REPÚBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS

RESOLUÇÃO N° '

/ FP/2014.

PROCESSOS N°.103, 104, 105 e 107/PV/2014.

A Casa Civil 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 âmbito dos projectos
de reconstrução e desenvolvimento de infra-estruturas
nacionais. Contudo, dos 32 (trinta e dois) contratos, apenas 4
(quatro) cujo objectos, valores e empresas abaixo designados,
serão objecto de apreciação pela presente Resolução, por se
acharem acompanhados dos elementos de instrução, aguardando
esta Corte de Contas que a Casa Civil do Presidente da República,
submeta os elementos referentes aos outros 28 (vinte e oito)
contratos, elementos estes que constam do ponto 2 (dois) das
recomendaçóes constantes da presente Resolução.
Assim sendo, serão objecto de apreciação os 4(quatro) contratos
de empreitadas seguintes:

Contrato Comercial para a Construção da Auto - Estrada
NY zeto/Soyo, na Província do Zaire, pacote 5 (km 8+800
ao km 104+800), numa extensão de km 96, celebrado entre
o Instituto Nacional de Estradas de Angola f-INEA e a

empresa SINOHYDRO, no valor equivalente em kuanzas a
USD

(seiscentos e cinco milhões,

605,385,919,60

trezentos e oitenta e cinco mil, novecentos e dezanove
dólares norte americanos);

Contrato Comercial para a Construção da Auto - Estrada
Luanda/Soyo, da nova ponte sobre o rio AA' bridge, na foz pacote 4, numa extensão de km 150, celebrado entre o
Instituto Nacional de Estradas de Angola - INEA e a
empresa CONDURIL, no valor equivalente em kwanzas a
USD 113, 942,835,66 (cento e treze milhões, novecentos
e quarenta e dois mil, oitocentos e trinta e cinco dólares
norte americanos e sessenta e seis cêntimos);

Contrato Comercial para a Construção da Auto - Estrada
Luanda/Soyo, circular da vila N' zeto - pacote 3, numa
extensão de km 41.5, celebrado entre o Instituto Nacional
de Angola - INEA e a empresa EMCICA, no valor
equivalente em kwanzas a USD 106, 194, 772, 15 (cento
e seis milhões, cento e noventa e quatro mil, setecentos e
setenta e dois dólares norte americanos e quinze
cêntimos);

Contrato Comercial para a Reabilitação da Estrada
Luena/Lucusse, numa extensão de 134 kms, celebrado
entre o Instituto Nacional de Estradas de Angola INEA

e a empresa

SINOHYDRO CORPORATION,

LIMITED, no valor total equivalente em kwanzas a USD
90, 855, 950, 00

(noventa milhões, oitocentos e

cinquenta e cinco mil, novecentos e cinquenta dólares norte
americanos).
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Com interesse para a decisão a proferir, importam os seguintes
factos evidenciados por informaçóes e documentação
submetidos a esta Corte de Contas, a saber:
DOS FACTOS
1. Os presentes Contratos Comerciais de empreitada de
obras públicas, foram submetidos à fiscalização preventiva
do

Tribunal,

através

do

Ofício

no .

059/SAEP/C.CIV.PR/2014, de 22 de Abril, pela Casa
Civil do Presidente da República;
2. Como elementos instrutórios, foram submetidos 4 (quatro)
Despachos Presidenciais que aprovam os respectivos
contratos comerciais e por sua vez, autorizam 5/Excia.
Senhor Ministro das Finanças, a proceder a contratação do
financiamento para a cobertura dos projectos e a
assinatura dos referidos Acordos de Financiamento com
toda a documentação relacionada a ela;
3. Quanto a parte financeira, os contratos comerciais em
apreciação, têm inscrição orçamental no OGE do exercício
financeiro de 2014, na rubrica CONSTRUÇÃO AUTOESTRADA LUANDA/SOYO, PACOTES 3,4, 5, 6 e 7,
bem como fazem parte do Programa de Investimentos
Públicos - PIP 2014, comportando duas fontes de
financiamento: ROT e Linhas de Crédito;
4. O projecto para construção da estrada Luena/Lucusse,
será financiado através de Linhas de Crédito e Recursos
Ordinários do Tesouro, nos termos do Despacho
Presidencial que o aprova, contudo, no OGE apenas copsta
como fonte de financiamento, Recursos Ordihábio ' do
Tesouro;
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5. Os contratos em causa, foram subscritos, da parte da
contratante, pelo Senhor Director do INEA, Arquitecto
Joaquim Sebastião e, da parte das empresas contratadas,
pelos senhores Engenheiros Miguel José A.M. de Andrade,
Carlos Artur D. Ferreira, Francisco Raul Rocha e Wang
Yuzhi, com poderes representativos bastantes para o
efeito.
6. Para uma melhor apreciação e decisão, solicitou-se
elementos através do Ofício n°.127/GPTC/14, de 02 de
Junho.

APRECIANDO
Verificados os Despachos Presidenciais e os Contratos
Comerciais supramencionados, resulta que os mesmos serão
financiados com Recursos Ordinários do Tesouro e com Recursos
obtidos através de Financiamento firmados.
Em conformidade com o artigo 5° da Lei n° 16/02, de 5 de
Dezembro, da Dívida Pública Directa, 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 a parte
não suportada por Recursos Ordinários do Tesouro,
materializado através dos Despachos Presidenciais em questão.
A contratação das empresas para a execução das presentes
empreitadas, não foi precedida da adopção de procedimentos
contratuais legais, previstos na Lei n°. 20/10, de 7 de Setembro,
tal como estabelece o artigo 5° n°.1 alínea a) da Lei n°. 20/1q; de
7 de Setembro, da Contratação Pública, pois, os ~~ntrc t6s
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comerciais foram subscritos tendo em conta Acordos de
Financiamento das empreitadas, 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, o Senhor presidente da República enquanto Titular do
Poder Executivo poder autorizar a realização de despesas sem
concurso e sem limites de valor.
As empresas contratadas apresentaram os documentos que
comprovam a sua habilitação técnica, jurídica, profissional e

•

financeira, tendo em conta o que estatuem os artigos 55°, 57° e
69° alínea f) da Lei n°. 20/10, de 7 de Setembro.
No entanto, nenhuma das empresas contratadas, prestou a
caução devida em 10% do valor total do contrato, para garantia
do cumprimento pontual das obrigaçaes acordadas, nos termos
das cláusulas Décima Oitava dos Contratos Comerciais e artigo
103° da Lei no. 20/10, de 7 de Setembro.

DECISÃO
Face ao exposto, decide-se em Sessão Diária de Vistos, conceder o
Visto aos 4 (quatro) Contratos Comerciais de empreitada de obras
•

públicas, devidamente instruídos com os respectivos Despachos
Presidenciais, recomendando-se a entidade contratante o seguinte:

➢

Exija das empresas contratadas a prestação da caução
devida, tal como acordadas pelas Cláusulas Décima
Oitava dos Contratos Comerciais;

➢ Remessa dos Despachos Presidenciais para instrução
dos 28 (vinte e oito) restantes contratos comerciais,
(-bem como documentos comprovativos de habilitaçã

profissional, técnica e jurídica das empresas
executoras dos projectos.
Notifique-se.
Sáo devidos emolumentos.
Luanda, aos 14 de Julho de 2014.
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