PERGUNTAS FREQUENTES
SIGECON
Por fim, ressaltamos que o parecer deverá ser ratificado pela maioria dos membros titulares
para ser validado, uma vez que o quórum mínimo é de 2/3.
A ausência do Parecer ainda bloqueia o repasse?
Não. Fica como omissão mas não bloqueia.
O Acompanhamento de Gestão do SIGECON é igual ao do SiGPC?
São iguais.
Ainda é possível identificar um mandato diferente do Conselho?
Sim.

PDDE
Como saber se há notificações?
Chega mensagem no email.
Menu superior – caixa de entrada – tarjeta amarela
Gera comprovante de ciência – prazo conta da expedição
Os ex-gestores também podem acessar as notificações?
Podem.
Como atender às notificações?
Futuramente.
Ainda é possível cancelar o Recibo de Envio para alterar os dados de PC?
Não.
Como alterar situação de UEX?
No Consolidado – Complementar – Registrar – Enviar
O valor que aparece em Itens Previstos é a soma da parcela da prefeitura e das UEXs?
Só Prefeitura.
Os valores das transferências (OBs) são apenas da parcela da prefeitura?
Só Prefeitura.
As informações sobre os Atos já são obrigatórias?
Só para Convênios.
Na Nota Fiscal, o Valor Total é igual ao Valor de Apropriação?
Valor de Apropriação é apenas do programa.
O Valor Total inclui o valor do imposto?
Sim.
A Nota Fiscal pode ser de diversos itens?
Sim.
Como chegar ao cadastro das Retenções?
Continua na tela.
Para fazer o registro das Retenções identificam-se os itens primeiro?
Sim.

Para fazer o pagamento das Retenções, Adiciona Novo Pagamento ou Pesquisa o Pagamento
feito ao Fornecedor?
Faz pesquisa pelas Retenções.
O valor da Retenção sai da conta do programa e entra na conta da prefeitura?
Sim.
Em Rendimentos, informa-se apenas o valor de Saldo Inicial e depois o rendimento mês a
mês?
Sim. Tem que digitalizar e anexar os extratos da Aplicação.
Como gerar GRU para restituição/devolução?
Pelo Banco do Brasil.
Na Restituição, o Valor Total é calculado pela entidade?
Sim. Pelo site do TCU.
No Demonstrativo Consolidado, se a entidade preenche o valor devolvido por GRU, esse valor
entra na conta automática do sistema ou é necessário informar o valor como despesa não
aprovada?
Só Devolvido. Retira de Não Aprovada.

PNAE
A Descentralização só pode ocorrer por transferência bancária ou também por cheque?
Deve ser transferência. Registrar como ocorreu.
É necessário informar os dados bancários da UEX que recebeu ou apenas da conta do
programa da qual saiu o valor?
Só da Conta do Programa.
O CPF do responsável é do Dirigente Escolar?
Sim.
O Valor Total do Documento não é o mesmo que o Valor Apropriado por Outras UEX?
Alguns bancos fazem uma operação só. O mesmo documento bancário para vários valores.
A Identificação do Valor Descentralizado por Ação do PNAE é parte do valor total
descentralizado para a UEX?
Sim.
Em Autorização de Despesa, caso seja referente a uma UEX, como localizá-la?
Nova Autorização de Despesa.
Quais os tipos de Autorização de Despesa?
Chamada Pública para Agricultura Familiar.
Na Autorização de Despesa, depois de pesquisa a Ação/Item, escreve o CPF do Fornecedor
ou vai em Novo Cadastro?
Novo Cadastro. Mesmo fornecedor para vários segmentos. Mesma Autorização de Despesa.
Cadastro é feito por itens.
O CPF abaixo é o mesmo?
Sim.
O Item é o tipo de alimento?
Não. É monetário.

Quais as informações sobre os Atos? Qual o tipo que deveria ser?
Se houve Aditivo, termos de Homologação e Adjudicação.
Quando vai em Documentos de Despesa, a Autorização de Despesa e o Nome do Fornecedor
ficam gravados? Já aparecem?
Sim.
O mesmo documento de despesa pode ser usado para diversos itens? Mas apenas para uma
ação do PNAE?
Pode ser a mesma Nota pra todas as Ações.
O Grupo é preenchido automaticamente?
Sim.
O Valor Unitário é preenchido automaticamente?
Quando coloca CNPJ, os primeiros dados são da Associação. Em seguida aparece para incluir
Agricultor: põe CPF e número DAP.
Se o mesmo fornecedor vendeu para duas ações diferentes do PNAE, será necessário fazer
duas Autorizações de Despesa e dois Documentos de Despesa?
Não. Cadastro deve ser por item.
Esse Documento de Despesa é para o agricultor ou para a Associação?
Associação.
Valor unitário calculado automaticamente é arredondado.
Como assim Não se registra pagamento de UEX? O pagamento é do fornecedor pago com o
valor descentralizado para a UEX, certo?
A Prefeitura registra as NF.
Pagamento de UEX não se registra.
Para o Pagamento, primeiro pesquisa-se o documento de despesa?
Sim.
Os dados bancários são de onde saiu o valor? Da conta do programa ou da conta que recebeu
a descentralização? Essa conta é cadastrada? Como saber de qual valor descentralizado é
aquele pagamento?
Só da conta do programa.

É possível contratar empresa para entrega da alimentação escolar?
A justificativa da compra de agricultura familiar abaixo dos 30% é feita no SiGPC?
Em que momento é possível fazer a justificativa?
Que tipo de justificativa é acatado?
Qual o impacto de não cumprir o mínimo de 30% da Agricultura Familiar?
Qual o impacto na PC?
Ainda há Recibo de envio do Relatório de Gestão?
Quando se identifica um mandato anterior, aparecem os nomes dos conselheiros da época?
Ou são os conselheiros atuais que devem ratificar o Parecer?
Quais os prazos de prestação de contas do PNAE 2014?

Gestor 15 fevereiro e conselhos 15 março
Qual o contato para resolver problemas de cadastro dos conselhos?

.

