REPUBLICA DE ANGOLA
TRIBUNAL DE CONTAS
1° CAMARA
AcOrdifio N ° 13/FP/16
Processo n°: 185/PV/2013
No exercicio de fiscalizacao preventive, o Tribunal de Contas
apreciou em 2014, o processo referente ao contrato de
prestacao de servicos, celebrado entre o Ministerio do Ambiente
e a empresa Espanhol Infraestructura e Ecologic, S.L. pare a
execucao des Linhas Estrategicas pare o Planeamento e
Ordenamento Ambiental no ReptIblica de Angola, pelo valor de
USD 9 000 000,00 (nove milhaes de dOlares).
Apreciados

IP

os

documentos

instrutOrios,

constatou-se

insuficiencia de elementos essenciais, quer a prapria instrucao,
quer ao ajuizamento dos factos a ele carreados, raid() pela qual
foi oportunamente solicitude a sua juncao aos autos, nos termos
do Despacho n ° 38/FP/2013, de 16 de Outubro.
Nao tendo havido satisfacao do pedido, veio o processo a ser
arquivado nos termos do artigo 70° da Lei n° 13/10, de 9 de Sulho
(yd. Despacho n ° 04/FP/2014 de 24 de Margo).

Volvidos mais de 24 meses sobre a data do seu arquivamento,
vem o Ministerio do Ambiente, nos termos do Officio Ref'
807/01.05/GAB.MINAMI3/16

de 4 de Outubro, requerer a

reabertura do processo, suportando a solicitacao na afirmagao
de que, " dada a tatnanha responsabilidade de redefiniccio do
processo, corn vista a efectivacd° desta nova fase do Project°,
tudo estci send° feito para a conclusgo do mesmo
Em face de tais elementos, 6 de se concluir que a processo nao
esta ainda em condicaes de ser reapreciado.
Pelo exposto, o Tribunal de Contas, reunido em sessao plendria da
1' Camara, decide recusar a solicitagao de reabertura do
presente processo e consequentemente manter a decisao de
•

arquivamento, salvo, se a entidade publics contratante juntar
todos os elementos solicitados e imprescindiveis a sua
apreciacao.
Notifique-se
Luanda, 7 de Novembro de 2016
Os Juizes Conselheiros
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