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NOTA TÉCNICA Nº 016/2013 

 

Brasília, 3 de maio de 2013. 

 

 

ÁREA : Educação  

TÍTULO: Prestação de contas na Educação. 

REFERÊNCIA(S): Constituição da República Federativa do Brasil de 1988  

  Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 – LRF. 

  Resolução/CD/FNDE nº 2, de 18 de janeiro de 2012.  

  Resolução/CD/FNDE nº 43, de 04 de setembro de 2012. 

INTERESSADOS: Municípios Brasileiros  
 

 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Em razão da grande procura por informações, a Confederação Nacional de Municípios 

(CNM) alerta aos gestores municipais sobre a importância da prestação de contas dos recursos 

recebidos para a Educação.  

Assim, com base nas informações fornecidas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE), responsável pelo Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SiGPC), a 

Área Técnica de Educação da CNM elaborou esta Nota Técnica referente às responsabilidades, 

acesso, procedimentos, prazos e cuidados a serem adotados na prestação de contas de recursos 

da Educação. 

O Fundo é responsável pela execução de políticas e programas educacionais do 

Ministério da Educação (MEC) dos programas federais. Sob sua responsabilidade estão 

principalmente: o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE) e o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), entre outros. 

O Município, ao aderir aos programas, assume a responsabilidade e a obrigação de realizar 

as prestações de contas no prazo estabelecido pelo Fundo Nacional, seja de transferências 

obrigatórias/legais e/ou voluntárias, ou mesmo de exercícios anteriores. 
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1. ASPECTOS LEGAIS 

A Constituição Federal estabelece em seu art. 70, parágrafo único, que prestar contas é 

responsabilidade de “qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, 

guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União 

responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária”.De igual forma, o 

artigo 48 da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) determina 

que seja assegurada a transparência e a divulgação ampla das contas púbicas, tanto dos planos e 

orçamentos, como dos relatórios de prestação de contas e relatórios técnicos.  

A prestação de contas contribui para o princípio da publicidade, inscrito no art. 37 da 

Constituição Federal de 1988, cujo objetivo maior é garantir a transparência na gestão pública. 

Na área da Educação, a Resolução nº 2, de 18 de janeiro de 2012, do Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação (FNDE), fundamentou o novo sistema de prestação de contas 

dos programas federais, estabelecendo orientações, critérios e procedimentos para a utilização 

obrigatória a partir de 2012 do Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SiGPC) - vale 

ressaltar que, antes da Resolução, o sistema de envio de dados era através de formulários. 

  

2. ACESSO AO SISTEMA 

O responsável pela prestação de contas do Município, para ter acesso ao sistema, deve 

primeiramente estar registrado no cadastro inicial realizado junto ao FNDE, conforme estabelece a 

Resolução de nº 10, de 31 de maio de 20121 (anexa). 

Destaca-se que, para acesso ao SiGPC, o gestor municipal responsável pela prestação 

de contas deve abrir o sistema por meio do navegador Mozilla Firefox (pela experiência adquirida 

pelos técnicos da CNM, este é o único navegador que possibilita o acesso). 

Após atualização do cadastro do gestor, existem duas maneiras para obtenção da senha 

de acesso: 

→ pode-se solicitá-la ao atendimento institucional do FNDE pelo 0800616161; ou 

→ por acesso no link www.fnde.gov.br/sigpc, informar o CPF, não preencher o campo 

senha e clicar em “Entrar”. Automaticamente, uma mensagem com orientações para o acesso 

será enviada para o e-mail cadastrado.  

É de responsabilidade do gestor municipal cadastrar os demais responsáveis do 

Município pela operacionalização do SiGPC. 

                                                 
1 Ementa: “Consolidar os documentos legais exigidos para efetivação das transferências de recursos oriundos do 
orçamento fiscal e da seguridade social da União, no âmbito do FNDE”. Apresenta modelo de cadastro (Anexo I) para 
ser preenchido pelo gestor e enviado ao FNDE. 
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3. PRAZOS NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS 

 Implantado em 2012, o novo sistema de prestação de contas do FNDE ainda passa por 

ajustes, o que resultou no agendamento de variados prazos de envio das prestações de contas 

dos programas federais. 

Atualmente, o prazo para o envio na prestação de contas dos Municípios será de até 60 

(sessenta) dias contados a partir do momento em que for disponibilizada a funcionalidade “enviar” 

no SiGPC.  Para o envio das prestações de contas dos exercícios de 2011 e 2012, a data-limite foi 

30 de abril, para os seguintes programas do FNDE:  

• Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE); 

•  Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE); 

•  Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); e 

•  Caminho da Escola no caso dos convênios vencidos. 

O envio da prestação de contas do ano de 2013 só estará disponível no ano 

subsequente ao do recebimento dos recursos (2014), quando o FNDE estabelecerá o prazo. 

Após o gestor responsável realizar a prestação de contas, o próprio sistema submeterá 

todos os dados inseridos à validação, quando se verificará se as informações foram preenchidas 

corretamente e se correspondem às exigências estabelecidas nas resoluções dos respectivos 

programas federais. 

Caso as exigências relativas aos documentos não sejam atendidas, o Município será 

informado, possibilitando efetuar as devidas correções, antes de sua remessa final. 

Os dados, depois de enviados, só poderão ser modificados mediante autorização do 

FNDE. 

  

4. CONSELHOS DO FUNDEB E DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

Os Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb-CACS e Conselho de 

Alimentação Escolar - CAE possuem competências definidas em leis federais com vistas ao 

acompanhamento e à fiscalização da aplicação de recursos recebidos à conta do Fundeb, do 

Programa Nacional do Transporte Escolar (PNATE) e do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE). 

Os conselheiros municipais devem estar com seus cadastros e endereços eletrônicos 

atualizados junto ao FNDE, uma vez que são incumbidos de analisar a prestação de contas dos 
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recursos repassados aos Estados e Municípios e emitir parecer conclusivo para encaminhamento 

da documentação ao FNDE. 

 

5. CONSEQUÊNCIAS DE NÂO-APRESENTAR AS PRESTAÇÔES DE  CONTAS 

A omissão na prestação de contas ou a não-regularização das pendências diligenciadas 

pelo FNDE, além de impedir o Município de receber transferências voluntárias da União, pode 

acarretar a instauração de Tomada de Contas Especial, conforme estabelece a Instrução 

Normativa STN nº 1/1997. 

A Lei nº 10.880/2004 e a Lei nº 11.947/2009 estabelecem que o FNDE está autorizado a 

suspender o repasse dos recursos do PNATE e do PNAE, respectivamente, quando houver 

omissão na prestação de contas e quando os recursos forem utilizados em desacordo com os 

critérios estabelecidos para a execução dos Programas, conforme constatado por análise 

documental ou de auditoria. 

Caso o gestor necessite comprovar determinada despesa ou apresentar instrumento 

exigido pela legislação vigente, mas, contudo, não disponha da documentação na sede da 

prefeitura, deverá instaurar a devida Tomada de Contas Especial.  

O gestor também pode ingressar com ação judicial contra aquele que gerou a 

irregularidade, cientificando o respectivo órgão repassador dos recursos sobre todas as 

providências adotadas para sanar a inadimplência da Prefeitura em apresentar as contas da 

gestão anterior. 

É importante ressaltar que a omissão em prestar contas é crime de responsabilidade do 

prefeito, nos termos do art. 1º, inciso VII, do Decreto-Lei nº 201/1967, e constitui ato de 

improbidade administrativa, conforme art. 11, inciso VI, da Lei nº 8.429/1992.  

As sanções previstas para quem deixar de apresentar a prestação de contas são:  

• ressarcimento integral do dano; 

• perda da função pública; 

• suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos; 

• pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida 

pelo agente, dentre outras 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Confederação Nacional de Municípios alerta mais uma vez aos gestores municipais 

que estejam atentos aos prazos, procedimentos e novidades divulgadas pela CNM 
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(www.cnm.org.br) sobre o SiGPC  para realizar a prestação de contas, de modo que os recursos 

referentes aos programas não sejam suspensos. 

O gestor tem o compromisso com a sociedade de dar publicidade sobre a aplicação dos 

valores destinados aos diversos programas educacionais, e sua omissão em prestar contas pode 

acarretar, dentre outros prejuízos, a suspensão dos repasses de recursos de programas federais, 

prejudicando toda a sua comunidade. 

 

 

Área de Educação 

(61) 2101.6077/6069 

educacao@cnm.org.br 
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NOTA TÉCNICA Nº 015/2013 - ANEXO 

 
Resolução/CD/FNDE nº 10, de 31 de maio de 2012 

 
Consolidar os documentos legais exigidos 
para efetivação das transferências de recursos 
oriundos do orçamento fiscal e da seguridade 
social da União, no âmbito do FNDE. 

ANEXO I: modelo de cadastro 
ANEXO II:  Resolução/CD/FNDE nº 10, de 31 de maio de 2012 

 

 


