REPOBLICA DE ANGOLA

TRIBUNAL bE CONT AS
RESOLKAO N° 69/FP/2015
Processos n°s: 07 e 08/PV/2015

•

1. A Secretaria para os Assuntos Econamicos do Presidente da
Reptiblica, remeteu para fiscalizacao preventiva do Tribunal de
Contas, dois contratos de empreitada celebrados entre o Ministerio
da Agricultura e as empresas:
• Sul Engenharia, Lda, para a "Concepgao, fornecimento e
montagem de silos no Wacu Cungo", Provincia do Cuanza Sul,
pelo valor de Kz 306 361 919.00 (trezentos e seis milh'6es,
trezentos e sessenta e um mil, novecentos e dezanove
Kuanzas);

•

• Cons:id° Incatema Angola Servicos em Projectos de
Engenharia, Lda e EMIA Construcaes e Equipamentos, Lda,
para "Concepgao, fornecimento e montagem de silos no
Calueque", Provincia do Cunene, pelo valor de Kz 378 894
224.94 (trezentos e setenta e oito milhaes, oitocentos e
noventa e quatro mil, duzentos e vinte e quatro Kuanzas e
noventa e quatro centimos);
Tais contratos foram celebrados a 13 de Outubro de 2014 e apenas
a 13 de Janeiro de 2015, submetidos a fiscalizaca'o preventiva,
contrariando a norma do n°12 do artigo 8° da Lei n°13/10 de 9 de
Julho, que determina que os actos e contratos sujeitos el
fiscalizaga'o preventiva devem ser submetidos ao Tribunal de
Contas, 60 dins apds a sua prdtica ou celebraciro.
Nao obstante tal facto, foram ainda os referidos contratos
remetidos sem todos os elementos imprescindiveis a apreciagao e
decisao do Tribunal.

Por esse facto, a Contadoria Geral do Tribunal de Contas, através
dos oficios 40/CG/FP/TC/2015 e 178/CG/FP/TC/2015, de 19 de
Janeiro e 16 de Margo, respectivamente, que aqui se dao por
reproduzido, fez a solicitaga'o e cobranga dos referidos elementos.
Porem, apenas a 20 de Maio de 2015, cerca de dois meses depois, o
Ministerio da Agricultura enviou os elementos solicitados, corn
excepga'o das garantias bancorias.
No officio que acompanha a remessa dos elementos, o Senhor
Ministro da Agricultura refere que "(...)asgarantias banca'rias, que

serffo remetidas oportunamente, em virtude dos desembolsos do
Projecto iniciarem apenas a part& do segundo semestre do corrente
ano, e as mesmas representarem elevados custos para as empresas
contratadas".
Sobre esta questao a importante esclarecer o seguinte:
A garantia bancoria, que é uma das formas em que a caugao pode ser
prestada, e o documento através do qual o ad judicatario deve
garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigagaes que assume
com a celebraga'o do contrato (vd.art°103° da LCP), devendo a sua
libertacao, por parte da entidade ptiblica contratante, ocorrer
no prazo maxim de 90 dins contados do cumprimento por parte
do contraente particular, de todas as obrigacaes contratuais.
•

Pela sua importancia na garantia das obrigagaes contratuais, a que o
legislador determinou a caducidade da ad judicagao se, por facto que
the seja imputovel, o ad judicatcirio nao prestar, em tempo e nos
termos estabelecidos na lei, a caugao que the seja exigida.
No caso em aprego, as co-contratantes apresentaram garantias
bancdrias. Porem, em desconformidade corn o legalmente exigido.
E neste sentido, recai grande responsabilidade sobre a comissa'o de
avaliagao, que no ambito das suas competencias deve primar pelo
cumprimento do legalmente estabelecido e do definido nos

documentos postos a concurso, nomeadamente no caderno de
encargos e no programa do procedimento.
Na'o é aceitivel pois que a comissao de avaliacao, a quem compete a
verificaga'o dos documentos de habilitagao, admita concorrentes a
quem falte documentos exigidos nas pegas postas a concurso, ou
que os apresentem em desconformidade corn a lei.
2. Sobre a cabimentagao das despesas, a importante referir que
uma das regras do Orgamento Geral do Estado a que "pertencem ao
exercicio financeiro as despesas nele cabimentadas" (al.b) n°2 art°36°
da Lei n°15/10, de 14 de Julho).

Neste contexto, o Ministerio da Agricultura, enquanto Untdade
Orgamental, devia ter dodo de imediato cumprimento aos
procedimentos previstos no Lei do Orgamento Geral do Estado e no
Decreto Presidencial sobre as Regras Anuais de Execugao do
Orgamento, para a inscrigao da dotagao orgamental e respectiva
cabimentaga'o no presente exercicio econOmico, em que as despesas
se vao executor, remetendo as respectivas Notas de Cabimentagao
tempestivamente ao Tribunal de Contas.
Porem, so a 29 de Junho, apOs solicitagao do Tribunal, foram tais
Notas de Cabimentaga'o juntadas aos autos.
Como se pode constar, na'o houve no presente caso, a necessaria
cooperagao para que o Tribunal de Contas apreciasse e decidisse em
tempo &HI.
Neste sentido, recomenda-se ao Ministerio do Agricultura que no
futuro seja mais cooperante, porque de resto a isso tem direito o
Tribunal de Contas, nos termos do artigo 18° da Lei n°13/10, de 9
de julho.
3. Relativamente ao tipo de procedimento do concurso, apesar de
ter sido autorizado pelo Ministro da Agricultura, enquanto entidade
competente para a decisao de contratar, e constar do antincio de
abertura do concurso publicado no Jornal de Angola de 26 de Julho

de 2014, que o tipo de procedimento previo d contrataga'o e o
concurso limitado por previa qualificagao, a constatagao feita em
fungao dos elementos documentais disponiveis, a que o
procedimento adoptado foi de facto, o concurso limitado sem
apresentaga'o de candidaturas, previsto na al.c) do n°1 do art° 22°
da Lei n°20/10, de 7 de Setembro;
Contudo, pelos valores dos contratos, nao ha qualquer irregularidade
na adopgao de tal tipo de procedimento.
•

No entanto, a importante referir que a entidade publics, quando
publicita a realizagao de urn concurso e indica o tipo de
procedimento previo a contratagao, deve cumprir corn todos os
pressupostos inerentes ao tipo de procedimento escolhido, o que no
presente caso nao se verificou.
Dec isao :
Corn as consideragaes precedentes e apcis constatagao de que se
encontram preenchidos os requisitos exigidos pela lei pars a
execuga'o das despesas contratuais, nomeadamente a sua insergao
no Orgamento Geral do Estado e inscrigilo no Programa de
Investimento Ptiblico de 2015, bem como a existencia de
Programagao Financeira no Sistema Informatico do Programa de
Investimento PLiblico e de cabimentacao orgamental;
O Tribunal de Contas, reunido em sessao didria de visto da
Camara, decide conceder o visto aos contratos em aprego.

sao devidos emolumentos
Notifique-se
Luanda, 01 de Julho de 2015
Os Juizes Conselheiros
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