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REPOBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolugao n° 8/FP/15
Proc n°365/14

I-Pelo oficio de 3 de Julho de 2014, o Sr. Secretario dos Orgaos
Auxiliares do Presidente da RepUblica, remeteu, para efeitos de
fiscalizacao preventiva, o processo relativo ao contrato de empreitada
para a construg5o de 7.000 casas economicas na localidade do Zango,
Provincia de Luanda, celebrado entre o Ministerio da Construcao e a
Construtora Odebrecht S.A, pelo valor equivalente a Usd
200.006.250,00 (Duzentos MilhOes, Seis Mil, Duzentos e Cinquenta
Mares Americanos);
Em devolugao operada nos termos do art° 41° da Lei n 2 13/10, de 9 de
0

Setembro, foram solicitados elementos em falta necessarios a instrucao
do processo (oficios de 15 de Julho, 15 Setembro e 20 Novembro).
Foi o processo remetido de novo ao Tribunal de Contas acompanhado
de uma exposicao de raz6es.
Restam outas situagoes por clarificar e que sera() objecto de
apreciag5o.

II - Materia de Facto

2.1 A celebragao do contrato sujeito a fiscalizacao preventiva deste
Tribunal na'o foi precedida de concurso, nem foi efectuada qualquer
fundamentagAo em vista a justificar este procedimento
comportamental.
2.2 0 contrato foi adjudicado a Construtora Norberto Odebrecht S.A,
pelo valor em Kz equivalente a Usd 200.006.250,00 (Duzentos Milhoes,
Seis Mil, Duzentos e Cinquenta Mares Americanos);
2.3 Por despacho de 23 de Junho de 2014, o Ministro da Construgao
homologou o contrato;
2.4 0 contrato foi assinado em 24 de Junho de 2014;
2.5 Foi fixado para a execucao da empreitada o prazo de 24 meses;
2.6 A empreitada é remunerada pelo regime de serie de pregos;
2.7 Estipula o n2 2 da clausula 122 do contrato que, 27,75% do contrato
sera coberto corn o Recursos Ordinarios do Tesouro e 72,25% pelo
Acordo de Financiamento;
2.8 A adjudicataria apresentou alvara para a execucao da obra posta a
concurso;
2.9 Foi junto aos autos a garantia bancaria prestada pela contratada;
2.10 Consta dos elementos do processo a nota de cabimentag5o no
valor de Kz 33.843.138,00, emitida na rubrica "Sistema de Transporte"
B.R.T. Corredor Infra-Estruturas/Mincons;

III- Apreciando
3.1 Vejamos a conformidade dos actos corn a Iei.
Actos preparatorios do procedimento.
0 inicio da tramitagao legal de cada urn dos procedimentos
adjudicatorios é precedido e preparado por urn conjunto de actos cuja
pratica é legalmente imposta e compreende designadamente a tomada
de decisao ou deliberacao de promover a celebrag5o de urn contrato,
•

escolha do tipo de procedimento, a aprovagdo da despesa pela
entidade para isso competente e a nomeac5o da cornissao de juri.
A fundamentag5o é urn elemento essencial do acto administrativo,
sendo nulos os actos a que falte qualquer urn dos elementos essenciais.
A chave do sucesso de qualquer processo de realizacao de despesas
pOblicas é, por conseguinte, a fundamentactio. A exigencia de
fundamentag5o decorre de varios preceitos legais, designadamente:
1.Fundamentagao da despesa (art.372);
2.Fundamentag5o da escolha do tipo de procedimento (art.322);

•

3.Fundamentagao da escolha das propostas (art.892);
Fundamentagao das decisoes (432).
0 Ministro n'ao proferiu os actos que s'Ao da sua exclusiva competencia,
nos termos dos artigos 31° (decisao de contratar), 322 (escolha do
procedimento) e 342 (autorizacao da despesa).
Foram violadas as formalidades essenciais.
Impbe-se o respeito da tramitagdo legalmente estabelecida para o
procedimento administrativo pre-contratual.

3.2 Tipo de Procedimento
Estipula o art° 222 da Lei n° 20/10, de 7 de Setembro, que "Para a
formagao dos contratos sujeitos ao regime da contratagao publica, as
entidades publican contratantes devem adoptar urn dos seguintes tipos
de procedimentos:

flb

a)

Concurso pOblico;

b)

Concurso limitado por previa qualificactio;

c)

Concurso limitado sem apresentagtio de candidaturas;

d) Procedimento de negociagdo.
0 n 2 2 do mesmo artigo diz que "A escoiha deve ser efectuada em
fungao do valor do contrato (art. 24°) ou em funcao de outros criterios
materiais legalmente estabelecidos (art. 272).
Neste processo, desconhecemos qual dos procedimentos foi adoptado
pela entidade.
O contrato de empreitada adjudicado a empress Odebrecht SA, nao foi
precedido de qualquer procedimento concursal nem sequer a
adjudicac'ao foi fundamentada, nos termos do art9- 66° do Decreto-Lei

•

n° 16-A/95 de 15 de Dezembro
Atendendo ao valor estimado do contrato, o procedimento
legalmente exigivel seria o concurso public() ou limitado por
previa qualificagtio (cfr arts 24 2 e al b. do art2 252 da lei 2
20/10, de 7 de Setembro).
3.3 Competencia para autorizar a despesa
Nos termos do art° 34°, que remete para o Anexo II, o Sr Ministro da
Construgao nao tern competencia para autorizar aquela despesa, tendo

havido violagao do n° 4 do Anexo e assim do principio da legalidade que
regula a autorizaceio da despesa pela autoridade cornpetente.
Neste sentido, competia ao Ministro da Construgao elaborar uma
proposta ao Titular do Poder Executivo para autorizar a despesa corn o
contrato em analise, devendo conter obrigatoriamente os seguintes
elementos.
(i) clareza e precisao na fundamentagao da despesa;
•

(ii) montante estimado da despesa;
(iii) procedimento adequado a sua realizagao.
A formacao dos contratos administrativos tern de respeitar
disposiciies legais vinculativas, de natureza procedimental.
Concluindo e em fungao dos elementos apresentados, estamos em
presenga de um acto de adjudicacao que primou pela total ausencia
de concorr8ncia e publicidade, quando o procedimento aplicavel seria
o concurso publico ou limitado por previa qualificac5o (cfr art2s 24° e
al b. do art° 25° da Lei n° 20/10, de 7 de Setembro).

•

A invocada urgencia da concretizagao das obras, nunca poderia
sobrepor-se ao regime legal vigente, so podendo ser atendidas se
conformarem corn o mesmo, o que, no caso, se mostra prejudicado.
3.4 Cabimentagao
Tratando-se de uma despesa publics nao ha qualquer cluvida que a
mesma se encontra sujeita a todos os requisitos necessarios para a sua
legalidade e que sac,:
(i)

Lei que a autorize;
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(ii)

Inscrig5o orgamental em que a despesa possa ser classificada ou

compreendida;
(iii)

Cabimento na respectiva dotagao;

Estes tres requisitos sao exigidos por lei.
Refere o n° 2 do art° 6° do Decreto Presidencial n.° 232/13 de 31 de
Dezembro, que "Nenhum encargo pode ser assumido por quaisquer

•

Unidade Orgamental, sem que a respectiva despesa esteja devida e
previamente cabimentada (...)";
Refere ainda o n° 3 do mesmo artigo que "nenhuma despesa pode ser
autorizada (...) sem que disponha de inscrigao orgamental, (...)
A despesa corn o contrato nao esta inscrita no OGR de 2014. Ocorre,
assim, no caso vertente, a desconformidade do presente contrato corn
as leis em vigor, que implica a existencia de encargos sem cabimento
em verba orcamental prOpria.
A cabimentag5o de determinada despesa em rubrica orgamental
determinada, "em verba legalmente aplicavel", é urn requisito de
legalidade negativa ou de compatibilidade, de tal modo que se for
praticado o acto administrativo ou celebrado o contrato sem que os
encargos que dele hajam de resultar tenham tal cabimento, falta-Ihe o
pressuposto de direito e é invalid°, por isso, tal fundamento é
suficiente para a recusa do visto, nos termos da alinea b) do Art° 63° da
Lei n 2 13/10 de 9 de Julho.
3.5 Acordo de Financiamento Externo
Pelo ()lido de 21 de Julho de 2014, o Sr. Director Nacional da Direcg'ao
Nacional de Infra-Estruturas P6blicas do Ministerio da Construgao,

enviou a lista dos projectos ao Ministerio das Finangas, que devera
assegurar a disponibilidade dos recursos financeiros necessarios a sua
implementagao, solicitando, portanto, os respectivos Acordos de
Financiamentos de cada projecto.
O projecto referente a construgao de 7000 casas econornicas e
respectivas infra-estruturas na localidade do Zango, nao consta da
referida lista.
No entanto, foi consignado no n° 2 da clausula 122, que "Para efeitos
•

de cabimentagao orgamental e honnologagao, 27,75% da execugao
financeira deste contrato deve ser assegurada pela disponibilidade
monetaria de recursos ordinarios do tesouro (ROT), previstos no OGE, e
os outros 72,25% da execugao financeira deste contrato deve ser
assegurada pela disponibilidade monetaria de Financiamento Externo
obtido pela Republica de Angola."
Nao tendo sido juntos ao processo factos que enquadrem e balizem a
cobertura financeira por aquele instrumento financeiro, o Ministerio da
Construgao, de per si, nao tern legitimidade para essa inclusao.

•

3.6 Outras irregularidades
3.6.1 - Os empreiteiros que assinaram o contrato em representagao da
empresa, nao se encontram legalmente representados uma vez que o
"substabelecimento" foi passado por quern ja nao tinha legitimidade
para o fazer, para alem do referido documento nao estar em
conformidade corn a alit-lea d) do n2 1 do art° 13° do Pacto Social da
Empresa e da alinea c) do n° 1 do art° 132 do Estatuto da mesma.
3.6.2 A inexistencia de Cadernos de Encargos bem como do Projecto
Base das infra-estruturas, sendo situagOes que atribuem ao empreiteiro

margem de manobra que pode ter grande impacto nos custos, n'ao
pode deixar de ser uma imposigao tecnica na aprovacao de urn projecto
de tamanho valor.
3.6.3 0 mapa de quantidades e pregos unitarios é apenas urn resumo e
ntio contempla o valor para a elaboraceio do projecto executivo.
3.6.4 (Tao vemos espeihado nos elementos instrutorio do processo a

•

"Nota Justificativa de Pregos", de forma a evidenciar a razao e a
natureza dos pregos apresentados.
IV- Decisao
Nos termos e corn os fundamentos expostos, decidem os Juizes em
sessao diaria de visto:
a)

recusar o visto ao contrato em aprego;

Recomenda, a entidade adjudicante:
0 facto de já terem sido apreciados, aprovados e implementados
diversos processos de construgao massiva de casas econornicas e
sociais promovidos pelo Governo da RepCiblica, alguns dos quais, corn
•

pregos medios inferiores ao do contrato em apreciagao, recomenda de
forma inequivoca que o sector de tutela utilize as informagOes tecnicas
e financeiras que nele devem estar, no sentido de maximizar o
interesse ptblico, em simultaneo corn a reducao possivel dos pregos de
construg5o.
Experiencias do passado bem como as mais recentes no dominio dos
projectos das FAS, onde se recorreu a uniformizag5o dos projectos
"standard", de modo a que a concorrencia que deve ser potenciada em
fung5o dos interesses do Estado, compita entre si para esmagar os

pregos de adjudicag5o, sem que tal coloquem em causa a
especificidade cultural e social das regioes onde as casas serao
construidas.

Notifique-se
ComunicagOes necess6rias

•

De-se conhecimento ao Exmo Sr. Ministro das Finangas

Luanda, 30 de Janeiro de 2015

Juizas Conselheiras,
onek-a2-3 —
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