REPOBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
1.* CAMARA
RESOLUCAO N° 64/ FP/2015
PROCESSOS n.°s 40,42,43,44,45 e 46/PV/2015
Dos Factos
•

Para efeitos de Fiscalizacao Previa, o Departamento Ministerial da
Agricultura, submeteu ao Tribunal de Contas por intermedio do officio corn
referencia n.° 226/GAB.MIN/2015 de 30 de Janeiro, os seguintes
Contratos:
1. Servicos de Implementaga'o de 10 Fazendas para a Criagdo de
Poedeiras nas Provincias de Cabinda (1), Bengo (2), Huambo (2), Huila
(1) Lunda Sul (1), Benguela (2), Luanda (1) no valor de USD
145.522.630,00 (Cento e Quarenta e Cinco Milheies, Quinhentos e
Vinte e Dois Mil e Seiscentos e Trinta Mares). 0 contrato foi
celebrado corn a Empresa Agricultiva Limited.
0 Projecto serer concluido no prazo de 24 (Vinte e Quatro) meses;
2. Servicos de Implementagao de 5 Fazendas para Engorda de Gado,
nas provincias do Cuando Cubango (1), e do Cuanza Norte (3), no valor
de USD 90.374.520,00 (Noventa Milheles, Trezentos e Setenta e
Quatro Mil Quinhentos e Vinte Mares Americanos). 0 contrato foi
celebrado corn a Empresa Agricultiva Limited.
0 Projecto sera concluido no prazo de 24 (Vinte e Quatro) meses;
3. Servicos de Implementagao de uma Fazenda de 2.000 hectares, em
Camabatela, Provincia do Cuanza Norte, no valor de USD
54.646.625,00 (Cinquenta e Quatro Milhaes, Seiscentos e Quarenta
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e Seis Mil Seiscentos e Vinte e Cinco Dolores Americanos). 0
contrato foi celebrado corn a Empresa Agricultiva Limited.
0 Projecto sera concluido no prazo de 12 (Doze) meses
4. Servigos de Fornecimento de equipamentos Agricolas destinados ao
reforco da capacidade operativa da empresa MECANGRO E.P., no
valor de USD 34.970.000,00 (Trinta e Quatro Milhaes Novecentos e
Setenta Mil Dolores Americanos). 0 contrato foi celebrado corn a
Empresa Agricultiva Limited.

0 Pro jecto semi concluido no prazo de 12 (Doze) meses;
5. Fornecimento dos Servigos para Implementagilo de um Centro
Nacional de Formacao Agraria na Provincia de Luanda e 5 (Cinco)
Centros de Formaga'o Regionais Moveis, no valor de USD
72.292.431,00 (Setenta e Dols Milhaes, Duzentos e Noventa e Dols
Mil e Quatrocentos e Trinta e Um Dolores Americanos). 0 contrato
foi celebrado corn a Empresa Mitrelli Group.
0 Pro jecto sera concluido no prazo de 24 (Vinte e Quatro) meses;

6. Servigos de Reabilitagao de 12,16 Km da Estrada de interligaga'o as
fazendas medias do Negaje incluindo a Fazenda Agro-Pecudria, na
Provincia do Ufge, no valor de USD 4.732.000,00 (Quatro Milhaes,
Setecentos e Trinta e Dols Mil Dolores Americanos). 0 Projecto
sera concluido em 6 (Seis) meses.
0 contrato foi celebrado corn a empresa AGRICULTIVA Limited.

Pelos Oficios de 03 e 20 de Margo e 20 de Abril de 2015, a Direcgao dos
Servigos Tecnicos do Tribunal solicitou elementos imprescindiveis a
instruga'o e apreciagao dos processos, sem contudo obter resposta a
solicitagao.
Por Despacho Presidencial 5/N de 2014, foram aprovadas as minutas dos 5
(cinco) contratos, e concedida autorizagao ao Senhor Ministro da
Agricultura, para celebraga'o dos contratos.
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Através do Despacho Presidencial n°7/15, de 09 de Janeiro, foi aprovada a
minute de Contrato, e concedida autorizagao ao Senhor Ministro da
Agricultura, para celebragao do Contrato de Empreitada para Reabilitagao
de 12,16 Km da Estrada de interligagao as fazendas medias do Negaje
incluindo a Fazenda Agro-Pecuciria, na Provincia do Ufge.
Nos Despachos Presidenciais, foram aprovadas as minutas dos contratos, e
concedida autorizagao ao Senhor Ministro da Agricultura, para celebragao
dos contratos.
A aprovagao dos contratos results do previsto nos artigos 34° e 37°
combinado corn a alinea a) do n°4 do anexo II da Lei 20/10 de 07 de
Setembro
Nos mesmos Despachos o Chefe do Executivo, orientou o Senhor Ministro
da Finangas a assegurar os recursos financeiros necessorios a
•

implementagao dos Pro jectos.

O Senhor Presidente da RepUblica, na qualidade de Titular do Poder
Executivo, nao so aprovou os contratos e seus respectivos valores como
tambem aprovou a indicagao das empresas Agricultiva Limited, e MitreIli
Group,como se pode aferir no Despacho supra citado.
Pelo Despacho n°18/2015, de 26 de Janeiro, o Senhor Ministro da
Agricultura, subdelegou poderes ao senhor Joaquim Duarte José Gomes, na
qualidade de Director do Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatistica,
para assinar os respectivos contratos.
Apreciando

•

Pelos Oficios de 03 e 20 de Margo e 20 de Abril de 2015, a Direcea'o dos
Servigos Tecnicos do Tribunal solicitou elementos imprescindiveis a
instruga'o e apreciagao dos processos, sem contudo obter resposta a
solicitagclo.

Os contratos em apreciacao destinam-se a empreitadas para a construga'o
de Fazendas, fornecimento de equipamentos agricolas, construe& de um
Centro de Formaga'o Agrciria e reabilitagao de estradas.
Os encargos financeiros emergentes dos contratos em apreco encontram-se
inseridos no ambito de um Acordo Financeiro (Credit Facility Agreement),
celebrado entre o Estado Angolano e a Luminar Finance Limited.

Results do acordo que o Mutuante (Luminar Finance) financiara a totalidade
das despesas.
A clousula setima de coda urn dos contratos em refer'incia faz mencao que o
pagamento inicial, vulgo "Down Payment", correspondente a 15% do valor, de
coda um e sera feito pelo Mutudrio (MINFIN), atraves da emissao das
respectivas Notas de Cabimentagao.
Constata-se uma certa imprecisao quanto a determinabilidade do objecto do
contrato de Servigos de Implementagao de 5 Fazendas de Engorda de Gado,
jci que na distribuicao quantitativa das fazendas, no seu total aparecem
apenas 4 sendo 1 (uma) para a Provincia do Cuando Cubango e 3 (tres) para a
Provincia do Cuanza Norte.
Em regra, a celebragao dos contratos ptiblicos deve ter como base os
procedimentos de contratagao previstos nos artigos 22° e ss da Lei 20/10,
de 07 de Setembro, sendo que a escolha de tais procedimentos e feita de
acordo corn os criterios estabelecidos na Lei supra.
O Caderno de Encargos deveret estar presente em todos os procedimentos
de contratagao, sendo este o instrumento em que se estabelece os precisos
termos, de ordem tecnica e juridica, em que a entidade contratante esta
disposta a celebrar o contrato.
Nao constam dos autos:
■ 0 comprovativo de pagamento da caugao definitiva, em violagao do n°
1 do artigo 103° da Lei 20/10, de 07 de Setembro;
■ As Notas de Cabimentagao;
■ 0 Alvarci de Empreiteiro de Obras PLiblicas.
•

Documentos que conferem poderes ao Senhor Eng. Jorge de
Almeida Marques para outorga dos contratos em nome da Empresa
Agricultiva Limited. Existe, a urn facto, uma procuragao mas emitida
pelo senhor Shaul Zipris, Director de uma companhia denominada
Agrarius Ltd, a conferir-lhe poderes para celebrar contratos corn o

Executivo Angolano em nome da mesma companhia sem que esteja
demonstrada qualquer relagao entre as duos citadas empresas;
■ Caderno de Encargos.
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DEC'S AO
Pelo exposto, decide-se em Sessao Narita de visto, devolver os contratos
para que a entidade contratante submeta ao Tribunal, no prazo 15 dias os
seguintes documentos:

•

0 comprovativo de pagamento da caucao definitiva;

•

0 Alvaro de Empreiteiro de Obras PCiblicas.

•

Documentos que conferem poderes ao Senhor Eng. Jorge de
Almeida Marques para outorga dos contratos em nome do Empress
Agricultiva Limited,;

•

Notas de Cabimentacao;

•

Relativamente ao contrato de Servicos de Implementagao de 5
Fazendas de Engorda de Gado nas Provincias do Cuando Cubango (1) e
do Cuanza Norte (3), a imperiosa a correccao da quantidade dos
Fazendas, pois, a formulagao que a Clausula Segundo apresenta, peca
por defeito.

Notifique-se
Luanda, 24 de Junho de 2015

•

Os Juizes Conselheiros
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