


OBRIGAÇÃO DE PRESTAR 
CONTAS

Constituição Federal 
Artigo 70, Parágrafo único – Prestará contas qualquer pessoa

física ou jurídicas, pública ou privada, que utilize, 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.

Lei nº 11.947/2009
Dispõe sobre o atendimento do PNAE e PDDE

Art. 8º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
apresentarão ao FNDE a prestação de contas do total dos recursos
recebidos.



Resolução/CD/FNDE nº 
02/2012

Estabelece orientações, critérios e 

procedimentos para a utilização obrigatória a 

partir de 2012 do Sistema de Gestão de 

Prestação de Contas (SiGPC), desenvolvido 

pelo FNDE para a gestão do processo de 

prestação de contas.



Resolução/CD/FNDE nº 43/2012

Altera a Resolução/CD/FNDE 
02/2012 

"§ 3º-A.... o prazo para o envio das 
prestações de contas será de até 60 

(sessenta) dias, a partir da habilitação da 
funcionalidade “Enviar” da respectiva 

transferência.”



Resolução/CD/FNDE nº 09/2013

Art. 1º Autorizar o FNDE a receber, até o dia 30 de
abril de 2013 por meio do SiGPC, as prestações de
contas do PDDE, PNATE e PNAE, relativas às
competências de 2011 e 2012, bem como as
prestações de contas dos convênios do Programa

Caminho da Escola que expiraram a partir de 1º de
janeiro de 2012.

Parágrafo Único....Conselhos Sociais do PNATE e do
PNAE deverão emitir parecer e encaminhar as
prestações de contas dos referidos programas ao
FNDE, por meio do Sistema de Gestão de Conselhos
(SIGECON), até o dia 14 de junho de 2013.



Resolução/CD/FNDE nº 26/2013

Estabelece normas para a
execução técnica, administrativa
e financeira do PNAE aos Estados,
ao Distrito Federal, aos
Municípios e às entidades
federais.



Artigo 45 - O prazo para a EEx prestar contas no

SIGPC Online será até 15 de fevereiro do exercício subsequente
ao repasse, cabendo ao CAE emitir o parecer conclusivo sobre a
prestação de contas no SEGECON Online até 31 de março.

§1º Os registros realizados no SIGPC contas online estarão
disponíveis no SIGECON online para o acompanhamento do CAE
durante o exercício.

§2º A emissão do parecer conclusivo pelo CAE será efetivada
após o envio da prestação de contas pela EEx, obedecidos os
prazos citados no caput deste artigo.

§14º Os registros devem ser lançados no SIGPC pelo menos uma
vez, até 31 de agosto do mesmo exercício, relativos ao primeiro
semestre, e a qualquer tempo, durante os meses seguintes,
referentes ao segundo semestre.



CAPÍTULO X
DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO 

PROGRAMA

Artigo 48 – A fiscalização da gestão e da 
aplicação dos recursos financeiros 

provenientes do PNAE compete ao FNDE, ao 
órgão de controle interno do Poder Executivo 
Federal, ao TCU e ao CAE, em conjunto com 
os demais entes responsáveis pelos sistemas 

de ensino, mediante a realização de 
auditorias e/ou análise dos processos que 

originarem as prestações de contas.



SIGPC

SISTEMA DE GERENCIAMENTO
DE  

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FNDE



PASSO A 
PASSO 

SIGPC



Acesse o endereço www.fnde.gov.br/sigpc

Digite o usuário e senha que você cadastrou 
e clique em “Entrar”

http://www.fnde.gov.br/sigpc
















AUTORIZAÇÃO DA DESPESA



AVANÇAR



AVANÇAR

ITENS DO PLANEJAMENTO



FORNECEDOR/EXECUTOR







AVANÇAR



INFORMAÇÕES SOBRE ATOS







DOCUMENTOS DE DESPESAS





















- NOVAS DESPESAS DO MESMO FORNECEDOR E
DO MESMO ATO, IR PARA “documentos de
despesas”

- NOVAS DESPESAS DO OUTRO FORNECEDOR DO
MESMO ATO, IR PARA “autorização de
despesas”

- NOVAS DESPESA DO MESMO FORNECEDOR DE
ATO DIFERENTE...ir para “autorização de
despesas”



VERIFICAR LANÇAMENTOS







Stelamaris Barbosa Sena Oliveira

Setor de Fiscalização de Recursos Descentralizados -
SEDUC

(63) 3218 1422
e-mail: fiscalizacaord@seduc.to.gov.br

CONTATO

OBRIGADA!!!


