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Ofício nº 307/2022_CNM_BSB         Brasília, 06 de maio de 2022. 

 

A Sua Senhoria o Senhor 
Marcelo Lopes da Ponte 
Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE 
Brasília/DF 
 
 
 
Assunto:  Solicita agendamento de reunião sobre os problemas de 
transmissão de dados de 2021 e de 2022 no Sistema de Informações sobre 
Orçamentos Públicos em Educação (Siope). 
 

 

 

Senhor Presidente, 

1. Ao cumprimentar Vossa Senhoria, a Confederação Nacional de 

Municípios (CNM) apresenta a seguinte situação referente à transmissão de dados no 

Siope: 

a. em 06 de maio de 2022, cerca de 73% dos Municípios brasileiros 

transmitiram os dados anuais do Siope de 2021, cujo prazo venceu em 

30 de janeiro de 2022, portanto, há mais de 3 meses. 

b. em 03 de maio, somente 36% dos Municípios concluíram a 

transmissão dos dados do 1º bimestre de 2022 no Siope, cujo prazo 

encerrou em 30 de março. 

c. são inúmeras as demandas e reclamações apresentadas à CNM. 

2. A situação acima relatada mostra a dificuldade dos gestores em cumprir 

os prazos estabelecidos por lei que é resultado não da falta de comprometimento da 

gestão em informar os dados no sistema, mas sim da falta de celeridade do FNDE em 

analisar as críticas impeditivas e as demais ocorrências que impedem a conclusão da 

transmissão do Siope. 

3. Atualmente, a única forma de comunicação para buscar orientações, 

esclarecer dúvidas e solicitar análise de impedimentos é o Fale Conosco. Nesse 

sentindo, a CNM tem orientado os gestores a utilizarem esse canal, entretanto, há 

diversos relatos de chamados abertos com mais de 60 dias sem respostas do FNDE, 

ficando o gestor impedido de transmitir as informações no Siope, o que ocasiona o 

descumprimento dos prazos estabelecidos, gera irregularidade dos entes federativos 

e inadimplência de requisitos para credenciamento ao recebimento de transferências 

voluntárias e contratação de operação de crédito. 
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4. As consequências dessas irregularidades são muito preocupantes, pois 

afetam diretamente a gestão municipal não somente na área da educação, mas em 

diversas outras áreas, visto que impedem a celebração de convênios, termos de 

repasse, contratos de parcerias e demais instrumentos congêneres de transferências 

voluntárias e operações de crédito imprescindíveis ao desenvolvimento de políticas 

públicas estruturantes locais. 

5. Além disso, é de conhecimento dessa autarquia que um dos critérios 

para que o Município esteja habilitado ao cálculo do Valor Anual Total por Aluno 

(VAAT) é a transmissão de dados do Siope até 31 de agosto. Portanto, cerca de 1.600 

Municípios têm menos de 4 meses para concluírem o envio do Siope anual de 2021 

sob pena de ficarem de fora do cálculo do VAAT no Fundeb de 2023. 

6. Diante do exposto, a CNM solicita agendamento de reunião, na próxima 

semana (9 a 13 de maio), para tratar dos problemas aqui relatados, quais sejam o de 

transmissão de dados de 2021 e de 2022 no Siope e, de antemão, coloca-se à 

disposição desta autarquia para ajudar na divulgação de orientações aos gestores que 

se fizerem necessárias de forma a colaborar com a maior celeridade para a solução 

desses problemas. 

7. Na certeza de contar com o acolhimento à presente solicitação de 

agendamento de reunião, a CNM coloca-se à disposição pelos telefones: (61) 2101-

6040/6089 ou pelo e-mail: gabinete@cnm.org.br.  

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 
Paulo Ziulkoski 

Presidente 
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