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REPOBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
l a CAMARA
RESOLUcA*0 N*DP-1 /FP/2017
Processos n°s 02, 03 e 27/PV/2017

•
O Tribunal de Contas, reunido em Sessao Diaria de Visto, apreciou 3 (tres)
contratos de empreita de obras publicas , submetidos através do Officio n.°
037/07/07/GAB.MINCONS/2017, pelo Gabinete do Ministro do
Construcao, celebrados pelo Institute Nacional de Estradas de Angola INEA, cu jos objectos, empresas, montantes e prazos de execucao abaixo se
descrevem:

a)

Estudo e Reabilitagelo do Eixo Estruturante da EN 230 Troco:

Viana/Novo Aeroporto Internacional de Luanda/Catete, incluindo a

•

Macrodrenagem, localizado na Provincia de Luanda, celebrado corn a
empresa China Railway 20 Bureau Group Corporation - CR 20, no prazo de
09 meses, no valor de UD5 287.766,00 (Duzentos e Oitenta e Sete
Milhaes, Setecentos e Sessenta e Seis Mil Mares Norte Americanos);

b)

Estudo e Reabilitagao do Eixo Estruturante da EN230, Execucao do

NO Viario da Unidade Operativo e Melhorias da Via Expressa Luanda/Viana
(Desde a Rotunda da Unidade Operativa/Cruzamento da Via Expressa), no
prazo de 09 meses, celebrado com a empresa China Railway 20 Bur
Group Corporation - CR 20, no valor de USD 183.090.000,00 ,

entp

Oitenta e Tres Milheies e Noventa Mil DOlares Norte Americanos);
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c)

Estudo e Reabilitaeao do Eixo Estruturante da Via Expressa

Cabolombo/Cacuaco - Execugdo dos Nos Vicirios da Via Expresso corn a
Estrada da Camama e Com o Acesso ao Zango e do Bincirio de Ligaeao da
Estrada do Camama corn a Via Expressa ate a Centralidade do Kilamba e
Resselagem da Camada de Desgaste, localizada na Provincia de Luanda, no
prazo de 09 meses celebrado corn a empresa China Railway 20 Bureau Group
Corporation - CR 20, no valor de USD 221.850.000,00 (Duzentos e Vinte e
Urn Milhaes, Oitocentos e Cinquenta Mil DOhares Americanos).

I - Dos Factos

1. Através do Despacho Presidencial n.° 301/16, de 14 de Novembro,
publicado no Norio da RepUblica n.° 185, I Serie, o Titular do Poder
Executivo aprovou a insereao dos projectos na Linha de Credito da
China e, na Rectificaedo n.° 27/16, de 7 de Dezembro ao Despacho
supra mencionado, o Presidente da ReptIblica autoriza ao Ministro da
Construed°, corn a faculdade de subdelegar e representar o Estado
A ngo lano a celebrar os referidos contratos.

2. As Contrataedes foram formalizadas no ambito dos acordos de
financiamento do Plano Operacional da Linha de Credit° da China., em
que o modo de atribuicao do prestador da empreitada é por prep
global, corn o prep total declarado, e inclui o estudo, pro jecto
conceptual, pro jecto de execueao, construcao, instalaeao, ensaios,
forme& e rectificaeao de defeitos, de acordo corn o Contrato.

3. Os pagamentos serao disponibilizados directamente aos empreiteiros,
contra entrega dos documentos previstos para este efeito,
nomeadamente, facturas emitidas pelas empresas contratadas e
visadas pelo Mutudrio.
4. Dos autos nao constam as notas de cabimentaedo.

3. Nao constam dos

d cumentos comprovativos da prestaedo de

cauedes definitivas
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II - Apreciando

Os Contratos em apreciagdo tem a natureza juridica de Contratos
Administrativos, da especie de contrato de Empreitada de Obras PUblicas,
cujo regime vem estabelecido na Lei n.° 9/16, de 16 de Junho, Lei dos
Contratos PUblicos - publicado no Norio da RepUblica na I Serie - N.° 98.

Do exame aos processor, constatamos que se trate de contratos de
concepgdo e construed°.

No ambito da Fiscalizagdo Preventive, o objecto directo da fiscalizagdo
incide sobre o contrato, mss o controlo da sua legalidade rid° 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 Didrio da RepUblica I
Serie n° 128.

Do Procedimento Pre-Contratual

Os contratos da administragdo publica estdo sujeitos COS principios
fundamentais da actividade administrative designadamente, os relativos a
vinculaedo da administragdo pLiblica aos direitos fundamentals e a
participagdo dos interessados na formagdo des decisdes que Ihes digam
respeito, bem como as disposigdes legais que as concretizem.

Para os contratos em causa verificamos que o procedimento escolhido foi o
da Contrataedo simplificada em furled° de criterios materials de acordo corn
o previsto na alinea d) do n.° 1 do art.° 44.° da Lei dos Contratos PLIblicos.

Da Habilitagao des Empress
A empress contratada estci abilitada. Possui Alvard de Empreiteiro de
Obras PLiblicas, corn asateg•r as e classes em conformidade corn o objecto
e valores do contrato.,,
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Da Prestagao da Caugao

O n.° 3 da clousula 27.a dos contratos preve que o empreiteiro entregara ao
dono da obra dentro do prazo de 21 (Vinte) digs, (Os a entrada em vigor
dos referidos contratos, uma garantia bancdria executovel em banco
domiciliado em Angola aceitcivel, pelo dono da obra; no montante de 5%
(Cinco porcento) do valor dos contratos. Esta cldusula, nao encontra
respaldo legal, pois tem que ester conforme a Lei dos Contratos PLIblicos,
que determine o pagamento da caugao definitive no caso de propostas pare
celebragao de contratos sujeitos a fiscalizagao preventive do Tribunal de
Contas, nos termos do art.° 101.° da LCP. A empresa em cause nao cumpriu
corn o pagamento da caugao, o que torna a ad judicagao caducada, nos termos
do n.° 1 do art.° 104.° da LCP.

Do Financiamento
A cldusula 9.Q dos respectivos contratos preve que o valor de coda um dos
contratos sera garantido pela verba inscrita no O.G.E.. Compulsados os
dodos do 5IPIP (5istema Informatizado do Programa de Investimentos
PLIblicos), verificamos que os presentes pro jectos encontram-se inscritos e
sao de execugao plurianual (2014-2018). Importa referir que os pro jectos
encontram-se, igualmente, inscritos no Orgamento Geral de Estado pare o
ano de 2017.
O ponto f) da mesma ciciusula, preve, igualmente, que a execugao dos
contratos serao suportados corn urn financiamento externo. Por outro lado,
constam dos autos o bespacho Presidenciais n.° 301/16 de 14 de Novembro,
em que o Titular do Poder Executivo autorizou o Ministro des Finances a
proceder o enquadramento dos contratos acima elencados numa des linhas
de credito junto des Instituigaes Financeiras da ReptIblica Popular da China
e na criagao des condigaes pare assegurar a execugao financeira des
empreitadas.
Da Cabimentagao
Nao foi junto aos autos as Notes de Cabimentagao, passadas a favor d
empresa contratada, relatives 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 pro jectos identificados pelos sectores e
passiveis de serem financiados através das facilidades de credito).

Desta forma nao podemos aferir se o Down Payment esta ou no dentro dos
limites estabelecidos pelo n.° 8 do artigo 7.° do Decreto Presidencial n.°
1/17 de 3 de Janeiro (que aprova as regras anuais de execugao do
orgamento geral do estado). A previsao da fonte de financiamento no
satisfaz a disposigao contida no n.° 3 do artigo 6.° do Decreto Presidencial
n.° 1/17, de 3 de Janeiro, "Nenhum encargo pode 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 inscricaa orcamental, tenha cabimento na programacda
financeira, esteja adequadamente classificada e satisfaca o principio da
economia, eficiencia e eficdcia".

Do Valor das Propostas

As propostas financeiras apresentadas pela empresa contratada encontram-

se expressos em Dolores Norte Americanos. be ref erir que o n.° 7 do art.°
9.° da Lei n.° 28/15, de 31 de Dezembro, determina que "Qualquer encargo
em moeda externa apenas pode ser assumido desde que o mesmo tenha
coma base contrato celebrado corn a entia'ade nao residente cambial ou de
contrato resultante de concurso pciblico internacional ou decisda do
Presidente da Republica, enquanto Titular do Poder Executivo."

III - Decisao
Nestes termos, decide-se em 5essao Diciria de Visto, conceder o Visto aos
contratos de empreitada n.° 02, 03 e 27/PV/2017 ref erentes a Contratos
de Estudo e Reabilitagao do Eixo Estruturante da Via Expre sa
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Cabolombo/Cacuaco - Execugao dos Nos Vicirios da Via Expresso corn a
Estrada do Camama e corn o Acesso ao Zango e do Bindrio de Ligagao da
Estrada do Camama corn a Via Expresso ate a Centralidade do Kilamba e
Resselagem da Camada de besgaste, localizada na Provincia de Luanda,
Contrato de Estudo e Reabilitagao do Eixo Estruturante EN230, Execugao
do NO Vidrio da Unidade Operativa e Melhorias da Via Expressa
Luanda/Viana (Desde a Rotunda da Unidade Operativa/Cruzamento da Via
Expresso, e o Contrato do Estudo e Reabilitagao do Eixo Estruturante da
EN230, Trogo: Viana/Novo Aeroporto Internacional de Luanda/Catete,
incluindo a Macrodrenagem,

•

5ao devidos emolumentos
Notifique-se.
Luanda,.),; de Janeiro de 2017.
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