
DECISÃO NORMATIVA Nº 09 /2013 
(Diário Oficial de Contas de 20.12.2013) 

 

Define as unidades jurisdicionadas da administração pública direta e indireta estadual cujos 
responsáveis deverão apresentar contas anuais relativas ao exercício de 2013, para fins de 
julgamento, bem como os documentos e informações que comporão a prestação de contas. 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo inciso XXIX do art. 3º, pelo inciso IX do art. 35 e pelo inciso V do art. 72 da 
Lei Complementar Estadual nº 102, de 17/01/2008; pelo inciso XXIX do art. 3º, pelo inciso X do 
art. 25 e pelo inciso V do art. 200 da Resolução nº 12, de 17/12/2008; e pelo inciso I do art. 3º 
da Resolução nº 06, de 27/05/2009;  

Considerando o disposto no inciso II do art. 76 da Constituição do Estado e no inciso III do art. 
57 da Lei Complementar nº 102, de 17/01/2008;  

Considerando o disposto na Instrução Normativa nº 14, de 14/12/2011, 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, para 
fins de julgamento;  

DECIDE:  

Art. 1º A organização e apresentação das contas anuais dos responsáveis pelas unidades 
jurisdicionadas da administração pública direta e indireta estadual, referentes ao exercício de 
2013, obedecerão ao disposto na Instrução Normativa nº 14, de 14/12/2011 e nesta Decisão 
Normativa.  

Art. 2º Serão encaminhadas ao Tribunal as contas anuais referentes ao exercício de 2013 dos 
titulares dos seguintes órgãos e entidades jurisdicionados:  

I – órgãos da administração direta estadual:  

a) Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais – ALMG;  

b) Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais – PGJMG;  

c) Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG;  

d) Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais – DPMG; 

e) Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais – TJMMG;  

f) Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG (setorial);  

g) Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais – ESP/MG;  

h) Secretaria de Estado de Defesa Social – SEDS;  

i) Secretaria de Estado de Educação – SEE;  

j) Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude – SEEJ; 

k) Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas – SETOP; e  

l) Secretaria de Estado de Saúde – SES;  

II – entidades da administração autárquica e fundacional:  

a) Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER/MG;  

b) Instituto de Desenvolvimento do Norte e do Nordeste de Minas Gerais – IDENE;  

c) Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG;  

d) Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais – IPLEMG;  



e) Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais – IPSM;  

f) Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG;  

g) Fundação Ezequiel Dias - FUNED; e  

h) Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais – HEMOMINAS;  

III – fundos estaduais:  

a) Fundo Estadual de Saúde – FES;  

b) Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Minas Gerais – FUNFIP;  

c) Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais – FUNPEMG;  

IV – empresas públicas e sociedades de economia mista:  

a) Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG;  

b) BDMGTEC participação S/A;  

c) Cemig Geração e Transmissão S/A;  

d) Cemig Distribuição S/A;  

e) Companhia de Gás de Minas Gerais – GASMIG;  

f) Cemig Telecomunicações S/A – CEMIGTelecom;  

g) Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG;  

h) Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais – CODEMIG;  

i) Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais – COHAB – MG;  

j) Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA;  

k) Copasa Águas Minerais de Minas S/A; 

l) Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A – 
COPANOR;  

m) Copasa Serviços de Irrigação S/A;  

n) Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais – PRODEMGE; 

o) Minas Gerais Administração e Serviços S/A – MGS;  

p) Minas Gerais Participações S/A – MGI; e  

q) Trem Metropolitano de Belo Horizonte S.A – METROMINAS.  

Art. 3º As contas serão encaminhadas:  

I – em até 90 (noventa) dias, contados do encerramento do exercício, nas hipóteses dos 
incisos I, II e III do art. 2º desta Decisão Normativa;  

II – em até 150 (cento e cinquenta) dias, contados do encerramento do exercício, na hipótese 
do inciso IV do art. 2º desta Decisão Normativa.  

Art. 4º A composição das contas anuais a serem encaminhadas ao Tribunal observará o 
disposto no art. 8º da Instrução Normativa nº 14, de 14/12/2011, e nos anexos desta Decisão 
Normativa, observadas, nesta última hipótese, as seguintes distribuições:  

I – Anexo I, para as contas anuais dos órgãos da administração direta estadual;  

II – Anexo II, para as contas anuais das entidades autárquicas e fundacionais;  

III – Anexo III, para as contas anuais dos fundos estaduais; e  

IV – Anexo IV, para as contas anuais das empresas públicas e sociedades de economia mista.  



Parágrafo único. As notas explicativas, elaboradas de acordo com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC T 16 –, integrarão as demonstrações 
contábeis que compõem as contas anuais dos órgãos da administração direta, das entidades 
autárquicas e fundacionais e dos fundos estaduais.  

Art. 5º As contas anuais dos administradores e demais responsáveis não selecionadas para 
encaminhamento ao Tribunal, nos termos do art. 2º desta Decisão Normativa, permanecerão 
nos órgãos e entidades de origem, observando-se, para sua organização e composição, o 
disposto no art. 4º desta Decisão Normativa e, para sua guarda, a legislação aplicável à gestão 
documental.  

§ 1º Os documentos que compõem as contas anuais, produzidos originalmente em formato 
digital, serão disponibilizados para acesso do Tribunal em sistema informatizado e em base de 
dados que preserve a segurança, o compartilhamento, a confiabilidade e a integridade da 
informação para o exercício do controle externo.  

§ 2º 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 constituição do processo.  

Art. 6º Se as contas não forem apresentadas nos prazos estabelecidos, ou se não forem 
atendidos os requisitos legais e regulamentares quanto à sua constituição, será instaurada pelo 
Tribunal a tomada de contas extraordinária, observando-se o disposto no art. 244 da 
Resolução nº 12, de 17/12/2008, sem prejuízo da aplicação de multa, nos termos do art. 85 da 
Lei Complementar Estadual nº 102, de 17/01/2008.  

Art. 7º As divergências ou omissões verificadas em informações e documentos constantes das 
contas anuais sujeitarão os responsáveis à aplicação das sanções constitucionais e legais.  

Art. 8º Esta Decisão Normativa entrará em vigor em 1º de janeiro de 2014.  

Plenário Governador Milton Campos, em 18 de dezembro de 2013.  

Conselheira Adriene Andrade – Presidente  

Conselheiro Sebastião Helvecio  

Conselheiro Cláudio Terrão  

Conselheiro José Alves Viana  

Conselheiro Gilberto Diniz 

  



ANEXO I – ART. 4º, I, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 09/2013 

COMPOSIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
ESTADUAL 

ÓRGÃO: 

TITULAR RESPONSÁVEL: 

PERÍODO DE EXERCÍCIO:   

ITEM FLS.  

I. ofício de encaminhamento contendo o nome, o número do CPF e o endereço 
residencial do titular dos órgãos da administração direta estadual;  

 

II rol dos responsáveis, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 6º, contendo as 
informações exigidas no art. 7º, ambos da IN 14/2011.  

 

III. Relatório sobre a gestão:   
a) descrição da execução do Programa de Trabalho por meio do cumprimento das 
metas físicas e financeiras, por função, subfunção, programa, projeto, subprojeto, 
atividade, subatividade e operações especiais, evidenciando a implementação da 
ação governamental, com esclarecimentos, se for o caso, das causas que 
inviabilizaram o pleno cumprimento dos objetivos propostos;  

 

b) descrição das medidas adotadas com vistas a sanear eventuais disfunções 
estruturais/ou conjunturais que prejudicaram ou inviabilizaram a execução das 
ações programadas;  

 

c) informações sobre programas de governo contemplados na carteira de projetos 
estruturadores do Estado, sob a responsabilidade do Órgão, abrangendo a 
execução física e financeira das ações realizadas, bem como os indicadores 
institucionais de desempenho, se for o caso;  

 

d) relatório circunstanciado contendo parecer conclusivo do dirigente máximo 
sobre a aplicação dos recursos repassados às OSCIPs, nos termos da Instrução 
Normativa n.18/2008, que rege a matéria;  

 

e) outras informações consideradas relevantes pelo Órgão para demonstrar a 
conformidade e o desempenho da gestão no exercício.  

 

I. Relatório sobre a execução orçamentária, financeira e patrimonial:   
a) demonstração da composição dos recursos do Órgão, tendo como fonte os 
recursos ordinários, os vinculados e os diretamente arrecadados, evidenciando-os, 
por procedência, bem como os grupos de despesas em que foram aplicados, 
conforme modelo anexo .  

 

b) demonstração da execução física e financeira de projetos, subprojetos, 
atividades e subatividades objetos de financiamento nacional e internacional, 
especificando as partes envolvidas, detalhando os valores totais previstos e os 
valores realizados no exercício e até o exercício, bem como as contrapartidas 
oferecidas e os motivos que inviabilizaram a plena conclusão de etapa ou da 
totalidade da ação proposta, indicando as providências adotadas;  

 

c) demonstração do comprometimento da receita corrente líquida com a despesa 
total de pessoal, incluindo, se houver, a contratação de pessoal apropriada como 
Outras Despesas de Pessoal e descrevendo as medidas corretivas adotadas, ou a  
adotar, quando ultrapassados os limites da despesa de pessoal definidos para o 
Órgão (item aplicável somente às contas dos responsáveis pelos órgãos elencados 
no art. 2º, inciso I, alíneas a, b, c, d, e) desta Decisão Normativa;  

 
 
 
 
 
 

d) demonstração da composição do total da despesa de pessoal, discriminando os 
valores relativos a sentenças judiciais, a despesas de exercícios anteriores, a 
indenização por demissão de servidores e a incentivos à demissão voluntária (item 
aplicável somente às contas dos responsáveis pelos órgãos elencados no art. 2º, 
inciso I, alíneas a, b, c, d, e) ; desta Decisão Normativa ;  

 

e) relatório da comissão designada para realização dos inventários de bens e 
valores em circulação e do imobilizado, constando a certificação de conformidade 
entre os saldos físico e contábil, com conciliação dos saldos em 31 de dezembro 
do exercício findo;  

 

f) relatório da comissão designada para levantamento da dívida flutuante,  



constando a certificação de conformidade entre os saldos físico e contábil, com 
conciliação dos saldos em 31 de dezembro do exercício findo;  
g) relação dos decretos de abertura de créditos adicionais, contendo número, data 
e valor;  

 

h) cópia das publicações trimestrais, no Diário Oficial do Estado, dos montantes da 
despesa com publicidade do Órgão, nos termos do parágrafo único do art. 17 da 
Constituição Estadual e do art. 7.º da Lei Estadual n. 13.768, de 1.º de dezembro 
de 2000. 

 

I. Demonstrações contábeis e demonstrativos complementares, 
acompanhados de notas explicativas nos termos da NBC T 16.6:  

 

a) Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial (item aplicável somente às 
contas dos responsáveis pelos órgãos elencados no art. 2º, inciso I, alíneas a, b, c, 
d, e) desta Decisão Normativa;  

 

b) Demonstração das Variações Patrimoniais (item aplicável somente às contas 
dos responsáveis pelos órgãos elencados no art. 2º, inciso I, alíneas a, b, c, d, e”); 
desta Decisão Normativa;  

 

c) Balanço Patrimonial Comparado (item aplicável somente às contas dos 
responsáveis pelos órgãos elencados no art. 2º, inciso I, alíneas a, b, c, d, e); 
desta Decisão Normativa;  

 

d) Demonstração da Dívida Flutuante, conforme Anexo 17 da Lei Federal n. 
4320/64 (item aplicável somente às contas dos responsáveis pelos órgãos 
elencados no art. 2º, inciso I, alíneas a, b, c, d, e) desta Decisão Normativa;  

 

e) Balancete de Verificação Consolidado Anual – UO de dezembro;   
f) Balancete Mensal referente ao mês de dezembro;   
g) Balancete de Encerramento em 31 de dezembro do exercício findo;   
h) Demonstrativo dos Créditos Autorizados por Projeto/Atividade;   
i) Demonstrativo da Execução Orçamentária da Despesa por Projeto/Atividade – 
Total;  

 

j) Demonstrativo da Execução da Despesa por natureza da despesa/item;   
k) Composição dos Créditos Autorizados por Classificação Econômica da 
Despesa; 

 

l) Posição Acumulada da Execução Orçamentária da Despesa;   
m) Restos a Pagar Processados;   
n) Restos a Pagar Não Processados/Serviço da Dívida;   
o) extratos bancários do mês de dezembro do exercício findo e respectivas 
conciliações relativas às contas contábeis Bancos Conta Movimento e Aplicações 
Financeiras, acompanhados de relatório identificando as pendências verificadas e 
os ajustes realizados;  

 

p) certificação dos agentes responsáveis pela movimentação das contas auxiliares 
que compõem a conta “ Recursos de Movimentações da Unidade de Tesouraria”, 
de que os saldos retratam fielmente o disponível do órgão;  

 

q) Termo de Conferência de Tesouraria em 31 de dezembro do exercício findo, 
assinado pelos integrantes da comissão designada para o levantamento dos 
valores, acompanhado de cópia do ato de designação da referida comissão;  

 

r) Relatório de Conformidade Contábil – RCC.   
VI - Relatório do órgão de controle interno, nos termos do art. 10 da IN 14/2011:   
a) avaliação do cumprimento e da execução das metas previstas no Plano 
Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual  

 

b) avaliação dos resultados quanto à eficácia e à eficiência da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial;  

 

c) avaliação sobre as providências adotadas pelo gestor diante de danos causados 
ao erário, especificando, quando for o caso, as sindicâncias, inquéritos, processos 
administrativos ou tomadas de contas especiais, instaurados no período e os 
respectivos resultados, indicando números, causas, datas de instauração e de 
comunicação ao Tribunal;  

 

d) relação das auditorias contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial realizadas, indicando as providências adotadas diante das falhas, 
irregularidades ou ilegalidades porventura constatadas;  

 

e) declaração de que foi verificada e comprovada a legalidade dos atos de gestão  



orçamentária, financeira e patrimonial;  
f) parecer conclusivo sobre as contas anuais.   
 

INSTRUÇÕES 

Todos os demonstrativos contábeis exigidos deverão conter o nome do responsável pela 
contabilidade, a assinatura, número de seu registro profissional no Conselho Regional de 
Contabilidade, bem como a declaração atestando que as demonstrações e os demonstrativos 
contábeis refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da entidade.  
 
Na elaboração das notas explicativas, nos termos da NBC T 6 , devem ser observados os 
seguintes aspectos:  
 

� as informações devem contemplar os fatores de integridade, autenticidade, precisão, 
sinceridade e relevância;  

 
� os textos devem ser simples, objetivos, claros e concisos;  

 
� os assuntos devem ser ordenados obedecendo a ordem observada nas 

demonstrações contábeis, tanto para os agrupamentos como para as contas que os 
compõem;  

 
� os assuntos relacionados devem ser agrupados segundo seus atributos comuns;  

 
� os dados devem permitir comparações com os de datas de períodos anteriores;  

 
� as referências a leis, decretos, regulamentos, normas brasileiras de contabilidade e 

outros atos normativos devem ser fundamentadas e restritas aos casos em que tais 
citações contribuam para o entendimento do assunto tratado na nota explicativa.  

 
Este anexo é parte integrante da documentação que compõe a prestação de contas, devendo 
estar numerado de forma correspondente a seqüencia dos documentos.  
 
  



ANEXO II – ART.4, II, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 09/2013  

COMPOSIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DAS ENTIDADES AUTÁRQUICAS E 
FUNDACIONAIS  

ENTIDADE:  

TITULAR RESPONSÁVEL:  

PERÍODO DE EXERCÍCIO:  

ITEM  FLS.  

I. ofício de encaminhamento contendo o nome, o número do CPF e o endereço 
residencial do titular da entidade  

 

II. rol dos responsáveis, nos termos do §3º do art. 6º, contendo as 
informações exigidas no art. 7º, ambos da IN 14/2011  

 

III. Relatório sobre a gestão:   
a) descrição da execução do Programa de Trabalho por meio do cumprimento das 
metas físicas e financeiras, por função, subfunção, programa, projeto, subprojeto, 
atividade, subatividade e operações especiais, evidenciando a implementação da 
ação governamental, com esclarecimentos, se for o caso, das causas que 
inviabilizaram o pleno cumprimento dos objetivos propostos;  

 

b) descrição das medidas adotadas com vistas a sanear eventuais disfunções 
estruturais/ou conjunturais que prejudicaram ou inviabilizaram a execução das 
ações programadas;  

 

c) informações sobre programas de governo contemplados na carteira de projetos 
estruturadores do Estado, sob a responsabilidade da entidade, abrangendo a 
execução física e financeira das ações realizadas, bem como os indicadores 
institucionais de desempenho, se for o caso;  

 

d) relatório circunstanciado contendo parecer conclusivo do dirigente máximo 
sobre a aplicação dos recursos repassados às OSCIPs, nos termos da Instrução 
Normativa n.18/2008 que rege a matéria;  

 

e) outras informações consideradas relevantes pela entidade para demonstrar a 
conformidade e o desempenho da gestão no exercício.  

 

I. Demonstrações contábeis e demonstrativos complementares, acompanhados de 
notas explicativas nos termos da NBC T 16.6:  

 

a) Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial;   
b) Demonstração das Variações Patrimoniais;   
c) Balanço Patrimonial Comparado;   
d) Demonstrativo dos Créditos Autorizados por Projeto/Atividade;   
e) Demonstrativo da Execução Orçamentária da Despesa por Projeto/Atividade;   
f) Demonstrativo da Execução da Despesa por natureza da despesa/item;   
g) Demonstrativos das Dívidas Flutuante e Fundada, conforme anexos 16 e 17 da 
Lei Federal 4320/64;  

 

h) extratos bancários do mês de dezembro do exercício findo e respectivas 
conciliações relativas às contas contábeis Bancos Conta Movimento e Aplicações 
Financeiras, acompanhados de relatório identificando as pendências verificadas e 
os ajustes realizados;  

 

i) certificação dos agentes responsáveis pela movimentação das contas auxiliares 
que compõem a conta “ Recursos de Movimentações da Unidade de Tesouraria”, 
de que os saldos retratam fielmente o disponível do órgão;  

 

j) Termo de Conferência de Tesouraria em 31 de dezembro do exercício findo;   
k) cópia dos pareceres ou decisões dos órgãos que devam se manifestar sobre as 
contas, tais como Conselho de Administração, Diretorias, Conselho Fiscal, 
Conselho de Curadores, auditoria independente, etc., conforme previsão em Lei ou 
em seus atos constitutivos.  

 

I. Informações complementares:   
a) relatório da comissão designada para realização dos inventários de bens e 
valores em circulação e do imobilizado, constando a certificação de conformidade 
entre os saldos físico e contábil, com conciliação dos saldos em 31 de dezembro 
do exercício findo;  

 



b) relatório da comissão designada para levantamento da dívida flutuante, 
constando a certificação de conformidade entre os saldos físico e contábil, com 
conciliação dos saldos em 31 de dezembro do exercício findo;  

 

c) relação dos decretos de abertura de créditos adicionais, contendo número, data 
e valor;  

 

I. Relatório do órgão de controle interno, nos termos do art. 10 da IN 14/2011:   
a) avaliação do cumprimento e da execução das metas previstas no Plano 
Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual  

 

b) avaliação dos resultados quanto à eficácia e à eficiência da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial;  

 

c) avaliação sobre as providências adotadas pelo gestor diante de danos causados 
ao erário, especificando, quando for o caso, as sindicâncias, inquéritos, processos 
administrativos ou tomadas de contas especiais, instaurados no período e os 
respectivos resultados, indicando números, causas, datas de instauração e de 
comunicação ao Tribunal  

 

d) relação das auditorias contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial realizadas, indicando as providências adotadas diante das falhas, 
irregularidades ou ilegalidades porventura constatadas;  

 

e) declaração de que foi verificada e comprovada a legalidade dos atos de gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial;  

 

f) parecer conclusivo sobre as contas anuais.   
 

INSTRUÇÕES 

Todos os demonstrativos contábeis exigidos deverão conter o nome do responsável pela 
contabilidade, a assinatura, número de seu registro profissional no Conselho Regional de 
Contabilidade, bem como a declaração atestando que as demonstrações e os demonstrativos 
contábeis refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da entidade.  
 
Na elaboração das notas explicativas, nos termos da NBC T 6, devem ser observados os 
seguintes aspectos:  
 

� as informações devem contemplar os fatores de integridade, autenticidade, precisão, 
sinceridade e relevância;  

 
� os textos devem ser simples, objetivos, claros e concisos;  

 
� os assuntos devem ser ordenados obedecendo a ordem observada nas 

demonstrações contábeis, tanto para os agrupamentos como para as contas que os 
compõem;  

 
� os assuntos relacionados devem ser agrupados segundo seus atributos comuns;  

 
� os dados devem permitir comparações com os de datas de períodos anteriores;  

 
� as referências a leis, decretos, regulamentos, normas brasileiras de contabilidade e 

outros atos normativos devem ser fundamentadas e restritas aos casos em que tais 
citações contribuam para o entendimento do assunto tratado na nota explicativa.  

 

Este anexo é parte integrante da documentação que compõe a prestação de contas, devendo 
estar numerado de forma correspondente a sequência dos documentos.  
 

  



ANEXO III – ART. 4º, III, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 09/2013  

COMPOSIÇÃO DAS CONTAS DOS FUNDOS ESTADUAIS  

FUNDO ESTADUAL:  

GESTOR:  

PERÍODO DE EXERCÍCIO: 

ITEM  FLS.  

I. Ofício de encaminhamento contendo o nome, o número do CPF e o endereço 
residencial do titular do fundo estadual;  

 

II. Rol dos responsáveis, nos termos do §5º do art. 6º, contendo as informações 
exigidas no art. 7º, ambos da IN 14/2011  

 

III. Relatório sobre a gestão   
a) descrição da execução do Programa de Trabalho por meio do cumprimento das 
metas físicas e financeiras, por função, subfunção, programa, projeto, subprojeto, 
atividade e subatividade, evidenciando a implementação da ação governamental, 
com esclarecimentos, se for o caso, das causas que inviabilizaram o pleno 
cumprimento dos objetivos propostos;  

 

b) descrição das medidas adotadas com vistas a sanear eventuais disfunções 
estruturais e/ou conjunturais que prejudicaram ou inviabilizaram a execução das 
ações programadas;  

 

c) descrição dos impactos sócio-econômicos dos produtos decorrentes da 
execução das ações de governo programadas para o fundo  

 

I. Demonstrações contábeis e demonstrativos específicos do fundo, 
acompanhados de notas explicativas, nos termos da NBC T 16. 6:  

 

a) Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial;   
b) Demonstração das Variações Patrimoniais;   
c) Balanço Patrimonial Comparado;   
d) Demonstração da Dívida Flutuante, conforme Anexo 17 da Lei Federal n. 
4320/64;  

 

e) Balancete de Verificação Consolidado Anual - UO de dezembro;   
f) Balancete Mensal referente ao mês de dezembro;   
g) Balancete de Encerramento em 31 de dezembro do exercício findo;   
h) Demonstrativo dos Créditos Autorizados por Projeto/Atividade;   
i) Demonstrativo da Execução Orçamentária da Despesa por Projeto/Atividade - 
Total;  

 

j) Demonstrativo da Execução da Despesa por natureza da despesa/item;   
k) Composição dos Créditos Autorizados por Classificação Econômica da 
Despesa; 

 

l) Posição Acumulada da Execução Orçamentária da Despesa;   
m) Restos a Pagar Processados;   
n) Restos a Pagar Não Processados/Serviço da Dívida;   
o) relação dos decretos de abertura de créditos adicionais, contendo número, data 
e valor;  

 

p) extratos bancários do mês de dezembro do exercício findo e respectivas 
conciliações relativas às contas contábeis Bancos Conta Movimento, Aplicações 
Financeiras e Aplicações do RPPS acompanhados de relatório identificando as 
pendências verificadas e os ajustes realizados;  

 

q) certificação dos agentes responsáveis pela movimentação das contas auxiliares 
que compõem a conta “ Recursos de Movimentações da Unidade de Tesouraria”, 
de que os saldos retratam fielmente o disponível do órgão;  

 

r) Relatório de Conformidade Contábil – RCC  
V - Relatório do órgão de controle interno, nos termos do art. 10 da IN 14/2011:  
a) avaliação do cumprimento e da execução das metas previstas no Plano 
Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual;  

 

b) avaliação dos resultados quanto à eficácia e à eficiência da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial;  

 



c) relação das auditorias contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial realizadas, indicando as providências adotadas diante das falhas, 
irregularidades ou ilegalidades porventura constatadas;  

 

d) declaração de que foi verificada e comprovada a legalidade dos atos de gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial;  

 

e) avaliação do cumprimento da política geral da aplicação dos recursos, das 
diretrizes e prioridades aprovadas pelo grupo coordenador, bem como do 
cronograma físico-financeiro organizado pelo gestor do fundo;  

 

f) parecer conclusivo sobre as contas anuais.   
 

INSTRUÇÕES 

Todos os demonstrativos contábeis exigidos deverão conter o nome do responsável pela 
contabilidade, a assinatura, número de seu registro profissional no Conselho Regional de 
Contabilidade, bem como a declaração atestando que as demonstrações e os demonstrativos 
contábeis refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da entidade.  
 
Na elaboração das notas explicativas, nos termos da NBC T 6, devem ser observados os 
seguintes aspectos:  
 

� as informações devem contemplar os fatores de integridade, autenticidade, precisão, 
sinceridade e relevância;  

 
� os textos devem ser simples, objetivos, claros e concisos;  

 
� os assuntos devem ser ordenados obedecendo a ordem observada nas 

demonstrações contábeis, tanto para os agrupamentos como para as contas que os 
compõem;  

 
� os assuntos relacionados devem ser agrupados segundo seus atributos comuns;  

 
� os dados devem permitir comparações com os de datas de períodos anteriores;  

 
� as referências a leis, decretos, regulamentos, normas brasileiras de contabilidade e 

outros atos normativos devem ser fundamentadas e restritas aos casos em que tais 
citações contribuam para o entendimento do assunto tratado na nota explicativa.  

 
Este anexo é parte integrante da documentação que compõe a prestação de contas, devendo 
estar numerado de forma correspondente a sequência dos documentos.  
 
  



ANEXO IV – ART. 4º, IV, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 09/2013  

COMPOSIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DAS EMPRESAS PÚBLICAS E  
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA  

EMPRESA: 

DIRIGENTE:  

PERÍODO DE EXERCÍCIO  

ITEM  FLS.  

I - Relatório anual da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos 
administrativos do exercício findo, conforme art. 133, inciso I, da Lei Federal n. 
6.404/76, abordando o gerenciamento e a execução dos planos, programas, 
gastos e investimentos no período;  

 

II - Informações de identificação da unidade jurisdicionada, contendo: poder e/ou 
órgão de vinculação ou supervisão; nome completo; denominação abreviada; 
CNPJ, natureza jurídica, endereço postal, endereço eletrônico, página na internet, 
norma de criação, objetivos e estrutura orgânica, acompanhados de cópia das 
alterações do estatuto ou do contrato social ocorridas no exercício, ou declaração 
da não-ocorrência de alterações;  

 

III - Descrição da composição do capital social, indicando os principais acionistas 
ou quotistas e os percentuais de participação;  

 

IV - Balanço patrimonial;   
V - Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;   
VI - Demonstração do resultado do exercício;   
VII - Demonstração dos fluxos de caixa (DFC);   
VIII - Demonstração do valor adicionado (DVA), se companhia aberta, conforme 
previsto no art. 176, inciso V, da Lei Federal n. 6.404/76;  

 

IX - Notas explicativas que acompanham as demonstrações contábeis;   
X - Balancetes mensais analíticos referentes ao exercício findo e ao do mês de 
dezembro, anterior ao encerramento das contas de resultado do exercício;  

 

XII -Termo de Conferência de Tesouraria em 31 de dezembro do exercício findo, 
assinado pelos integrantes da comissão designada para o levantamento dos 
valores, acompanhado de cópia do ato de designação da referida comissão;  

 

XIII - Relatório da comissão designada para levantamento dos bens e direitos, 
devidamente assinado pelos responsáveis, evidenciando os grupos de contas, 
saldos do período anterior, incorporações e baixas do período, saldos na data do 
encerramento, eventuais diferenças e as providências adotadas para 
regularização, acompanhado de cópia do(s) ato(s) de nomeação da(s) comissão 
(ões) inventariante(s);  

 

XIV - Extratos bancários do mês de dezembro do exercício findo e respectivas 
conciliações, acompanhados de relatório identificando as pendências verificadas e 
os ajustes realizados;  

 

XV - Cópia das alterações do estatuto ou do contrato social ocorridas no exercício, 
ou declaração da não-ocorrência de alterações;  

 

XVI - Demonstrativo da composição do capital social, indicando os principais 
acionistas ou quotistas e os percentuais de participação;  

 

XVII - Demonstrativo dos recursos originários de dotações orçamentárias do 
Estado, destacando sua destinação;  

 

XVIII - Cópia dos pareceres ou decisões dos órgãos que devam se manifestar 
sobre as contas, tais como conselho de administração, conselho fiscal, auditoria 
independente, etc.;  

 

XIX - Cópia da ata da Assembléia Geral Ordinária, na qual foram tomadas as 
contas dos administradores e votou as demonstrações financeiras.  

 

XX – relatório do órgão de controle interno, nos termos do art. 10 da IN 14/2011   
a) avaliação do cumprimento e da execução das metas previstas no Plano 
Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual;  

 

b) avaliação dos resultados quanto à eficácia e à eficiência da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial;  

 



c) avaliação sobre as providências adotadas diante de danos causados ao erário, 
especificando, quando for o caso, as sindicâncias, inquéritos e processos 
administrativos ou tomadas de contas especiais instauradas no período e os 
respectivos resultados, indicando números, causas, datas de instauração e estágio 
atual dos processos;  

 

d) relação das auditorias contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial realizadas, indicando as providências adotadas diante das falhas, 
irregularidades ou ilegalidades porventura constatadas;  

 

e) declaração de que foi verificada e comprovada a legalidade dos atos de gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial  

 

f) posicionamento de ações judiciais referentes às contingências em andamento 
contra a entidade  

 

g) parecer conclusivo sobre as contas de exercício   
 

INSTRUÇÕES 

Este anexo é parte integrante da documentação que compõe a prestação de contas, devendo 
estar numerado de forma correspondente a seqüencia dos documentos.  
 


