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O Programa Nacional de Alimentação Escolar

(PNAE) é uma política social cuja gestão está a cargo

do Fundo Nacional da Educação (FNDE). Seu objetivo

é contribuir para o crescimento, desenvolvimento,

aprendizagem e rendimento escolar, além de promover

a construção de hábitos alimentares saudáveis, por

meio da oferta da alimentação escolar de qualidade e

de ações de Educação Alimentar e Nutricional (EAN).

Essa cartilha tem como objetivo fornecer

informações à Entidade Executora (EEx) para auxiliar

na execução financeira e prestação de contas do

PNAE.

Gestor, você é nosso parceiro na tarefa constante

de aprimorar o PNAE.

Boa leitura!
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A cada troca de gestor é necessário fazer a atualização
cadastral junto ao FNDE por meio do formulário (Anexo I da
Resolução CD/FNDE nº 9/2015).

Para cadastrar o novo gestor, baixe o formulário e o
preencha no endereço:
http://www.fnde.gov.br/habilitacao/consultarSituacao.ha 

* SIGPC - Sistema de Gestão de Prestação de Contas

Novo gestor – Cadastro no FNDE

Para agilizar o cadastro, envie o formulário devidamente 
preenchido para o seguinte e-mail: cohap@fnde.gov.br. 

Aguarde pelo menos dois dias após o envio do formulário 
por e-mail e verifique se já houve efetivação do cadastro

Somente esse 
cadastro permitirá 

ao gestor o 
cadastro de acesso 

ao SIGPC*

Para cadastro 
no SIGPC, vide 

página 13
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O total do recurso financeiro a ser repassado ao município é
produto do cálculo:

O FNDE é o responsável pelo cálculo e repasse do valor às EEx a
partir das informações obtidas na ficha cadastral.

NÚMERO DE ALUNOS DECLARADOS NO 
CENSO ESCOLAR DO ANO ANTERIOR X VALOR PER 
CAPITA DEFINIDO PELO FNDE X 200 DIAS LETIVOS

Como saber qual  valor será repassado? 

O Censo Escolar é realizado anualmente pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP/MEC, em
parceria com os governos estaduais (Secretaria Estadual de
Educação) e prefeituras municipais.

Como é realizado o Censo Escolar? 

Quem faz esse cálculo? 

A atualização dos dados no INEP/MEC é de 
responsabilidade dos gestores juntamente com as 

secretarias de educação
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Valor 
per capita 

(R$)
CATEGORIA DE ENSINO

0,32 Educação de Jovens e Adultos (EJA)

0,36 Ensino fundamental e ensino médio

0,53 Pré-escola, exceto para aqueles matriculados em
escolas localizadas em áreas indígenas e
remanescentes de quilombos

Alunos que frequentam, no contra turno, o
Atendimento Educacional Especializado (AEE)

0,64 Escolas de educação básica localizadas em áreas
indígenas e remanescentes de quilombos

1,07 Escolas de tempo integral com permanência
mínima de sete horas na escola ou em atividades
escolares, de acordo com o Censo Escolar do
INEP/MEC

Creches, inclusive as localizadas em áreas
indígenas e remanescentes de quilombos

Estudantes do Programa Novo Mais Educação
como complementação financeira de forma a
totalizar o valor per capita

2,00 Estudantes contemplados no Programa de
Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo
Integral como complementação financeira de forma
a totalizar o valor

Valor per capita é a quantidade de recurso financeiro, por aluno,
para oferta da alimentação escolar, conforme Resolução CD/FNDE
nº1 de 8 de fevereiro de 2017:

Qual o valor per capita?
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A EEx terá a conta corrente aberta pelo FNDE em uma agência 
do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal
 A conta corrente deve ser exclusiva para o Programa
 A EEx é isenta do pagamento de tarifas bancárias

 A conta será utilizada somente para pagamento de
fornecedores de gêneros alimentícios

 Os estados, municípios e o DF não poderão utilizar cheques
para o pagamento das despesas do PNAE

Caso a contrapartida do município for depositada na conta do
PNAE, esse recurso extra deverá seguir todas regras do
progrma.

E a conta para depósito do recurso financeiro?

Movimentação da conta

A movimentação dos recursos financeiros deverá 
ser exclusivamente por meio eletrônico

Atenção

As alterações de conta deverão ser encaminhadas ao FNDE 
no mês de JANEIRO
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Enquanto não utilizados, os recursos do PNAE deverão ser,
obrigatoriamente, aplicados em:

Caderneta de poupança aberta especificamente para o PNAE
quando a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês

 Em fundo de aplicação financeira de curto prazo, quando sua
utilização estiver prevista para prazo inferior a um mês

E enquanto o recurso não é utilizado?

Atenção

A aplicação financeira deverá estar vinculada à mesma 
conta corrente na qual os recursos financeiros foram 

creditados pelo FNDE
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Quem deve comprar os gêneros alimentícios?

O tipo de gestão determina quem deve comprar:

Como utilizar o recurso financeiro do PNAE?

Seguir o preconizado pela 
legislação

Lei no 11.947/2009 Resolução 
CD/FNDE 26/2013

A aquisição de qualquer item ou serviço, com exceção 
dos gêneros alimentícios, deverá ser feita mediante outros  

recursos financeiros da EEx

CENTRALIZADA DESCENTRALIZADA MISTA

EEx Unidades 
Executoras 

(UEx) – escolas 
e creches

Alimentos não 
perecíveis pela 

EEx e perecíveis 
pela UEx
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Inicialmente o nutricionista RT do PNAE deverá planejar o
cardápio e definir os gêneros alimentícios que serão utilizados na
alimentação escolar

Quais gêneros alimentícios devem ser adquiridos?

Como adquirir os gêneros alimentícios?

No mínimo 30% dos recursos financeiros do PNAE 
devem ser para a compra de gêneros alimentícios da 

agricultura familiar

A aquisição de gêneros alimentícios para o PNAE deverá ser
realizada por meio de licitação pública de acordo com a
legislação vigente:

Lei nº 8.666/1993 - institui normas para licitações e contratos

Lei nº 10.520/2002 – institui normas para a modalidade
pregão

Para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura 
familiar há dispensa de processo licitatório e a compra 
poderá ser realizada por meio de chamada pública

Atenção
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Quais as modalidades para a compra de gêneros 
alimentícios?

Lei nº 10.520/2002

Mais informações:
http://www.sgc.goias.
gov.br/upload/arquiv
os/2012-11/cartilha-
sobre-licitacoes1.pdf

Quem realiza?

Procedimentos necessários

Pregão

O pregão é um procedimento licitatório simplificado em que não há
limites de valores, por isso mesmo é a modalidade de compra
mais comum

A EEx é responsável por realizar o pregão e o nutricionista RT do
PNAE deve acompanhar o processo

I – Requisição de despesa
II – Termo de referência
III – Estimativa de custo
IV – Documentos de indicação da existência de recursos 
orçamentários
V – Minuta do Edital e seus anexos
VI – Manifestação das estruturas de controle
VII – Elaboração definitiva do Edital
VIII – Credenciamento dos licitantes 
IX – Propostas
X – Habilitação
XI – Declaração do vencedor
XII – Adjudicação e homologação 
XIII – Contratação

os/2012
sobre

Adjudicação e homologação 
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Processo simplificado para aquisição de gêneros alimentícios da
agricultura familiar e/ou empreendedores familiares rurais ou
suas organizações para a alimentação escolar

A EEx é responsável por realizar a chamada pública e o
nutricionista RT do PNAE deve acompanhar o processo
.
O Edital da Chamada Pública deve conter:

 Tipo de produto
 Quantidade
 Local de entrega
 Preço - realizado por uma média de 3 valores
 Cronograma de entrega

Chamada Pública

Os editais devem ser publicados em 
jornal de circulação local, mural em local 

público de ampla circulação e/ou 
endereço na internet

A Chamada Pública poderá ser realizada 
mais de uma vez por ano!  

Atenção

Quem realiza?
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Critérios para seleção de projeto de venda 
Os fornecedores locais terão prioridade aos de outras localidades,
obedecendo os seguintes critérios:

O preço NÃO é um 
critério para seleção do 

projeto de venda 

Chamada Pública

Assentamentos de reforma 
agrária, comunidades 

indígenas e quilombolas

Orgânicos ou 
agroecológicos

Grupos formais 
(DAP jurídica)

Grupos informais 
(DAP física)

Individuais

critério para seleção do 
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Por que prestar contas?

 É primordial para a manutenção do PNAE e do repasse do recurso
financeiro anual à EEx

 Comprova a execução do PNAE no município

A prestação de contas é a base da transparência e do controle 
social, atitudes indispensáveis ao acompanhamento dos atos de 

agentes políticos e administradores públicos

Quem é o responsável pela prestação de contas?

O gestor da alimentação escolar cadastrado no FNDE (conforme
página 02)

Como prestar contas?

A prestação de contas dos recursos recebidos deverá ser realizada
online, por meio do SIGPC (Resolução CD/FNDE nº 02/2012)

O SIGPC compreende:

 Elaboração, remessa e recebimento de prestações de contas
 Análise financeira e técnica
 Emissão de pareceres sobre as contas, inclusive pelos conselhos 

de controle social
 Emissão de diligências
 Elaboração de relatórios gerenciais e operacionais
 Acompanhamento de prazos
 Recuperação de créditos

Prestação de contas
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Passo-a-passo no SIGPC

Passo 1: Acesso ao site do FNDE

www.fnde.gov.br/sigpc

Passo 2: Cadastro do novo gestor no SIGPC

CPF do novo gestor

Novo gestor, digite seu CPF no campo Usuário e clique em entrar!

 Irá aparecer a mensagem: “usuário, foi enviado para o e-mail da
entidade orientações para efetuar o cadastro do dirigente”

 Acesse o e-mail da entidade para visualizar a senha enviada. O
endereço do e-mail é o informado no cadastro da EEx (página
02)
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 Clique no link Prestação de contas e em seguida no Prestar 
Contas conforme tela abaixo:

 No campo “Situação” selecione a opção “Todas”. Será, então, 
exibida uma tela similar a que está abaixo:

 A seguir, clique em PRESTAR CONTAS no link do Programa
Nacional de Alimentação Escolar

Passo 3: Acessando o SIGPC



15

 Clique em cada link e perceba que são itens apenas para
visualização de informações, conforme tela abaixo:

 No item “Transferências do FNDE (OBs)”, você terá acesso
ao número de cada Ordem Bancária, com data da transferência,
valor e conta específica para a qual foi realizada a transferência

No item “Conta Corrente e Conta Aplicação” será possível
visualizar os dados relativos às contas do PNAE

Passo 4: Visualizando o planejamento de transferência

Passo 5: Visualizando os recursos financeiros repassados
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 Clique em Autorização de despesas para iniciar a primeira
etapa do registro

 Primeiramente deve-se indicar se a EEx realizou as despesas
ou foi descentralizada

Obs: Fique atento, pois a opção da EEx já vem selecionada

Passo 6: Registro de autorização de despesas
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 Registro das notas fiscais:

 Após inserir o CNPJ, clique em “Localizar” para o
preenchimento da razão social

Aparecerá as autorizações de despesas vinculadas ao CNPJ

Em seguida vá em TIPO DE DOCUMENTO -> SELECIONE
-> INCLUIR

Abrirá uma tela para cadastro da nota fiscal

Passo 7: Documento de despesa
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 Para cadastrar os documentos fiscais preencha todos os campos
disponíveis

 Ao final, grave as informações

 Depois de gravar os dados, deverão ser informados os itens que
compõem o documento fiscal
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 Indicação do item adquirido do fornecedor

O que fazer se não localizar o item na 
relação do Contas Online?

Encaminhar um email para o sigecon.cae@fnde.gov.br ou 
contasonline.projetos@fnde.gov.br solicitando a inclusão 

Digite o nome 
do item que 

será registrado

Informe:
1. unidade de medida 
2. grupo a que pertence
3. quantidade
4. valor
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 Se o item for da Agricultura Familiar, deve-se preencher o
campo “Número Inscrição DAP”, que consta da tela de
cadastro de Documento de Despesa (página 17)

Atenção

Para saber mais:

Roteiro de Registro 
da Prestação de 
Contas PNAE -
2013 - FNDE
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As devoluções de recursos financeiros referentes ao PNAE deverão 
ocorrer quando:

I – ocorrência de depósitos indevidos  
II – determinação do Poder Judiciário ou requisição do Ministério 
Público  
III – constatação de irregularidades na execução do PNAE  
IV – constatação de incorreções nos dados cadastrais das contas 
correntes 

Como devolver o recurso ao FNDE?

As devoluções devem ser efetuadas utilizando a Guia de Recolhimento 
da União - GRU, disponível em www.fnde.gov.br (no menu “Serviços”), 

na qual deverão ser indicados a razão social e o CNPJ da EEx

Quando devolver o recurso ao FNDE?

Se não houver saldo suficiente na conta corrente para efetivar 
o estorno/devolução, a EEx ficará obrigada a restituir os 

recursos ao FNDE

Os valores devolvidos deverão ser informados 
no SIGPC identificando os códigos de depósito

Atenção
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Prestação de contas realizada. E agora?

O SIGPC enviará automaticamente a prestação de contas ao
Conselho de Alimentação Escolar (CAE) pelo Sistema de Gestão
de Conselheiros (SIGECON)

O CAE é um órgão colegiado de caráter fiscalizador, permanente,
deliberativo e de assessoramento da alimentação escolar

É um sistema criado pelo FNDE para que os conselheiros de
alimentação escolar possam efetuar seu parecer conclusivo
sobre a prestação de Contas de suas EEx

Por que o CAE irá olhar a prestação de contas?

É dever do CAE acompanhar todo o processo de 
execução do PNAE durante o ano letivo e avaliar a 

prestação de contas do Programa

O que é o SIGECON?

Apenas o presidente do CAE tem 
autorização para acessar o SIGECON
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O parecer conclusivo é a consolidação da análise da prestação de
contas pelos conselheiros da alimentação escolar. Há três
possibilidades de resultado:

O FNDE irá consolidar as informações enviadas pelos dois
sistemas (SIGPC e SIGECON) e avaliar se a EEx está com a
execução do PNAE em conformidade com a legislação vigente

O que é o parecer conclusivo?

Aprovada

A execução 
ocorreu de 

acordo com o 
estabelecido 

pela legislação 
vigente

Aprovada com 
ressalvas

A execução 
ocorreu de 

acordo com a 
legislação 

vigente, porém 
ocorreram 

impropriedades 
na execução do 

PNAE

Não aprovada

Os recursos 
não foram 

utilizados em 
conformidade 

com a 
legislação

Parecer conclusivo realizado. E agora?

Se o município não estiver com a execução do PNAE 
conforme a legislação, poderá entrar em diligência e ter o 

recurso financeiro suspenso
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PALAVRAS FINAIS

Um gestor que trabalha em equipe e compreende todo o 
processo de execução do Programa, faz a diferença na 

garantia da alimentação escolar em qualidade e quantidade 
para os escolares atendidos pelo PNAE

Telefone: (62) 3209-6270 Ramal 206
Endereço: Rua 227, s/n, quadra 68. 
Setor Leste Universitário. Goiânia – Goiás 
Email: cecaneufg@gmail.com
Instagram: cecaneufg
Facebook: CECANE UFG

Site: http://www.fnde.gov.br/
Link: Fale conosco

Central de Atendimento
0800 616161 - opção 1 - para assuntos do FNDE
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