REPÚBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
1' CÂMARA
RESOLUÇÃO N°. -]°1 /FP/14

Processo n. ° 336/PV/2014
A Secretaria para os Assuntos Económicos do Presidente da
do
Ofício
n.°
através
República,
submeteu
114/SAEP/C.CIV.PR/2014, de 19 de Junho , com entrada nesta
Corte de Contas em 24 de Junho do corrente ano, para efeitos
de Fiscalização Prévia, o Contrato de empreitada de obras
públicas para Construção do Eixo Viário da Avenida 21 de
Janeiro/Estrada do Golfo/Cassequel/Tourada, no valor total
equivalente em kwanzas à USD: 86.896.970,74 (Oitenta e
Seis Milhões Oitocentos e Noventa e Seis e Novecentos e
Setenta bolares Norte Americanos e Setenta e Quatro
Cêntimos), celebrado entre o Ministério da Construção,
representado pelo Senhor José Paulo Kai, na qualidade de
Director Nacional de Infra - Estruturas Públicas e a empresa
Construtora Norberto Odebrecht S.A. representada pelos
senhores Marcos Torres Gonçalves e Gilmar Loyo Borba, na
qualidade de Mandatários.

I. DOS FACTOS
Dos autos constam os seguintes documentos que se dão por
inteiramente reproduzidos:
- Notas de Cabimentaçáo;

- Despacho Presidencial n.° 55/14, de 2 de Maio - que autoriza a
celebração do Contrato e que delega competências ao Ministro
da Construção para a prática do acto;
- Despacho n.°s 89 e 90, de 21 de Abril, do Ministro da
Construção - que subdelega ao Director Nacional de Infra Estruturas Públicas plenos poderes para em representação do
Ministério da Construção outorgar o Contrato e que Homologa o
Contrato;
-Comprovativo de Prestação de Caução
-Documentos de Habilitação da Adjudicatária
-Proposta técnica e financeira
O contrato foi celebrado aos 22 de Abril de 2014.

Não constam dos autos Caderno de Encargos,

II. DA APRECIAÇÃO

O contrato em apreciação reveste a natureza jurídica de
Contrato Administrativo, da espécie contrato de Empreitada de
Obras Públicas, na modalidade de Série de preços, cujo regime
jurídico encontramos na Lei n.° 20/10, de 07 de Setembro,
Decreto-Lei n.°16-A/95, de 15 de Dezembro, e subsidiariamente
nas disposiçaes do Código Civil.

O mesmo foi outorgado aos 22 de Abril de 2014 e deu entrada
nesta Corte no dia 24 de Junho de 2014, e, embora à tangente,
superou o prazo legal de submissão dos actos jurídicos su jeitos à
esta Corte, nos termos do n.° 12, do artigo 8°, da Lei n.° 13/10,
de 09 de Julho.
Da apreciação do processo, verificou-se que o objecto do
contrato está suficientemente determinado, individualizadà e )
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claramente descrito, respeitando desta forma o princípio da
determinabilidade do objecto do contrato, regido pela Lei n.°
20/10, de 7 de Setembro e pelo Direito Civil.
O Contrato contém ainda as cláusulas relativas a identificação
das partes e dos respectivos representantes, assim como do
título que intervêm; ao preço; ao prazo de execução; à
prestação da caução em conformidade com o estipulado no artigo
110.° da Lei n.° 20/10, de 7 de Setembro.
À nível de procedimento pré - contratual, foi adoptada a
negociação, tendo sido esta aprovada por Despacho Presidencial
n.° 55/14, de 2 de Maio.
Caução
O contrato estabelece como percentagem do valor da caução a
prestar 5 0/0 do valor do mesmo, em conformidade com o
estabelecido no n° 1, do art.° 103° da Lei n.° 20/10 de 7 de
Setembro.
Dos autos consta o comprovativo da prestação da caução em
forma de Seguro Caução, cujo montante de cobertura é de até
Usd: 4.344.848,54 (Quatro Milhões e trezentos e Quarenta e
Quatro Mil, Oitocentos e Quarenta e Oito Dólares Norte
Americano e Cinquenta e Quatro Cêntimos), com valor
equivalente a Akz: 456.209.096,70 (Quatrocentos e Cinquenta
e Seis Milhões, Duzentos e Nove Mil, Noventa e Seis
Kwanzas e Setenta Cêntimos), correspondendo a 5 % do valor
do contrato, emitida pela Seguradora Angola Seguros, Apólice n.°
GRBSA85088, de 23 Maio de 2014, válida de 1 de Maio de 2014 à
1 de Maio de 2016.
Contudo, para o perfeito cumprimento da sua função este Seguro
- Caução deveria ser válido até ao período de res onsabilidade
por defeitos da obra, estando assim descon.ço me com o
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estabelecido no no 1, do artigo 106.°, 312.° e seguintes da Lei n.°
20/10, de 7 de Setembro.
Cabimentação

Dos autos constam Duas Notas de Cabimentaçao, de 09 de Maio
de 2014, emitidas com os valores de Akz 793.359.300,00
(Setecentos e Noventa e Três Milhões, Trezentos e
Cinquenta e Nove Milhões, e Trezentos Kwanzas) e Akz
1.843.520.924,00 (Mil Milhões, Oitocentos e Quarenta e Três
Milhões, Quinhentos e Vinte Mil, Novecentos e Vinte e
totalizando um montante de
Akz
Quatro Kwanzas),
2.636.880.224,00 (Dois Mil Milhões, Seiscentos e Trinta e
Seis Milhões, Oitocentos e Oitenta Mil, Duzentos e Vinte e
Quatro Kwanzas).
Esse valor é equivalente à 31 % do valor da despesa, uma vez que
se trata de despesas com montante previamente conhecido, mas
de pagamento parcelado; esta conforme o n.° 1,do artigo 1.°, do
Decreto Executivo n.° 1/13, de 4 de Janeiro.
A natureza da despesa da Nota de Cabimentaçdo é "Obras de

Reabilitaçáo De Imóveis, Infra-Estruturas E Instaçóes".
A Modalidade da Nota de Cabimentaçáo é "Global" - respeitando

a alínea c), do n° 4, do artigo 1° do Decreto Executivo n° 1/13 de
4 de Janeiro.
Inscrição no 0.6.E e P.I.P

despesa encontra-se no Orçamento Geral do Estado
(O.G.E/2014), no Programa De Reabilitaçao e Construçáo de
Infra-Estrutura De Transporte Rodoviário, com a verba de Akz
155.131.110.714,00 (Cento e Cinquenta e Um Mil Milhões/ fent°
e Trinta e Um Milhões, Cento e Dez Mil, Setecentos e
Catorze kwanzas,).pag. 4430 do OGE/2014.
A
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A mesma está inserida no Programa de Investimento Publico
(P.I.P) no Projecto de "Reabilitação da Infra-Estrutura do
Golfe, 21 de Janeiro, Cassequel, Tourada Mincons Akz
2.915.374.130,00 (bois Mil Milhões, Novecentos e Quinze
Milhões, Trezentos e Setenta e Quatro Mil, Cento e Trinta
Kwanzas); onde Akz 1.031.791.377,00 (Mil Milhões, Trinta e Um
Milhões, Setecentos e Noventa e Um, Trezentos e Setenta e
Sete Kwanzas), são provenientes dos Recursos Ordinários do

Tesouro e Akz 1.883.582.753,00 (Mil Milhões, Oitocentos e
Oitenta), provenientes da Linha de Crédito pag. 4433 do
OGE/ 2014.
Atendendo o valor do contrato, no programa resta um saldo
•

positivo de Akz 146.615.207.581,05 (Cento e Quarenta e Seis
Mil Milhões, Seiscentos e Quinze Milhões, Duzentos e Sete
Mil, Quinhentos e Oitenta e Um Kwanzas, e Cinco Cêntimos) e
para o projecto haverá em saldo negativo de A kz 5.600.529.002,95 (Cinco Mil Milhões, Seiscentos Milhões,
Quinhentos e Vinte e Nove Mil, bois Kwanzas e Nove ta; e
Cinco Cêntimos).

III. DECISÃO
Pelo exposto, decide-se em Sessão Diária de visto, em concederse o Visto ao contrato em apreço, com as seguintes
recomendaçóes para a entidade pública contratante:
1. Submeter os contratos dentro do prazo legal, nos termos do
n.° 12, do artigo 8.° da Lei n.° 13/10 de 9 de Julho.

•

2. Exigir dos adjudicatários prestação de caução definitiva válida
até ao momento da entrega definitiva da obra, nos termos dos
artigos 312.°, 313.°, 314.° 315.° e n.° 1, do artigo 106.' da Lei n.°
20/10, de 7 de Setembro.
São devidos emolumentos.
Notifique-se.
Luanda, aos 14 de Julho 2014.

O Juiz Relator.

r

O Juiz Adjunto

