REPOBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
1.* CAMARA
Reso'Ka° n. ° 2.4 /FP/17
Processo n.° 90/PV/15.
Ministerio dos Transportes, mediante Ref.* 32/06.00/2017, de 02
de Fevereiro, corn entrada e recepgao no dia 06 do mesmo mes e ano
neste Tribunal, capeou e remeteu uma nota de esclarecimento
provinda da ZAGOPE ANGOLA-CONSTRUcA0 E ENGENHARIA, S.A,
uma das empresas consorciadas na empreitada de construgao e
apetrechamento das DMUS do Caminho-de-Ferro de Luanda.
0

•

O referido documento daquele departamento ministerial vem em
resposta ao Despacho n.° 05/FP/17, de 24 de Janeiro, da Juiza
Conselheira Relatora, em sede do qual foi a entidade publics
contratante instada a proceder alteracao das ciciusulas sexta e setima
do contrato, relativas ao preco e aos pagamentos do contrato,
respectivamente.
•

Por conseguinte, seria a entidade contratante a responder, de seu
"dedo e punho" a este Tribunal, porem, ao anexar ao seu oficio a
correspondencia da empresa ZAGOPE, ANGOLA, 5.A, aceita os
argumentos como sendo tambem os seus.
Ora, a cldusula sexta do contrato estabelece como prego do contrato
USD 169.370.000,00 (Cento e Sessenta e Nove Milhaes e trezentos e
Setenta Mil Dolores dos Estados Unidos da America), equivalente em
AKZ 16.767.630.000,00 (Dezasseis Mil Milhaes, Setecentos e
Sessenta e Sete Milhoes e Seiscentos e Trinta Mil Kwanzas).
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Por sua vez, a cldusula setima estabelece que os pagamentos servo
feitos em dolares norte americanos.

0 caderno de encargos, na sua clousula 15.0 estipulou que o prego do
contrato sera pogo na moeda estabelecida na proposta (f Is. 95) e,
esta, por sua vez, no ponto 1.2 "prego", fixou-o em USD o equivalente
em Kwanzas, os valores supra (cfr. f Is. 199 dos autos).
Essas ducts pegas, o caderno de encargos e a proposta sao,
respectivamente, as "vontades" da entidade contratante e da
contratadal.

A vontade das partes nao se sobrepae a lei.
0 legislador consagrou os pressupostos para que se efectuem
•

pagamentos em moeda estrangeira.
Pela pertinencia do n.° 5 do art.° 6.° do Decreto Presidencial n.°
232/13, de 31 de Dezembro2, transcrevemos "verbatim" o seu teor:
"IViio é permitida a realizaccio de despesas em moeda estrangeira,
nomeadamente, o inicio de obras, a celebraglio de contrato, ou
aquisigeio de bens e service's, salvo quando toffs encargos tenham

como base contrato celebrado com entidade ado residents
cambial ou que, por circunstincks que o justifiquem, resultem de
dean:To superior do Titular do Poder Executive(' (negrito, itcilico e
sublinhado nossos).
•

Corn base nesse normativo, em regra, so sao realizadas despesas
pdblicas em moeda nacional, o Kwanza.

0 mesmo "ergue urn muro", que impede que as mesmas sejam
realizadas em moeda estrangeira, proibindo o 'nick) de obras, a

0 caderno de encargos e o que a entidade contratante quer que se foga e a proposta é o que a contratada se
prop5e a fazer, em harmonia com o caderno de encargos. Por isso, é liquido e insofismdvel que se afirme que ambas
as pecas sejam as vontades das partes, susceptiveis de conciliacao redutivel a contrato.
2 Que aprova as regras anuais de execucao do 06E, vigente por ocasiao da celebrac.ao do presente contrato,
revogado pelo Decreto Presidencial n.° 1/15, de 02 de Janeiro e, este, por sua vez, revogado pelo Decreto
Presidencial n.° 1/17, de 03 de Janeiro, todos ref erentes as regras anuais de execucao do Orcamento Geral do
Estado.
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ce/ebracffo de contrato ou a aquisicffo de bens e servicos em moeda
estrangeira.
Todavia, a regra supra, embora erga o sobredito "muro", tal nao e
intransponivel, pois, a mesma regra comporta duas excepgaes, que sao
correspectivos requisitos, nao cumulativos3, ao admitir "salvo quondo

tois encorgos tenhom como base contrato celebrodo com entidade
noo residente cambial, ou que, por circunstancios que o
justifiquem, resultem de decisao superior do Titular do Poder
Executivd (negrito e sublinhado nossos).
Estao ai sublinhados os pressupostos para que se efectuem
pagamentos ou se celebrem contratos em moeda estrangeira.
Estd nitido que urn primeiro pressuposto e o que diz que é necesscirio
que o co-contraente particular seja uma entidade nao residente
cambial4.
Outro pressuposto e a autorizagclo do Titular do Poder Executivo,
quando entender que existam razes ponderciveis que justifiquem que
se realizem despesas, se fagam pagamentos ou se celebrem contratos
em moeda estrangeira.
Mediante bespacho Presidencial n.° 119/15, de 02 de bezembro,
constantes dos autos, no seu ponto 1.0, o Titular do Poder Executivo

•

aprovou o projecto e o contrato no valor de AKZ 16.767.630.000,00
(bezasseis Mil Milhaes, Setecentos e Sessenta e Sete Milhaes e
5eiscentos e Trinta Mil Kwanzas), sem equivalencia ou indexagao ao
Mar (entende-se dolor dos Estados Unidos da America), o que
pressupae que o prego do contrato apenas deve ser fixado em Kwanzas
e nao ser indexado ao abr.

Nao sao cumulativos, mas sim alternativos, podendo verificar-se de forma isolada.
Nos terrnos da Lei n.° 05/97, de 27 de Junho (corn alteraciles do becreto n.° 21/01, de 06 de Abril), i residente
pessoas colectivas corn sede no pais", al. c) "(...) sucursais, (...) e outras formas de
cambial, art.° 4.°, al. b)
representacAo no pais de pessoas colectivas corn sede no pais". Por seu turno, o rnesmo art.° e diploma, no seu n.°
2, estabelece que a considerado nao residente cambial, al. b) as pessoas colectivas corn sede no estrangeiro", at.
e) " (...), sucursais ou quaisquer formas de representacao em territorio estrangeiro de pessoas colectivas corn
sede no pais".
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Com isto, vs-se, claramente que nao houve autorizacao do Titular do
Poder Executivo no sentido de se permitir a verificag& das situagiies
supra descritas, referentes a moeda estrangeira, o que faz-nos
afastar e concluir que este requisito nao este preenchido e, como
coroldrio logic°, nao estd, idem, verificado.
Por outro lado, a Zagope Angola - Construe& e Engenharia, S.A, uma
das empresas associadas em conscircio, é residente cambial, corn sede
em Cutato km 2, Menongue, Provincia do Kuando Kubango, conforme
art.° 2.° dos seus estatutos, publicado em Didrio da RepUblica, III,
Serie, N.° 11, de 19 de Janeiro de 2009, em f Is. 305 e 305v.
Por seu turno, da leitura atenta aos documentos que constituem as f Is.
323, e 4075, 3256, 3277, 329 e 3308, 3409, 343, 343v e 34410 e 40511,
41) a ANDRADE GUTIERREZ, S.A, outra consorciada, fez-se representar
no contrato pela sua sucursal, a ANDRADE GUTIERREZ, SUCURSAL
DE ANGOLA.
Toda a documentag& constante dos autos é da sucursal, a excepe&
da procuragao e os constitutivos de f Is. 360 a 377 dos autos.
No intrOito do contrato a ANDRADE GUTIERREZ, 5.A, aparece como
parte, e ai, ainda, foram identificados como seus legitimos
representantes os 5r.s Cldudio Miguel Duarte Rafael Monteiro Silva e
Fabiano Nascimento Brandao, que outorgaram-no, em sua
representagao e da sua sucursal em Angola, conforme procurag& em
f Is. 340 dos autos.
0 que vem dito nos dois precedentes parcigrafos, faz-nos concluir que
a interveniente no contrato é a sucursal, residente cambial, que actua
no pleno interesse da empresa "mile". Todos os autos praticados pela
sucursal e seus efeitos, sejam de que especies foram, repercutir-se'do na esfera juridica da ANDRADE GUTIERREZ, S.A.
Certidaes contributivas a Seguranga Social.
Certidiio de nao devedor ao fisco.
Certidao de Registo Comercial.
8 Comprovativo da prestacao da caucao em forma de "seguro caugao".
9 Procuracab que confere poderes aos seus outorgantes.
10 Estatuto Social Publicado em bicirio da Reptiblica, III Serie, N.° 103, de 30 de bezembro de 2003.
li Mango e demostragao de resultados do exercicio de 2013.
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Ao ser assim, nao estd preenchido este requisito. A sua sucursal sendo
residente cambial, por ser a /ova manus, da empresa "mae", tal
situagao afasta o pressuposto, acrescido do facto de toda
documentagao constante dos autos, como j6 ficou dito, repita-se,
dizer respeito a sucursal. Era de esperar que a documentagao fosse
da ANDRADE GUTIERREZ, 5.A e a sucursal 56 actuaria na outorga
em sua representagao.

0 contrato foi celebrado entre Wes partes: o Ministerio dos
Transportes e as empresas ANDRADE GUTIERREZ, 5.A e a ZAGOPE
ANGOLA-CON5TRUcA o E ENGENHARIA, 5.A, estas duas,
associadas entre si, mediante o contrato de consOrcio externo, nos
termos do n.° 2 do art.° 15.° da Lei n.° 19/03, de 12 de Agosto,
0 conjugado corn o art.° 53.° da Lei n° 20/10, de 07 de 5etembro12.
Conclua-se que as ducts empresas consorciadas sao residentes
cambiais. Nao tem razao a empresa ZAGOPE, ANGOLA, 5.A, quando
of Irma que o contrato foi celebrado corn uma empresa residente
cambial e outra "nao residente cambial".
5obre os argumentos aduzidos pelas partes (Ministerio dos
Transportes, por capear, e a Zagope Angola, 5.A, lider do ConsOrcio,
por remeter o document° por interposta pessoa, no caso, a entidade
pLiblica contratante), imports dizer que nao é pelo facto de o
equipamento a ser fornecido, ser adquirido no exterior de Angola, que
nao possa ser urn residente cambial a fornece-lo.
0 pagamento em Kwanzas nao inviabiliza a execucao do contrato de
fornecimento.

As regras do concurso nao podem ser contrdrias ao que a lei
estabelece.
A estipulagao do caderno de encargos e da proposta, sendo vontades
dos partes, foram contrdrias a lei no que diz respeito ao valor o
contrato.
' Aplicsivel ao caso, porem, revogada pela Lei n.° 09/16, de 16 de Junho.
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Na altura esteve vigente o becreto Presidencial n.° 232/13, de 31 de
bezembro e nao o becreto Presidencial n.° 1/15, de 2 de Janeiro.
Nesse ponto a empresa tern raza'o, igualmente a tern em relagao ao
enquadramento legal feito sobre o consOrcio, nao podendo, este,
celebrar o contrato, por Ihe faltar personalidade juridica.
Pelo exposto, transposto aqui e servindo de fundamento, nos termos
do n.° 2 do art.° 66.° da Lei n.° 13/10, 09 de Julho, ordeno a devolugao
do processo para o aperfeigoamento e correcgao das irregularidades
detectadas.

A

semelhanga do meu bespacho n.° 05/FP/17, de 24 de Janeiro em
vossa posse, ordeno que se proceda a alteragao da ciclusula sexta do
contrato, devendo-se nela fixar o seu prego apenas em Kwanzas,
conforme decisao superior do Titular do Poder Executivo, condensado
no bespacho Presidencial n.° 119/15, de 02 de bezembro, e retirar a
referencia a equivalencia ou indexagao ao &Star.

Altere-se, idem, a sua clousula setima sobre os pagamentos em
Notifique-se.
Luanda, 15 de Fevereiro de 2017.
Os Juizes Conselheiros
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