Ofício nº 089/2021_CNM_BSB

Brasília, 12 de março de 2021.

A Sua Senhoria o Senhor
Marcelo Lopes da Ponte
Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE
Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco F, Edifício FNDE
Brasília/DF

Assunto:
MEC/FNDE.

Reiteração de pleitos sobre dificuldades de acessos aos sistemas do

Senhor Presidente,
1.
Ao cumprimentá-lo, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) dirige-se a
Vossa Senhoria para reiterar as dificuldades apresentadas pelos Municípios em relação aos
sistemas informatizados do FNDE por meio do Ofício nº 022/2021_CNM_BSB, de 27 de janeiro,
em especial aos referentes ao envio e liberação senhas do Sistema Integrado de Monitoramento,
Execução e Controle (Simec) e do Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SiGPC).
2.
Considerando o exposto, além de reforçar a necessidade de celeridade nos
processos necessários para envio e liberação dessas senhas, a CNM também reivindica,
principalmente em razão da proximidade dos prazos para prestação de contas de diversos
programas federais, maior flexibilização dessas datas e a não penalização dos Entes que não
conseguirem cumprir os prazos estabelecidos.
3.
A CNM entende que a educação municipal não pode ser prejudicada em sua
gestão devido aos problemas que ultrapassam seu âmbito de atuação. Por esse motivo,
reforçamos a necessidade de que os Municípios não sofram sanções decorrentes do atraso no
encaminhamento da prestação de contas em razão das dificuldades de acesso aos sistemas e
pela não liberação das senhas em tempo hábil.
4.
Por fim, solicitamos que o FNDE disponibilize mais canais de comunicação e
informações oficiais que auxiliem o gestor a solicitar da forma correta e pelo meio adequado o
acesso aos sistemas gerenciados pelo FNDE.
5.
Certos de contar com o acolhimento ao pleito apresentado, colocamo-nos à
disposição pelos telefones: (61) 2101-6040/6089 ou pelo e-mail: gabinete@cnm.org.br.

Atenciosamente,

Glademir Aroldi
Presidente
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