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I. DOS FACTOS
Através do Ofício n.° 243/GAB.MINEA/2014, de 20 de Fevereiro o
Departamento Ministerial da Energia e Água, submeteu ao Tribunal de
Contas o contrato de Prestação de Serviço de Inspecção de Supervisão
Técnica e Teste de Desempenho das 4 (quatro) Turbinas do Tipo 9E,
celebrado com a empresa General Eletric Internacional, Sucursal Angola, no
valor de USD 5. 529.097,15 (Cinco Milhões, Quinhentos e Vinte e Nove
Mil, Noventa e Sete Dólares Norte Americanos e Quinze Cêntimos).
A celebração do contrato acima foi antecedida do procedimento de
Negociação. O mesmo foi autorizado por Sua excelência senhor Presidente
da República, enquanto Titular do Poder Executivo, por via do Despacho
Presidencial s/n.° de 20 de Janeiro de 2014, tendo assim, o Ministro
competência para decidir sobre a contratação do Projecto, objecto do
contrato em apreciação.
A Sucursal da empresa GEI, acha-se devidamente estabelecida no
território Angolano, pelo que, não se levantam quaisquer situações de
irregularidade ou de ilegalidade.
A aquisição dos serviços, objecto do presente contrato incidirá sobre as
Turbinas adquiridas pelo Ministério da Energia e Águas em 2011 à empresa
GPS, tendo sido o contrato de aquisição visado por este Tribunal, aos 31 de
Agosto de 2011.
II. DIREITO
Tratando-se de Projectos de Investimento Público, e atento o valor do
contrato o mesmo foi aprovado e autorizado pelo Titular do Poder
Executivo, através do Despacho Presidencial s/n.° de 20 de Janeiro 2014;
nos termos das disposições combinadas da alínea b) e d) do art.° 1
da
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Constituição da República de Angola, ns.° 2 e 3 do art.° 17° e ns.° 1 e 2 do
art.° 34° do Decreto Presidencial n.° 31/10, de 12 de Abril, art.° 19° do
Decreto Presidencial n.° 232/13, de 31 de Dezembro e art.° 34° combinado
com alínea a) do n.° 1 do anexo II da Lei n.° 20/10, de 07 de Setembro.
Por força do Despacho Presidencial retro, o Ministro da Energia e Águas
obteve competência própria para celebrar o contrato, uma vez que o valor
do mesmo é inferior Akz 1.000.000.000,00 (Mil Milhões de Kwanzas), ao
abrigo do n.° 2 do art.° 34° do Decreto Presidencial n.° 31/10, de 12 de
Abril, conjugado com art.° 34.° e alínea b) do n.° 1 do anexo II da Lei da n.°
20/10, de 07 de Setembro.
Por seu turno, Sua Excelência senhor Ministro da Energia e Águas,
subdelegou os poderes aos senhores Eng ° Eurico José Martins Ferreira
Mandslay e Dr. A/tino Salvador, na qualidade de Director Geral do Gabinete
de Aproveitamento do Médio Kwanza e Director Geral Adjunto, para Área
de Projectos e Obras, respectivamente, para assinar o referido contrato
em representação do Ministério, em harmonia com disposto no art.° 6° do
Decreto Presidencial n.° 6/10, de 24 de Fevereiro, art.° 38°, n.° 4 do art.°
115.° da Lei n.° 20/10, de 07 de Setembro, e art.° 13.° do Decreto-lei n.°
16-A/95, de 15 de Dezembro.
A contratada foi representada no contrato pelo senhor Wilson Freitas
Daniel da Costa, tendo legitimidade para o efeito, conforme Procuração de
22 de Outubro, em cumprimentÓiprevisto no art.° 262.° do Código Civil.
O preço proposto inclui todos os Impostos e Taxas devido ao empreiteiro,
respeitando o n° 2, do art.° 65.° da Lei da Contratação pública.
O contrato não contém a cláusula sobre a existência de cobertura
orçamental, em conforme prevê o n° 1 do art.° 7°, do Decreto Presidencial
n.° 232/13 de 31 de Dezembro.
O contrato estabelece uma percentagem da caução a prestar de 15%,
correspondendo à

Akz 82.936.457,25 (Oitenta e Dois Milhões,

Novecentos e Trinta e Seis Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Sete
Kwanzas e Vinte e Cinco Cêntimos); - cfr n° 9 do art.° 7.° do Decreto

Presidencial n.° 232/13, de 31 de Dezembro.
A Nota de Cabimentação emitida aos 2 de Abril de 2014, com o valor de Akz
31.277.728,11 (Trinta e Um Milhões, Duzentos e Setenta e Sete Mil,
Setecentos e Vinte e Oito Kwanzas e Onze Cêntimos), infe ior ao v• o
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da despesa, equivale apenas à 5,66 % do valor contratual, quando deveria
corresponder à 100% do valor da mesma, uma vez tratar-se de despesa com
montante previamente estabelecido, mas de pagamento parcelado, pois,
nestes casos a Nota de Cabimentação deve ser Global (vide alínea c) do n.° 4
do art.° 1.° e o anexo do Decreto Executivo n.° 1/13, de 4 de Janeiro).
A despesa em questão encontra-se prevista no Orçamento Geral do Estado
(O.G.E/2014), Programa de Reabilitação e Ampliação das Redes de
Distribuição de Energia Eléctrica, com o valor de Akz 78.663.238.958,00
(Setenta e Oito Mil Milhões, Seiscentos e Sessenta e Três Milhões,
Duzentos e Trinta e Oito Mil, Novecentos e Cinquenta e Oito Kwanzas).
A mesma está inscrita no Programa de Investimento Público (P.I.P) /14
Projecto "Instalações Central Ciclo Combinado Soyo, Sistema Transporte
Associado" com o valor de Akz 33.446.376.614,00 (Trinta e Três Mil
Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Seis Milhões, Trezentos e Setenta
e Seis Mil, Seiscentos e Catorze Kwanzas),

sendo que,

Akz

3.000.000.000,00 (Três Mil Milhões de Kwanzas) provenientes dos
Recursos Ordinários do Tesouro e Akz 30.446.376,614,00 (Trinta Mil
Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Seis Milhões, Trezentos e Setenta
e Seis Mil, Seiscentos e Catorze Kwanzas) provenientes da Linha de
Crédito; sendo a sua natureza "Construção de Infra-estruturas E
Instalações".
Atendendo à execução financeira do Programa de Investimento Público
(PIP) do presente exercício económico, resta ainda um saldo positivo de Akz
77.825.622.874 (Setenta e Sete Mil Milhões, Oitocentos e Vinte e
Cinco Milhões, Seiscentos e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Vinte e
Quatro Kwanzas) de igual modo, para o custo do projecto resta um saldo
positivo de

Akz 32.790.143.614,00 (Trinta e Dois Mil Milhões,

Setecentos e Noventa Milhões, Cento e Quarenta e Três Mil e
Seiscentos e Catorze Kwanzas).
Pelo acima exposto, é exequível a despesa, uma vez que a mesma respeita o
estabelecido no n° 2 do art.° 6.° do Decreto Presidencial n.° 232/13, de 31
de Dezembro, combinado com n.° 3 do art.° 9.° da Lei n.° 13/13 de 3 d
Dezembro.
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III. DECISÃO
Face o exposto, e não havendo factos que violem normas financeiras ou
demais legislação em vigor, decide este Tribunal em visar o contrato em
apreço.
VI. RECOMENDAÇÕES:
A entidade pública contratante deve antes da execução dos contratos e nas
próximas contratações seguir escrupulosamente o seguinte:
Remeter o comprovativo do pagamento do imposto industrial ou a isenção do
mesmo, bem como comprovativo do pagamento do IRT por parte da

•

contratada em consonância com a alínea c) e f), do art.° 54.° da Lei n.°
20/10, de 7 de Setembro;
Estabeleça a percentagem da caução definitiva e exija a contratada
prestar a referida caução, antes da celebração do contrato;
Remeter a Nota de Cabimentação global, quando se tratar de despesa com
montante previamente conhecida;
Exija dos candidatos/concorrentes a apresentação dos Balanços,
Demonstraçóes de Resultados e o volume de negócio dos últimos três (3)
anos de acordo com estabelecido na alínea c) do n° 1 do art.° 57.° da Lei n.°
20/10, de 7 de Setembro.

São devidos emolumentos.
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Notifique-se.

Luanda, aos 28 de Abril de 2014.

