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Processos n.° 155-157/PV/2014
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Através do Ofício n.° 055/SAEP/C.CIV.PR/2014, de 22 de Abril
, com entrada nesta Corte de Contas em 25 de Abril do corrente
ano, a Secretaria para os Assuntos Económicos do Presidente da
República, submeteu para efeitos de Fiscalização Prévia, o
Contrato de obras de Construção de Infra - Estruturas
Integradas do Lar do Patriota, na Província de Luanda - Fase 1A,
no valor total equivalente em kwanzas à USD: 74.000.000,00
(Setenta e Quatro Milhões de bolares Norte Americanos); o
Contrato de obras de Construção de Infra - Estruturas
Integradas de Viana, na Província de Luanda - Fase I, no valor
total equivalente em kwanzas à USD: 46.000.000,00
(Quarenta e Seis Milhões de bolares Norte Americanos); e, o
Contrato de obras de Construção de Infra - Estruturas
Integradas da Cidade de Caxito, na Província do Bengo, no valor
total equivalente em kwanzas à USD: 69.172.173,92 (Sessenta
e Nove Milhões Cento e Setenta e bois Mil Cento e Setenta
e Três bolares Norte Americanos e Noventa e Dois
Cêntimos); celebrados entre o Ministério da Construção,
representado pelo Senhor José Paulo Kai, na qualidade de
Director Nacional de Infra - Estruturas Públicas e o Consórcio
Huashi e H&S - Constituidc Peias empresas China Huashi
Enterprise Company, Limited e China Huashi Group
Representação em Angola,Lda - representado pelo senhor/ eng
Wenwu, na qualidade de Director Geral da associada "H&ÁÇ"
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Os presentes contratos foram aprovados pelos despachos
seguintes: Despacho Presidencial s/n, de 3 de Dezembro de
2013, Despacho Presidencial n.° 143/13, de 10 de Dezembro e
Despacho Presidencial n.° 11/14, de 29 de Janeiro.

II. DA APRECIAÇÃO

Os contratos em apreciação revestem a natureza jurídica de
Contrato Administrativo, da espécie contrato de Empreitada de
Obras Públicas, na modalidade de preço global, 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.

Da apreciação dos processos, verificou-se que os objectos dos
contratos estão suficientemente determinados, individualizados
e claramente descritos, respeitando desta forma o princípio da
determinabilidade do objecto do contrato, regido pelo direito
civil e pela Lei n.° 20/10, de 7 de Setembro.
As partes e os respectivos representantes estão identificados.
Os Contratos contêm cláusulas relativas ao preço, ao prazo de
execução, à prestação da caução definitiva e das obrigaçóes
fiscais a serem efectuadas pelo contratado em conformidade
com o estipulado no artigo 110° do diploma supra citado.
Os contratos em apreciação foram aprovados por Despacho do
Titular do Poder Executivo, no âmbito do Acordo - 9"1.-íãro de
Financiamento entre a República de Angola e a R públiEa P pular
da China.
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Destarte, constituem documentos essenciais a serem submetidos
ao Tribunal de Contas, nos termos do n.° 5, do artigo 20° e artigo
19° do Decreto Presidencial n.° 232/13 de 31 de Dezembro, os
seguintes:
- Um exemplar do Contrato comercial incluindo a totalidade de
seus anexos;
- Cópia do Relatório síntese do processo de execução da
contratação pública;
- Cópia do Decreto Presidencial de Autorização da contratação.

Note - se que o Contrato de Financiamento Externo não está
sujeita a fiscalização do Tribunal de Contas, nos termos da alínea
b) do artigo 5°, da Lei n° 13/10 de 9 de Julho. Porém, deve ser
instruído junto aos contratos a que dizem respeito - o que não
verificamos relativamente aos contratos de obras de Construção
de Infra - Estruturas Integradas do Lar do Patriota e da Cidade
de Caxito - .
Cauçao
Cada contrato estabelece uma percentagem de 20% (vinte
porcento) como valor da caução, nos termos dos artigos 103° e
104° da Lei n.° 20/10 de 7 de Setembro.
Dos autos não consta o instrumento de prestação de caução
relativamente ao Contrato de obras de Construção de Infra Estruturas Integradas do Lar do Patriota, assim deverá esta ser
deduzida dos pagamentos à efectuar ao co-contrat, nte até á sua
integral satisfação.
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Recursos Financeiros para suportar as Despesas
Cada um dos contratos será financiado em 80% (oitenta
porcento) através do Acordo de Facilidade de Crédito e os
restantes 20% (vinte porcento) serão financiados com Recuros
Ordinários do Tesouro
III. DECISÃO
Pelo exposto, decide-se em Sessão Diária de visto, em conceder
o Visto aos contratos em apreço, com a recomendação de em
futuros contratos celebrados no âmbito de Acordos de
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Financiamento serem submetidos à Fiscalização Preventiva
acompanhados da cópia do respectivo Acordo de Financiamento
São devidos emolumentos.
Notifique-se.
Luanda, aos 13\ de Maio de 2014.
O Juiz Ad_9nto

O Juiz elator,
N'"\

