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REPOBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
1* Camara
RESOLUc

o

N°02,0j/ FP/2014.

PROCESSOS n. °s 557 e 558/PV/2014.
0 Tribunal de Contas no ambito da Fiscalizacao Preventiva, apreciou os
processos supra identificados, remetidos pelo Departamento Ministerial da
Construed°, atinente ao Contrato de Empreitada de Construcao e
Reabilitacao dos Infra-estruturas da Praia da Nicha - Lote 2
Urbanizacao da Orla - Fase I e II, sita no Municipio de Belas, Provincia
de Luanda, celebrado corn a Empresa Construtora Queiroz Galvao,S.A
(Sucursal Angola), nos valores de AKZ 695.521.386,30 (Seiscentos e
Noventa e Cinco Milhaes Quinhentos e Vinte e Um Mil Trezentos e
Oitenta e Seis Kwanzas e Trinta Cintimos) e AKZ 727.512.035,80
(Setecentos e Vinte e Sete Milhaes, Quinhentos e Doze Mil e Trinta e
Cinco Kwanzas e Oitenta Cintimos).

O prazo convencionado para a integral execucao e conclusao da Empreitada
é de 12 meses, acrescido de um mes para remocao dos equipamentos e
materias sobrantes.
Para alem dos mencionados factos sao dodos ainda, como assentes e
relevantes para a decisao, os seguintes factos constantes do processo:
Os Contratos de Empreitada de Construe& e Reabilitagao dos Infraestruturas da Praia da Nicha - Lote 2 Urbanizacao da Orla - Fase I e II,
foram outorgados a 3 de Outubro de 2013, sendo remetido a esta Corte de
Contas em Novembro de 2014, estando assim em desconformidade corn o
previsto no n° 12 do art. 8° da Lei 13/10 de 09 de Julho, Lei Organica e do
Processo do Tribunal de Contas.

O Procedimento Pre-contratual adoptado foi a Negociagao, por alegada
"urgencia", conforme o Despacho n.° 420/12, de 17 de Fevereiro, do entao
Ministro do Urbanismo e Construcao.
A Comissao de Avaliagao do Procedimento, foi criada através do Despacho
n.° 15/12, de 20 de Fevereiro, tambem do Ministro cessante.
Conforme se pode depreender das datas dos oficios retro o Procedimento
comegou em 2012 e foi aberto pelo Ministro cessante.
O Ministro, subdelegou poderes, através dos Despachos n.°s 297 e
298/2013, de 02 de Outubro, ao Director Nacional de Infraestruturas
Publicas para outorgar os contratos em apreciagilo, tendo homologado os
mesmos contratos por via do Despacho n.°311/2013, de 03 de Outubro.
Os convites para participacao no procedimento estao datados de 22 de
Fevereiro de 2012.
A ciciusula oitava do contrato determina que aos pagamentos que o
empreiteiro tern direito, se jam deduzidos 5% do valor para efeitos da
prestagao de caugao definitive como garantia de boa execugao da obra.
Apar do supra referido foram juntos ao processo os seguintes elementos
instrutOrios: Notas de Cabimentagao, Contrato, Programa do Concurso,
Caderno de Encargos, Certidao Contributive da Seguranga Social,
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comprovativo da regularizagao da situagao tributaria, Alvaro de
Empreiteiro.
II. APRECIANDO
A Construgao e Reabilitagao das Tnfra-estruturas da Praia da NichaUrbanizagao da Orla, Fase I e II, estao cabimentadas no Pro jecto de
Requalificagao das Infra-estruturas da Praia da Nicha que consta do
Programa de Investimento Public° de 2014, corn uma verba de AKZ
2.000.000.000,00 (Dois Milhaes de Kwanzas).
Pelo acima exposto, sao exequiveis as despesas, uma vez que a verba
suficiente para cobrir as despesas, estando em conformidade corn o

estabelecido no n° 2 do art. 6°, do becreto Presidencial n°232/13 de 31 de
bezembro, conjugado corn o no 3 do artigo 9° da Lei 13/13 de 31 de
bezembro.
A clausula oitava do contrato determina que aos pagamentos sejam
deduzidos 5% do valor para efeitos da prestagao de caugao definitive como
garantia de boa execucao da obra. Este procedimento é controrio a Lei, UM
vez que nao ha correspondencia e qualquer relagao entre o Down Payment e
a prestagao da caugao definitive atendendo os fins que coda urn deles visa
atingir.
A prestagao da caugao definitiva deve ser efectuada pelo ad judicaterrio
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para os fins visados pelo legislador previstos no art.103° da Lei no 20/10 de
07 de Setembro, antes da celebraga'o do contrato sob pena de, no CGS() da
nao prestagao, despoletar-se a caducidade da ad judicagao ao abrigo do
disposto no n°1 do art.107°.
Ao passo que o down payment, consiste na retribuigao financeira a que o
ad judicatorio tern direito, a partir do momento em que o contrato comega a
vigorar e a produzir os efeitos juridicos e financeiros.
Para a cobertura das despesas derivadas corn a execugao dos contratos, a
entidade contratante juntou aos autos duos Notes de Cabimentagao , corn
os seguintes valores: Akz 695.521.386,30 (Seisssentos e Noventa e Cinco
Milhdes Quinhentos e Vinte e Urn Mil Trezentos e Oitenta e Seis Kwanzas e
trinta Centimos) e Akz 727.521.035,80 (Setecentos e Vinte e Sete
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Milheies,Quinhentos e Vinte e Urn Mil e Trinta e Cinco Kwanzas e Oitenta
Centimos) respectivamente, em obediencia ao estipulado nas disposicoes
combinadas dos n.°s 2 e 3 do art.° 6.° do becreto Presidencial n.° 232/13,
de 31 de bezembro; alineas a) e b) do n.° 1 do art.° 30.°e n.° 2 do art.° 31.°
da Lei n.° 15/10, de 14 de Julho; alineas a) e b) do n.° 2 e n.° 3 do art.° 9.°
da Lei n.° 13/13, de 31 de bezembro.
As Notes de Cabimentagao, emitidas correspondentes a 100% do valor
contratual.
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III.DECISA0
Pelo exposto, decidem os juizes em Sessilo Norio de Visto, Conceder o
Visto cos contratos em apreco.

Sao devidos emolumentos.
Notifique-se.

Luanda, aos 11 de DeZembro de 2014.
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Os Juizes Conselheiros
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