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OF. UCCI N° 045/2021 
Assunto: ALTERAÇÕES NO SIOPE E NO DEMONSTRATIVO DAS 
RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DO ENSINO – MDE 
 

 

Afonso Cláudio, 30 de março de 2021. 

 

Prezados, 

 

 

 

A Unidade Central de Controle Interno, imbuída em suas atribuições preventivas, vem 

apresentar ORIENTAÇÕES da Empresa de Software sobre a nova versão do SIOPE (Sistema 

de Informações sobre Orçamentos Público em Educação), com prazo até a presente data; 

bem como sobre as modificações do Anexo 8 - Demonstrativo das receitas e despesas com 

manutenção e desenvolvimento do ensino – MDE, com prazo até o envio da PCM. 

 

Valemo-nos desta oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração. 

 

 

 

 
 

MAYARA MOREIRA CAMPOS S. BRANDÃO                LORENA A. BARBOSA WOLFGRAMM SOBREIRO 
Controladora Interna Municipal                                    Auditora Pública Interna 

 

 
DA: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 
 
A: ASSESSORIA CONTÁBIL 
H & L Serviços Contábeis Eireli 

 

AO: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 
Ilma Sra. Jenifer Louzada Marion 

 

C/C: AO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Ilmo. Sr. Paulo Joaquim Candido Siebert 

 

 

 

 



Domingos Martins, 29 de Março de 2021.

Prezado cliente,

Recentemente, em 15 de março de 2021, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE) do Ministério da Educação, disponibilizou a nova versão do SIOPE (Sistema de
Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação) para o exercício de 2021. Ocorre que esta
nova versão modificou significativamente a estrutura dos dados e a forma como devem ser
exportados dos dados dos sistemas licenciados para a respectiva plataforma do Governo Federal.

Ao acessar a nova versão, é exibida a seguinte orientação:

Orientações para importação de dados para o SIOPE 2021

Informamos que todas as planilhas do SIOPE 2021 (Receitas, despesas e informações
complementares) foram alteradas. Assim, o layout dos arquivos utilizados para importar
os dados deve ser revisado e ajustado de acordo com cada planilha.

Para isso, siga os seguintes passos:

1) Acesse cada planilha (Receita/ Despesa / Informações Complementares /
Remuneração);
2) Faça a inserção de valores em algumas contas/linhas;
3) Acesse a opção Arquivo/Exportar dados para arquivo csv, após escolha a
opção "Apenas o item selecionado e suas planilhas";
4) Abra o arquivo csv exportado e verifique o novo layout. Observe que na planilha de
remuneração houve a inclusão de novos campos: MATRICULA e SEGMENTO DE
ATUAÇÃO.

Assim, desde a divulgação da nova versão do referido programa a E&L Produções de Software
Ltda. vem mantendo equipe de programadores e analistas dedicados exclusivamente à atualização
do layout de exportação de dados para viabilizar a transmissão de tais informações ao Governo
Federal de forma rápida e segura, contudo, as mudanças promovidas no respectivo sistema foram
muito significativas e tem consumido muito mais tempo do que o inicialmente previsto.

Apontamos a seguir as principais alterações já identificadas:

1 - Receita: O SIOPE finalmente adotou o novo ementário da receita na versão de 2021.
Isso implicou na necessidade de revisão e alteração de todas as rotinas de configuração,
controle, relatórios e geração de arquivos.
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Tais alterações já foram implementadas e ajustadas no sistema E&L Contabilidade Pública
Eletrônica e estão previstas para serem liberadas aos usuários finais em 29/03/2021, possibilitando a
exportação de dados diretamente para o SIOPE.

2 - DESPESA: O SIOPE incluiu duas novas colunas na área de “Despesa com Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino": 1) RP Processados 2021 e, 2) RP Não- Processados 2021.

Embora tenham sido incluídas apenas 02 (duas) novas colunas, para implementação da rotina que
possibilita a geração das informações no respectivo formato pelo sistema E&L Contabilidade
Pública Eletrônica, tem sido necessário desenvolver novas rotinas e procedimentos para
configuração da fonte de recurso e subelementos da despesa, além disso, será necessário incluir no
respectivo arquivo os pagamentos de restos a pagar com recursos de fontes de educação no rateio.

Em razão da complexidade envolvida e do exíguo prazo para desenvolvimento, esta rotina não
estará liberada em tempo hábil para a próxima transmissão de dados ao SIOPE (prevista para
30/03/2021), por esta razão, os dados deverão ser preenchidos de forma manual, sendo possível a
obtenção dos dados necessários ao SIOPE através dos relatórios disponíveis no sistema E&L
Contabilidade Pública Eletrônica.

3 - Informações Complementares: Com as alterações da legislação do FUNDEB, os dados
pertinentes a “Informações Complementares” foram totalmente modificados, por esta razão está
sendo desenvolvido um novo relatório para atendimento a esta nova demanda, contudo, a data
prevista para liberação do respectivo relatório é em 15/04/2021.

4 - Remuneração dos Profissionais em Educação: Foram inseridos no SIOPE os seguintes campos
novos: MATRICULA e SEGMENTO DE ATUAÇÃO, que já foram disponibilizados na atualização
do dia 26/03/2021.

4.1 - Para o campo Matricula o mesmo sera preenchido com a matricula atual do funcionário da
educação.

4.2 - Para o campo segmento de Atuação o cliente devera ir em, Arquivox/Cadastro de funcionarios
na aba SIOPE e preencher o campo Segmento de Atuação de acordo com a area de atuação de cada
funcionário.

Neste contexto, por todo o exposto, informamos que a disponibilização dos dados completos para
alimentação automática do SIOPE (em sua versão 2021), por meio da exportação de dados do
sistema E&L Contabilidade Pública Eletrônica somente poderá ser liberada aos usuários em
15/04/2021, data prevista para a finalização dos ajustes anteriormente expostos.
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Sendo assim, de forma paliativa e temporária, afim de que não ocorra atraso no envio das
respectivas informações ao SIOPE, sugerimos que seja utilizada a opção de exportação da receita e
os demais campos sejam preenchidos de forma manual no SIOPE (a partir das informações
disponíveis no sistema E&L Contabilidade Pública Eletrônica, garantindo que o Município
permaneça adimplente quanto a tal obrigação acessória. Havendo dúvidas, nossa equipe poderá
auxiliá-los.

Também nesta oportunidade, apresentamos nosso pedido de desculpas pelo possível transtorno
causado, ressaltando que tal condição excepcional deve-se exclusivamente ao prazo inexequível
disponibilizado para que as empresas desenvolvedoras dos softwares adequassem sua solução.

Atenciosamente,

Georgina Isabel Betzel Moreir da Rocha Hammer
Coordenadora Administrativo – Software E&L Contabilidade Pública Eletrônica
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Domingos Martins, 26 de março de 2021

Prezado cliente,

Em 26 de fevereiro de 2021, foi publicada a versão 2 da 11ª edição do Manual de
Demonstrativos Fiscais pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da
Economia. A Nota da respectiva notificação destaca as seguintes modificações:

[...] traz alterações decorrentes da padronização e da harmonização
conceituais, em grande parte advindas dos resultados das discussões geradas
na Câmara Técnica de Normas Contábeis e de Demonstrativos Fiscais da
Federação (CTCONF) e ratificadas pela STN.

Dentre as alterações desta edição, destaca-se a adequação do Demonstrativo
das Receitas e Despesas Previdenciárias, do Relatório Resumido da
Execução Orçamentária, à nova legislação vigente. Também em razão das
mudanças na legislação, houve alteração no demonstrativo das Despesas com
Pessoal, do Relatório de Gestão Fiscal.

Em razão disso, um dos principais anexos que sofreu modificação foi o ANEXO 8 -
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE, o qual vem sendo desenvolvido/
adaptado desde a aprovação/ divulgação do respectivo manual, todavia, em razão da
complexidade técnica e nível de interconexões relacionadas ao novo mapeamento das
contas a equipe de programação ainda não conseguiu finalizar os ajustes do
referido relatório.

Mesmo tendo disponibilizado mais programadores e analistas para a respectiva equipe,
nossa previsão é que não será possível finalizar o relatório em tempo hábil para o
envio da prestação de contas mensal em razão do exíguo prazo decorrido entre a
divulgação da versão 2 da 11ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais e a data de
envio dos dados.

Sendo assim, pedimos desculpas pelo transtorno e, como solução paliativa e temporária,
até a finalização da respectiva versão do relatório, sugerimos a publicação da respectiva
informação com base no modelo antigo do relatório (ainda disponível no sistema) ou, o
preenchimento manual da planilha a partir de dados e relatórios obtidos no sistema E&L
Contabilidade Pública Eletrônica, afim de que não ocorra o descumprimento do prazo
legal.

Na eventualidade de optarem pelo preenchimento manual dos dados a serem
transmitidos, as informações necessárias à transmissão poderão ser obtidas através dos
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relatórios “balancete da receita” e “balancete da despesa”, havendo dúvidas, nossa
equipe poderá auxiliá-los.

Quanto aos demais anexos, que também sofreram interferências em razão do novo
mapeamento das contas previsto na versão 2 da 11ª edição do Manual de
Demonstrativos Fiscais, informamos que já se encontram disponíveis no sistema.

Por fim, voltamos a enfatizar nosso pedido de desculpas pelo possível transtorno
causado, ressaltando que tal condição excepcional deve-se exclusivamente ao prazo
inexequível disponibilizado para que as empresas desenvolvedoras dos softwares
adequassem sua solução.

Atenciosamente,

Georgina Isabel Betzel Moreir da Rocha Hammer

Coordenadora Administrativo – Software E&L Contabilidade Pública Eletrônica
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