REPOBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
1° CAMARA
Resolug& n°.28/FP/17
Processo n. °: 225/PV/2016
A Primeira Camara do Tribunal de Contas, em Sessao Dioria de Visto de 06
de Fevereiro de 2017, apreciou um (1) processo, registado e autuado corn o
niimero epigrafado, submetido pelo Ministerio da Energia e Aguas, pare
efeitos de fiscalizacao preventive, através da Ref.' 1741/GAB.MINEA/16,
de 07 de Novembro, cu jos objecto, valores, partes e prazo de execucao
abaixo se descrevem:
•

Empreitada de obras do desvio proviseorio do rio, des obras civis
da empreitada principal e fornecimento, montagem e
comissionamento dos equipamentos electromecanicos, para a
implementagao do aproveitamento hidroelectrico de Caculo
Cabaga, celebrado entre o referido departamento ministerial e o
consorcio CGGC&NIARA HOLDING, LDA e CHINA GEZHOUBA
GROUP COMPANY LIMITED e BOREAL INVESTMENTS LIMITED,
representadas, respectivamente, pelo Eng.° Fernando Barros Cabange
Gonga, Director Geral do Gabinete de Aproveitamento do Medio
Kwanza (GAMEK) e Fidel Kiluanje Assis AraCijo e He Yongjun,
procuradores, no valor de USD 4.532.114.051,00 (Quatro Mil
Milhaes, Quinhentos e Trinta e Dois Milhaes, Cento e Catorze Mil e
Cinquenta e Urn Mares Norte Americanos), a ser executado em 80
(oitenta) meses.

I. FACTUALIDADE
O processo deu entrada no die 12 de Setembro de 2016, a coberto da Ref.'
1741/GAB.MINEA/16, de 07 de Novembro.
Devido a insuficiencia na sue instrucao, mediante os Oficios n.°s 292 e
326/CG/PV/TC/2016, de 23 Setembro e 10 de Outubro, respectivamente,

que aqui se dao por reproduzidos integralmente, este,Tribunal solicitou
elementos (entao em falta) ao Ministerio da Energia e Aguas e informagao
confirmative do enquadramento do projecto em linha de credit° a Unidade
de Gestao da Divide PLiblica.
Pela Ref.' 2022/GAB.MINEA/16, de 18 de Outubro, corn entrada a 21 do
mesmo me's e ano, o Ministerio de Energia e Aguas, remeteu a note de
cabimentacao n.° 613, de 12 de Outubro de 2016.
Por subsistirem insuficVencias na instrugao, o Juiz Relator, por besapcho n.°
55/FP/2016, de 31 de Outubro, ordenou a devolugao do processo pare a
instrugao complementar, do que a entidade pUblica contratante cuidou e
voltou a submet&-lo a fiscalizagao preventive deste Tribunal a 08 de
Novembro de 2016, pela Ref.' 2081/GAB.MINEA/16, de 03 de Novembro,
corn excepcdo da informagao confirmative da disponibilidade financeira,
facto que motivou a que o Juiz Conselheiro Relator reiterasse a sue
solicitagao por bespacho n.° 57/FP/16, de 12 de bezembro, respondida
mediante officio n.° 108/04/03/GMF/2017, de 09 de Janeiro assinado pelo
Ministro das Finances, contendo a confirmagilo do financiamento.
Assim, o processo foi instruido, pare alem do contrato, corn a documentagao
necessciria, indispenscivel a apreciagao, designadamente o caderno de
encargos, o programa de procedimento e pews de engenharia.
Integram, ainda, o processo, o bespacho Presidencial 5/n.°/2016, de 26 de
Maio (em f Is. 08 a 11 dos autos), a note de cabimentagao supra referida (f Is.
1460) e o despacho de subdelegacao de poderes ao outorgante do contrato
pela entidade piablica contratante (f Is. 12 e 13).
A documentagao do conscircio é constituida, em sintese, pelas propostas
comerciall, tecnica2, dos equipamentos definitivos electromecanicos e pela
documentagao legal das consorciadas3.
A celebracao do contrato, a 05 de Junho de 2015, foi precedida de
ad judicacao directa.

1Que

comporta a nota justificativa do preco proposto, lista de precos e quantidade de trabalhos, fOrmulas de

revisao ordindria dos pregos.
2
3

Que comporta piano de seguranga e de sande e sistema de gestao ambiental.

A saber, o contrato de consOrcio, a declaragao de aceitagao do caderno de encargos, estatuto social publicado
em bicirio da RepUblica, certidaes que atestam a situacao fiscal e contributiva a seguranga social regularizadas, o
alvard de empreiteiro de obras publicas, demostragaes financeiras dos illtimos tres anos.

II. APRECIAcAO
Os actos conducentes a celebragao do presente contrato, foram praticados
ao abrigo da Lei n.° 20/10, de 07 de Setembro4.
Os contratos sujeitos a apreciagao do Tribunal de Contas revestem a
natureza jurfdica de Contratos Administrativos e o que agora é apreciado, é
do mesmo genero, porem, de especie "empreitada de obras Riblicas" (vide
al. a) do art.° 3.° da supracitada lei).
A submissao a fiscalizagao preventiva do processo em apreco resulta da
observancia das alfneas a) e b) do n.° 2 do art.° 2.° da Lei n.° 13/10, de 09
de Julho, Lei Organica e do Processo do Tribunal de Contas.
•

Assim sendo, o Tribunal é competente para fiscalizar o presente contrato,
corn fundamento na al. c) do art.° 6.° e n.°s 1, 2 e 3 do art.° 8.° da LOPTC.
O estudo previo do processo permitiu constatar a ausencia de elementos de
relevado valor jurfdico para a sua apreciacao, que foram solicitados atraves
dos ()tidos n.°s 292 e 326/CG/FP/TC/2016, de 23 de 5etembro e 10 de
Outubro, respectivamente, entre os quais a informagao confirmativa do
enquadramento do projecto em linha de credit° para assegurar a
exequibilidade da despesa, solicitada a Unidade de Gestao da blvida
Tais diligencias decorrem da

actividade pedagogica deste Tribunal, corn o

fito de remover entraves ao exercfcio das suas fungaes, como resulta da 2.'
parte do n.° 6 do art.° 8.°, n.° 3, in fine, do art.° 67.°, n.° 4 do art.° 62.° e
1." parte do art.° 70.°, todos da Lei n.° 13/10, de 09 de Julho, todavia, o
dever de instrugao conveniente e adequada incumbe a entidade pirblica
contratante.
Procedimento ad judicatorio
Os contratos administrativos, sejam de que especies forem, em regra,
devem ser celebrados precedidos de um ritual, de urn tipo de procedimento
adjudicatOrio, dos que vinham previstos no n.° 1 do art.° 22.°, da Lei n.°
20/10, de 7 de 5etembro.
Para a formagao do contrato em apreciagao, nao foi adoptado qualquer
procedimento of previstos. A sua celebracao foi precedida de ad judicagao
4

Lei da Contratagao Nblica, revogada pela Lei n.° 09/16, de 16 de Junho, corn entrada em vigor a 18 de 5etembro

de 2016. Sendo assim, aplicar-se-ao aos factos as normas daquele diploma e nao deste, o que se explica corn o
argumento segundo o qual, aos actos pendentes aplica-se a lei na base da qual foram criados.

directa, por autorizagao do Presidente da RepUblica, enquanto Titular do
Poder Executivo.
Assim, a ad judicagao directa5 teve como ancora ao que vinha arregimentado
no art.° 37.° da supracitada lei, conjugado corn a alinea a) do n.° 1 e al. a) do
n.° 4 do seu Anexo II em sede dos quais se confere compet&lcia ao Titular
do Poder Executivo para autorizar a realizagao de despesa sem limite de
valores e sem concurso.

Do contrato
•

Ob jecto

O objecto do contrato é a empreitada de obras do desvio provisOrio do rio,
dos obras civis da empreitada principal e fornecimento, montagem e
comissionamento dos equipamentos electromecanicos, para a implementagao
do aproveitamento hidroelectrico de Caculo Cabaga.
A at. c) do n.° 1 do art.° 110.° da Lei n.° 20/10, de 07 de Setembro, impunha
o dever de descrigao do objecto do contrato, sob o risco de nulidade. Por
outro lado, o n.° 1 do art.° 280.° do COdigo Civil, aplicavel aqui
subsidiariamente, estabelece que o objecto negocial (do contrato) deve ser
determinado, sob o risco de sobre o contrato incidir a mesma consequ&lcia.
O objecto do presente contrato foi

suficientemente descrito e

determinado, porque permite saber o que sera feito6.

•

Outorga

As partes estao identificadas no intraito contratual e devidamente
representadas, como vinha previsto na al. a) do n.° 1 do art.° 110.° da Lei n.°
20/10, de 07 de Setembro7.
Pelo Ministerio da Energia e Aguas, outorgou o contrato o Sr. Eng.°
Fernando Barros Cabange Gonga, Director Geral do Gabinete do
Aproveitamento do Medi° Kwanza (GAMEK), corn poderes subdelegados pelo
5 Ho je, pode-se dizer que a adjudicacao (negociacao) directa e a solucao encontrada pelo legislador ao consagrar o
procedimento de contratagao simplificada. E o procedimento encapotado ou mitigado, mais celere e querido pelo
legislador da Lei n.° 20/10, de 07 de Setembro, ao designar ora procedimento par negociagao, ora procedimento

de negociacao.
6
7

Consta no Processo o Pro jecto Base.
Redaccao identica , coincidentemente, este no al. a) do n.° 1 do art.° 110.° da lei revogatoria.

Despacho n.° 78/15, de 04 de Junho, de Sua Ex. Sr. Ministro da Energia e
Aguas (vide fls. 12 dos autos), em harmonia corn os art.°s 38.°, n.° 1 e 115.°,
ambos da Lei n.° 20/10, de 07 de Setembro, conjugados corn os art.°s 12.°,
13.° e 14.°, todos do Decreto-Lei n.° 16-A/95, de 15 de Dezembro.
Pelo ConsOrcio CGGC&NIARA HOLDING, LDA e CHINA GEZHOUBA
GROUP COMPANY LIMITED e BOREAL INVESTMENTS LIMITED,
outorgaram-no, valid° e legitimamente os Srs. Fidel Kiluanje Assis AraUjo e
He Yongjun, de harmonia corn o seu estatuto social publicado em Dicirio da
RepUblica, III Serie, N.° 111 de 13 de Junho de 2013, cujo conteUdo da-se
aqui por reproduzido integralmente (cfr. a f Is 909 e 938 dos autos).

•
•

Habilitagiies profissionais

Para a execugao do objecto contratual, o consOrcio apresentou o alvara de
empreiteiro de obras pUblicas, corn classe e categorias que Ihe permitem
celebrar contratos corn este volume financeiro e executor o seu objecto,
deste modo, comprovando a sua habilitagao profissional, nos termos do n.° 1
do art.° 56.° da Lei n.° 20/10, de 07 de Setembro. Porem, o mesmo esta corn
o periodo de validade já vencido.
•

Valor do contrato e disponibilidade financeira

0 valor do contrato é de USD 4.532.114.051,00 (Quatro Mil Milhaes,
Quinhentos e Trinta e Dois Milhaes, Cento e Catorze Mil e Cinquenta e Urn
DOlares Norte Americanos).
Em fungao do valor do contrato, o Presidente da RepUblica é o Orgao
competente para autorizar a despesa, nos termos do art.° 37.° da
supracitada lei, conjugado corn a alinea a) do n.° 1 e al. a) do n.° 4 do seu
Anexo II.
Pelos Despachos Presidenciais S/n.°s /de 03 de Junho de 2015 e 26 de
Maio de 2016, o Presidente da RepUblica, enquanto Titular do Poder
Executivo, aprovou o pro jecto, outorizou os Ministerios do Planeamento e
Desenvolvimento Territorial a inclui-lo no Programa de Investimento PUblico
(PIP, cfr. f Is. 1445 dos autos), da Energia e Aguas a celebrar o contrato
corn o consOrcio supra mencionado e das Finances a proceder a negociagao
de urn financiamento junto do Banco de Comercio e IndUstria da China para
assegurar o pagamento total da empreitada (f Is. 08 a 11 dos autos).
Por conseguinte, apreciado o processo, constatou-se que tal negociagao
entre o Ministerio das Fiangas e o referido Banco foi realizada, conforme

officio 108/04/03/GMF/2017, de 09 de Janeiro, assinado pelo Ministro das
Financas, que constitui documento de fls. 1792 e 1793 dos autos, ficando,
deste modo, confirmada a disponibilidade financeira para a execueao da
empreitada.
Impostos e seguranca social
As alineas e) e f) do art.° 54.° da Lei n° 20/10 de 7 de 5etembro, impunham
impedimentos aos concorrentes ou candidatos nos procedimentos de
contratagao piiblica, que nao tivessem as situagaes fiscal e contributive
regularizadas.
Tais impedimentos sao previos, anteriores a participacao nos
procedimentos.
As consorciadas fizeram prova por documentos dos referidas situaeaes
regularizadas.

III. DECI5A0
Pelo exposto, decide-se em Sessao Didria de visto, em conceder o Visto ao
contrato em apreco, com fundamento no n.° 1 do art.° 66.° da Lei n.° 13/10,
de 09 de Julho, por se tratar de despesa cabimentada, em harmonic ao
disposto no n.° 2 do art.° 6.° do Decreto Presidencial n.° 1/15, de 02 de
Janeiro, sobre regras de execucao orgamental, conjugado corn o n.° 1, in
fine, do art.° 8.° da Lei n.° 13/10, de 09 de Julho.
Recomenda-se que se solicite a renovagao do alvard de empreiteiro de obras
pUblicas ao Instituto Regulador de Construe-do Civil e Obras PUblicas
(IRCCOP), nos termos do art.° 15.° do Decreto Presidencial n.° 63/16, de 29
de Margo (Regulamento sobre o exercicio das actividades de construcao
civil e obras pUblicas, projectos de obras e de fiscalizacao de obras).

52io devidos emolumentos.
Notifique-se.
Luanda, aos 06 de Fevereiro de 2017.
Os Juizes Conselhe
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