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Reunião 20/4 17:00 

PAUTAS: 

  

1- Problemas de acesso ao custeio. 

  

 Explicação: Vamos explicar e mostrar, após a consulta que fizemos com 

os tutores, quais estão sendo os problemas de acordo com a mensagem (tabela) 

enviada por email a nós. Os problemas eram: 1) Agência inválida; 2) Pagamento 

realizado; 3) Senha foi registrada após encerramento do prazo de pagamento; 

4) Tutor não registrou senha. 

 

2- Cartilha de esclarecimentos de uso do custeio. 

  

 Explicação: Fizemos uma consulta com os tutores sobre as dúvidas e 

compilamos as informações e vamos mostrar para que esclareçam as dúvidas e 

que colocamos isso na cartilha. Além disso, nos disponibilizamos para ajudar. 

 

3- Custeio de 2021 e o que fazer com quem não recebeu de 2020 e tinha 

direitos. 

 

Após 55 min de reunião tivemos: 

 Foi explanado pela Diretoria da CENAPET os resultados sobre o 

formulário dos problemas com o custeio, fazendo um comparativo daquilo que o 

FNDE mostrou com aquilo relatado pelos tutores. Foi exposto pela equipe do 

MEC que hoje constam 835 grupos PET ativos no sistema do SIGPET, 786 

destes tiveram a liberação do custeio de 2020 homologadas e 49 grupos tinham 

pendências com prestação de contas. Destes 786, 191 se enquadravam com os 

problemas de senha ditos pelo FNDE e 595 estavam com créditos. A Equipe do 

MEC pontuou que: 
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• Os 191 grupos não vão receber o custeio mesmo alegando que os 

problemas não foram oriundos de administração dos grupos; 

 

• Quanto aos problemas de acesso ao custeio que alguns dos 595 grupos 

(nós dissemos que eram muitos grupos e com problemas extremamente 

variados de saldos e tipo de uso) estão tendo é um problema do Banco 

do Brasil, mas que isso vai ser sanado mediante email individual que cada 

um tem que enviar para o endereço xxxxxx relatando o tipo de problema; 

 

• A liberação do custeio não aconteceu antes, e só em meados de 

dezembro, porque dependia de uma autorização de crédito suplementar 

no orçamento e isso só aconteceu em 20/11/2020. 

 

 Como solução, já em trâmite, é a prorrogação do custeio até final de julho, 

mas que ainda não foi homologada pelo FNDE. A diretoria manifestou seu receio 

disso atrasar o custeio de 2021 e impactar os grupos que não receberam o 

custeio de 2020. Foi relatado pela equipe do MEC que a liberação do custeio de 

2021 não será atrelada a análise de prestação de contas de 2020 e que só não 

está disponível em virtude de não ter esse recurso orçamentário liberado ainda. 

Foi proposto pela Diretoria que a prestação de contas de 2020 seja feita junto 

com a de 2021 e eles responderam que vão analisar isso. Informaram, ainda, 

que a DIPPES fez a proposta orçamentária considerando as duas parcelas de 

custeio para 2021. 

 Também foi explanado pela Diretoria o resultado do formulário sobre as 

dúvidas de uso do custeio para permear a construção de uma cartilha de 

orientação de uso que o próprio MEC está elaborando. Eles irão responder 

oportunamente às dúvidas, bem como disponibilizar a cartilha assim que 

concretizada. 

 


