REPOBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
1* CAMARA
RESOLUcAO N°. 174 /FP/14
Processo n.° 425/PV/2014

0 Departamento Ministerial de Energia e Aguas submeteu para
efeitos de Fiscalizacao Preventive, através do oficio
n.°1684/GAB.MINEA/14 de 18 de Julho, corn entrada nesta
Corte de Contas a 23 de Julho do corrente ano, o " Contrato de
Empreitada de Obras Ptiblicas para Reforco da
Transformacao de Potencia na Provincia de Malange, corn o
valor equivalente ern Kwanzas a USD 17. 507,000,00
(bezassete Milhaes, Quinhentos e Sete Mil Dolores Norte
Americanos ).
I. FACTOS
Dos elementos constantes do processo, relevam pare a decisa'o os
seguintes factos, que se dao como assentes e inteiramente
reproduzidos:

• sao outorgantes , pela entidade contratante os senhores
Jose Carlos Neves e Jose de Jesus Marinho, Presidente do
Conselho de Administragao e Administrador pare os
Transportes da Empresa Nacional de Energia - EP,
respectivamente e, os senhores Wander

r Santana e

Leonardo Figueiredo Veloso da Silveira, na qualidade de
procuradores, da empresa ODEBRECHT Angola- Construca'o
e Projectos de Energia LDA.
• Sua Excelencia Senhor Presidente da RepUblica, por via do
Despacho Presidencial n° 155/14 de 13 de Junho, publicado
na I Serie do Dicirio da RepUblica n.° 112, autorizou o
celebragao do referido contrato;
• Quanto a escolha do procedimento, a entidade contratante
faz mega° e fundamenta em nota junto aos autos, do
procedimento de negociaga'o feito corn a empresa
ODEBRECHT Angola - Construca'o e Pro jectos de Energia
LDA; Primeiro, por esta dispor de mobilizacao de forgo de
trabalho no local, capacidade tecnica e rapidez de
mobilizacao de equipamentos e segundo, pelo facto da
mesma jet ter realizado trabalhos em anterior contratagao,
isto em Agosto de 2009, tal como se le da nota explicativa;
• Nos termos do n.° 3 da Clousula Oitava do contrato a
cauga'o sera reduzida a 50% do seu valor inicial quando
realizada a recepgao provisciria;
• 0 prazo mdximo para conclusao dos trabalhos objecto do
contrato é de 12 meses.
• A entidade contratante nao juntou aos autos o Caderno de
encargos.
II. APRECIA00
0 contrato em apreciagao estd sujeito a fiscalizacao preventiva
do Tribunal de Contas, nos termos do •rtigo
da Lei n.° 13/10,
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de 09 de Julho, insere- se no ambito da aplicagao da Lei.° 20/10
de 07 de Setembro, e o seu encargo constitui Despesa de
Investimento pUblico, nos termos do n.° 3 do art.° 3.° do Decreto
Presidencial n.° 31/10 de 12 de Abril.
O contrato contem clousulas concernentes a identificagao das
partes e dos seus representantes, prego, prazo de execugao,
bem como a prestagao da caugao definitiva em correspondencia
corn o preceito legal do n.° 1 do art.° 110.° da Lei n.° 20/10 de 07
de Setembro.
Quanto a descrigao do objecto do contrato, a entidade faz
mengao aos " servigos e fornecimentos necessdrios para o
reforgo da transformagao de potincia, na provincia de
Malange". Entendemos haver aqui um equivoco na designagElo do
objecto do contrato, pois em born rigor trata-se tao somente de
contrato de Empreitada de Obras PLiblicas, no ambito do qual
se incluem todos os servigos e fornecimentos necessarios a
execugao da obra, nos termos do n.°s 1 e 2 do art.° 180.° da Lei
n.° 20/10 de 07 de Setembro.
Sun Excia senhor Ministro da Energia e Aguas por via do
Despacho n.° 399/14 de 08 de Julho, subdelegou poderes aos
senhores Jose Carlos Neves e Jose de Jesus Marinho,
Presidente do Conselho de Administragao e Administrador para o
Transporte da Empresa Nacional de Energia - EP,
respectivamente, para procederem a assinatura do contrato, nos
termos das disposigaes combinadas no art.° 38.° e n.° 4 do art.°
115.° concatenadas corn o art.° 13 do Decreto- Lei n.° 16A/95 de
15 de Dezembro.
0 valor do contrato é de USD 17.507.000,00 (Dezassete
Milhaes, Quinhentos e Sete Mil Mares Norte Americanos), e
mereceu a autorizagao de Sua Excia Senhor Presidente da
RepUblica, nas veste •e Titular do Poder Executivo, nos termos
do n.° 5 do a ° 6.° •o ecreto- Presidencial n.° 232/13 de 31 de
Dezembro.
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Nao obstante a despesa em questao ter sido autorizada por Sua
Excia Senhor Presidente da ReptIblica, o objecto do contrato em
apreciagao nao dispensa a elaboragao do Caderno de Encargos
antes da celebragao do contrato, por duos razes que passamos a
elencar:
1) A autorizagao é um requisito de validade dos Actos ou

Contratos Administrativos, pelo que, o Orgao com
competencia para autorizar a despesa, no caso, Sua
Excia Senhor Presidente da Rept%lice, fe-lo corn a
consciencia de que o contrato a celebrar deverci
respeitar os c8nones legais, no significando tal
autorizagao o afasta mento ou supressao de pegas
essenciais para a elaboragao da proposta tecnica, bem
como, para a formacao do contrato;
2) t do caderno de Encargo, que se deve extrair as
clausulas juridicas, administrativas, financeiras, tecnicas
gerais e especiais que se incluirao no contrato, em
correspondencia ao disposto art.° 47° da Lei
supracitada;
A escolha do procedimento
A entidade faz menga'o a " negociagao" feita corn a empress

ODEBRECHT , corn fundamento no curto prazo de execuga'o do
contrato e tambem pelo facto de ter sido a mesma, responsavel
pela execugao da empreitada que construiu a linha da central da
BIOCOM ate a subestagao de Cacuso em 2009.
A entidade contratante adopta, o procedimento de negociagao,

corn fundamento na alinea a) do art.° 30.° da Lei 20/10 de 07 de
Setembro que reza o seguinte: " Pode adoptar- se o
procedimento de negociagao na formagao de contratos... a)
quando se trate de servigos que consistam na repetig- de
servigos similares ao objecto do contrato el ado
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anteriormente, a menos de -fres anos, pela mesma entidade
ptiblica contratante com o mesmo prestador de servicos".
Todavia, deveria a entidade contratante proceder a abertura de
novo procedimento de escolha da adjudicada, por caducidade
daquele prazo.
Caugao definitiva
Nos termos do n.° 3 da clausula oitava, a caugao sera reduzida a
50% do seu valor inicial quando realizada a recepcao provisoria.

•

Embora a Lei da Contrataga'o PLIblica seja omissa relativamente a
reducelo 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 a garantir o exacto e
pontual cumprimento de todas as obrigagaes assumidas corn a
celebragao do contrato, ou se quisermos, servird para satisfazer
quaisquer importancias que se jam devidas pelo nao cumprimento
do empreiteiro (VD art. 103° da Lei da Contratagirto
Cabimentacao
0 valor inscrito na Nota de Cabimentac'do a inferior ao montante
da despesa a ser efectuada, equivalendo apenas a 1,2 % do valor
contratual.
Esse montante devero corresponder a 100% do valor da despesa
a ser executada, porque se tratar de despesas corn montantes
previamente conhecidos, mas de pagamento parcelado; estando
em desconformidade com o disposto no anexo no 1 do Decreto
Executivo no 1/13 de 4 de Janeiro.
A natureza das despesas é a "Construcao de Infra-estrutura E

Instalaccies" e a Modali • ode da Nota de Cabimentagao é "Global"
cf. a alinea c), do ° 4, • • artigo 1° do Decreto Executivo no 1/13
de 4 de Janeiro.
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O encargo esta inscrito no Programa de Investimento Publico
(P.I.P) no Projecto "Reforgo Da Capacidade be Transformagao
Da Cidade de Malanje" corn a dotaga'o de AKZ 1.737.120.000,00
(Mil Milhaes, Setecentos e Trinta e Sete Milhaes, Cento e
Vinte Mil Kwanzas), provenientes dos Recursos Ordincirios do
Tesouro, sendo exequivel financeiramente.

III. bECISAO
Pelo exposto, decide-se em Sessi3o Dietria de visto, em conceder
o Visto ao contrato em aprego, corn as recomendagc3es que a
entidade publics contratante deverd observar na presente
contratagao e em contratagEies futuras, o seguinte:
• besignar correctamente o objecto do contrato tal como
preceitua a alinea c) do art.° 110.° da Lei 20/10 de 07 de
Setembro;
• Juntar sempre aos autos o Caderno de Encargos
• Libertar a caugao definitiva somente a quando da recepgao
definitiva da obra e nao reduzi-la, nos termos do n.° 1 do
art.° 315° da Lei n.° 20/10 de 07 de Setembro- Lei da
Contratagao
Notifique-se
Sao devidos emolumentos.
Luanda, aos

de J/ D

2014.
0 Juiz Ad junto
k-COAL.
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