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Processo no 379/PV/2014
Pela Resolugao n° 152/FP/2014, foi o processo em titulo devolvido ao
Ministerio da Energia e Aguas, entidade publica contratante, para que, em 7
(Sete) dias, se dignasse informar ao Tribunal de Contas como iris proceder
a cobertura financeira da empreitada para Obras de Reforgo do Sistema de
Abastecimento de Agua da Localidade da Bongo, na Provincia do KwanzaNorte, que, na oportunidade, submeteu a Fiscalizacao Previa desta Corte e a
que respeitava esse processo.
Constituiu, outrossim, injuncao da supracitada Resolugao, que o Ministerio
da Energia e Aguas fizesse juntar aos autos nao so os documentos
respeitantes as empresas ESPINA & ()ELFIN devidamente autenticados
(certificados) pela representagao diplomcitica angolana do local da sua
produclio mas tambem o comprovativo de que as empresas associadas
LACQUA e ESPINA & DELFIN se tivessem constituido em ConsOrcio para
efeitos da ad judicagao do Contrato, nos termos combinados do Art.° 53° da
Lei 20/10, de 7 de Setembro e do n° 10.4 do respectivo Programa de
Procedimento do Concurso.
Compulsados os autos, depois de retomado o processo para a decisao final,
verifica-se que, de facto, foram para os mesmos carreados pelo
Departamento Ministerial da Energia e Aguas novos elementos de instrucao
consubstanciados na resposta positiva relativamente as duos ciltimas
instancias e o descaso ou silencio quanto a questa° que se prende com a
cobertura financeira da despesa corn o Contrato.

No concernente a isto, e de dizer que a nab observancia do disposto na Lei
quanto ao modo de apresentagao das propostas, que constitui motivo
bastante para a nao admissao destas, e da inteira responsabilidade da
entidade contratada ou a contratar e nao do Tribunal de Contas.
E porque nenhum encargo pode ser assumido por qualquer Unidade
Orgamental sem que a respectiva despesa este ja devida e previamente
cabimentada, a imperioso que as propostas que cheguem a este Tribunal
venham corn essa exigencia satisfeita, sob o risco da cominagao corn a
referida sua nao admissao ao concurso, nos termos da alinea b) do Art.° 83°
da Lei 20/10, de 7 de Setembro.
A fiscalizagao e o controlo da actividade financeira do Estado, que
caracterizam e corporizam a mais alta e substantiva competencia do
Tribunal de Contas, nao sao desenvolvidos senao no ambito tambem da
defesa dos superiores interesses da Nagao Angolana e das suas populagaes.
Por isso, proporcionar maior quantidade e melhor qualidade de Agua as mais
diversas localidades do Pais a uma missao que, em Ultima instancia, vai
contribuir para a oferta de uma mais digna qualidade de vida das suas
populagaes, proposito a cuja concretizagao devem concorrer, directa ou
indirectamente, as acgaes de todos, nao importando o Sector da vida da
Nagao em que nos encontremos a trabalhar.
0 Tribunal de Contas, no seu labor do dia-a-dia, conseguiu saber que o
Pro jecto do Ref orgo do Sistema de Abastecimento de Agua a Localidade da
Banga se inscreve no ambito de urn vasto Programa de Reabilitagao e
Expansao dos Sistemas Urbanos de Agua e Saneamento inscrito no
OGE/2014 corn uma verba de KZ. 107. 029. 033.0526, 00 (Cento e Sete Mil
Milhaes, Vinte e Nove Milhaes, Trinta e Tres Mil e Quinhentos e Vinte e
Seis Kwanzas) e que, de acordo corn o Sistema Informcitico de Projectos de
Investimento PLiblico (SIPIP), deste montante apenas foi consumida a
quantia de KZ. 16. 142. 300. 909, 68 (bezasseis Mil Milhaes, Cento e
Quarenta e Bois Milhaes, Trezentos Mil, Novecentos e Nove Kwanzas e
Sessenta e Oito Centimos) em outros projectos de igual natureza
implantados noutras localidades de Angola inteira.
Tudo visto e ponderado, em sessao didria de visto, decide-se conceder
visto ao presente Contrato de Empreitada para o Reforgo do Sistema

de Abastecimento de Agua a Localidade da Banga, no Kwanza-Norte,
corn a recomendagao de que, em prOximos procedimentos de contratagao,

deve o Ministerio da Energia e Aguas, sob o risco de recusa de visto,
trazer devidamente esclarecida a quest& da previa cabimentagao da
despesa, nos termos da Lei.

Sao devidos emolumentos

•

Notifique-se

Luanda, 28 de Janeiro de 2015
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