
EVENTO: ENCONTRO TÉCNICO SOBRE O FUNCIONAMENTO DO SIOPE

DATA: 17/10/2019

LOCAL: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE

RELATÓRIO

O Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE  foi

instituído pela Portaria Ministerial (MEC) nº. 06, de 20 de junho de 2006. É um sistema

informatizado, instituído para coleta, processamento, disseminação e acesso público às

informações referentes aos orçamentos públicos de educação da União, dos Estados, do

Distrito  Federal  e  dos Municípios,  sem prejuízo das atribuições próprias dos Poderes

Legislativos e dos Tribunais de Contas. Este sistema, acessado via Internet é, atualmente,

operacionalizado pelo Fundo Nacional  de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que

disponibiliza as informações no sítio www.fnde.gov.br. 

O SIOPE tem como objetivos: 

• constituir  base  de  dados  nacional  detalhada  sobre  receitas  e  investimentos

públicos em educação de todos os entes federativos; estabelecer padrão mínimo

de oportunidades educacionais para o ensino, baseado no cálculo do custo mínimo

por aluno, visando assegurar ensino de qualidade para todos os brasileiros, em

atenção ao disposto no artigo 74 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996

(LDB); 

• estabelecer padrão mínimo de oportunidades educacionais para o ensino, baseado

no cálculo do custo mínimo por aluno, visando assegurar ensino de qualidade para

todos os brasileiros, em atenção ao disposto no artigo 74 da Lei no 9.394, de 20 de

dezembro de 1996 (LDB); 

• permitir  o  planejamento  e dimensionamento das ações supletivas da União em

educação, em respeito ao comando do parágrafo 1º do artigo 211 da Constituição

Federal; 

• subsidiar a elaboração de políticas educacionais em todos os níveis de Governo;

produzir  indicadores  de  eficiência  e  eficácia  dos  investimentos  públicos  em

educação; 

• monitorar a aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB; 



• e assegurar transparência e publicidade à gestão dos recursos públicos destinados

à educação, incrementando os mecanismos de controle legal e social em relação

os percentuais mínimos de recursos vinculados à educação. 

O SIOPE apresenta as seguintes características:

• é  um  sistema  eletrônico  que  permite  a  declaração,  transmissão  (mediante

utilização de senha), armazenamento e extração dos dados educacionais; 

• requer, obrigatoriamente, a inserção e atualização permanente de dados por parte

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

• estabelece  penalidades  (prejuízos)  às  unidades  federadas  que  se  negarem

disponibilizar as informações requeridas; 

• possui caráter declaratório, porém os Poderes Executivos dos estados, do Distrito

Federal e dos municípios, de acordo com suas respectivas competências, serão

responsáveis pela exatidão e fidedignidade das informações prestadas; 

• favorece a publicidade das informações declaradas e conseqüente transparência

na gestão dos recursos públicos da educação, pois o acesso às informações é

livre, ou seja, não depende de senhas; 

• facilita o “controle legal” e permite ampliação do “controle social”;

• propicia  a  pesquisa  acadêmica e institucional  sobre  investimentos  públicos  na

área  educacional;  proporciona  condições  para  planejamento,  execução,

acompanhamento e avaliação da ação pública relacionada ao financiamento da

educação,  mediante  a  utilização  de  informações  e  indicadores  produzidos

automaticamente pelo próprio sistema; 

• possibilitará  o  acompanhamento  do  gasto  público  em  educação  ao  longo  do

tempo,  por  intermédio  de  séries  históricas;  e  prevê  correspondência  entre  as

informações  declaradas  e  os  demonstrativos  contábeis  (balanços)  publicados

pelos entes da federação. 

As principais funcionalidades do SIOPE são: 

• disponibilizar as informações prestadas pelos entes federados, de acordo com a

legislação e metodologia adotada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), tais

como: a) cálculos automáticos dos percentuais mínimos obrigatórios de aplicação



dos  impostos  e  transferências  em  Manutenção  e  Desenvolvimento  do  Ensino

(MDE), bem como dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb); e b)

aplicação  de,  no  mínimo,  60%  dos  recursos  do  Fundeb  no  pagamento  da

remuneração dos profissionais do magistério; 

• apresentar mecanismos que promovem a correspondência dos dados declarados

com  os  demonstrativos  contábeis  (balanços  gerais)  publicados  pelos  entes  da

federação, ou seja, a validação dos dados é realizada antes da transmissão das

informações,  mediante  a utilização de “filtros  de consistência”.  Estes  filtros  são

informações oficiais,  relativas a cada ente federado, contidas em um banco de

dados, que são disponibilizadas aos técnicos do SIOPE. São elas: 

a) Receitas do Fundo de Participação dos Estados e do DF (FPE), Fundo de Participação

dos Municípios (FPM), IPI-Exportação, Lei Kandir, quotas partes (contribuições) dos entes

federativos ao Fundeb; são disponibilizadas pela Secretaria de Tesouro Nacional; 

b) Salário Educação, Complementação da União ao Fundeb, Transferências vinculadas

ao Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE e programas como PNAE, PDDE,

PNATE, Caminho da Escola, ProInfância, Brasil Alfabetizado e outras liberações próprias

do FNDE;

c) Número de matrículas, informadas no Censo Escolar segundo níveis/modalidades de

ensino por município/estado e disponibilizadas pelo Inep; e

d)  Recursos  disponibilizados  pela  Agência  Nacional  do  Petróleo  -  ANP  aos  entes

federados provenientes de “royalties do petróleo”.

• disponibilizar um conjunto de indicadores que poderão ser usados pelos gestores e

analistas  de  políticas  públicas  para  aprimorar  a  gestão  educacional  e,  ainda

permitirá o diagnóstico dos problemas e desafios dos sistemas públicos de ensino

a serem enfrentados por cada ente federativo; 

• tornar  possível  a  visualização  isolada  e  conjunta  dos  dados  e  informações

educacionais declaradas pelos entes das três esferas de governo; 

• permitir  a geração automática do Demonstrativo das Receitas e Despesas com

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – ANEXO X do RREO, previsto na Lei

de Responsabilidade Fiscal (LRF); 



• fornecer  dados  confiáveis  e  consistentes  sobre  os  investimentos  públicos  em

educação; 

• e emitir recibo ao declarante, no momento da transmissão de dados  

O  Módulo  de  Acompanhamento  e  Avaliação  do  SIOPE  –  MAVS,  ferramenta

informatizada, desenvolvida para facilitar o acompanhamento da aplicação dos recursos

do Fundeb, na medida em que contará com a participação ativa do Secretário (a) de

Educação, na avaliação e confirmação das informações prestadas pelos entes federados

junto ao SIOPE, contidas no Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO.

O processo contido no MAVS inicia-se com a participação do Secretário (a) de Educação

do ente federado ou (do responsável pelo órgão educacional equivalente), que, por sua

vez, confirmará todas as informações de receitas e despesas voltadas para a educação

básica pública, contidas no Anexo VIII - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

(RREO), (Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento

do Ensino – MDE), produzido pelo sistema SIOPE, com base nos dados informados.

O MAVS foi desenvolvido em cumprimento ao Acordo de Cooperação Técnica nº 2/2017,

firmado entre o FNDE, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil -

ATRICON e o Instituto  Rui  Barbosa – IRB, com a finalidade de estabelecer“...  ações

relativas à criação e utilização do módulo de controle externo (MCE) para validação

dos dados constantes do sistema de informações sobre orçamentos públicos em

educação  –  SIOPE  pelos  tribunais  de  contas  dos  estados,  Distrito  Federal  e

municípios”.

Isso  posto,  o  MAVS,  permite,  também,  a  validação  das  informações  de  receitas  e

despesas voltadas para a educação básica pública, declaradas pelo ente federado ao

sistema  SIOPE,  por  meio  da  conciliação  das  informações  encaminhadas  ao

correspondente Tribunal de Contas a que o seu município ou Estado estiver jurisdicionado

valide as informações, quando estiver em funcionamento o Módulo de Controle Externo-

MCE de cada Tribunal de Contas. A seguir, apresenta-se em síntese os procedimentos

para uso do MAVS - Modulo de Acompanhamento e Validação do SIOPE,:



1ª Etapa:

O Secretário de Educação (ou responsável pelo órgão educacional equivalente) analisa e,

se concordar,  confirma  o contido no Anexo VIII  do Relatório  Resumido de Execução

Orçamentaria  –  RREO (Demonstrativo  das  Receitas  e  Despesas  com Manutenção  e

Desenvolvimento  do  Ensino  –  MDE),  produzido  pelo  SIOPE.  Caso  o  Secretário  de

Educação (ou responsável pelo órgão educacional equivalente)  não confirme os dados,

será necessária a devida correção dos dados declarados, para novo encaminhamento ao

SIOPE.

2º Etapa:

Após a  “confirmação”  dos dados pelo  Secretário  de  Educação (ou responsável  pelo

órgão educacional equivalente), o MAVS executará, automaticamente, a conciliação dos

dados de receitas e despesas transmitidos ao SIOPE com os informados ao Tribunal de

Contas correspondente, caso haja divergência nas informações prestadas ao SIOPE, em

relação às informações prestadas ao Tribunal de Contas, o módulo MAVS apresentará um

relatório com os dados divergentes, que será disponibilizado ao Secretário de Educação.

Nesse  caso,  o  município  deverá  proceder  às  correções  necessárias  nos  dados

inicialmente informados ao sistema SIOPE ou,  se for  o  caso,  retificar  as informações

prestadas ao Tribunal de Contas, de forma que os dados apresentados na prestação de

contas ao Tribunal e os dados informados no sistema SIOPE fiquem idênticos e reiniciar o

processo de transmissão ao sistema SIOPE, passando, mais uma vez, pela 1º Etapa.

3ª Etapa:

Nesta etapa, o Presidente do CACS-FUNDEB visualizará o Relatório Demonstrativo do

FUNDEB e, caso concorde, deverá “confirmar” os dados nele contidos. Entretanto, se, por

alguma razão, o Presidente do CACS-Fundeb opte por “rejeitar” as informações contidas

no referido relatório, automaticamente, o Secretário de Educação (ou o responsável pelo

órgão educacional equivalente) receberá mensagem, via e mail, para, então, realizar as

devidas correções ou apresentar os esclarecimentos que se fizerem necessário ao CACS-

Fundeb, e o processo voltará à etapa nº 1 acima.



ENCONTRO TÉCNICO:

No tocante, especificamente ao encontro técnico, tratou-se de continuidade de encontro

técnico realizado anteriormente, decorrente de Acordo de Cooperação Técnica n.º02/2017

que entre si celebram o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a Associação

dos Membros dos Tribunais de Contas e o Instituto Rui Barbosa para validação dos dados

constantes  do  Sistema  de  Informações  sobre  Orçamentos  Públicos  em  Educação  –

SIOPE pelos Tribunais de Contas dos Estados, Distrito Federal e Municípios. 

A Reunião Técnica procedeu-se com a exposição de alguns representantes de Tribunais

de Contas dos Estados os quais descreveram suas experiências quanto a implantação do

MAVS - Modulo de Acompanhamento e Validação do SIOPE, relatando seus casos de

sucesso assim como suas dificuldades e desafios enfrentados, sendo aberto espaço para

debates  e  perguntas,  sempre  mediados  por  representante  do  Fundo  Nacional  de

Desenvolvimento em Educação - FNDE. No âmbito do Tribunal de Contas do Estado da

Bahia,  o MAVS foi  implantado pelo CEDASC e se encontra em pleno funcionamento.

Ressalte-se que este auditor não foi indicado para o primeiro encontro técnico realizado

anteriormente. 

EMERSON DE OLIVEIRA ARAÚJO

Auditor de Contas Públicas – cadastro 749.308


