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CÂMARA

RESOLUÇÃO N° 2.i1 / FP/2014.
PROCESSOS N. °s 31, 32, 33, 34 e 35/PV/2014

I.

RELATÓRIO

Foi presente à esta Corte de Contas, para efeitos de fiscalização
preventiva, cinco (5) contratos comerciais de empreitadas de obras
públicas, celebrados na base de acordos individuais de financiamento,
relativos a:
v Construção de um Hotel na Província de Benguela, celebrado entre

•

Instituto de Fomento Turístico (INFOTUR) e a empresa China
National Electronics Import and Export Corporation (CEIEC), no
valor de USD 24,001,435,00 (Vinte e Quatro Milhões, Um Mil,
Quatrocentos e Trinta e Cinco Dólares Americanos);
v Construção de um Hotel na Província de Cabinda, celebrado entre
Institut) de Fomento Turístico (TNFOTUR) e a empresa China
Jiangsu International Economic Tecnical Corporation Angola, Lda, no
valor de USD 26,804,545,00 (Vinte e Seis Milhões, Oitocentos e
Quatro Mil, Quinhentos e Quarenta e Cinco bólairefs m ricanos);

✓ Construção de um Hotel na Província da Huíla, celebrado entre
Instituto de Fomento Turístico (INFOTUR) e a empresa China
National Machinary Industry Complete Engagineering Corporation
(CEC), no valor de USD 24,108,650,62 (Vinte e Quatro Milhões,

Cento e Oito Mil, Seiscentos e Cinquenta Dólares Americanos e
Sessenta Cêntimos);
✓ Construção de um Hotel na Província de Luanda, celebrado entre
Instituto de Fomento Turístico (INFOTUR) e a empresa China

•

National Electronics Import and Export Corporation (CEIEC), no
valor de USD 23,729,363,00 (Vinte e Três Milhões, Seiscentos e
Vinte e Nove Mil, Trezentos e Sessenta e Três Dólares Americanos);
✓ Construção de um Hotel na Província do Namibe, celebrado entre
Instituto de Fomento Turístico (INFOTUR) e a empresa China
National Machinary Industry Complete Engagineering Corporation
(CEC), no valor de USD 24,108,650,62 (Vinte e Quatro Milhões,

Cento e Oito Mil, Seiscentos e Cinquenta Dólares Americanos e
Sessenta Cêntimos).

•

II.

DOS FACTOS

Com interesse para a decisão, importam os seguintes factos
evidenciados por informações e documentação submetidos ao Tribunal,
a saber:
1. A coberto do Ofício com Ref.° n°.85/GMHT/04.11.1.2014, de 10 de
Fevereiro, o Gabinete de Sua Excia. Senhor Ministro da Hotelaria
e Turismo, submeteu para efeitos de fiscalização preventiva, nos
termos do artigo 8° da Lei n.°13/10 de 9 de Julho, cinco (5)
contratos de empreitadas de obras públicas para

strução de

Hotéis em cinco Províncias do País celebrado s o

empresas

supra mencionadas, para serem executadas no prazo de dez (10)
meses e doze (12) meses para a de Cabinda.
2. Por se ter considerado necessário para apreciação dos referidos
processos, através dos Ofícios n°s. 58/CG/TC/2014, de 18 de
Fevereiro, 91/CG/PV/TC/2014, de 13 d3 Março e
92/CG/PV/TC/2014, de 14 de Março, respectivamente, foram
solicitados elementos ao INFOTUR, assim como esclarecimentos
ao Ministério das Finanças sobre a fonte de financiamento dos
referidos projectos, no que tange aos 15% do valor global de cada
contrato, tal como decorre dos Acordos Individuais de
Financiamento. Em resposta, o INFOTUR, por meio dos Ofícios
de

n°s.145/GMHT.0411.01.2014,

7

de

Março

e

260/GMHT.04.11.01.204, de 21 de Abril, respectivamente, e o
Ministério

das

Finanças,

através

do

Ofício

n.°

1136/04/03/GMF/2014, de 17 de Abril, submeteram ao Tribunal,
os seguintes elementos:
•

Cópias dos Contratos Comerciais devidamente autenticados;

•

Cópias dos Acordos Individuais de Financiamento;

•

Nota explicativa do Ministro das Finanças que justifica a
cobertura orçamental dos 15% suportados pelo Orçamento
Geral do Estado;

•

Garantias Bancárias;

•

Procurações;

•

Actas deliberativas das Assembleias Gerais das empresas
executoras das empreitadas, que nomeiam os representantes e
os conferem poderes para firmarem os respectivos contratos
comerciais com o Estado financiado.

•

Despachos Presidenciais n°s 129 a 133, todos de 29 de
Dezembro de 2013, que aprovam o financiamento das referidas
empreitadas e autorizam Sua Excelência Senhor Ministro das
Finanças, em representação do Estado Angolano, a negociar e
assinar os devidos Acordos de Financiamento das empreitadas
em

apreciação

e

o

Oficio

com

Refa.n.°

056/SAEP/C.CIV.PR/2014, de 22 de Abril, da 5- r tarja para
os Assuntos Económicos do Presidente da R úbl ca no qual se
faz a solicitação de visto.

III.

OBJECTO DA APRECIAÇÃO

O objecto de apreciação são os contratos de empreitadas de obras públicas
para a construção de Hotéis em Benguela, Huíla, Luanda, Cabinda e Namibe
dos quais se impõe que o Tribunal de Contas aprecie a sua legalidade e
regularidade, bem como verifique se os encargos decorrentes dos mesmos
têm cabimentação orçamental, nos termos do n.° 1 do artigo 8.° da Lei
n.°13/10 de 9 de Julho.
IV.

APRECIANDO

1. Poder Jurisdicional do Tribunal de Contas
A

fiscalização preventiva sobre os actos e contratos geradoras de

despesas, constitui, antes de mais, um poder constitucionalmente
consagrado ao Tribunal de Contas, enquanto «(...) órgão supremo de
fiscalização da legalidade das finanças públicas (...)», nos termos do n.°1, do
artigo 182.° da Constituição da República de Angola.
Para além desta consagração constitucional, a sua competência vem, de igual
modo, expressa na alínea c) do artigo 6.°, da Lei n.°13/10 de 9 de Julho, que
estipula que ao Tribunal de Contas compete «fiscalizar, preventivamente, a
legalidade dos actos e dos contratos geradores de despesas ou que
representem responsabilidade financeira das entidades que se encontram
sob sua jurisdição».
Nesta perspectiva, o Tribunal é competente quer em razão da matéria
quanto em razão do objecto e do valor, nos termos da ora citada disposição
legal, combinada com a alínea d), n.°2 do artigo 2.° da mesma lei, e da alínea
a), n.°3 do artigo 8.° da Lei n.05/96 de 22 de Abril (Lei Orgânica do
Tribunal de Contas, revogada pela Lei n.°13/10 de 9 de Julho), vigente na
ol-i-ur'u da celebrarão dos contratos; bem como do n.° 3, artigo 1.0, do Lei
n.°13/13 de 31 de Dezembro, que aprova o Orçamento Geral do Estado para
o Exercício Económico de 2014.
O exercício deste poder consubstancia-se, nos termos do n.°

o artigo

8.° da LOPTC, através da concessão do Visto, da sua Recuse -dc D duração
de Conformidade.

Contratos Comerciais, Financiamento e Cabimentação
Os contratos comerciais para a execução dos projectos em apreço, foram
celebrados à 05 de Outubro de 2009, tendo sido firmados aquando da
realização do Campeonato Africano das Nações de 2010, realizado em
Angola.

O regime de financiamento dos referidos contratos é híbrido, tal como
deles e dos Acordos de Financiamento resulta, ou seja, uma parte é
suportada pela entidade financiadora, o caso, o Eximbank da China,

•

correspondente a 85% do valor total de cada contrato, e a outra, pelo
Estado financiado através do OGE (Orçamento Geral do Estado),
correspondente a 15% do valor total de cada contrato.
Dos autos, constam os contratos comerciais, mas não constam as notas de
cabimentação do remanescente suportado pelo OGE (Orçamento Geral do
Estado), como resulta dos n.°s 2 e 5 do artigo 27.° da Lei n.°9/97 de 17 de
Outubro, Lei-quadro do Orçamento Geral do Estado, nos termos dos quais:
1. «É vedada a realização de despesas, o início de obras, celebração de
contratos ou a requisição de bens sem a prévia cabimentação ou em
montante que exceda o limite dos créditos orçamentais concedidos»;
5. «Para a cabimentação da despesa é extraído um documento
denominado Nota de Cabimentação, onde consta o nome do beneficiário, a
especificação e a importância da despesa e sua dedução do saldo do crédito
orçamental correspondente».
Ademais, dispõem as alíneas ix) e x) do n.°1 do Decreto Executivo
n.°103/2005 de 21 de Novembro: «os processos para inserçff de projectos
em disponibilidades de crédito, para além de observareir na su preparação
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o preceituado no Decreto h° 120/03 de 14 de Novembro, devem ser
acompanhados da seguinte documentação:
íx) Visto do Tribunal de Contas;
x) Nota de Cabimentaçáo relativa ao pagamento inicial a ser suportado pelo
Orçamento geral do Estado.
Para além das disposições constantes do diploma ora citado, o n.1 do artigo
8.° da Resoluçao n.°1/2002 da 1.a Câmara do Tribunal de Contas, estipula,
para efeitos de visto, o que a seguir reproduzimos: «a informação de
cabimento, necessária à verificação da cobertura orçamental da despesa
resultante do acto ou contrato a visar, deve ser aposta no documento a
submeter a visto e respectivo duplicado e prestada pelos serviços de
contabilidade competentes».
As dúvidas sobre a cobertura orçamental das empreitas a que nos estamos a
referir, foram sanadas pelo Ex.mo Sr. Ministro das Finanças, quando
submeteu à

esta Corte de Contas, através do Ofício

n. °1136/04/03/GMF/2014, de 17 de Abril, a nota explicativa por nós
solicitada, na qual esclarece que, os contratos de empreitada para a
construção dos cinco Hotéis, encontram-se regidos ao abrigo do Memorando
Sobre o Tratamento Financeiro e Orçamental dos financiamentos obtidos
pelo Tesouro Nacional para a Transferência ao Sector Produtivo, aprovado
pelo Titular do Poder Executivo, que pressupõe o engajamento do Banco de
Desenvolvimento de , Angola, como agente do Estado, por intermédio do
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND ( cfr. Memorando Sobre o
Financiamento dos Projectos do Sector Produtivo). O n.° 07 do referido
instrumento, faz menção dos projectos do sector hoteleira e turismo, nos
mesmos termos que os projectos de outros sectores,

ora steja em

documento separado cujo conteúdo exacto não conhecemos por não ter sido
remetido ao Tribunal.
A par disto, o MINFIN remeteu ao Tribunal um Termo de Compromisso
entre o Ministério da Hotelaria e Turismo e a empresa China National
Machinary Industry Complete Engineering Corporation, nos termos do qual
a empresa, no âmbito dos seus deveres decorrentes deste compromisso,
assume a obrigação de

«restituir, integralmente, a verba (USD

5,000,000,00 - Cinco Milhões de Dólares Norte Americanos), em
coordenação com o Ministério de Hotelaria e Turismo, na conta bancdria a
ser indicada pelo Ministério das Finanças, até ao 5.° dia útil após o primeiro
desembolso efectuado pelo Banco Eximbank da China» (n.°1.2 do artigo
terceiro); e o quarto artigo do mesmo termo de compromisso, estabelece,
como responsabilidade do Ministério da Hotelaria e Turismo, o seguinte:
«garantir que a devoluçáo do montante adiantado, ocorra imediatamente
após a entrada em vigor do financiamento com o Banco Eximbank da China,
ou seja, até ao 5 ° dia útil após o primeiro desembolso efectuado pelo
referido Banco».
É importante realçar-se aqui que foi submetido ao Tribunal de contas, um
ofício com N.REF. a 056/SAEP/C. CIV.PR/2014, de 22 de Abril,
proveniente da Secretaria para os Assuntos Económicos do Presidente da
República, no qual se faz a solicitaçõe de visto preventivo, contendo em
anexo os Despachos Presidenciais que aprovam os Contratos Comerciais para
a reabilitação e construção dos hotéis supramencionados
Outro facto digno de realce é a remessa intempestiva dos processos à
Corte de Contas para a devida fiscalização preventiva. A Lei n.°13/10 de 9
de Julho, prescreve no n.°12 do artigo 8.° que «os acto

ntratos

sujeitos à fiscalizaçcio preventiva devem ser submetidos ao Tribunal de
contas, 60 dias após a sua prcítica ou celebraçifo». Ora, estes contratos
foram celebrados à 5 de Outubro de 2009, e remetidos a este Tribunal só
no dia 11 de Fevereiro de 2014, pelo que se considera intempestiva a sua
remessa à esta Corte de Contas para efeitos de visto.
Porém, a remessa intempestiva dos processos justifica-se pelo facto de, à 9
de Dezembro do ano transacto, terem sido aprovados os contratos
comerciais de financiamento, através dos supramencionados Despachos
Presidenciais, e a assinatura dos Acordos de Financiamento ter sido
efectuada apenas no dia 13 de Maio de 2013 e, à 24 de Fevereiro de 2014,
foi assinado o último contrato, concernente ao Hotel de Cabinda.
As questões acabadas de ser vertidas sobre o financiamento destes
projectos, estão justificadas pelos esclarecimentos dados por Sua
Excelência Senhor Ministro das Finanças.

V. DECISÃO
Expostas que estão as "questiones facti" e as "questiones juris" dos
contratos em causa e, sabendo-se que a construção destas cinco unidades
hoteleiras é uma mais valia e impulsiona o crescimento económico do país e o
desenvolvimento do sector hoteleiro que regista uma certa carência;
Compreendendo que a remessa do processo, pelo Ministério das Finanças, à
entidade financiadora para análise e aprovação do emprétimo, depende
também do visto do Tribunal de Contas nos termos da alínea x), do n.°1 e do
n.°3, ambos do Decreto Executivo n.°103/05 de 21 de Novembro;
Ademais, considerando que deve ser tutelado o princípio da supremacia ou
prevalência do interesse público, tal como preceituam os art 9

da

Lei n.°17/90 e 4. ° do Decreto-Lei n. °16-A/95, combinados com o
artigo 198. ° da CRA, nos termos do qual a administração Pública
prossegue, nos termos da constituiçáo e da lei, o interesse público (n.°1), e
o n.°2 estatui que «a prossecuçáo do Interesse público deve respeitar os
direitos e interesses legalmente protegidos dos particulares»,
Decidem, os juízes deste tribunal, em conceder o Visto aos contratos em
apreço, sem prejuízo da remessa dos processos à fiscalização sucessiva com
fundamento no prescrito nas als. g) e i), n.° 1, artigo 29.° da Lei n.° 13/10 de
9 de Julho, e com as seguintes recomendações:
Que nas próximas contratações, o INFOTUR observe escrupulosamente o
seguinte:
1. Respeite o prazo da remessa dos processos ao Tribunal;
2. Exija dos representantes das empresas os documentos notarialmente
reconhecidos, nos termos da legislação em vigor na República de
Angola;
3. Inscreva os projectos no Programa de Investimentos Públicos para a
sua inserção no Orçamento Geral do Estado, para facilitar a emissão
da Nota de Cabimentação.

SÃO DEVIDOS EMOLUMENTOS.

Notifique-se.

Luandu, aos 13 de Maio de 2014

O Juiz Adjur
:ip
•
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