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Prestação de Contas e Parecer Conclusivo do CAE – exercício 2019 

 

Conselheiras e Conselheiros da Alimentação Escolar, 

Você sabe que por força da Resolução CD/FNDE nº 10/2020, em virtude do estado de calamidade 

pública, a prestação de contas do PNAE de 2019 pode ser apresentada pela Entidade Executora 

até o dia 1º de março de 2021, certo?! 

Pois é! E agora o link para preenchimento do Parecer Conclusivo do CAE já pode ser acessado 

no SIGECON pelos Presidentes dos Conselhos de Alimentação Escolar, para todas aquelas 

Entidades Executoras que já tiverem enviado as suas prestações de contas relativas ao exercício 

de 2019. 

Boa notícia, não?! O Presidente do CAE já pode entrar no SIGECON e preencher com os 

Conselheiros as informações solicitadas para o Parecer! 

Mas atenção! O "envio" do Parecer Conclusivo pelo SIGECON só estará liberado a partir do dia 2 

de março de 2021, após o término do prazo de prestação de contas do gestor. Portanto, o 

presidente do CAE terá que retornar ao SIGECON para enviar o Parecer e salvar o recibo de envio. 

Fique atento. O prazo para o CAE enviar o Parecer Conclusivo será dia 1º de maio de 2021.  

 E lembrem-se:  

 O acesso ao SIGECON se dá por meio do endereço eletrônico https://www.fnde.gov.br/sigecon e 

só pode ser realizado pelo Presidente do Conselho de Alimentação  Escolar.  

 Para este acesso ser permitido, é preciso que o Presidente do CAE esteja devidamente cadastrado 

no Sistema CAE Virtual do FNDE. Portanto, caso haja alguma pendência no Cadastro, resolva o 

mais rápido possível.  

 O primeiro acesso do presidente do CAE no SIGECON é feito por meio do número do CPF. 

Confirmadas as informações cadastrais, o sistema fornecerá automaticamente uma senha de 

acesso que poderá ser alterada, se desejar. 

 Qualquer dúvida, envie uma mensagem para cae@fnde.gov.br.  

Por fim, uma palavra de agradecimento a todos os Conselheiros e Conselheiras, que cooperaram 

de forma decisiva para a execução de um programa da importância e envergadura do PNAE, em 

tempos tão difíceis. A atuação dos CAEs em municípios e estados mostra, a cada dia, a força da 

cidadania e da participação social no acompanhamento de políticas públicas.    
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