REPOBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
1* CAMARA
RESOLUcA0 N°.

cO /FP/15

Processo n. °:33/PV/2015

I. Dos Factos

•

A 5ecretaria para os Assuntos EconOmicos do Presidente da RepUblica,
submeteu, para efeitos de Fiscalizacao Previa, por intermedio do Officio n.°
21/SAEP/C.CIV.PR/2015, de 11 de Fevereiro, da Casa Civil do Presidente da
RepUblica, corn entrada nesta Corte de Contas, no dia 18 do mesmo mes , o
contrato de Empreitada de Construcao das Infra - Estruturas Integradas da
Cidade do N'zeto, Fase 1, Etapa II - Provincia do Zaire, valor em kwanzas
equivalente

a USD: 19.647.802,52 ( Dezanove Milhoes, Seiscentos e

Quarenta e Sete Mil e Oitocentos e Dols ()Mares Norte Americanos e
Cinquenta e Dois Centimos), celebrado entre o Departamento Ministerial da
Construcao e a empresa 5inohydro Construction Angola, Lda.
Para alem dos factos mencionados, sa'o dados ainda como assentes e relevantes
para a decisao, os seguintes:
•
a) Atraves do Despacho Presidencial n.° 73/14, de 6 de Maio, foi autorizada a
celebragao do contrato;
b) 0 procedimento adoptado foi o «processo de negociagao »;
c) Nao constam as pecas procedimentais: Caderno de encargos e convite para
apresentacao de proposta;
a) 0 contrat\foi celebra•o em 29 de Maio de 2014, pare sua execucao em 9
meses;

e) A nota de cabimentagao da despesa ref ere-se ao ano de 2014 (Nota de
Cabimentagao n.° 1.510, de 27 de Agosto de 2014), correspondente a 20% do
valor do contrato;
f) 80% ( oitenta porcento) do valor do contrato sere coberto corn recursos
provenientes de financiamento externo.

II. Da Apreciagao

1. As presentes despesas foram assumidas sem concurso.

Consagra o n.° 1 do artigo 37.° que a competencia para a autorizagao das
despesas sem concurso é admissive', nos termos da alinea d) do n.°1 do artigo
22.° e do artigo 30.° todos da Lei n.° 20/10, de 7 de Setembro, e é
determinada, nos termos do disposto no n.° 4 do Anexo II da mesma lei.

Em nosso entender deve - se fazer a interpretagao extensive deste preceito,
pois, o legislador disse menos do que queria ao referir despesas sem concurso
queria nao s6 apontar o artigo 30.° ( escolha do processo de negociagao para a
formagdo de contratos de presto* de servigos) como tambem o artigo 28.° (
escolha do processo de negociagao independente do objecto do contrato a
celebrar) e o artigo 29.° ( escolha do processo de negociagdo para a loco* ou
aquisigao de bens) todos estabelecendo criterios materiais para a escolha do
procedimento independentemente do valor do contrato.

Assim sendo, para que se recorra ao "processo de negociagao", na linguagem
utilizada pelo legislador, tratando-se de empreitada de obra pilblica,

é

necesscirio que se verifique qualquer um dos requisitos plasmados nas diversas
alineas do artigo 28.°.

No processo em apreciagao, nao se encontra demonstrada a verificagdo de
qualquer destes requisitos. Contudo, as despesas foram assumidas sem
concurso e aprovadas pelo Titular do Poder Executivo, nos termos do n.° 1, do
artigo 37.° con jugado corn a aline(' a), do n.° 4, do Ane o I, da Lei n.° 20/10,
de 7 de Setembro, conforme Despacho President i I

4, de 6 de Maio.

2. A entidade contratante nao submeteu o caderno de encargos nem o convite
enderegado para apresentacao de proposta: a mesma af irma que o Despacho
Presidencial supramencionada

que autorizou a realizagao da despesa

«suprime» o convite a apresentacao de proposta e o caderno de encargos.

Nao podemos concordar corn a referida afirmagao, pois, em primeiro lugar, o
convite é o documento atraves do qual a entidade contratante leva ao
conhecimento do concorrente as regras a que vai obedecer a formagao da sua
decisao de ad judicagao, desempenhando, nomeadamente, as fungaes seguintes:
identifica o procedimento de contratagao adoptado; anuncia os documentos
necessdrios para a habilitagefo do concorrente; indica o prazo de apresentagao
da proposta; indica o local onde a proposta deve ser apresentada.

E, por outro lado, o caderno de encargos é o documento atraves do qual a
entidade contratante antecipa, de modo vinculativo, aos candidatos e/ou
concorrentes os termos e condigaes do contrato a outorgar( artigo 45.° e n.°1
do artigo 47.° da Lei n.° 20/10, de 7 de Setembro).

O caderno de encargos deverd estar presente em todos os procedimentos de
contratagao e igualmente o convite a apresentagao de propostas, excepto,
este Ultimo, no concurso pilblico, ex vi, n.° 1 do artigo 45.° da Lei n.° 20/10, de
7 de Setembro. E estas pegas sao vinculativas para as entidades contratantes
e todos os demais interessados no procedimento ad judicatOrio. Fundamenta
esta nossa afirmagao a alinea d) do artigo 87.°, do Diploma anteriormente
citado, ao determinar como causa de exclusao de propostas, a manifestagelo na
proposta de alteragaes dos termos e condigaes do caderno de encargos nao
admitidas por este.

Assim, consideramos que a entidade contratante deverci sempre elaborar o
caderno de encargos e entender que este tipo de autorizagao serao sempre
para a realizagao de despesa sem concurso ou tendo em conta o valor e nao
para afastamento de pecas fundamentals do procedimento de contratagao.

3. A Nota de Cabimentagao constante
economic° de 2014.

eporta-se ao exercicio

III. bECISAO

Pelo exposto, decide-se em Sessao Diciria de visto, em conceder o Visto ao
contrato em aprego, recomendando a entidade contratante que em futuras
contratagaes observe o seguinte:

1. Elaboragao de caderno de encargos qualquer que seja o procedimento
adoptado para formagao de contratos ptiblicos, nos termos do artigo 45.° e n.°
1 do artigo 47.° da Lei n.° 20/10, de 7 de Setembro;

•

2. Quando se tratar de submissao de Nota de Cabimentagao relativa a
exercicio anterior, deveret faze-la acompanhar da Relagao de Despesas
Inscritas em Restos a Pagar ou fazer prova da inscrigZio da despesa no
Orgamento Geral do Estado do ano que submete o contrato a Fiscalizagao
Previa.

Sao devidos emolumentos.

Notif ique-se.

Luanda,02. Junho de 2015.
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