REPOBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
1 CAMARA
RESOLUcit0 N039 /FP/2015

•

Processo n°562/PV/2014
beram entrada neste Tribunal 11 (Onze) Processos respeitantes a urn
mesmo niimero de Contratos de Empreitadas para a Construgao,
Reabilitagao e Manutengao das Vias Secunddrias e Tercicirias da
Provincia de Luanda- Programa Estrategico que, atraves do Oficio n°
1999/07.07/GA B.M/CONS/2014, foram submetidos a Fiscalizaga'o
Previa pelo bepartamento Ministerial da Construgao em Outubro do
transacto ano de 2014, deles fazendo parte o que ficou registado sob
o 562/PV/2014.
Esse processo n° 562/PV/2014 a relativo ao Contrato de Empreitada

•

para a Construgao, Reabilitagao e Manutengao da Rua da Clinica do
Benfica na extensao de 1.120 metros, celebrado no dia 25 de Junho
de 2014, entre o Ministerio da Construgao e a empresa SEOPSociedade de Empreendimentos e Obras Riblicas. S.A., no valor de
KZ. 719. 710. 740, 92 (Setecentos e bezanove Milhdes, Setecentos e
bez Mil e Setecentos e Quarenta Kwanzas e Noventa e Dols
Centimos) a ser executado no prazo de 390 (Trezentos e Noventa)
dias acrescido de 1 (urn) mes para a remogdo de equipamentos e
materials sobrantes.
Por atendiveis razes de economic processual, pois, estava-se em
presence de 11 (Onze) Contratos corn um mesmo objecto procedentes

de um mesmo Organismo da Administragdo (Central) do Estado,
decidiu a la Camara, em sessao dietria de visto, dar-Ihes o devido
tratamento mediante uma Unica Resolugao, tendo sido, desta feita,
proferida a n° 202/FP/2014, de 15 de bezembro de 2014.
Pela informagdo contida numa epigrafada Nota de bevolugao Iavrada
em 27 de Novembro de 2014 pela 1.2 Divisao da bireccao dos Servicos
Tecnicos deste Tribunal, constante dos autos, veio a saber-se que o
Contrato de Empreitada cujo objecto e a Construcao, Reabilitecao e
Manutencao de Rua de Clinica do Benfica ne extensao de 1.120
metros jci havia sido sujeito

a fiscalizagdo preventive e objecto de

decisdo favordvel (visto concedido) atraves da Resolug& n°
•

137/FP/2013, de 27 de Novembro de 2013.
Nesta conformidade e para que se evite a duplicagdo de operagdes
financeiras, despesas e outros procedimentos atinentes a contratagdo
em sessao didria de visto, os desta Camara decidem revogar a
deciselo de concessao de visto arbitrada no Contrato em cause atraves
da citada Resolugao n° 202/FP/2014 e determinar a sua devolugao a
entidade publica contratante, no caso o Ministerio da Construcao.

Nao sao devidos emolumentos
Comunicagaes necessaries

Luanda, 23 de Abril de 2015
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