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PORTARIA N° 003, de 24 de fevereiro de 2017.
Estabelece prazos para apreciacso dos processos autuados pelo Tri
bunal de Contas a partir do ano de 2017 e indica, entre os proces-
50S autuados ate 31 de dezembro do ano de 2016 e ainda penden
tes de deliberacao, os que deverso ter analise priorttaria no ambito
do Ministerio Publico de Contas do Estado do Esplrito Santo.
o PROCURADOR-GERALDO MINISTERIO PUBLICO DE CON-,
TAS DO ESTADODO ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribui-
~oes legais e constitucionais, com base no art. 40, I, da Lei Com
plementar n. 451/2008:
CONSIDERANDO a Resolu~ao TC NO. 300, de 29 de novembro
de 2016, que estabelece prazos para apreciacao e julgamento dos
processos e metas de reducao de estoque processual no ambito do
Tribunal de Contas do Estado do Esplrito Santo;
CONSIDERANDO que 0 artigo 80, caput e inciso II, allnea "a", da
Resolucao TC NO300/2016 determina que cabera as unidades do
TCEES 0 cumprimento do percentual de 25% dos processos inven
tariados no estoque processual para apreciacao e julgamento no
exerclcio de 2017;
CONSIDERANDO a Decisao Plenaria NO 03/2017, que indica os
processos que cornpoern a selecao da meta de que trata 0 art. 80,
inciso II, allnea "a" da Resolucao TC NO 300, de 29 de novembro
de 2016, e que deverao ser deliberados pelo Tribunal de Contas no
exerclcio de 2017; e, ainda;
CONSIDERANDO 0 dever de cooperacao entre 0 Ministerio Publico
de Contas do Estado do Esplrito Santo e 0 Tribunal de Contas do Es
tado do Esplrito Santo no sentido de conjugar esforcos no intuito de
atingir 0 objetivo estabelecido no Planejamento Estrategico 2016-
2020 (Objetivo 2, item 1) do TCEES de "exercer 0 controle externo
com excelencia e celeridade", de forma a cumprir tempestivamente
as metas de aprecracao e julgamento dos processos estabelecidas
pela ATRICON;
RESOLVE:
Art. 1°. Em atendimento ao artigo 80, inciso II, allnea "a" da Reso
lu~ao TC NO300/2016, os 6rgaos de execucao do Ministerio Publico
de Contas deverao criorlzar a analise e a instrucao dos feitos cons
tantes do Anexo I da Decisao Pleneria NO03, de 14 de fevereiro de
2017, para dellberacao final do TCEES no exerclcio de 2017.
Art. 2°. Para sele~ao da meta de 25% do estoque processual para 0
exerclcio de 2017 foram adotados os seguintes parametres:
I - Prestacao de Contas Anuais de Governo, de 6rgaos do Poder
Legislativo Estadual e Municipais, do Poder Judictarto Estadual e do
Ministerto Publico Estadual em fase de tnstrucao avancada, tendo
sido identificados 199 (cento e noventa e nove) processos dessa
natureza;
II - Solicita~oes do Poder Legislativo, tendo sido identificados 2
(dois) processos dessa natureza;
III - Consultas, tendo sido identificados 39 (trinta e nove) proces-
50S dessa natureza;
IV - Processos com repercussao social, conforme rela~ao fornecida
pela Secreta ria Geral de Controle Externo, tendo sido identificados
53 (cinquenta e tres) processos nessa condicac:
V - Processos em que a prescricao da pretensao punitiva esteja
prevista para ocorrer ate 0 exerclcio de 2019 e que estejam em fase
de tnstrucao avancada: e
VI - Tomadas de Contas Especiais, Representa~oes, Denuncias e
Fiscaliza~oes com dane apurado, em que a prescrlcao da pretensao
punitiva esteja prevista para ocorrer ate 0 exerclcio de 2020 e que
estejam em fase de instrucao avancada,
§1°. Para fins do disposto nos incisos IV, V e VI, considerou-se
mstrucao avancada a fase processual compreendida a partir da ela
boracao de instrucao tecnlca conclusiva ou, em se tratando de re
cursos, de mstrucao tecnica de recurso.
§2°. Para atingimento do quantitativo disposto no art. 20 da De
cisao Plenaria NO03, de 14 de fevereiro de 2017, adotou-se como
criterio para 0 corte de excedentes, dentre os processos selecio
nados segundo os termos do inciso VI, aqueles que ainda nao ti
vessem sido instruldos com Instrucao tecnica conclusiva ou, em se
tratando de recursos, com instrucao tecnica de recurso e, subsidia
riamente, os que apresentassem a autuacao mais recente, ate que
a quantidade de processos selecionados atingisse 25% do acervo
inventariado.
Art. 3°. Os processos autuados a partir do ano de 2017 terao tra
rnitecao e analise priorizadas no ambito do MPCES,aplicando-se os
prazos fixados no anexo unico da Resolucao TC nO300/2016.
Art. S°. Aplicam-se, no que couber, as dlsposicoes da Resolu~ao
TC NO.300, de 29 de novembro de 2016 e da Decisao Plenarta NO
03, de 14 de fevereiro de 2017, aos processos que tramitarem pelo
Ministerio Publico de Contas do Estado do Esplrito Santo.
Art. S°. As procuradorias de contas remeterao a Procuradoria Geral
de Contas, por mtermedio da Secretaria Geral do Ministerio Publico
de Contas, relat6rio mensal dos processos que tenham sido exa
minados conforme esta portaria, indicando, ainda, 0 quantitatlvo,
apurado no ultimo dia do mes, dos processos desta natureza que
esteja pendente de rnanifestacao.
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