REPOBLICA DE ANGOLA

TRIBUNAL DE CONT AS
RESOLKAO N°59 FP/2015
Processos n°s:89-92/PV/2015
I
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1. No exercicio da fiscalizacao preventiva, o Tribunal de Contas
examinou os quatro processos supra identificados, referentes aos
contratos celebrados entre o Ministerio dos Transportes e as
empresas:
• Quantum Solutions Emerging Markets, S.L, com sede em
Madrid, Desag, Lda corn sede em Luanda e Quantum Solutions
Limited, corn sede em Malta, doravante designadas as tres por
"Quantum" e Somague Angola -Civil e Obras Kiblicas, Limitada,
com sede em Luanda, para a "Concepgao e Construga'o de
Oficinas Especiais para a Manutengao das Unidades Milltiplas
de Diesel - DMUis para o Caminho de Ferro Urbano de
Luanda", pelo valor de Kz 12 863 154 792.00 (doze biliaes,
oitocentos e sessenta e tres milhaes, cento e cinquenta e
quatro mil, setecentos e noventa e dois Kuanzas);
• Transfic, Lda, para a "Prestagao de Servigos de Gest& do
Pro jecto de Construga'o e do Apetrechamento das Oficinas de
Manutengik das Unidades Mtiltiplas Diesel - DMU's do
Caminho de Ferro de Luanda", pelo preco de Kz 643 157
739,60 (seiscentos e quarenta e tres milhaes, cento e
cinquenta e sete mil, setecentos e trinta e nove Kuanzas e
sessenta centimos);

• GIBB - Consultores de engenharia, Lda, para a "Prestagao de
Servigos de Fiscalizagao da Empreitada de Construe& e
Apetrechamento da Of icina Especifica das Unidades Milltiplas
Diesel DMU's do Caminho de Ferro de Luanda", pelo prego de
Kz 385 894 643.76 (trezentos e oitenta e cinco milhaes,
oitocentos e noventa e quatro mil, seiscentos e quarenta e
tres Kuanzas e setenta e seis centimos);

•

• ConsOrcio constituido por Construtora Andrade Gutierrez,
5.A, e Zagope Angola - Construgao e Engenharia, S.A. para a
prestagao dos servigos previstos na cldusula primeira do
contrato, nomeadamente: "Fornecimento de Dez Unidades
MUltiplas Diesel (DMU's) Qucidruplas; Fornecimento de Pegas
(sobressalentes) de reposira'o e use corrente para as unidades
fornecidas; Fornecimento dos Orgaos rotciveis destinados as
automotoras; Prestagao de Servigos de Assistencia Tecnica",
pelo prego de Kz 16 767 630 000.00 (dezasseis mil milhaes,
setecentos e sessenta e sete milhaes, seiscentos e trinta mil
Kuanzas);
2. Tais contratos foram aprovados pelo Conselho de Ministros, na
sua 8a Sessao Ordinciria de 24 de Setembro de 2014.

•

3. Nos termos do n°5 do art° 7° do Decreto Presidencial n°1/15 de
2 de Janeiro, foram os mesmos confirmados por Sua Excia
Ministro das Finangas, conforme Despacho de 25.03.15.
4. Questaes Previas:

1. Consta da ciciusula 6a, n°1 do contrato de "Concepgao e
Construe& de Of icinas Especiais para a Manutengao das Unidades
Mtiltiplas de Diesel - DMU's para o Caminho de Ferro Urbano de
Luanda", que a excepgao dos adiantamentos, todos os pagamentos
devidos a Quantum e a Somague, serao realizados através de um
Credit° Comprador de um Banco de primeira linha aceite pelo

empreiteiro, dono da obra e confirmada por escrito pelo Banco de
primeira linha.
E facto que a formulagao "pelo empreiteiro, dono da obra " se
presta a confusao, jd que pela sua leitura se entende que o
empreiteiro é o dono da obra, nao nos parecendo que seja esta a
realidade que se pretende afirmar, razao pela qual se deverd
colocar a express& "e pelo" na frase, passando a ler-se "pelo
"empreiteiro e pelo dono da obra".
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2. 0 n°4 do artigo 4° da Resolugao da la Camara sobre InstrugEses
e Tramitagao dos processos de fiscalizagEio preventiva, ref ere que
o registo do processo na birecgao dos Servigos Tecnicos do
Tribunal de Contas, é feito em face do original do documento a
submeter a visto.
Neste sentido deve o Ministerio dos Transportes juntar aos autos
os originais dos contratos submetidos a fiscalizagao preventiva.
II
1. A execugao de despesas pLiblicas estd sujeita a observancia das
Regras Anuais de Execugao do Orgamento Geral do Estado.

•

No presente exercicio econOmico, tais regras constam das
disposiglies do Decreto Presidencial n°1/15, de 2 de Janeiro.
2. Dispae o n°3 do artigo 6° do citado Decreto Presidencial, que
nenhuma despesa pode ser autorizada ou paga sem que o factor
gerador da obrigacgo de despesa respeite as normas legais
aplicciveis, disponha de inscriccio orcamental, tenha cabimen to na
- Financeira (...)".
Programacdo
3. No caso em apreco, as despesas contratuais foram autorizadas
por entidade competente, nao havendo neste sentido qualquer
reparo.

A questao coloca-se no ambito da sua execugao financeira.
4. E a primeira questao prende-se corn a inobservancia da norma do
n°2 do artigo 6° do Decreto Presidencial n°1/15, que expressamente
proibe a execugao de despesa sem a previa cabimentagao. E no
presente caso nao ficou comprovado, pelo menos nos autos, que tais
despesas tivessem sido previamente cabimentadas.
5. A segunda questao coloca-se no ambito da Programagao
Financeira. Dispde a norma do n°3 do artigo 20° do Decreto
Presidencial n°1/15, que as dotagdes orgamentais a inscrever na
Programagao Financeira e nos Pianos de Caixa do Tesouro devem
estar de acordo corn os cronogramas de desembolso dos pro jectos
do Programa de Investimento
6. Na situagao sub judice, constatou-se que os pro jectos que
integram as despesas objecto dos contratos ora submetidos a
fiscalizagao preventiva, nao estao inseridos no Programa de
Investimento PC.6lico inscrito no Orgamento Geral do Estado do
presente exercicio economic°.

•

7. Consultado o Sistema Informcitico do Programa de Investimento
Ptiblico (SIPIP), constatou-se que tais pro jectos nao tem
Programagao Financeira no presente exercicio economic°, o que
inviabiliza a sua execugao fisica e financeira.

III
1. Relativamente ao contrato de "Concepg'do e Construgao de
Of icinas Especiais para a Manutengao das Unidades Mtiltiplas de
Diesel - DMU's para o Caminho de Ferro Urbano de Luanda" no valor
de Kz 12 863 154 792.00, as partes acordaram que a excepcao dos
adiantamentos, (sublinhado nosso) todos os pagamentos devidos
Quantum e a Somague, serao realizados através de um Credit°

Comprador de um Banco de primeira linha aceite pelo empreiteiro,
dono da obra e confirmada por escrito pelo Banco de primeira linha.
Ainda em sede do mesmo contrato, definiu-se que os custos do
financiamento do credit° ao dono da obra serao acordados no
Protocolo de Credito a celebrar entre o Banco e o Ministerio das
Finangas angolano no prazo referido na cldusula 26a, em que se
estabelece que a entrada em vigor do contrato fica subordinada a
verificagao cumulativa das seguintes condigaes:

•

a) Assinatura do contrato;
b) Pagamento dos adiantamentos nos termos do contrato;
c) Entrada em vigor do financiamento (ou forma de pagamento)
definida conforme estipulado na cldusula 6 deste contrato;
d) Licenciamento por parte do dono da obra do presente contrato,
perante o BNA e/ou organismos angolanos correspondentes, se
assim for exigido por lei;
2. Nos termos do n°1 do becreto Executivo n°103/05, de 21 de
Novembro, os processos para insergao de pro jectos em
disponibilidades de credit° devem ser acompanhados, entre outros

•

documentos al elencados: i) da confirmagao de que o pro jecto este'
inscrito no Programa de Investimento Ptiblico e ii) da Nota de
Cabimentagao relativa ao pagamento inicial a ser suportado pelo
Orgamento Geral do Estado.
Tambem neste caso, nao se acham verificados tais pressupostos, o
que constitui fundamento de recusa do visto, nos termos das alineas
b) e c) do art°63° da Lei n°13/10, de 9 de Julho.
3. Neste contexto, conclui-se que as despesas objecto dos
contratos sub judice nao podem ser executadas por inobservancia

de Regras de Execugao Orgamental de cumprimento obrigatdrio
pars todos os gestores
4. Contudo, atentos a importancia de tais pro jectos, decidem os
Juizes em sessao didria de visto da la Camara, bevolver os
contratos, ao abrigo do no 2 do artigo 66° da Lei n°13/10, de 9 de
Julho, pars que o Ministerio dos Transportes regularize a situaga'o
junto dos Ministerios das Finangas e do Planeamento e do
besenvolvimento Territorial, voltando o Tribunal a reaprecid-los,
tao logo se jam cumpridos os pressupostos legais pare a execuga'o
das despesas.
•
5. No acto do reenvio dos contratos, deverd a entidade juntar os
elementos solicitados pela Contadoria Geral do Tribunal de Contas,
através do officio n°0238/CG/PV/TC/2015, de 11 de Maio, que aqui
damos por reproduzido.
Notifique-se
be-se conhecimento a Suns Excelacias Ministros das Finangas e do
Planeamento e do besenvolvimento Territorial.
Luanda, 12 de Junho de 2015

•

Os Juizes Conselheiros
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