
 
Sistema de Gestão de Conselhos - 

Sigecon 
 

Programa Nacional de Alimentação Escolar – Pnae  
 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 



Sistema de Gestão de Conselhos - Sigecon 

 
 Destinado a todos os conselhos de Controle Social dos programa 

geridos pelo FNDE para realizar Parecer Conclusivo sobre a 
prestação de contas da respectiva Entidade Executora do PNAE, 
conforme o art. 34, da Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de 
junho de 2013. Os Conselho de Controle Social atendidos são: 

 
 Conselho de Alimentação Escolar – CAE 
 Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb – 

CACS 
 
 Outros conselhos futuros que possam vir a ser inseridos no 

sistema futuramente. 
 



Acesso ao SIGECON 
www.fnde.gov.br (utilizando o navegador Mozilla Firefox)  
 

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


Acesso ao Sigecon 
Tela Inicial 

1º acesso: confirmação de 
dados do presidente e geração 
de senha automática  - que é 

enviada para o e-mail 
cadastrado no Sistema CAE 

VIRTUAL 

CPF do 
presidente 

do CAE 



Acesso ao Sigecon 
“1º acesso ou Esqueci a senha” 

Confirmação de 
dados do presidente 



Acesso ao Sigecon 
“Criação de senha” 

Criação de senha! 

Atualização do cadastro – 
acesso ao SIGECON 



Acesso ao Sigecon 
 

 Apenas o Presidente do CAE terá senha de acesso ao Sigecon; 
 
 O acesso será com o respectivos CPF do Presidente do CAE – 

verificar se está adequadamente cadastro no Sistema CAE 
VIRTUAL (sistema de cadastro dos conselhos de alimentação 
escolar); 

 
 Primeiro acesso: confirmação dos dados com o CAE Virtual e 

RFB (ex: CPF, nome completo, outros dados da RFB) 
 Após a confirmação destes dados, o presidente cria uma senha. 

 O FNDE não envia ou gera 
senhas para serem enviadas, 
nem por email, nem por carta. 



Sigecon  
Tela de Orientação 



Sigecon - “Filtros”  

Visualização dos anos de execução e seleção 
do ano que quer prestar contas. 

PC ok! 

PC não 
enviada! 

PC não 
enviada! 

Acesso ao 
SIGPC 



Tela SiGPC 

No SiGPC, o CAE visualiza: 
 
• o total de recursos financeiros recebidos pelo FNDE; 
• os valores gastos com alimentos (conforme as notas 

fiscais disponíveis eletronicamente); 
• Os extratos bancários da conta específica do PNAE, de 

gerência da Entidade Executora; 
• A quantidade de alunos atendidos por modalidade de 

ensino. 



Sigecon 
Questionário de Acompanhamento 

• Mudança no questionário de 2012 para 2013/2014: 
– 21 questões  

• Mudança no questionário de 2012 para 2015: 
– 22 questões  

• Todas obrigatórias 
 



Sigecon 
Questionário de Acompanhamento 



Sigecon 
Questionário de Acompanhamento 



Sigecon 
Questionário de Acompanhamento 







Recibos de envio - certificação 

Recibo de envio – certificação 
de autenticidade 

Pode ser conferido no site do 
FNDE 

www.fnde.gov.br/autenticidade 

 Pode-se conferir a autenticidade dos Recibos por meio do endereço 
www.fnde.gov.br/autenticidade, utilizando o código de barras do recibo gerado quando 
finalizado o envio do questionário (Acompanhamento da gestão) e do Parecer Conclusico 

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


Identificação de Prejuízos financeiros 

Acesso ao 
SIGPC 

Há prejuízo financeiro quando é possível quantificar o 
valor monetário da perda/extravio/fraude/omissão 

quanto aos recursos financeiros transferidos pelo FNDE 
à Entidade Executora. 



Sigecon 
Registro de Prejuízos Financeiros 

 
 

Prejuízos que não puderam 
ser quantificados 



Prejuízo financeiro identificado 



Prejuízo financeiro identificado  
Motivos para Impugnação de despesa 



Prejuízo financeiro identificado  
Impugnação de despesa 

Momento de identificar as 
despesas que não estão em 
conformidade com o PNAE 

Os dados exigidos 
podem ser encontrados 
no SiGPC, por meio de 
pesquisa dos extratos 
bancários e notas fiscais 
eletronicamente 
disponíveis. 



Prejuízo financeiro identificado  
Despesas não comprovadas 

Ex. de despesa não comprovada: 
Nota Fiscal comprova pagamento de frutas, no entanto, 
conforme cardápios disponíveis, fiscalização e 
acompanhamento do CAE na distribuição das refeições e 
relatos de alunos, ao longo do ano letivo, não foi servido 
fruta em nenhuma ocasião. 



Prejuízo financeiro identificado  
Não aplicação no mercado financeiro 

Ex. de não aplicação no mercado financeiro: 
Extratos bancários disponíveis no SiGPC demonstram que 
valor constante da conta específico do PNAE foi alterado, 
com retirada de determinado valor, quando este deveria 
permanecer na referida conta até o pagamento efetivo aos 
fornecedores de alimentos adquiridos. 



Prejuízo financeiro identificado  
Falta de oferta de 3 refeições no Mais Educação 

Ex. de falta de oferta de 3 refeições no Mais 
Educação: 
Ainda que o questionário de Execução Física da 
Entidade Executora informe o contrário, o CAE pode 
identificar, por meio de entrevista aos alunos, 
acompanhamento da distribuição das refeições aos 
alunos, análise de cardápios disponíveis, que, de 
fato, não foi ofertado o número determinado de 
refeições, aos alunos inscritos no Mais Educação.  



Prejuízo financeiro identificado  
Atendimento inferior a 200 dias letivos 

Ex. de atendimento inferior a 200 dias letivos: 
Ainda que o questionário de Execução Física 
da Entidade Executora informe o contrário, o 
CAE pode identificar, por meio de entrevista 
aos alunos, acompanhamento da distribuição 
das refeições aos alunos, denúncias de pais de 
alunos, professores, ou mídia (escrita ou 
falada), que, de fato, não foi ofertado o número 
total de dias letivos, para os quais os recursos 
financeiros foram disponibilizados. 



Parecer Conclusivo 



Sigecon 
Parecer Conclusivo  

Orientações 
 
 Aprovada: a execução ocorreu nos moldes estabelecidos pela 

Resolução vigente à época; 
 Aprovada com ressalva: a execução ocorreu nos moldes estabelecidos 

pela Resolução vigente à época, porém ocorreram impropriedades na 
execução do PNAE; 

 Não aprovada: os recursos não foram utilizados em conformidade com 
o disposto nos normativos, desta forma, a execução ficou comprometida, 
uma vez que o objeto e/ou objetivo do programa não foi alcançado. 
 

Objeto: aquisição de gêneros alimentícios 
Objetivo: contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a 

aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos 
alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação 
alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas 
necessidades nutricionais durante o período letivo. 
 



Parecer Conclusivo 
“Aprovada com ressalva” 



Parecer Conclusivo 
“Aprovada com ressalva” 



Assinatura Conselheiros 

Seleção do 
mandato 

A seleção do mandato do CAE que estava vigente à época do exercício 
em análise protege o CAE atual que for realizar o parecer conclusivo 

sobre prestação de contas de uma gestão anterior à sua constituição e 
mandato, mas que, por dever de remediar a pendência encontrada, teve 

que realizar a atividade. 



Conclusão e Envio 



Prazos das Prestações de Contas 
 
 Para Prestação de Contas de 2011 e 2012 
 Gestor (SigPC): até 30 de abril de 2013 
 CAE (Sigecon): até 09 de agosto de 2013 (alterado pela Res. nº 

24/2013) 
 
• Para Prestação de Contas de 2013 (Res. FNDE nº 43/2012) 
     Gestor (SigPC): 30 de abril de 2014 
     CAE (Sigecon): 14 de junho de 2014 
 
• Para Prestação de Contas de 2014 (Res. FNDE nº 43/2012) 
     Gestor (SigPC): 30 de junho de 2014 
     CAE (Sigecon): 14 de agosto de 2014 (alterado pela Res. nº 
12/2014) 

 
 
  
 



Prazos das Prestações de Contas 
 
 Para Prestação de Contas de 2015 
 Gestor (SigPC): até 15 de fevereiro de 2015 
 CAE (Sigecon): até 16 de abril de 2015 (conforme Res. nº 

22/2014) 
 
 Proposta fluxo de Prestação de Contas de 2015 em diante 
Gestor: 15 de fevereiro            CAE: 16 de abril 
 
  
 

ENVIA AO 
FNDE 



Manual de Orientação SIGECON 

www.fnde.gov.br 

“Prestação de 
Contas” 

“Espaço SIGECON” 

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


Obrigado! 
Diretoria de Ações Educacionais 

Coordenação-Geral do Programa Nacional da Alimentação Escolar 

 

Leomir Ferreira de Araujo 
 

 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

cgpae@fnde.gov.br 

cae@fnde.gov.br 

sigecon.cae@fnde.gov.br 

leomir.araujo@fnde.gov.br 
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