REPOBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
la CAMARA
RESOLUcA0 N°.11-1( /FP/14

Processo n.° 525/FP/2014

O Departamento Ministerial de Energia e Aguas submeteu pare
efeitos de Fiscalizacao Preventive, atraves do a-Fick)
n.°2094/GAB.MINEA/14, de 09 de 5etembro, o Contrato de
Empreitada de Obras Piub!ices, em regime EPC, pare o Pro jecto
de Construçao e Instalagao da Central de Ciclo Combinado do
5oyo I, no valor de U5D 985.260.295 (Novecentos e Oitenta e
Cinco Milhoes, Duzentos e Sessenta Mil, Duzentos e Noventa e
Cinco &flares americanos) equivalente em Kwanzas a AKZ
96.555.508.882 (Noventa e Seis Mil Milho'es, Quinhentos e
Cinquenta e Cinco Milhaes, Quinhentos e Oito Mil e Oitocentos e
Oitenta e Dois Kwanzas).
I. DOS FACTOS
Dos elementos constantes do processo, relevam pare a decisao
os seguintes factos, que se dao como assentes e inteiramente
reproduzidos:

• 0 Contrato em aprego deu entrada nesta Cor de Contas
aos 10 de Setembro do corrente ano
seguintes actos:

of

edido dos

1) Aquisigao pelo Executivo de 04 turbinas do tipo 9E, de
120MW calla, langando assim as premissas para
concretizagao do pro jecto de construe& da Central do
Ciclo combinado Soyo;
2) A autorizagao para a Consulta Limitada ao mercado, visando
obter propostas tecnicas e economicamente mais
vantajosas para assegurar a construgao da referida
Central, nos termos do Despacho exarado sobre o of icio
0
0943/MINEA/13 de 19 de Junho, oficio n.
1765/GAB.CHEFE CASA CIVIL/PR/029/2013.
3) Autorizagao a negociagao do contrato , corn base em
consulta limitada";
• Sua Excia Senhor Presidente da ReptIblica, na qualidade de
Titular do Poder Executivo, atraves do Despacho
Presidencial n.°154/14, de 11 de Agosto, aprovou o Projecto
de Empreitada para Construgao da Central Ciclo Combinado
do Soyo I e delegou poderes a Sua Excia Senhor Ministro
da Energia e Aguas para celebrar o contrato em aprego.
• Por seu turno, Sua Excia. Senhor Ministro da Energia e
Aguas subdelegou poderes aos senhores, Altino Salvador e
Yusa Olivia Nascimento dos Santos, Director Geral Ad junto
para Pro jectos e Obras e Directora Geral Ad junta para
Administragao e Finances do GAMEK, respectivamente,
para a outorga dos contratos.
• A

empresa CHINA MARCHINERY ENGINEERING

CORPORATION ( CMEC), foi representada no a• pelo
senhor Yang Tingzhi, na qualidade de D ector Resid- e;
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As despesas do contrato sera° suportadas por recurso ao
financiamento. 0 MINEA nao prestou informagao nem juntou aos
autos documento que identifique a linha de credit° referida no
contrato.
O prazo maxim° pare conclusao do objecto do contrato é de 36
meses.

II. APRECIA00

O contrato sub jildice reveste a natureza juridica de Contrato
Administrativo, de especie contrato de empreitada de Obras
PLiblicas, que consiste na execugao do Pro jecto de construcao e
Instalagao da Central de Ciclo Combinado do Soyo I, cujo
regime juridic° é regulado pela Lei n.°20/10, de 07 de Setembro,
Lei da Contratagao Publice, Decreto-Lei n.°16-A/95, Normas do
Procedimento e da Actividade Administrative.
As partes contratuais, o objecto, prego, prazo de execugao,
assim como, a indicagao do acto de adjudicagao estao claramente
identificados nos termos do art. 110° da Lei n°20/10 de 07 de
5etembro.

O contrato em apreciagao, bem como todos os actos iniciais,
interlocutores e finais, foram autorizados por Sue Excerencia
5enhor Presidente da RepLiblica, enquanto, Titular do Poder
Executivo, por via do Despacho Presidencial n.°154/14, de 11 de
Agosto, nos termos des desposigaes combinadas des alineas b) e
d) do art.°120.° da Constituigao da ReptIblica de Angola, al. a) do
art.° 30.0,34.° e 37.°, sendo este ultimo conjugado corn a a a) do
n.° 4 do Anexo II todos da Lei n.° 20/10, de 07 de Setemb
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Cauca° definitiva
Nos termos do n.° 26.7 da clousula Vigesima Sexta (26'), a
caugao definitiva sera reduzida a 2,5% do valor do contrato
quando realizada a recepgao provisoria.
Embora a Lei da Contratagao Ptiblica seja omissa relativamente a
redugao da caugao revela-se, contudo, desfavorcivel para o
Estado angolano a possibilidade da caugao definitiva vir a ser
reduzida, uma vez que a sua finalidade é garantir o exacto e
pontual cumprimento de todas as obrigagaes assumidas corn a
celebragao do contrato, ou se quisermos, servira para satisfazer
quaisquer importancias que se jam devidas pelo nao cumprimento
do empreiteiro (VD art. 103° da Lei da Contratagao

Cabhnentacao
Dos autos consta a Nota de Cabimentagao n.° 2153, de
13/10/2014, corn o montante de

AKZ 534.100.000,00

(Quinhentos e Trinta e Quatro Milhaes e Cern Mil Kwanzas),
correspondentes a 0,55% do valor contratual.
Porem, a forma de preenchimento da mesma acha-se em
desconformidade corn o estabelecido no becreto Executivo 1/13
de 4 de Janeiro.
0 Pro jecto de Instalagclo da Central Ciclo Combinado Soyo I,
Sistema Transporte Associado consta do Orgamento Geral do
Estado do Exercicio EconOmico de 2014, no Programa de
Investimentos PUblicos corn a dotagao de AKZ 3.000.000.000,00
(Tres Mil Milhaes de Kwanzas), sendo a despesa exequivel, de
acordo corn o artigo 9.° da Lei n.° 13/13 de 31 de b embr

4

III. DECISA0
Peso exposto, decide-se em 5essaio Diciria de visto, em conceder
o Visto ao contrato em apreco.
Notifique-se
sao devidos emolumentos.
Luanda, aos 72,42 de

•
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