
DECISÃO NORMATIVA Nº003/2011 

(Diário Oficial de Contas de 20.12.2011) 

 

Define as unidades jurisdicionadas da 
administração publica direta e indireta estadual 
cujos responsáveis deverão apresentar contas 
anuais relativas ao exercício de 2011, para fins de 
julgamento  

 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições 
constitucionais, legais e regimentais e considerando o disposto na Instrução Normativa nº 
14/2011, que disciplina a organização e a apresentação das contas anuais dos administradores 
e demais responsáveis por unidades jurisdicionadas das administrações direta e indireta 
estadual e municipal, DECIDE:  

Art. 1º A organização e apresentação das prestações de contas anuais dos responsáveis pelas 
unidades jurisdicionadas da administração pública estadual, referentes ao exercício de 2011, 
obedecerão ao disposto na Instrução Normativa nº 14/2011 e nesta Decisão Normativa.  

Art. 2º Serão encaminhadas ao Tribunal as contas anuais referentes ao exercício de 2011 das 
seguintes unidades jurisdicionadas:  

I - Assembleia Legislativa e Fundo de Apoio Habitacional da Assembleia Legislativa de Minas – 
FUNDHAB;  

II – Ministério Público do Estado;  

III - Tribunais de Justiça e de Justiça Militar;  

IV – órgãos e entidades autárquicas, fundacionais e fundos estaduais que, por vinculação ou 
subordinação, sejam encarregados da gestão de recursos de saúde, educação e previdência 
social;  

V - fundos estaduais cuja execução financeira, em 2011, seja igual ou superior a 
R$100.000.000,00 (cem milhões de reais); e  

VI – empresas públicas, empresas estatais dependentes e sociedades de economia mista.  

§ 1º As contas a que se referem os incisos I a V serão encaminhadas em até 90 (noventa) dias, 
contados do encerramento do exercício.  

§ 2º As contas a que se refere o inciso VI serão encaminhadas em até 150 (cento e cinquenta) 
dias, contados do encerramento do exercício financeiro.  

Art. 3º A composição das prestações de contas anuais das unidades jurisdicionadas a serem 
encaminhadas para o Tribunal observará as disposições das seguintes Instruções Normativas:  

I – Instrução Normativa nº 17/2008, para os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do 
Ministério Público Estadual;  

II – Instrução Normativa nº 16/2008, para as autarquias e fundações regidas pela Lei nº 
4.320/64;  

III – Instrução Normativa nº 15/2008, para os fundos estaduais; e  

IV – Instrução Normativa nº 14/2008, para as Empresas Públicas, Sociedades de Economia 
Mista e demais empresas controladas direta ou indiretamente pelo Estado.  

Art. 4º As notas explicativas, nos termos da NBCT – 16.6, serão parte integrante das 
demonstrações contábeis que compõem as prestações de contas, devendo conter informações 
relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou 
não constantes nas demonstrações contábeis propriamente ditas.  



Art.5º Os titulares dos órgãos e dirigentes das entidades da administração direta e indireta 
estadual e os gestores dos fundos estaduais são responsáveis pelas informações contidas nas 
prestações de contas anuais e por elas responderão pessoalmente, caso venham a ser 
apuradas divergências ou omissões.  

Art. 6º Se as contas não forem apresentadas no prazo a que se refere o art. 2º desta Decisão, 
ou se não forem atendidos os requisitos legais e regulamentares quanto à sua constituição, 
será instaurada pelo Tribunal a tomada de contas extraordinária, sem prejuízo da aplicação da 
multa nos termos do inciso II do art. 85 da Lei Complementar nº 102/2008.  

Art. 7º As contas anuais dos administradores e demais responsáveis não selecionadas para 
encaminhamento ao Tribunal permanecerão nos órgãos e entidades jurisdicionados, 
observando-se, para sua organização, o disposto para os processos de contas anuais 
constituídos e, para sua guarda, a legislação aplicável à gestão documental.  

Parágrafo único. O Tribunal poderá requisitar as informações e documentos constantes das 
contas anuais para:  

I - subsidiar a realização de ações de fiscalização ou a análise de outros processos; e  

II – constituir processo de contas anuais, para fins de julgamento, caso tenha ciência de fatos 
ou informações que justifiquem a abertura do processo.  

Art. 8º Esta Decisão Normativa entrará em vigor em 01 de janeiro de 2012.  

Plenário Governador Milton Campos, em 14 de dezembro de 2011.  

Conselheiro Presidente Antônio Carlos Doorgal de Andrada  

Conselheiro Corregedor Sebastião Helvecio  

Conselheiro Eduardo Carone Costa  

Conselheiro Wanderley Ávila  

Conselheiro Ouvidor Cláudio Couto Terrão  

Conselheiro Mauri Torres  

Conselheiro Substituto Licurgo Mourão 


