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Parte I- Definição, Objetivos, Utilidade, Características, Funcionalidades, e Resultados
Esperados.

1.1.

O que é o SIOPE?

É um sistema informatizado, instituído para coleta, processamento, disseminação e
acesso público às informações referentes aos orçamentos públicos de educação dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, sem prejuízo das atribuições próprias dos Poderes
Legislativos e dos Tribunais de Contas. O sistema é de acesso público via internet, e é
operacionalizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) que
disponibiliza as informações no sítio www.fnde.gov.br.

1.2.

Quais são os objetivos do SIOPE?

Os objetivos do SIOPE foram estabelecidos pela Portaria/MEC nº. 844, de
08/07/2008, e são os seguintes:

Objetivo Principal:
Levar ao conhecimento da sociedade o quanto se investe na educação pública no
Brasil segundo esfera de governo (federal, estadual e municipal), fortalecendo os mecanismos
de controle social e contribuindo para a garantia da efetividade e da eficácia dos investimentos
públicos no setor educacional e, em última instância, para a melhoria da qualidade dos serviços
prestados pelo Estado à sociedade.

Outros objetivos:
I - Constituir base de dados nacional detalhada sobre receitas e investimentos
públicos em educação de todos os entes federativos;
II - Estabelecer padrão mínimo de oportunidades educacionais para o ensino,
baseado no cálculo do gasto 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);
III - 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;
IV - Subsidiar a elaboração de políticas educacionais em todos os níveis de
Governo;
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V - Produzir indicadores de eficiência e eficácia dos investimentos públicos em
educação;
VI - Monitorar a aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação –
FUNDEB; e
VII - 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.

1.3.

Qual a importância e utilidade do SIOPE?

O SIOPE é um importante instrumento de pesquisa, avaliação e planejamento da
ação pública relacionada ao financiamento da educação, sobretudo junto aos gestores
educacionais. O sistema auxilia os gestores no delineamento de diretrizes e políticas para o setor
e no planejamento, execução, acompanhamento e avaliação das ações implementadas mediante
a utilização de informações e indicadores atualizados, produzidos pelo sistema de acordo com as
exigências legais vigentes, de modo a permitir a visualização isolada e conjunta dos dados e
informações dos entes das três esferas de governo.

1.4.

Quais são as características do SIOPE?

Suas principais características são:

1ª- é um sistema eletrônico que permite a declaração, transmissão (mediante
utilização de senha), armazenamento e extração dos dados educacionais;
2ª - requer, obrigatoriamente, a inserção e atualização permanente de dados por
parte da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
3ª - estabelece prejuízos às unidades federadas que se negarem disponibilizar as
informações requeridas;
4ª - 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;
5ª - favorece a publicidade das informações declaradas e consequente transparência
na gestão dos recursos públicos da Educação, pois o acesso às informações é livre, ou seja, não
depende de senhas;
6º - facilita o “controle legal”¹ e permite ampliação do “controle social”²;
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7ª - propicia a pesquisa acadêmica e institucional sobre investimentos públicos na
área educacional;1
8ª - proporciona condições para planejamento, execução, acompanhamento e
avaliação da ação pública relacionada ao financiamento da educação, mediante a utilização de
informações e indicadores; e,
9º - possibilita o acompanhamento dos investimentos públicos em educação ao
longo do tempo, por intermédio de séries históricas.

1.5. Quais as funcionalidades do SIOPE?

As principais funcionalidades do SIOPE são:

1ª - disponibiliza as informações prestadas pelos entes federados de acordo com a
legislação em vigor e metodologia adotada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), tais
como:
• 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,
•

Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos

serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação
básica em efetivo exercício na rede pública;

2ª - apresenta 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:

1

“controle legal”: ação de acompanhar e fiscalizar as ações do Estado. É efetuada pelos órgãos de controle
(Controladoria Geral da União, Tribunais de Contas da União, dos estados, Distrito Federal e Municípios, os
Ministérios Públicos federal, estadual e distrital) e pela sociedade civil organizada por meio de conselhos, como o
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. A competência de fiscalização é determinada por
normas legais.

social”: ação de acompanhar e fiscalizar as ações do Estado, promovida pela sociedade civil
organizada por meio de conselhos, como o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb.
A competência de acompanhamento também é determinada por normas legais.

2 “controle
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• Receitas do Fundo de Participação dos Estados e do DF (FPE), Fundo de
Participação dos Municípios (FPM), IPI Exportação, Lei Kandir, Transferências dos entes
federativos ao Fundeb, são disponibilizadas pela Secretaria de Tesouro Nacional;
• Salário Educação, Complementação da União ao Fundeb, transferências
voluntárias vinculadas ao Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE e programas como
PNAE, PDDE, PNATE, Caminho da Escola, Pró Infância, Bralf e outras liberações próprias do
FNDE;
• Número

de

matrículas

informadas

no

Censo

Escolar

segundo

níveis/modalidades de ensino por Município/Estado e disponibilizadas pelo Inep; e,
• Recursos disponibilizados pela Agência Nacional do Petróleo – ANP aos entes
federados provenientes de “royalties do petróleo”.

3ª - disponibiliza 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;
4° - permite a geração automática do Demonstrativo das Receitas e Despesas com
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – ANEXO 8 do RREO, previsto na Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF;
5º - fornece dados confiáveis e consistentes sobre os investimentos públicos em
educação; e,
6º - emite recibo ao declarante no momento da transmissão de dados.

1.6. Quais são os resultados esperados com a utilização dos dados do Siope?

Em termos práticos, o SIOPE pretende levar ao conhecimento da sociedade o
quanto os governos estaduais, municipais e distrital investem, de fato, na educação pública, em
nosso país. Espera-se que a divulgação destas informações, a médio e longo prazo:
• Favorecer a melhoria da qualidade dos serviços educacionais prestados à
sociedade pelo estado;
• Permitir a utilização dos indicadores, gerados pelo sistema, para subsidiar a
definição e a implementação de políticas públicas educacionais orientadas para a promoção da
inclusão educacional, da igualdade de oportunidades, da equidade, da efetividade e da melhoria
da qualidade do ensino público.
• Facilitar o “controle legal” dos recursos destinados à educação;
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• Fortalecer os mecanismos de acompanhamento e do controle social dos
investimentos públicos em manutenção e desenvolvimento do ensino;
• Contribuir para uma maior eficiência, efetividade e eficácia5 dos investimentos
efetuados na educação pública;
• Facilitar o processo de capacitação dos gestores educacionais no uso de
informações gerenciais; e
• Combater os desvios e má aplicação dos recursos públicos vinculados à
educação.

Parte II- Instalação do programa, Versões do sistema, Cuidados no preenchimento dos
formulários, Planilhas a serem Preenchidas, Funções oferecidas pelo sistema, e Suporte
Técnico.

2.1 Como obter e instalar o programa do SIOPE?

Os programas para preenchimento do SIOPE estão disponíveis para download no
sítio do FNDE na internet, especificamente na página do SIOPE. Para realizar esta instalação é
necessário seguir os seguintes passos:

1. Acesse o endereço eletrônico http://www.fnde.gov.br/fnde_sistemas/siope/ .
2. Na página do SIOPE, clique no link “Downloads”.
3. Na página de Downloads, clique no link de um dos instaladores disponíveis para
salvar o arquivo para o seu computador:
• Instalador do Sistema para Estados (e para o Distrito Federal); ou
• Instalador do Sistema para Municípios.
4. Após baixar o instalador para o computador, execute-o e siga as instruções
mostradas. Concluída a instalação, execute o programa SIOPE para iniciar o processo de
preenchimento.

2.2. Como proceder para solucionar problemas com a versão do programa?

O funcionamento do sistema requer periódica atualização, fator que gera novas
versões, colocadas à disposição dos usuários. Se o usuário perceber algum problema no
funcionamento do sistema na versão instalada em sua máquina, é recomendável acessar a página
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do SIOPE em http://www.fnde.gov.br/fnde_sistemas/siope/downloads e verificar se a versão
que está sendo utilizada é a mesma que está disponível para instalação. Caso não seja a versão
mais atualizada, o usuário deverá adotar os seguintes procedimentos para efetuar atualização do
sistema.
Abra o sistema do SIOPE disponível em seu computador, clique no menu
“Arquivo”, a seguir clique na opção “Criar Cópia de Segurança”. O usuário deverá escolher
uma pasta no computador para que o sistema salve em arquivo os dados digitados no SIOPE. A
seguir, baixe e instale a nova versão do SIOPE. Os dados preenchidos na versão antiga devem
estar disponíveis na nova versão. Caso os dados não sejam reconhecidos, restaure a cópia de
segurança por meio da opção “Restaurar cópia de segurança” no menu “Arquivo”.

2.3. Quais são os cuidados necessários a serem adotados pelos usuários para o
preenchimento das planilhas do SIOPE?

Leia com atenção as instruções que se seguem, pois elas são um guia que auxiliará
no correto preenchimento das planilhas.

1ª - A fonte principal de informações para o preenchimento dos formulários é o
Balanço Geral ou os Balancetes Analíticos. No caso de haver detalhamentos que não estejam
registrados nestes documentos, deve-se recorrer a fontes alternativas junto ao Gestor
educacional para se obter as informações necessárias para o preenchimento correto dos dados.
2ª - A classificação orçamentária e os códigos utilizados planilhas de receita e
despesa com Educação são os determinados por Portarias Interministeriais da STN/SOF, como a
nº 163, de 4 de maio de 2001, publicada no Diário Oficial da União, em 7 de maio de 2001 e nº
248, de 28 de abril de 2003, publicada no Diário Oficial da União de 30/04/03, sendo
obrigatórios para União, Estados e Municípios, para Orçamentos e Balanços, a partir de 2002.
Foram adicionados 02 dígitos aos 08 previstos nas Portarias da STN de forma a contemplar as
peculiaridades da área da Educação. Lembre-se que a STN altera e publica anualmente estas
portarias
3ª - Todos os dados devem ser informados com os centavos a fim de se evitar
possíveis erros de arredondamento.

2.4. Em termos gerais, quais são as planilhas a serem preenchidas pelo
usuário?

Após baixar o sistema, o responsável informa os dados, que devem estar coerentes
com o Balanço Geral do ente federado. As planilhas a serem preenchidas são as seguintes:
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a) Dados Gerais;

g) Despesas com os recursos do FUNDEB;

b) Administração Direta;

h)

c) Receita Total;

Vinculados, (FNDE e Convênios com Estados

d)

Transferências

Constitucionais

e

Despesas

Legais

com

a

Despesas

Impostos

Próprias
e

com

recursos

Municípios i) Informações Complementares;
j) Demonstrativo da Função Educação

Manutenção

Desenvolvimento do Ensino- MDE;
f)

Custeadas

Financeiras e Municípios);

(somente para Estados e DF);
e)

Despesas

Custeadas

transferências

e (Administração Direta e Indireta); e
k) Declaração de Responsabilidade
com l)

Remuneração

dos

Profissionais

de

(Fonte Educação

Tesouro/Recursos Próprios);

2.5. O sistema oferece funções que facilitam o trabalho do usuário, no processo
de preenchimento dos formulários?

Sim. O sistema possui algumas funções que facilitam o trabalho do usuário, dentre
as quais:
• Incorporando dados: a operação “Incorporar dados” é utilizada para consolidar
em um único arquivo os dados de Receitas ou Despesas digitados em computadores diferentes,
ou seja, mais de uma pessoa pode trabalhar no preenchimento dos dados do SIOPE. Para
incorporar dados digitados em outro computador você deve primeiro criar uma cópia de
segurança desses dados. Veja abaixo como fazer isso em “Criando Cópia de Segurança dos
Dados” no manual do SIOPE. De posse de uma cópia de segurança dos dados a serem
incorporados selecione o menu “Arquivos” e dentro dele clique na opção “Incorporar Dados”.
Aparecerá então uma janela na qual você deve selecionar o arquivo da cópia de segurança
citada. Após selecionar o arquivo aparecerá outra janela onde deve informar quais dados do
arquivo se deseja incorporar. As opções disponíveis são: Receita da Administração
Consolidada, Despesa da Administração Consolidada, Informações Complementares,
Demonstrativo da Função Educação. É importante observar que os dados preenchidos
anteriormente nas opções selecionadas serão eliminados no processo de incorporação. Se por
exemplo o usuário preenche os dados de Receita e ao incorporar dados de outro arquivo
seleciona a opção Receita Direta na tela supracitada, então os dados de Receita previamente
informados serão sobrepostos;
• Exportando dados para arquivo CSV: o SIOPE permite que os dados
preenchidos nas planilhas sejam exportados para um arquivo em formato de texto separado por
ponto-e-vírgula (CVS) que pode ser lido por vários softwares como planilhas eletrônicas, por
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exemplo. Para realizar esta exportação acesse o menu “Arquivo” e selecione a opção “Exportar
dados para arquivo CSV” e o SIOPE mostrará uma tela onde você deve informar se deseja
exportar para o arquivo todas as planilhas do sistema ou apenas o item selecionado e suas
planilhas. Selecione a opção desejada e clique em OK. Em seguida selecione o diretório onde
deseja salvar, informe o nome do Arquivo, clique em Salvar e aguarde até que o SIOPE termine
a exportação. Esta opção NÃO deve ser usada como cópia de segurança dos dados. Para isso
veja “Criando Cópia de Segurança dos Dados” acima;
• Importando dados de arquivo CSV: assim como permite “Exportar os dados
para Arquivos CSV” o SIOPE também permite que você importe os dados de um arquivo neste
formato. Para isso acesse o menu “Arquivo” e selecione a opção “Importar Dados de Arquivo
CSV”. Em seguida selecione o arquivo que contém os dados a serem importados. Após
selecionar o arquivo, o SIOPE perguntará se você deseja importar todos os dados do arquivo ou
apenas um item e suas planilhas. Caso escolha a segunda opção tenha a certeza de que
selecionou anteriormente o item correto na lista de itens na parte esquerda da tela do SIOPE.
Após marcar a opção desejada clique em OK e aguarde enquanto o sistema importa os dados.

2.6. A equipe do SIOPE oferece suporte técnico para facilitar o trabalho de
inserção de dados, efetuado pelo usuário/parceiro?

Sim. Caso haja alguma dúvida no preenchimento dos dados que não possa ser
esclarecida pelas instruções do Manual de Orientação ao Usuário, entre em contato com o
suporte técnico nacional do SIOPE, por meio da opção “Fale Conosco”, presente na página do
Siope, ou pelos telefones disponíveis na mesma seção.

Parte III- Senha, Transmissão dos dados, Impossibilidade de preencher os dados,
Problemas que ocorrem na Transmissão dos Dados, Críticas mais comuns que impedem a
Transmissão dos Dados, Periodicidade, Regularização de Pendências, Fonte de dados,
Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (CAUC).

3.1. Qualquer pessoa pode transmitir os dados do Siope?

Não. O processo de transmissão é realizado apenas pelo usuário responsável pela
ação de preenchimento. Duas informações que permitirá a transmissão dos dados serão
solicitadas pelo sistema:

a) a senha; e
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b) o número do recibo de transmissão das informações do ano anterior.

Quanto à senha, é importante lembrar que ela é enviada pelo FNDE aos chefes do
poder executivo do estado, do Distrito Federal e municípios e/ou aos seus respectivos
Secretários (as) de Educação após solicitação pelo Fale Conosco do SIOPE, conforme
instruções a seguir:

Atenção!
Tanto na solicitação de senha para o SIOPE quanto havendo o extravio ou bloqueio da senha
de transmissão de dados ao SIOPE, o ente deverá solicitar nova senha ao FNDE, mediante
Ofício, observando-se o que segue:
• a concessão de senha para transmissão de dados ao SIOPE é restrita ao Chefe do Poder
Executivo estadual ou municipal, podendo, mediante autorização e a seu critério e risco, ser
concedida ao Secretário de Educação;
• o Ofício deve ser lavrado em papel timbrado do ente governamental, assinado pelo Chefe do
Poder Executivo estadual ou municipal e conter o nome completo, cargo, número do CPF e email do responsável pela transmissão de dados ao SIOPE;

• o Ofício deve ser digitalizado e encaminhado por meio do nosso canal Fale
Conosco, criando uma solicitação com Assunto: Senha de Transmissão através do Link:
https://www.fnde.gov.br/siopefaleconosco/index.php/publico.
A senha será enviada pela equipe técnica do SIOPE para o e-mail indicado.
Após o preenchimento dos dados, eles poderão ser transmitidos por meio
eletrônico, seguindo-se os seguintes passos:

1. Os dados declarados deverão passar pelos “filtros de consistência”. Para efetuar
este procedimento, o usuário deverá selecionar e clicar, no sistema, a opção.
2. Após esta ação, surge uma tela solicitando que você usuário efetue a conferência
dos dados.

A partir deste momento duas situações podem acontecer:

a) Se as informações declaradas estiverem de acordo com os “filtros” do Siope,
surgirá uma mensagem de que tudo está correto, e que os dados estão prontos para serem
transmitidos;
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b) Se as informações declaradas não estiverem dentro das margens de erro
determinadas pelo sistema, surgirão as seguintes mensagens:
• Lista de informações assinaladas com (X), este sinal representa crítica grave,
fato que impede a transmissão dos dados. Caso o usuário queira acessar o problema para
resolvê-lo, basta clicar em cima da linha da crítica que o sistema abrirá o local onde está
localizado o problema para as devidas providências. Informações marcadas com um triângulo
amarelo com exclamação, os “avisos”, representam apenas um alerta do programa que chama a
atenção do usuário para a existência de dados possivelmente inconsistentes, ou ainda não
informados. Porém não impedem a transmissão, por não influenciar nos cálculos das
vinculações constitucionais.

O usuário deverá, em campos próprios do sistema, informar seu e-mail e sua senha
(previamente enviada pelo FNDE ao secretário de Educação) para transmissão dos dados.

4. Após os ajustes necessários, é hora da transmissão dos dados. A mesma é
realizada de forma eletrônica por meio da opção “Transmitir dados”, do “SIOPE-Net”.
5. O sistema, depois da transmissão de dados fornece um recibo, que será enviado
automaticamente para o e-mail informado pelo usuário.

3.2- Não estou conseguindo transmitir os dados do SIOPE, como posso
verificar o que está ocorrendo?

Para tal procedimento o usuário deverá verificar a mensagem retornada pelo
sistema:

A- se existem críticas que impedem a transmissão dos dados;
B- se a senha de transmissão do SIOPE foi digitada corretamente;
C- se o número do recibo de transmissão do exercício anterior foi digitado
corretamente na seção Dados Gerais do SIOPE;
D- se o ente federado possui um “Proxy” em sua rede de computadores. Nesse
caso, o suporte de informática do ente federado deverá configurar as informações de “Proxy” no
SIOPE-NET por meio do botão “Proxy”.
E – se o antivírus não estiver desabilitado e a porta 80 do Firewall não estiver sido
liberada. Logo, necessita-se que tais providências sejam tomadas para que não prejudique o
referido envio.
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3.3 Como proceder com relação às críticas, que informam despesas da
subfunção 366 – EJA e/ou 367 - educação especial não foram preenchidas?

Essas críticas tratam de matrículas informadas pelo ente federado ao Censo Escolar
do INEP. Desse modo, o sistema SIOPE entende que se existem matrículas deve haver despesas
pelo menos as referentes a vencimentos e vantagens fixas – salários dos professores, material de
consumo e serviços de terceiros. Estas despesas podem estar incluídas na subfunção Ensino
Fundamental. Basta que o usuário separe estas despesas que as críticas serão resolvidas.

3.4 Como proceder com relação à crítica que informa despesas com os
recursos do FUNDEB são maiores que as receitas do Fundo?

O valor da despesa empenhada com o FUNDEB não pode ser superior ao valor
informado na receita na conta 4.17.24.01.00.00 – Transferências de Recursos do FUNDEB mais
o valor da conta 4.13.25.01.02.00 referente à aplicação financeira. A Lei n° 11.494/2007, que
regulamentou o FUNDEB, estabelece no art. 21 que os recursos dos Fundos, inclusive os
oriundos de Complementação da União, deverão ser utilizados no exercício financeiro em que
lhes forem creditados. Assim sendo, caso o ente federado tenha saldos de exercícios anteriores
do FUNDEB, tais valores deverão ser lançados na(s) linha(s) 8.1 e/ou 8.2, pois desse modo as
informações prestadas ao SIOPE manterão coerência com os dados informados no balanço geral
do ente federado.
Caso o Município tenha um empenho de Despesa maior que o saldo financeiro dos
Recursos do Fundeb, essa diferença deve ser lançada na(s) linha(s) 3.1 e/ou 3.2 das informações
complementares.

3.5 Qual a periodicidade e o prazo de transmissão dos dados do SIOPE?

O preenchimento dos dados no SIOPE é bimestral e o prazo para transmissão dos
dados é trinta dias após o encerramento de cada Bimestre para os Municípios, Estados e DF, de
acordo com o disposto no Art. 165, § 3º da Constituição Federal, bem como os artigos 52 e 53
da lei complementar 101 de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal. É importante esclarecer que
somente será possível a transmissão dos dados de um determinado exercício se o usuário tiver
em mãos o número do recibo do exercício anterior. Caso o usuário não tenha o número de
recibo

do

exercício

anterior,

poderá

consultar

no

portal

do

https://www.fnde.gov.br/siope/recibosTransmissao.do.

3.6 Como proceder se o município/estado não possuir balanço?
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FNDE

em:

Caso seu Município/Estado esteja impossibilitado de providenciar o preenchimento
dos dados requeridos em razão do gestor anterior não ter deixado a documentação oficial em
dia, você usuário, deverá efetuar os seguintes procedimentos:

- Baixar o sistema, como explicado anteriormente;
- Iniciar o preenchimento do SIOPE, normalmente, de acordo com as orientações
contidas no “Manual de Orientação”;
- No momento em que o sistema questionar o “tipo de declaração” que está sendo
feita, marcar a segunda opção, ou seja, a “Declaração de indisponibilidade de informações que
permitam o preenchimento do Siope”, conforme figura a seguir.

Figura:

A seguir o usuário transmitirá as informações com a opção “SEM BALANÇO
- SB”.
Será necessário ajuizar ação contra a gestão anterior que não deixou a
documentação oficial em dia (Balanço).

3.7 Como identificar as pendências com o SIOPE?

Para identificar as pendências O usuário deverá acessar a página do SIOPE por
meio do sítio http://www.fnde.gov.br/fnde_sistemas/siope e selecionar as seguintes opções:

-”Relatórios Municipais”;
- “Situação de Entrega dos Municípios”: desse modo você usuário saberá da
situação em que se encontra seu município.

Lembre-se:
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No caso dos Estados e Distrito Federal, o procedimento para identificar as
pendências com o SIOPE é o mesmo do adotado pelos Municípios.

3.8 Ao Consultar o Serviço Auxiliar de Informações para Transferências
Voluntárias – CAUC, operacionalizado pela Secretaria do Tesouro Nacional, verifica-se
que o município/estado está com pendência no item 4.2 – Aplicação mínimo de recursos
em Educação. Esse caso pode ser resolvido por meio do SIOPE?

A partir de 2009, o SIOPE passou a integrar o Serviço Auxiliar de Informações
para Transferências Voluntárias (CAUC) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Desse
modo, a apuração do item 4.2 – Aplicação mínimo de recursos em Educação passou a se
basear nos dados do SIOPE. Esta apuração é determinada pela Instrução Normativa nº 2 da
STN, de 24/4/2007, publicada no Diário Oficial da União de 25/4/2007 (seção 1, pág. 43), bem
como pela Portaria Interministerial nº 424 de 30 de dezembro de 2016. Caso persista alguma
dúvida, informações adicionais poderão ser obtidas diretamente no site da STN na opção Fale
conosco.

Parte IV- Ações de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), Receitas e Despesas de
MDE; Ações consideradas e não consideradas de MDE, Despesas com Aquisição de Gêneros
Alimentícios; Despesas com Pagamento de Aposentadorias e Pensões.

4.1. O que são ações de manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE)?

As “Ações de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE” são todas
aquelas que visam alcançar os objetivos básicos da educação nacional: educação de qualidade
para todos. São ações voltadas à obtenção dos objetivos das instituições educacionais de todos
os níveis.
Para melhor compreensão, é importante destacar que a Lei n° 9.394/96 - Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB pressupõe que o sistema educacional coloque o
foco da educação na escola e no aluno. Daí a necessidade de vinculação necessária dos recursos
financeiros a estes objetivos básicos e as competências de cada ente governamental.
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4.2. Quais são as receitas de impostos e transferências vinculadas à
manutenção e desenvolvimento do ensino - MDE?

A Constituição Federal de 05 de outubro de 1988 estabelece no artigo 212 que os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão anualmente no mínimo 25% (vinte e cinco
por cento) da receita resultante de impostos, compreendendo a proveniente de transferências, na
manutenção e desenvolvimento do ensino (EC n° 14/96 e EC n° 53/2006).
O SIOPE prevê que os entes federados informem todas as suas receitas segundo a
natureza. Entretanto, somente parte dessas receitas compõem as receitas vinculadas à educação,
entre elas estão:
• Receitas de Impostos Municipais
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU.
Dívida Ativa do IPTU
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida
Ativa do IPTU.
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI.
Dívida Ativa do ITBI
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida
Ativa do ITBI.
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS.
Dívida Ativa do ISS
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Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida
Ativa do ISS.
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF.
Dívida Ativa do IRRF
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida
Ativa do IRRF.
• Receitas de Impostos Estaduais
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ICMS.
Dívida Ativa do ICMS
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida
Ativa do ICMS.
Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação- ITCD
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITCD.
Dívida Ativa do ITCD
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida
Ativa do ITCD.
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPVA.
Dívida Ativa do IPVA
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida
Ativa do IPVA.
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF.
Dívida Ativa do IRRF
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida
Ativa do IRRF.
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU (Exclusivo do
DF)
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU
Dívida Ativa do IPTU
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida
Ativa do IPTU.
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (Exclusivo do DF)
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI
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Dívida Ativa do ITBI
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida
Ativa do ITBI.
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (Exclusivo do DF)
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS
Dívida Ativa do ISS
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida
Ativa do ISS.
Imposto Territorial Rural - ITR (Exclusivo do DF)
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR
Dívida Ativa do ITR
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida
Ativa do ITR.
ISS/ICMS Simples (Exclusivo do DF)
•

Receitas de Transferências dos Municípios
Cota-Parte FPM (União)

Cota-Parte

IPVA

(Município)

Cota-Parte ITR(União)

Cota-Parte

ICMS

(Município)

Cota-Parte

IPI–

ICMS - Desoneração –

Exportação (União)

Lei

Kandir

Complementar

–

Lei

nº87/1996

(Município)

Cota-Parte IOF – Ouro (União)
• Receitas de Transferências dos Estados
Cota-Parte FPM (União)

Cota-Parte IPVA (Estado)

Cota-Parte ITR(União)

Cota-Parte ICMS (Estado)
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Cota-Parte

IPI

–

ICMS - Desoneração –

Exportação (União)

Lei

Kandir

Complementar

–

Lei

nº87/1996

(Estado)
Cota-Parte IOF – Ouro (União)

4.3. Quais são as despesas em que devem ser investidos os recursos de
MDE?

Em relação ao financiamento da educação, a própria LDB estabelece em seu art. 70
as “Ações Financiáveis” e no art. 71 as “Ações não Financiáveis”, ou seja, são estabelecidas
legalmente as despesas que poderão ser realizadas com recursos do MDE e despesas que não
poderão ser realizadas com os referidos. No quadro abaixo identificamos cada uma delas:

Tabela 1. Ações financiáveis e não financiáveis
Ações financiáveis

Ações não financiáveis

6

I - remuneração e aperfeiçoamento do pessoal

I - pesquisa, quando não vinculada às instituições de

docente e demais profissionais da educação;

ensino, ou, quando efetivada fora dos sistemas de
ensino,

que

não

vise,

precipuamente,

ao
7

aprimoramento de sua qualidade ou à sua expansão .
II - aquisição, manutenção, construção e

II - subvenção a instituições públicas ou privadas de

conservação de instalações e equipamentos

caráter assistencial, desportivo ou cultural;

necessários ao ensino;
III – uso e manutenção de bens e serviços

III - formação de quadros especiais para a

vinculados ao ensino;

administração pública, militares ou civis, inclusive
diplomáticos.

IV - levantamentos estatísticos, estudos e

IV - programas suplementares de alimentação,

pesquisas

ao

assistência médico - odontológica farmacêutica e

aprimoramento da qualidade e à expansão do

psicológica, programas assistenciais aos alunos e seus

ensino;

familiares e outras formas de assistência social;

visando

precipuamente

V - realização de atividades - meio
necessárias ao funcionamento dos sistemas de

V - obras de infraestrutura, ainda que realizadas para
beneficiar direta ou indiretamente a rede escolar;

ensino;
VI - concessão de bolsas de estudo a alunos de

VI - pessoal docente e demais trabalhador da

escolas públicas e privadas;

educação, quando em desvio de função ou em
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VIII - aquisição de material didático-escolar e

atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do

manutenção de programas de transporte escolar.

ensino.2

Para deixar mais claro o que são despesas com MDE, leia atentamente as
informações a seguir:

I - Remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e dos profissionais da educação,
contemplando:

a) Remuneração e capacitação sobre formação continuada de trabalhadores da
educação básica, com ou sem cargo de direção e chefia, incluindo os profissionais do magistério
e outros servidores que atuam na realização de serviços de apoio técnico-administrativo e
operacional10, como por exemplo, a manutenção de ambientes e instituições do respectivo
sistema de ensino básico.
b) Remuneração do (a) secretário (a) de Educação do respectivo ente
governamental (ou dirigente de órgão equivalente) apenas se a atuação deste dirigente se limitar
à educação, e, no segmento da educação básica que compete ao ente governamental oferecer
prioritariamente, na forma do art. 211, §§ 2º e 3º da Constituição Federal.
c) Formação inicial e/ou continuada de professores da educação básica, sendo:
•

Formação Inicial: relacionada à habilitação para o exercício profissional da

docência, de conformidade com o disposto no art. 62 da LDB, que estabelece, para os docentes
da educação básica, exigência de formação em nível superior (licenciatura plena, na área
exigida), mas admite como formação mínima a de nível médio, modalidade “normal”, para o
exercício da docência na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental. Nesta
etapa de formação, devem ser incluídas as ações para a habilitação de professores leigos11; de
conformidade com a política, planos, diretrizes e critérios definidos no âmbito dos respectivos
poderes públicos estaduais e municipais.
• Formação Continuada: voltada para a atualização, expansão, sistematização
e/ou aprofundamento dos conhecimentos, na perspectiva do aperfeiçoamento profissional que,
de forma contínua, deve ser promovido pelos estados, DF e municípios, mediante programas
com esse objetivo, assegurados nos respectivos Planos de Carreira e Remuneração do
Magistério. Em relação a estes cursos, por se tratar de cursos livres, o MEC não realiza o
6
Por remuneração devemos entender o total de pagamentos (salário, encargos sociais incidentes e gratificações
como: tempo de serviço, titulação, dentre outras, previstas na lei de cargos e salários) devidos aos profissionais do
magistério da educação, integrantes do quadro de servidores do Estado, Distrito Federal ou Município.
7
Podem ser citadas como exemplo destas pesquisas: político/eleitorais ou destinadas a medir a popularidade dos
governantes, ou ainda, de integrantes da administração e pesquisa com finalidade promocional ou de publicidade
da administração ou de seus integrantes.
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credenciamento de instituições que os oferecem. No entanto, torna-se necessária a verificação
sobre eventuais exigências relacionadas ao funcionamento dessas instituições junto aos
Conselhos Estaduais ou Municipais de Educação. Mas, independentemente de eventuais
exigências nesse sentido, é importante atentar para os aspectos da qualidade e da reconhecida
capacidade técnica das pessoas (física ou jurídica) contratadas para a prestação desses serviços.

II - Aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos
necessários ao ensino:

a) aquisição de imóveis já construídos ou de terrenos para construção de prédios
destinados a escolas ou órgãos do sistema de ensino básico;
b) ampliação, conclusão e construção de prédios, poços, muros e quadras de
esportes nas escolas e outras instalações físicas de uso exclusivo da educação básica;
c) aquisição de mobiliário e equipamentos voltados para o atendimento exclusivo
das necessidades da educação básica pública (carteiras, cadeiras, mesas, armários, mimeógrafos,
retroprojetores, computadores e periféricos, televisores, antenas etc.);
d) manutenção dos equipamentos existentes (máquinas, móveis, equipamentos
eletroeletrônicos, etc.), inclusive com aquisição de produtos/serviços necessários ao seu
funcionamento (tintas, graxas, óleos, combustíveis, energia elétrica, assistência técnica, serviços
elétricos, mecânicos, hidráulicos, reparos, reformas, reposição de peças, revisões etc.);
e) reforma total ou parcial de instalações físicas (rede elétrica, hidráulica, estrutura
interna, pintura, cobertura, pisos, muros, grades etc.) das instituições de ensino da educação
básica.3

III - Uso e manutenção de bens vinculados ao sistema de ensino:

a) aluguel de imóveis e equipamentos;
b) manutenção de bens e equipamentos (mão de obra especializada, materiais e
peças de reposição diversas, lubrificantes, combustíveis, reparos etc.);
c) conservação das instalações físicas utilizadas na educação básica (reparos,
limpeza etc.);
d) despesas com serviços de energia elétrica, água e esgoto, serviços de
comunicação e informática etc.

11

Professores leigos: em relação à educação básica, são aqueles que atuam na educação infantil e das séries iniciais
do ensino fundamental sem a formação em nível médio, na modalidade normal (antigo Magistério) e os professores
das séries finais do ensino fundamental e do ensino médio sem curso superior de licenciatura plena na área
específica de atuação.
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IV - Levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando ao aprimoramento da
qualidade e à expansão do ensino:

a) levantamentos estatísticos (relacionados ao sistema de ensino) objetivando o
aprimoramento da qualidade e a expansão da educação básica;
b) organização de banco de dados, realização de estudos e pesquisas que visem à
elaboração de programas, planos e projetos voltados à educação básica.

V - Realização de atividades necessárias ao funcionamento do ensino:

Despesas inerentes ao custeio das diversas atividades relacionadas ao adequado
funcionamento dos estabelecimentos de ensino da educação básica, das quais pode se destacar:

a) serviços diversos (vigilância, limpeza e conservação, entre outros);
b) aquisição do material de consumo utilizado nas escolas e demais órgãos do
sistema (papel, lápis, canetas, grampos, colas, fitas adesivas, gizes, cartolinas, água, produtos de
higiene e limpeza, tintas, etc.).

VI – Amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto nos
itens acima:

Quitação de empréstimos (principal e encargos) destinados a investimentos em
educação básica pública (financiamento para construção de escola do ensino fundamental, por
exemplo).

VII - e Aquisição de material didático-escolar manutenção de transporte escolar

a) aquisição de materiais didático-escolares diversos destinados a apoiar o trabalho
pedagógico na escola (material desportivo utilizado nas aulas de educação física; acervo da
biblioteca da escola, como livros, atlas, dicionários, periódicos; lápis; borrachas; canetas;
cadernos; cartolinas; colas etc.);
b) aquisição de veículos escolares apropriados ao transporte de alunos na zona rural
devidamente equipados e identificados como de uso específico nesse tipo de transporte, em
observância ao disposto no Código Nacional de Trânsito (Lei nº. 9.503, de 23.09.97). Os tipos
de veículos destinados ao transporte de alunos, desde que apropriados ao transporte de pessoas,
devem se encontrar licenciados pelos competentes órgãos encarregados da fiscalização e dispor
de todos os equipamentos obrigatórios, principalmente no que tange aos itens de segurança.
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Podem ser adotados tipos, modelos e marcas diferenciadas de veículos, em função da
quantidade de pessoas a serem transportadas, das condições das vias de tráfego, dentre outras,
podendo, inclusive, ser adotados veículos de transporte hidroviário;
c) manutenção de veículos utilizados no transporte escolar, garantindo-se tanto o
pagamento da remuneração do(s) motorista(s) quanto dos produtos e serviços necessários ao
funcionamento e conservação desses veículos, como combustíveis, óleos lubrificantes,
consertos, revisões, reposição de peças, serviços mecânicos etc.;
d) locação de veículos para o transporte de alunos da zona rural, desde que essa
solução se mostre mais econômica e o (s) veículo (s) a ser (em) locado (s) reúna (m) as
condições necessárias a esse tipo de transporte, de forma idêntica às exigências a serem
observadas em relação aos veículos próprios.4

Os recursos de impostos e transferências vinculados à educação não poderão ser
utilizados para financiar despesas com:

a) ações de caráter puramente assistenciais, desportivas ou culturais, voltadas à
assistência comunitária ou às crianças e adolescentes, desvinculadas do ensino, tais como
distribuição de cestas básicas, financiamento de clubes ou campeonatos esportivos, manutenção
de festividades típico-folclóricas do ente federado;
b) dirigidas à atenção básica de saúde (campanhas de saúde bucal, de prevenção de
doenças sexualmente transmissíveis, etc.);
c) que envolvam segurança pública e/ou policiamento;
d) relacionadas com campanhas educativas (trânsito, meio-ambiente, saúde,
cidadania, direitos humanos, consumidor, etc.);
e) que envolvam atividades de difusão cultural, esportes ou lazer não integrantes do
currículo escolar.
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4.4 – Para comprovação da utilização dos recursos com a Aquisição de
gêneros alimentícios a serem utilizados na merenda do escolar são consideradas como de
manutenção e desenvolvimento do ensino – MDE?

Não, visto que essas despesas não se caracterizam como sendo de manutenção e
desenvolvimento do ensino. Ao contrário, o art. 71 da Lei 9.394/2006 – LDO impede
textualmente que tal despesa seja considerada como sendo de manutenção e desenvolvimento do
ensino.

4.5 - Para comprovação da utilização dos recursos com aposentadorias e
pensões são consideradas como despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino –
MDE?

São consideradas despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino aquelas
realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais. Sobre
esse aspecto o art. 70, inciso I, da Lei 9.394/96 - LDB determina que, no que se refere a gastos
com pessoal, considerem-se as despesas destinadas à remuneração e ao aperfeiçoamento do
pessoal docente e demais profissional da educação, excetuando-se as despesas com pessoal
quando em desvio de função ou em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino,
conforme previsto no art. 71, inciso VI, da Lei acima referida.
A Constituição Federal, por sua vez, distingue expressamente em seu texto as
expressões provento, pensão e remuneração, de forma que o termo remuneração se aplica a
servidores ativos, o termo proventos a inativos e o termo pensão aos pensionistas, in verbis:

Art. 37.
XI a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos
públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de
mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões...

Art. 40.
§ 2º Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão,
não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a
aposentadoria ou que serviu de referências para a concessão da pensão.
§ 3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua
concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do
servidor aos regimes de previdências de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.
23

Adicionalmente, o art. 22, inciso I, da Lei 11.494/07 determina expressamente o
conceito de remuneração para profissionais do magistério.

Art. 22. Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos
Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da
educação básica em efetivo exercício na rede pública.

Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se:
I - remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais do magistério da
educação, em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da
estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, Distrito Federal ou Município, conforme o
caso, inclusive os encargos sociais incidentes;

Portanto, a partir do exposto acima, e considerando a interpretação conjunta dos
artigos 37 e 40 da CF/88, os art. 70 e 71 da Lei 9.394/96 e o art. 22 da Lei 11.494/07, conclui-se
que, para fins do limite constitucional com manutenção e desenvolvimento do ensino, devem-se
considerar apenas as despesas destinadas à remuneração e ao aperfeiçoamento dos profissionais
em educação e que exerçam cargo, emprego ou função na atividade de ensino, excluindo-se, por
conseguinte, as despesas que envolvam gastos com inativos e pensionistas, pois a lei faz
distinção entre as espécies de rendimento: remuneração, proventos e pensões. As despesas com
inativos e pensionistas devem ser classificadas como despesas de Previdência Social.

Parte V- Método de Cálculo de Aplicação dos Recursos em Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino, Deduções, Impressão de Relatórios.

5.1. Qual é o método de cálculo do percentual de recursos próprios aplicados
em manutenção e desenvolvimento do ensino?

O SIOPE, visando à padronização de tratamento gerencial, calculará a aplicação da
receita vinculada à manutenção e desenvolvimento do ensino de cada ente federado, de acordo
com a seguinte fórmula:

Sendo:
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DP = Despesas Próprias, são recursos oriundos do Tesouro do
Município/Estado, Provenientes de impostos e transferências;
FUNDEB = Despesas com recursos do FUNDEB;
Ded. = Deduções consideradas para fins de limite constitucional (vide
RREO);
R Imp = Receita de impostos e Transferências.

5.2. Quais são as deduções realizadas para fins de limite constitucional?

Para fins de cálculo de MDE, o sistema Siope efetua algumas deduções legais
consideradas para fins de limite constitucional, que são as seguintes:
• Resultado líquido nas transferências do FUNDEB - ganhos ou acréscimos em
decorrência do número de matriculas na educação básica;
• Despesas custeadas com a Complementação da União do FUNDEB;
• Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB;
• Despesas custeadas com o superávit financeiro, do FUNDEB;
• Despesas custeadas com o superávit financeiro, de outros recursos de impostos;
• Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos
de impostos vinculados;
• Cancelamento, no exercício, de restos a pagar inscritos com disponibilidade
financeira de recursos do ensino;
• Despesas custeadas com aplicação financeira de convênios, bem como de outros
recursos de impostos vinculados ao ensino.

5.3. Que outras despesas não serão consideradas no cálculo dos investimentos
públicos em MDE?

Não serão computadas no cálculo do MDE quaisquer outras despesas realizadas em
ações não consideradas típicas de manutenção e desenvolvimento do ensino, limitadas àquelas
realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais
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conforme preceitua o caput do artigo 70 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, tais
como:
• Despesas custeadas com recursos vinculados (PNAE – Programa Nacional de
Alimentação do Escolar, PNATE – Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar,
PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola, Salário Educação);
• Despesas com royalties do petróleo, indenizações por áreas alagadas, ou seja,
despesas com recursos que não compõem as receitas vinculadas a MDE;
• Despesas com convênios realizados com recursos do FNDE (Caminho da
Escola, PROINFÂNCIA, RESTFÍSICA, etc.), convênios com Estados e Municípios.

5.4. O cálculo do SIOPE leva em consideração as receitas e despesas do
Fundeb?

Dos 25% (vinte e cinco por cento) das receitas destinadas à Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino, 20% (vinte por cento) de algumas comporão o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação - FUNDEB, entre elas:
• Imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos
– ITCD.
• Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transportes interestadual e intermunicipal e de comunicação – ICMS.
• Imposto sobre a propriedade de veículos automotores – IPVA.
• Parcela do produto da arrecadação do imposto que a União eventualmente
instituir no exercício da competência que lhe é atribuída.
• Parcela do produto da arrecadação do imposto sobre a propriedade territorial
rural – ITR.
• Parcela do produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de
qualquer natureza e do imposto sobre produtos industrializados devida ao Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal – FPE.
• Parcela do produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de
qualquer natureza e do imposto sobre produtos industrializados devida ao Fundo de Participação
dos Municípios – FPM.
• Parcela do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados
devida aos Estados e ao Distrito Federal; e
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• Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos previstos neste artigo,
bem como juros e multas eventualmente incidentes.

Além

dos

recursos

acima

mencionados,

os

Fundos

contarão

com

a

Complementação da União. A União complementará os recursos dos Fundos sempre que no
âmbito de cada Estado e no Distrito Federal, o valor médio ponderado por aluno não alcançar o
mínimo definido nacionalmente, fixado de forma a que a complementação da União não seja
inferior aos valores previstos no inciso VII do caput do art. 60 do ADCT.

Parte VI- Consequências, Importância das informações e acesso; Consulta aos Relatórios e
Impressão dos dados informados.

6.1. Quais consequências serão atribuídas aos entes que não transmitirem os
dados do SIOPE?

A Portaria MEC n° 844, de 08.07.2008, estabelece no seu art. 3°:
”A partir de 1º de janeiro de 2009 o preenchimento completo e atualizado do
SIOPE pelos Estados, Distrito Federal e Municípios será condição para a celebração de
convênios e termos de cooperação com o Ministério da Educação ou órgãos da administração
indireta a ele vinculados”.
A partir de 2009, o SIOPE passou a integrar o Serviço Auxiliar de Informações
para Transferências Voluntárias– CAUC operacionalizado pela Secretaria do Tesouro Nacional
que estabelece para liberação de transferências voluntárias – convênios a serem firmados com o
governo federal, os entes federados deverão informar ao SIOPE e cumprir o mínimo
constitucional de 25% em manutenção e desenvolvimento do ensino de acordo com
metodologia definida pela STN.
Em relação à inserção de dados falsos no Siope, de acordo com o Código Penal
Brasileiro, está previsto que:
“... o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir
indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da
Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para
causar dano”.
A pena prevista é de reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos e multa.

6.2. Qual a importância dos dados informados por meio do SIOPE para os
conselhos de Controle Social?
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Estes conselhos devem utilizar as informações disponibilizadas pelo sistema para
acompanharem os dados sobre os investimentos específicos em educação nos Estados,
Municípios e Distrito Federal, e, também, acompanharem se o poder executivo local está
cumprindo a determinação legal referente à vinculação constitucional de impostos e
transferências em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.

6.3. O acesso às informações é restrito aos Conselhos e órgãos envolvidos com
a educação?

Importante esclarecer que não somente os Conselhos possuem o privilégio de obter
informações em relação aos investimentos públicos efetuados com educação pelas três esferas
de governo (federal, estadual, DF e municipal). Qualquer cidadão comum pode ter acesso às
informações, pois para tal não é necessária à utilização de senha de acesso.

6.4. Como consultar as informações declaradas por meio do Siope?

O interessado deverá seguir os seguintes passos:

1º Passo: acesse o sítio do FNDE (www.fnde.gov.br) e localize nos menus a opção
Sistemas. Depois clique em Siope.
2º Passo: Localize, na página do Siope, os menus que dão acesso às informações
relativas aos “Relatórios Municipais” e “Relatórios Estaduais” .

Ao se clicar “Relatórios Municipais” surgirá na tela com a relação de relatórios que
poderão ser consultados ou impressos.

6.5. Como consultar o Relatório Demonstrativo do FUNDEF/FUNDEB?

O procedimento é o mesmo explicado anteriormente. Basta lembrar que após entrar
na página do SIOPE, você usuário deverá:

1. Clicar em “Relatórios Municipais“ ou “Relatórios Estaduais“, conforme o caso;
2. Clicar em “Demonstrativo do FUNDEF/FUNDEB“;
3. Escolher: • Ano; • Período: Anual; • UF e • Município;
4. Clicar em “Consultar“.
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6.6. Como consultar o ANEXO 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) do Relatório Resumido da Execução
Orçamentária –RREO?

O Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino – MDE apresenta os recursos públicos destinados à educação, provenientes da receita
resultante de impostos e das receitas vinculadas ao ensino, as despesas com a MDE por
vinculação de receita, os acréscimos ou decréscimos nas transferências do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação – FUNDEB, o cumprimento dos limites constitucionais e outras informações para
controle financeiro.
A apresentação deste demonstrativo está prevista no ordenamento jurídico. O art.
72 da Lei nº 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB prevê a
publicação nos relatórios expressos na Constituição. O art. 165 da Constituição determina a
publicação até trinta dias após o encerramento de cada bimestre do Relatório Resumido da
Execução Orçamentária. Adicionalmente, o art. 52 da Lei Complementar nº 101, de 2000, Lei
de Responsabilidade Fiscal – LRF reafirma o prazo de publicação e informa a sua abrangência.
Para consultá-lo o usuário deverá, no sistema SIOPE:

1- Clicar em Relatórios;
2- Clicar em ANEXO 8 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)
No Portal do FNDE:
1- Acessar http://www.fnde.gov.br/fnde_sistemas/siope
2- Clicar em Relatórios Municipais ou Relatórios Estaduais, conforme o caso;
3- Clicar em Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO;
4- Escolher: • Ano; • Período: • UF e • Município;
5- Clicar em “Consultar“.

6.7. Como consultar o Demonstrativo das Receitas e Despesas com
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) - somente para o ano de 2005.

1. Clicar em “Relatórios Municipais“ ou “Relatórios Estaduais“, conforme o caso;
2. Clicar em “Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino - MDE”;
3. Escolher: • Ano; • UF; • Município;
4. Clicar em “Consultar”.
29

6.8 Como consultar o Relatório “Dados Informados”.

Este relatório disponibiliza a planilha de receita total segundo a natureza e os
investimentos públicos em MDE e FUNDEB segundo níveis/modalidades de ensino e natureza
por ente federado que tenha informado o SIOPE. Para acessar as informações o usuário deverá
seguir os seguintes passos:

1. Clicar em “Relatórios Municipais“ ou “Relatórios Estaduais“, conforme o caso;
2. Clicar em “Dados Informados”;
3. Escolher: • Ano; Período: Anual; UF; • Município;
4. Clicar em “Consultar”.

6.9 Como Consultar o relatório dos “Indicadores”?

Além dos relatórios já comentados, a partir de 2010 o Siope oferece a todos os seus
usuários outro importante relatório: “Relatório de Indicadores”. Para obter, basta acessar
“relatórios Municipais” e clicar em “Indicadores”.

Exemplo dos Indicadores de um ente Federado
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6.8. Como visualizar ou imprimir os relatórios?

Com o programa aberto e com os dados digitados, clique na opção “Relatórios”,
em seguida na opção relativa ao relatório desejado e, finalmente, “imprimir”. O sistema está
programado para imprimir em papel A4. Caso a impressão saia cortada ou faltando parte, o
usuário deverá sair do sistema, configurar a impressora por meio do PAINEL DE CONTROLE
para imprimir em papel A4, voltar ao sistema e imprimir novamente.

6.9. Planilha de Remuneração dos Profissionais de Educação.

A partir do SIOPE 2017 tornou-se obrigatório o preenchimento da planilha de
Remuneração dos Profissionais de Educação. Nesta planilha devem ser inseridos os dados sobre
os profissionais da educação que recebam qualquer parcela de sua remuneração proveniente dos
recursos do FUNDEB. Assim, os profissionais da educação que tem sua remuneração
integralmente custeada com recursos próprios do ente federado NÃO devem ser inseridos na
referida planilha.
Ressalta-se que durante o preenchimento da planilha de Remuneração dos
Profissionais de Educação o SIOPE confrontará os dados declarados nas planilhas de Despesas
com o FUNDEB com os dados lançados na planilha de Remuneração dos Profissionais de
Educação. Caso haja inconsistências neste preenchimento o SIOPE apresentará críticas que
impedem a transmissão com o fito de alertar ao usuário quanto a possíveis erros de
preenchimento.
As principais críticas relacionadas ao preenchimento do quadro de Remuneração
dos Profissionais de Educação ocorrem na divergência dos totais lançados no Grupo Natureza
de Despesas - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS – Profissionais do Magistério* com o valor
total lançado “com parcela mínima do FUNDEB 60%” do quadro de Remuneração dos
Profissionais de Educação (críticas 900.1 e 900.2) e/ou quanto ocorrem divergências dos valores
lançados no Grupo Natureza de Despesas PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS – Outros
Profissionais do Magistério** (Subfunções típicas de educação) e/ou no Grupo PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS (Subfunções atípicas de educação) com o total de valores lançados
“com parcela máxima do FUNDEB 40%” do quadro de Remuneração dos Profissionais de
Educação (críticas 900.3 e 900.4).
No caso da crítica 900.1 o sistema irá apresentá-la quando o total de despesas
LIQUIDADAS com Pessoal e Encargos Sociais - Profissionais do Magistério com recursos do
FUNDEB, conta 3.31.00.00.00.00 - Exceto inativos e obrigações patronais orçamentárias/ intraorçamentárias, estiver maior que o total lançado na coluna “com parcela mínima de 60% do
FUNDEB (a)” da planilha Remuneração do Profissional de Educação. Caso o valor total de
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despesas LIQUIDADAS com Pessoal e Encargos Sociais - Profissionais do Magistério com
recursos do FUNDEB, Exceto inativos e obrigações patronais orçamentárias/ intraorçamentárias estiver menor apresentará a crítica 900.2.
Já no caso da crítica 900.3 o sistema irá apresentá-la quando o total de despesas
LIQUIDADAS com Pessoal e Encargos Sociais – Outros Profissionais do Magistério
(Subfunções típicas de educação) e/ou no Grupo PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
(Subfunções atípicas de educação) com recursos do FUNDEB, conta 3.31.00.00.00.00 - Exceto
inativos e obrigações patronais orçamentárias/ intra-orçamentárias, estiver maior que o total
lançado na coluna “com parcela máxima de 40% do FUNDEB (a)” da planilha Remuneração do
Profissional de Educação. Caso este total de despesas LIQUIDADAS estiver menor apresentará
a crítica 900.4.
Diante destas críticas, o usuário deverá ajustar seus lançamentos de forma a
compatibilizar os dados sintéticos declarados nas planilhas de despesas com o FUNDEB com o
total dos lançamentos nominais dos profissionais de educação que recebam alguma parcela de
sua remuneração oriunda dos recursos do FUNDEB.

CONTATOS COM O MEC/FNDE/SIOPE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE
DIRETORIA DE GESTÃO DE FUNDOS E BENEFICIOS COORDENAÇÃO
GERAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDEB E DE ACOMPANHAMENTO E
DISTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
SBS, Quadra 02, Bloco F, ED. FNDE, 8° andar, CEP: 70070-929 – Brasília – DF
Ligação gratuita: 0800-616161.
Ligação paga pelo usuário:
(61) 2022-4229 / 4197 / 4198 / 4666 / 4091/ 5860/ 4064
Sítio: www.fnde.gov.br
Clicar em: Sistemas > Siope > Fale Conosco.
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