REPUBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
1.* CAMARA

RESOLUcA0 N° 116 3
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/ FP/2014.

PROCESSO N. ° 572/PV/2014.

0 Gabinete de Gest& do Polo de Desenvolvimento Turistico do Futungo de
Belas e do Mussulo, submeteu a esta Corte de Contas, para efeitos de
fiscalizagao preventiva, o contrato de Prestagao de 5ervigos para a
Elaboragao do Plano Director de Requalificagao Urbana da Peninsula do
Mussulo, no valor de AKZ 361.080.000,00 (Trezentos e Sessenta e Um
Milhaes e Oitenta Mil Kwanzas) celebrado entre o referido Gabinete e o
ConsOrcio externo Broadway Malyan International Limited e Urbinveste Promogaes e Projectos Imobilidrios, Sociedade AnOnima.
DOS FACTOS
Para decisao relevaram os seguintes factos evidenciados por informagaes e
documentos, a saber:
✓ 0 contrato em apreco deu entrada nesta Corte, dia 07 de Outubro do
corrente ano;
✓ Através da nota de Refa. N.° 000543/GGFBM/2014, de 04 de Setembro,
foi reproduzido o Despacho do Titular do Poder Executivo, que
autoriza o Director do Gabinete de Gestao do Polo de
Desenvolvimento Turistico do Futungo de Belas e do Mus o a
proceder a celebragao do contrato;

.0

✓ Para o exacto e pontual cumprimento das obrigacaes que emergem
corn a celebragao do contrato, fez-se constar dos autos o
comprovativo de prestagao de caucao definitiva ern forma de garantia
bona:trio a favor do respectivo Gabinete;
✓ Consta dos autos a Nota de Cabimentagao n.° 206, corn um valor inicial
de AKZ 270.810.000,00 (buzentos e Setenta Milhoes e Oitocentos
e Dez Mil Kwanzas), passado a favor da empresa Urbinveste Promocaes e Projectos Imobiliarios S.A, na qualidade de lider do
consOrcio;

✓ 0 projecto encontra-se inscrito no Programa de Investimentos
Ptiblicos de 2014, na rUbrica "elaboraga'o do piano director do
Mussulo" corn uma verba de AKZ 804.010.000,00 (Oitocentos e
Quatro Milhaes e Dez Mil Kwanzas) e sera financiado corn os
Recursos Ordinarios do Tesouro.

APRECIANDO
A Entidade ern causa, solicita tendo em conta a celeridade do processo e o
enquadramento dos projectos coma sendo de desenvolvimento nacional, o
Vista de Urgencia.
0 regime juridic° sabre o Vista de Urgencia consta do artigo 65.° da Lei n.°
13/10, de 9 de Julho, publicada no Didrio da RepUblica, I. Serie n.° 128.
0 n.° 1 da mesma disposicao normativa estipula o seguinte:
"0 Presidente da Republica, enquanto Titular do Poder Executive, pode
solicitor ao Tribunal de Cantos a emissito de vista simplificado e de
urgencia, desde que os processes digam respeito a projectos de
reconstructio nacional e de desenvolvimento e para aquisicd'o de ben?.
Ora, atento ao conteUdo do norma supra, depreende-se que a prerrogativa
para a solicitagao do Visto Simplificado e de Urgencia a atribuida de forma
exclusiva a Sua Excelencia Senhor Presidente do RepUblica enquanto Titular
do Poder Executivo. Esta exclusividade estd associada ao facto de o Vista
Simplificado e de Urgencia ser e apenas solicitado quando os d:rocgj•s

digam respeito a projectos de reconstrucao nacional e de desenvolvimento e
para aquisicao de bens e enquanto orgao maxim° do poder executivo.
A solicitagao em causa, referente ao Officio de remessa do processo ao
Tribunal de Contas, é urn acto prciprio do Director do Gabinete de Gestao do
Polo de Desenvolvimento Turistico do Futungo de Belas e do Mussulo nos
termos do n.° 2 do artigo 1.° do Decreto Presidencial n.° 152/11, de 13 de
Junho, publicado no Didrio da Rep&lica, IQ Serie n.° 110. beste modo, o
referido Gabinete goza de personalidade Juridica e, tendo autonomia
administrative e financeira.
0 artigo 2.° do Diploma supra, corn a epigrafe Dependencia, determina que,
o Gabinete de Gestao do Futungo de Belas depende do Titular do Poder
Executivo. Submete a este Gabinete, a sue dependencia ao Presidente da
RepLiblica, mas nao atribui de forma expressa a prerrogativa de, no ambito
da remessa dos processos derivados do exercicio das suas fungaes, solicitor
ao Tribunal de Contas o Visto Simplificado e de Urgencia.
As competencias dos orgaos da Administragao PLiblicas sao as definidas na
Lei. E, o Gabinete de Gestao do Futungo de Belas e do Mussulo é dirigido
por urn Director nos termos do artigo 8.° e ss do Diploma supra.
As competencias do orgao acima, vem discriminadas no artigo 9.° do mesmo
Diploma legal. E, do mesmo nao consta a prerrogativa de solicitor o Visto de
Urgencia ao Tribunal de Contas dos processos, submetidos a esta Corte
para efeitos de Fiscalizacao previa, nem a Lei n.°13/10, de 09 de Julho,
atribui ao referido Orgao a mesma prerrogativa.
A contratagao foi celebrada em obediencia ao disposto na norma do anexo
II, da alinea a) do n.° 4 da Lei n.° 20/10, de 7 de Setembro, a norma em
causa faz referencia ao artigo 37.°, da mesma Lei e de acordo corn o n.° 1 do
referido artigo que reza o seguinte «a competencia para a autorizaciio das
despesas sem concurso é admissive', nos termos da alinea d) do n.° 1 do
artigo 22.° e do artigo 30° ambos da Lei da Contratocc7o hiblica». be
referir que a alinea d) do artigo 22.°, imp& que se adopte o procedimento
de negociagao. 0 procedimento de negociagao rege-se, corn as necessdrias
adaptagaes, pelas disposicaes que regulam o concurso limitado por previa
qualificagao, ou seja, o procedimento de negociagao inicia-se corn a
publicagao na III Serie do Dietrio da Reptiblica e num jornal de grande
i
f.inda
circulagab no pais do animcio de admissao de candidaturas, e int- .r.
...
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as seguintes fases, conforme aclarado no artigo 133.° da Lei n.° 20/10 de 7
de Setembro:
a) Apresentagao das candidaturas e a qualificagao dos concorrentes;
b) Apresentagao e andlise das propostas;
c) Negociacao das propostas e;
d) Adjudicaga'o.
O procedimento de negociagao apresenta-se, como urn tipo de procedimento
demorado e lento face a urgencia imperiosa que se alega para execucao do
pro jecto. Concluimos que a entidade desejava adoptar urn procedimento
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rcipido e celere, que seria quanto a nos o «ajuste directo», que, nao se
encontra regulado na Lei n.° 20/10 de 7 de Setembro. Neste particular, o
procedimento a adoptar seria o concurso limitado sem apresentacao de
candidaturas, que, e o mais celere, de entre os tipos de procedimento
consagrado na Lei n.° 20/10 de 7 de Setembro (Lei da Contratagao PLiblica).

O contrato do consorcio externo foi elaborado, respeitando as disposicaes
do capitulo II da Lei n.° 19/03 de 12 de Agosto (Lei Sobre os Contratos de
Conta em Participacao, Consorcio e Agrupamento de Empresas), tendo sido
definido as fungaes, bem como o chefe do consOrcio, conforme ao estatuido
na norma do artigo 16.° da citada Lei. 0 lider do ConsOrcio prestou a caugao
definitiva, na modalidade de garantia bancciria, no valor equivalente a 5% do
valor do contrato, nos termos dos art.°s 103.° a 105.° da Lei n.° 20/10, de 7
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de Setembro (Lei da Contratagao

O presente contrato assume a forma de contrato administrativo, da especie
de contrato de empreitada de obras pLiblicas definido na alinea a) do artigo
3.° da Lei da contratagao publics e na alinea a) do n.° 2 do artigo 120.° do
becreto - Lei n.° 16-A/95 de 15 de Dezembro que aprova as normas do
procedimento e da actividade administrativa, nao se levantando qualquer
problema quanto a legitimidade das partes.
Para garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigagaes assumidas corn
a execucao do contrato, a empresa adjudicatciria prestou uma caugao
definitiva no valor de Akz 18.054.000,00 (bezoito Milh5es e Cinquenta e
Quatro Mil Kwanzas), correspondente a 5% do valor do contrato, em
cumprimento do estipulado no artigo 103.° da Lei n.° 20/10, de 7 de J
do nUmero 1 da Clousula 6.a do Contrato.
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DECISA o
Pelo exposto, decide-se em sesseio diciria de Visto, visor o respectivo
contrato.
Notifique-se
Sao devidos emolumentos
Luanda, 021 de Outubro de 2014.
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0 Juiz Relator

0 Juiz Adjunto
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