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Ofício nº 022/2021_CNM_BSB    Brasília, 27 de janeiro de 2021. 

 

 

A Sua Excelência o Senhor 

Milton Ribeiro 

Ministro da Educação 

Esplanada dos Ministérios, Bloco L, 8º Andar 

70.047-900 - Brasília/DF   

  

 
Assunto: Pleito municipal sobre os acessos aos sistemas do MEC/FNDE e 
prorrogação de prazos. 
 

 

Senhor Ministro, 

 
1.   Ao cumprimentá-lo, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) 

dirige-se a Vossa Excelência para solicitar soluções para as dificuldades enfrentadas 

pelos gestores municipais no acesso aos sistemas informatizados do Ministério da 

Educação (MEC), gerenciados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), de forma a não acarretar prejuízos à gestão da educação 

municipal. 

2.   A CNM reconhece que a informatização dos sistemas educacionais 

garante maior transparência e agilidade aos processos. No entanto, assim como 

aconteceu no ano passado, esta Entidade tem recebido diversos questionamentos e 

relatos dos Municípios sobre as dificuldades enfrentadas para acessar os sistemas 

gerenciados pelo FNDE, sendo os mais preocupantes os abaixo elencados:  

• demora no envio de senha e liberação de acesso ao Sistema 

Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (Simec), após a 

habilitação e cadastro junto ao FNDE; 

• problemas de envio e liberação de senhas do Sistema de Gestão 

de Prestação de Contas (SiGPC) e do Sistema de Informações sobre 

Orçamentos Públicos em Educação (Siope); e 

• instabilidade no sistema para consulta dos repasses dos 

programas federais. 
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3.  Considerando o exposto, solicitamos a devida e necessária celeridade 

na habilitação dos prefeitos e secretários da educação no Simec; no envio e liberação 

de senhas do SiGPC e do Siope; e, principalmente, maior flexibilização dos prazos 

para envio das informações referentes à prestação de contas, gastos em educação, 

entre outros dados que precisam ser informados nesses sistemas. 

4.   Especificamente sobre o Siope, a CNM tem maior preocupação visto que 

o prazo para transmitir e validar os dados do 6º bimestre de 2020 encerra no dia 30 

de janeiro de 2021, o que pode acarretar a inscrição do Município no Serviço Auxiliar 

de Informações para Transferências Voluntárias (CAUC). 

5.   Em relação à prestação de constas, a CNM entende como necessária 

nova dilatação de todos os prazos com vistas a evitar situação de irregularidade dos 

entes federativos em relação aos programas federais, considerando o início de novas 

gestões em 2021. 

6.   Ressalta-se que as dificuldades que os gestores estão enfrentando, na 

grande maioria dos casos, são resultantes de fatores externos à gestão municipal, 

como é o caso das instabilidades dos sistemas do MEC/FNDE, demora na habilitação 

e envio de senhas dos sistemas educacionais, limitações impostas pela pandemia, 

período de adaptação em razão da nova gestão e o exíguo tempo que os novos 

gestores tiveram na transição dos mandatos, necessário para gerir adequadamente 

os processos educacionais no Município. 

7.   Cabe advertir que o FNDE somente realizará capacitação dos gestores 

em fevereiro, após o encerramento do prazo do envio dos dados no Siope do 6º 

bimestre de 2020 e próximo ao encerramento de algumas prestações de contas como, 

por exemplo, a do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). 

8.   Certos de sua especial atenção, a CNM reforça os pleitos apresentados 

no item 3 deste Ofício  e coloca-se à disposição pelos telefones: (61)2101-6040/6089 

ou pelos e-mails: gabinete@cnm.org.br e educacao@cnm.org.br. 

 

 Atenciosamente, 

 

 

 

 
Glademir Aroldi 

Presidente 
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