
DECISÃO NORMATIVA Nº 10/2013 

(Diário Oficial de Contas de 20.12.2013) 

 

Define as unidades jurisdicionadas municipais cujos responsáveis deverão apresentar contas 

anuais relativas ao exercício de 2013, para fins de julgamento, bem como os documentos e 

informações que comporão as contas anuais.  

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 e no § 4º do art. 180 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 das Administrações Públicas direta ou indireta municipais, 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 

responsáveis pelos regimes próprios de previdência. Parágrafo único. As contas de que trata o 

caput serão encaminhadas em até 90 (noventa) dias, contados do encerramento do exercício, 

e a sua composição observará as disposições da Instrução Normativa nº 09 de 03/12/2008.  

Art. 3º As contas anuais das unidades jurisdicionadas que não foram contempladas no art. 2º 

desta Decisão Normativa permanecerão nos órgãos ou entidades de origem, observando-se, 

para sua organização e composição, o disposto no art. 8º da Instrução Normativa nº 14, de 

14/12/2011, e, para sua guarda, a legislação aplicável à gestão documental.  

§ 1º A elaboração dos balanços das entidades regidas pela Lei Federal nº 4.320, de 

17/03/1964, observará o disposto no art. 101 dessa Lei.  

§ 2º 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.  

§ 3º Os documentos a 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.  

Art. 4º O Tribunal poderá requisitar as informações ou documentos constantes das contas 

anuais a que se refere o art. 3º 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. 5º Se as contas não forem apresentadas no prazo estabelecido, ou se não forem atendidos 

os requisitos legais ou 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 da multa nos termos do art. 85 da Lei Complementar 

Estadual nº 102, de 17/01/2008. 

Art. 6º As divergências ou omissões verificadas em informações e documentos constantes das 

contas anuais sujeitarão os responsáveis à aplicação das sanções constitucionais e legais.  

Art. 7º Esta Decisão Normativa entrará em vigor em 1º de janeiro de 2014.  

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