CACS-FUNDEB – CONSULTAS E VALIDAÇÕES

SIOPE - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação.
A destinação final do SIOPE é a sociedade, na medida em que permite o acesso a qualquer
cidadão, sem necessidade de senha, das informações declaradas pelos entes federados
(estados, Distrito Federal e municípios) sobre o quanto investem em educação no Brasil,
fortalecendo, assim, os mecanismos de controle social da aplicação de recursos em
manutenção e desenvolvimento do ensino.
Aos gestores educacionais dos estados e municípios, o SIOPE fornece informações
atualizadas sobre as receitas públicas e os correspondentes recursos vinculados à educação e
os subsidia na definição e na implementação de políticas de financiamento orientadas para a
promoção da inclusão educacional, da igualdade de oportunidades, da equidade, da
efetividade e da qualidade do ensino público.
https://www.fnde.gov.br/fnde_sistemas/siope

SIOPE-MAVS
O Módulo de Acompanhamento e Validação do SIOPE – MAVS, é uma ferramenta
informatizada, desenvolvida para facilitar o acompanhamento da aplicação dos recursos do
Fundeb, na medida em que contará com a participação ativa do Secretário de Educação e do
Presidente do CACS-FUNDEB, na avaliação e confirmação das informações prestadas pelos
entes federados junto ao SIOPE, contidas no Relatório Resumido de Execução Orçamentária –
RREO (no caso do Secretário de Educação) e no Relatório Demonstrativo do Fundeb (no caso
do Presidente do CACS-FUNDEB).
https://www.fnde.gov.br/mavs/#!/

SIGECON
O SIGECON visa contemplar todos os procedimentos necessários para que os Conselhos de
Controle Social dos Programas do FNDE, como o Conselho de Alimentação Escolar – CAE e o
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB - CACS possam efetuar seu
parecer conclusivo sobre a Prestação de Contas de suas Entidades Executoras.
https://www.fnde.gov.br/sigecon/login.xhtml;jsessionid=uiuYAkQt9biq2BIr3c63B3N7.ed535820b938-30ca-bf0c-38abb5e153cc

SISWEB-TESOURO
Para consulta acerca do recebimento de verbas constitucionais.
https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2600:1

PRECATÓRIOS E VERBAS COMPLEMENTARES
Precatórios: https://www.fnde.gov.br/siope/consultarPrecatorioMunicipal.do
Complementações:
VAAF – Valor Aluno Ano FUNDEB – Biguaçu recebe (6.241,16) R$ 4.397,91 mínimo
VAAT – Valor Aluno Ano TOTAL (Equidade) – Biguaçu não recebe (4.281,99) 4.837,41
mínimo
VAAR – Valor Aluno Ano RESULTADOS EDUCACIONAIS (SAEB-PISA) – Biguaçu recebe,
mas aguarda resultados.

OUTRAS INFORMAÇÕES:
1. Portaria Ministerial nº 8 (24/09/2021) – Altera valor do VAAT e VAAF e reorganiza os
municípios contemplados pelos mesmos. Previsão de repasse.
https://www.cnm.org.br/informe/estimativa_fundeb
2, Consulta geral de repasses:
https://www.fnde.gov.br/index.php/component/k2/item/972?Itemid=1210
3. Novo prazo para complementação VAAT 2022. (2019)
https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/conteudo/conteudo.jsf?id=34303
4. Rateios: Sem fundamentação legal, mesmo que com anuência de alguns TCs.
Possibilidade de ação no STF e responsabilização fiscal do ente estadual/municipal.

