 de 7 de Setembro;

•

A presunção de que, ao assinar os contratos como 19 outorgante, a
entidade pública adjudicante reconhece a idoneidade da 22
outorgante;

IV. Decisão
O Tribunal de Contas, com os fundamentos expostos, decide conceder o
Visto aos dois contratos em apreço, recomendando à Sociedade de
Desenvolvimento da Zona Económica Especial, Luanda-Bengo-"ZEE-EP"
que em futuras contratações, tenha em atenção:
1- O cumprimento das regras de execução das despesas orçamentais
aprovadas em cada exercício financeiro;

"•1

2- O cumprimento de todos os aspectos sobre o título de intervenção
dos representantes das adjudicatárias, sob pena de ineficácia dos
actos praticados, nos termos do art.2 2689 do CC.
3- A necessidade da comprovação documental da situação migratória
dos representantes estrangeiros das adjudicatárias, nos termos da
Lei n 92/07 de 31 de Agosto.

São devidos emolumentos nos dois contratos.
Notifique-se.

e

Luanda, 15 de Abril de 2014

Os Juízes Cop elheiros
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