REPÚBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
l a CÂMARA
Resolução n. °3-S—/FP/14
Processos n. °s 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238/PV/2014
O Tribunal de Contas, reunido em Sessão Diária de Visto, apreciou os
Contratos de Empreitada de Obras Públicas, celebrados entre o Governo
•

Provincial doa Huila e as empresas OMATAPALO, PLANASUL e SOMAL
Lda, com os objectos, montantes e empresas seguintes:
), Empreitada de Concepção, Construção e Asfaltagem da Estrada
Secundária Estádio do Ferrovia (Linha Férrea) - Subestação
Eléctrica, no valor de AKZ 232.990.000,00 (Duzentos e Trinta e
Dois Milhões e Novecentos e Noventa Mil Kwanzas), celebrado com a
empresa SOMAL

LbA;

,- Empreitada de Concepção, Construção e Asfaltagem da Estrada
Secundária Talho da Lage - Mercado da Lage, no valor de AKZ
94.871.256, 20 (Noventa e Quatro Milhões, Oitucentos e Setenta
e Um Mil, Duzentos e Cinquenta e Seis Kwanzas e Vinte Cêntimos),
celebrado com a empresa PLANASUL LDA;
•

Empreitada de Concepção, Construção e Asfaltagem da Estrada
Secundária Cruzamento da OMA - IMEL - Linha Férrea, no valor
de AKZ
Setenta e Sete Mil e Quatrocentos e Vinte e Quatro Kwanzas e
Setenta e Cinco Cêntimos) celebrado com a empresa PLANASUL
141a.;

•

Empreitada de Concepção, Construção e Asfaltagem da Estrada
Secundária Casa Pato - Estrada Nacional 180 (Namibe) no valor de
AKZ 142.753.960,17 (Cento e Quarenta e Dois Milhões, Setecentos
e Cinquenta e Três Mil, Novecentos e Sessenta Kwanzas e Dezassete
Cêntimos, celebrado com a empresa PLANASUL Lda.;

Empreitada de Concepção, Construção e Asfaltagem do Largo do
IMEL no valo de AKZ 95.705.121,44 (Noventa e Cinco Milhões,

Setecentos e Cinco Mil, Cento e Vinte e Um kwanzas e Quarenta e
Quatro), celebrado com a empresa PLANASUL Lda;
)> Empreitada de Concepção da Ponte Troço Santa - Quarteis - João
Almeida no valo de AKZ 62.651.622,63 (Sessenta e Dois Milhões,
Seiscentos e Cinquenta e Um Mil, Seiscentos e Vinte e Dois Kwanzas e
Sessenta e Três Cêntimos), celebrado com a empresa OMATAPALO ENGENHARIA E CONSTRUÇÂO LM;
Empreitada de Concepção, Construção e Asfaltagem da Estrada
Secundária Troço Desvio Para O Cemitério Mitcha Incluindo o Largo
no valo de AKZ 98.202.026,85 (Noventa e Oito Milhões, Duzentos e
Dois Mil, Vinte e Seis Kwanzas e Oitenta Cêntimos), celebrado com a
•

empresa PLANASUL Lda;
Empreitada de Concepção, Construção e Asfaltagem da Estrada
Secundária Santa - Rotunda João Almeida no valo de AKZ
551.389.811,20 (Quinhentos e Cinquenta e Um Milhões, Trezentos e
Oitenta e Nove Mil; Oitocentos e Onze Kwanzas e Vinte Cêntimos),
celebrado com a empresa PLANASUL Lda;
I. DOS FACTOS
Para a decisão relevam os seguintes factos, evidenciados por informações e
documentos constantes dos processos:
Através dos Despachos n.°s 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 e
150/GPH/2014 ambos de 03 de Janeiro, Sua Excia. Senhor Governador da
Província da Huila procedeu o lançamento do Concurso Público referente às
empreitadas de obras públicas com os objectos acima referenciados;
E, por Despacho 247/GPH/2014, aquela entidade Governamental, criou a
correspondente Comissão de Avaliação do respectivo Concurso Público;
O procedimento pré-contratual adoptado foi o Concurso Público, tendo sido
anunciado no Jornal de maior circulação no País (Jornal de Angola) datado
do dia 15 de Fevereiro de 2014;
Este tipo de procedimento foi adoptado em função do somatório do valor de
todos dos contratos, considerando os objectos dos respectivos contratos,
como sendo prestações do mesmo tipo e susceptíveis de constituírem,
objecto de um único contrato, sendo portanto considerados como Lote
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Foram junto aos autos as peças de procedimento, que se exige em função do
tipo de procedimento adoptado, nomeadamente: o programa de
procedimento e o caderno de encargos. E, além destas, as peças dos
projectos das empreitadas;

A entidade contratante, adoptou o critério de adjudicação da proposta
economicamente mais vantajosa, tendo em conta os seguintes factores:
factor preço 30%, Capacidade Técnica de Execução da Obra 20%,
Capacidade Financeira 20%, Estudo Prévio 25% e o Prazo de execução da
Obra 5%;
No dia 11 de Março de 2014, procedeu-se a abertura do acto público
presidido por Sua Excelência Senhor Governador da Província da Huila onde
•

se procedeu a abertura e avaliação das propostas das concorrentes;
No dia, 18 de Março do mesmo ano, foi redigido o relatório preliminar e, no
dia 25 do mesmo mês, foi lavrado pela Comissão de Avaliação do Concurso o
Relatório Final, culminado na adjudicação do objecto das empreitadas e
obras públicas às empresas PLANASUL LDA, OMATAPALO e SOMAL LDA,
tendo sido aprovado por intermédio do Despacho n.° 300/GPH/2014 de 27
de Março;
Através do Despachos n.° 14/GPH/2014, Sua Excelência Governador da
Província da Huila, aprovou a Minuta dos (8) oito contratos celebrados;
E, por intermédio do Despacho n.° 315/GPH/2014 de 28 de Março, aquela

•

entidade governamental, delegou competências ao Senhor António Ngongo
Teodoro da Conceição, Directo do Gabinete de Estudo e Planeamento do
Governo Provincial da Huila, para assinar os contratos supra referidos;
Dos autos constam as notas de Cabimentação ordinárias, correspondentes à
down Payment, passadas a favor das empresas supra mencionadas;
Os processos em causa serão financiados com os Recursos Ordinários do
Tesouro previsto no Orçamento Geral de Estado de 2014, na rúbrica de "
Reparação das Ruas dos Bairros Periféricos da Cidade do
Lubango/Hufia" com um valor acumulado de AKZ 1.016.247.500,00 (Mil,
Dezasseis Milhões, Duzentos e Quarenta e Sete Mil e Quinhentos Kwgrizas)/.,
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Constatou-se uma incongruência, quanto a rubrica do O.G.E/2014, utilizada
para o financiamento dos contratos de construção da Ponte, troço Santa Quarteis à João de Almeida e da Construção/Asfaltagem da estrada
Secundária, troço, desvio para o cemitério da Mitcha, os mesmos serão
cobertos com os fundos destinados a "construção de valas de Drenagem
nas Zonas a Urbanizar" como se pode ler nas notas de cabimentação n. °s
582 e 584.
Face a isto e por força da Resolução n.° 181/FP/09, entendemos que as
receitas orçamentais destinam-se a realizar despesas fixas e previamente
determinadas no O.G. E, do respectivo ano, não se permitindo deste modo, a
utilização de receitas a uma determinada despesa, para outra diferente,
•

isto é, não se pode retirar verba de um lado para colmatar uma despesa não
prevista, salvo por autorizaç'ão do Ministério das Finanças.
As empresas adjudicatárias, apresentaram todos os documentos exigidos

pelo programa de procedimentos e pelo caderno de encargos;
Porém, a empresa SOMAL LDA, a qual foi adjudicada Empreitada de
Concepção, Construção e Asfaltagem da Estrada Secundária Estádio do
Ferrovia (Linha Férrea) - Subestação Eléctrica,

no valor de AKZ

232.990.000,00 (Duzentos e Trinta e Dois Milhões e Novecentos e
Noventa Mil Kwanzas) apresentou um Alvará de Empreiteiro de Obras
Públicas de Classe e Categoria que não a habilita a executar obras com valor

•

correspondente ao acima indicado;
II. DA APRECIAÇÃO
NIn Amhitn

(-In

fiscalização preventiva, embora o objecto directo da

fiscalização seja constituído pelo contrato, o controlo da sua legalidade não
pode deixar de abranger aos actos administrativos anteriores à celebração
do contrato em obediência à Lei n.° 20/10 de 07 de Setembro, Lei da
Contratação Pública e demais normas complementares. Daí que, os processos
devem ser instruídos com base na mesma Lei;
A decisão de contratar foi tomada por S.° Excia. Sr. Governador da

Província da Huila como Órgão competente, nos termos das disposições
combinadas dos artigos 31.°, 25.°, 34.° a 40.° da Lei da Contratação Públi a,
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do artigo 201.° da Constituição da República de Angola e do artigo 12.° da
Lei 17/10 de 29 de Julho;
E, no uso das competências, que lhes são atribuídas pelos artigos 19.° e 20.°
da Lei n.° 17/10 de 29 de Julho, conjugados com os artigos 34.° e 40.° da
Lei da Contratação Pública, o Órgão decisório criou a Comissão de Avaliação
do Concurso;
A decisão de autorização de despesas, está em conformidade com o artigo
34.° da Lei da Contratação Pública, conjugado com o Anexo II da mesma Lei,
com excepção do contrato de Empreitada de Concepção, Construção e
Asfaltagem da Estrada Secundária Santa - Rotunda João Almeida no valo de
•

AKZ 551.389.811,20 (Quinhentos e Cinquenta e Um Milhões, Trezentos e
Oitenta e Nove Mil, Oitocentos e Onze Kwanzas e Vinte Cêntimos),
celebrado com a empresa PLANASUL Lda
Nos termos do Anexo II da referida Lei, os Governadores Provinciais são
competentes para autorizar despesas no valor máximo correspondente a
AKZ 500.000.000,00 (Quinhentos Milhões de Kwanzas) e o contrato
acima, tem uma despesa acima do limite imposto pela norma acima;
Neste sentido, eivado de uma invalidade constante do artigo 78.° do
Decreto-Lei n.° 16-A/95 de 15 de Dezembro, os referidos actos não
obstante produzirem os seus efeitos, carecem de serem ratificados pelo

•

órgão competente para a prática do acto que, no caso pertence à S.a Excia.
Sr. Presidente da República;
O procedimento odoptodo, foi o ronrirço

F5to. escolha foi baseada

no critério constante do artigo 26.° da Lei da Contratação Pública,
conjugado com as disposições da alínea a) do n.° 1 do artigo 22.°, do n.° 1 do
artigo 24.°, e da alínea b) do artigo 25.°, da mesma Lei;
Em cumprimento do estabelecido no n.° XXV do Programa de Concurso,
conjugado com a alínea a) do n.° 1 do artigo 99.° da Lei da Contratação
Pública, o critério adoptado para a adjudicação da execução do objecto do
contrato foi o da proposta economicasmente mais vantajosa, após
ponderação dos seguintes factores: preço da proposta 30%, Capç,tçidade
Técnica de Execução da Obra 20%, Capacidade Financeira ad/o/Estudo
`,/
Prévio 25% e o Prazo de execução da Obra 5%;
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As empresas contratadas apresentaram as propostadas, cujo conteúdo
correspondem às exigências expostas acima, como se pode deduzir dos
documentos juntos aos autos;
A Comissão de Avaliação praticou todos os actos referentes às
competências que lhes são atribuidas pelo artigo 43.° da Lei da Contratação
Pública, tendo produzido, nos termos do artigo 89.° o Relatório Preliminar
do Processo e do artigo 97.° o Relatório Final. Este documento foi aprovado
por S.' Excia. Sr. Governador da Província da Huila como determina o n.° 3
do artigo 97.°, todos da Lei da Contratação Pública;
Sob pena de ineficácia jurídica contra terceiros, os actos ou contratos que
obriguem a sociedade nos termos legais e estatutários, devem ser
praticados ou assinados pelos sujeitos que, nos termos daqueles diplomas
têm poderes para o efeito. E, o processo em que é contratada a empresa
OMATAPALO, o contrato foi celebrado apenas por um administrador, o
Senhor Carlos Alberto Loureiro Alves. E, o Estatuto Social da Empresa nos
termos do seu artigo 27.° no seu número 1 (um), alínea a), determina que, a
sociedade fica obrigada pela assinatura de dois administradores;
A falta da apresentação do Alvará de Empreiteiros de Obras Públicas de
classe e categoria que habilite a empresa a execução do objecto das
empreitadas é uma irregularidade por imposição constante do n.° 1 do artigo
56.° da Lei da Contratação Pública;
.A empresa apresentou um Alvará da classe, categorias e respectivas
subcategorias, que não a habilita a executar a obra que lhe foi adjudicada;
O Alvará de Empreiteiros de Obras Públicas é emitido com base o regime
jurídico constante do Decreto n.° 9/91 de 23 de Março, que aprova o
Regulamento da Actividade de Empreiteiros de Obras Públicas, Industriais
de Construção Civil e Fornecedores de Obras, conjugado com a Tabela dos
Limites Cio Valor por Classe, aprovada pela Comissão Nacional de Inscrição e
Classificação dos Projectistas de Obras Públicas, Empreiteiros de Obras
Públicas, Industriais de Construção Civil e Fornecedores de Obras
(CONICLE);
O Alvará apresentado pela empresa corresponde à 4.' classe e, s está
habilitada a executar obras com o valor máximo equivalente em Kw4fict de
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1.670.000,00 USD. E o valor do contrato (AKZ 534.316.340, 35 Quinhentos.
e Trinta e Quatro Milhões, trezentos e Dezasseis Mil, Trezentos e
Quarenta Kwanzas e Trinta e Cinco Cêntimos) está muito acima do limite de
valor apontado acima, não estando, portanto, hohilitada para a execução da
obra referente ao objecto do contrato;
Neste sentido, pelo valor do contrato, a empresa tinha e/ou terá de
apresentar um alvará correspondente ao mínimo à 6.Q Classe;
Por outro lado, a modalidade das notas de cabimentação passadas a favor
das empresas signatárias dos contratos (Cabimentação Ordinária), contraria
o n. ° 11 do artigo 7° do Decreto Presidencial n.° 232/13 de 31 de
Dezembro, bem como as disposições constantes do Decreto Executivo 1/13
de 04 de Janeiro sobre as Normas e Procedimentos de Emissão da Nota de
Cabimentação;
O contrato contém as cláusulas relativas ao preço e prazo de execução das
principais prestações objecto do contrato, em conformidade com o
estipulado no artigo 110° da Lei da Contratação Pública;
Do contrato, pode-se inferir a cláusula relacionada com a caução definitiva,
com a determinação do valor a pagar pelas empresas adjudicatárias,
cumprindo a alínea f) do n.° 1 do art.° 110° da supracitada Lei da
Contratação Pública;
Os valores dos contratos encontram-se expressos em moeda nacional, em
•

obediência a imposição normativa constante no n.° 5 do art.° 6.° do Decreto
Presidencial n.° 232/13 de 30 de Dezembro, que aprova as regras básicas
de execução do Orçamento Geral do Estado;
Dos autos constam Cauções definitivas em montantes equivalentes a 10% do
valor global dos contratos para as empreitadas a cargo de todas as
empresaS adjudicatárias, conforme imposição normativa do artigo 104.° da
Lei da Contratação Pública;
DECISÃO:
Nestes termos, decide-se conceder o Visto aos referidos contrátó
RECOMENDAÇÕES

•

•

a) A entidade contratante deve promover junto da empresa OMATAPALO ENGENHARIA e CONSTRUÇÔES, o suprimento da ineficácia docontrato, pelo facto de o mesmo ter sido assinado por um único
administrado, em conformidade com a alínea a) do n.° 1 do artigo 27.° do
Estatuto Social da Empresa;
b) Deve promover nos termos do ti.° 2 do artigo 80.° do Decreto-Lei n.° 16A/95 de 15 de Dezembro, a Ratificação dos actos eivados de invalidade
constante do artigo 78.° deste Diploma;

•

c) O Governo Provincial da Huila deve instruir os processos com a
documentação necessária para a verificação da legalidade e regularidade
dos entes com que contratam, especificamente no que concerne às
exigências constantes no n.° 1 do artigo 56.° da Lei da Contratação
Pública e do Decreto 9/91 de 13 de Março, bem como do Decreto n.°
92/82 de 18 de Outubro;
d) O Governo Provincial da Huila deve, na prossecução do interesse público
a seu cargo, respeitar os princípios e regras, destacando-se o princípio
da legalidade, princípio por força do qual só pode actuar com fundamento
na lei e dentro dos limites por esta traçados princípio este, fixado no
artigo 3.° do Decreto-Lei n.° 16-A/95 de 15 de Dezembro;
e) Recomenda-se que nos próximos contratos seja emitida a nota de
cabimentação global nos termos do n.° 11 do artigo 7° do Decreto
Presidencial n.° 232/13 de 31 de Dezembro.

f) Que se respeite, as normas financeiras que disciplinem a realização de
. despesas públicas.
São devidos emolumentos
Notifique-se.
Luanda, 10 de Junho de 2014.
Or uiz Relator
'
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