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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS 
MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (APRECE) 

JUNHO/2021 

 

 
O Termo de Contribuição firmado entre APRECE e o Município tem 

como objetivo fortalecer a relação, a cooperação e apoios recíprocos 

considerando seu papel representativo para a efetiva defesa dos municípios e 

de seus objetivos, em promover a melhoria da gestão pública com custos 

decrescentes e aumento de sua  eficácia e eficiência. 

.Nesse sentido, a entidade apresenta, através deste documento, o relato 

das atividades desenvolvidas durante o mês de JUNHO de 2021, 

demonstrando o cumprimento do objeto pactuado e a efetiva defesa do 

municipalismo em todas as esferas. 

 
 
LINHAS DE ATUAÇÃO ACORDADAS 

 

 
• Divulgação para as prefeituras das ações da CNM, pela APRECE, por 

meio de informativos, site, redes sociais, grupos de WhatsApp e e-mails; 

• Acompanhamento nas Comissões da Câmara e do Senado das ações 

legislativas federais que tem impacto nos municípios; 

• Contato com diversos municípios do Ceará para filiação e desbloqueio 

de pagamentos; 

• Encaminhamento de informações, notas técnicas e documentos de 

apoio técnico e institucional sobre diversos assuntos de interesse dos 

municípios; 

• Assessoramento técnico aos municípios, auxiliando na obtenção de 

recursos federais, visando o desenvolvimento dos mesmos; 

• Reuniões com parlamentares federais e estaduais e com diferentes 

segmentos do governo estadual em busca de apoio às pautas 

municipalistas diversas; 

 

• Apoio à CNM e participação direta na mobilização municipalista em 

Brasília em pautas impactantes para os municípios; 
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• Fomento à capacitação técnica dos servidores públicos municipais 

através do Programa CNM Qualifica, quando ofertados, em conjunto 

com a Escola de Gestão Pública Municipal da Aprece (EGPM/Aprece); 

• Mobilização junto aos municípios e à sociedade em geral para 

participação nas lives extraordinárias no Canal da CNM e nas lives 

permanentes que são o Bate Papo com a CNM e Roda de Conversa; 

• Inclusão de técnicos, consultores e assessores da CNM em atividades 

de capacitação, reuniões técnicas, quinta com Debate e Gestão 

Municipal em Foco realizadas pela Aprece; 

• Participação na articulação junto ao Congresso Nacional e ao Governo 

Federal e outras esferas de poder na busca de novos recursos e apoio 

aos municípios em situações de excepcionalidade; 

 

 
ATIVIDADES REALIZADAS 

 

 
1 - PARTICIPAÇÃO DA APRECE EM ENCONTROS, REUNIÕES, 

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, VISITAS E SIMILARES, EM DEFESA DOS 

INTERESSES DOS MUNICÍPIOS. 

 

• Reunião com categorias para discutir apoio da Aprece na luta por 

prioridade na vacinação contra Covid-19, com as participações de 

representantes e do presidente Bancários do Ceará (Seeb/CE), Carlos 

Eduardo Bezerra Marques, e da presidente do Colegiado Estadual dos 

Gestores Municipais da Assistência Social do Ceará (Coegemas/CE), Ieda 

Maria Nobre de Castro (07/06); 

 

• Mobilização junto aos municípios para participação na pesquisa realizada 

pela CNM para levantar informações sobre as contas bancárias em que são 

movimentados os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 

(09/06); 
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• Participação da Aprece no Encontro de Gestores: Implementação da 

Política de Resíduos Sólidos nos Municípios, promovido pela A Secretaria 

do Meio Ambiente do Estado do Ceará (Sema) (18/06); 

 

• Articulação da Aprece junto ao Tribunal de contas do Estado do Ceará 

(TCE) para reprogramação dos prazos para envio da prestação de contas 

e relatórios (16/06); 

 

• Participação do Presidente da Aprece em audiência pública sobre 

proposta de transformar Lei Aldir Blanc em política permanente (29/06); 

 
 

 - PROMOÇÃO DE CURSOS E EVENTOS PARA CAPACITAÇÃO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DO CEARÁ 

 

⎯ Divulgação das atividades online de capacitação promovidas pela CNM 

através dos projetos Roda de Conhecimento; 

⎯ Divulgação e mobilização junto aso municípios para participação no  

Bate-Papo com a CNM; 

⎯ Realização de Atividades pela Escola de Gestão Pública Municipal da 

Aprece: 

 

 

• QUINTA COM DEBATE: Constituição e Gestão da Sociedade 

Cooperativa e sua Importância para a economia municipal, com as 

participações do Analista de Desenvolvimento de Cooperativas e da 

Assessora Jurídica do Sistema OCB/CE, Joaquim Neto e Thaís 

Carvalho (10/06);  

 

• QUINTA COM DEBATE: Planejamento Urbano nos Municípios, 

desafios e Possibilidades, com as participações do presidente do 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará (CAU/CE), Lucas 

Rozzoline; do vice-presidente do CAU/CE, Henrique Alves; da 

analista em Planejamento Territorial e Habitação da Confederação 

Nacional de Município (CNM), Karla França; e da arquiteta e urbanista 
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Lissa Motta. (17/06); 

 
 

• QUINTA COM DEBATE: QUINTA COM DEBATE:  ICMS da Saúde 

e Programa Cuidar Melhor: Desafios e Oportunidades, com as 

participações Secretário Executivo de Políticas em Saúde do Ceará, 

Marcos gadelaha; do Analista de Políticas Públicas do Instituo de 

Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), Witalo De Lima 

Paiva; da Presidente do Conselho das Secretarias Municipais de 

Saúde do Ceará (Cosems/CE) e Secretária Municipal de Saúde de 

Barbalha/CE, Sayonara Moura de Oliveira Cidade e do Consultor em 

Saúde da Aprece, Nilson Diniz  (24/06); 

 

 

• WORKSHOP SOBRE NOVO FUNDEB, com a participação do 

Consultor Econômico da Aprece, André carvalho (04/06); 

 
 

• SEMINÁRIO GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO 

CENÁRIO DA PANDEMIA, com a participação do do Secretário de 

Turismo do Estado do Ceará, Arialdo Pinho (09/06); 

 

• SEMINÁRIOS APRECE E CAIXA: As Atribuições dos Gerentes 

Municipais de Contratos e Convênios (GMC) (01, 08 e 15/06); 

 
• SEMINÁRIO APRECE E SISAR: Seminário de Aproximação 

Modelo de Gestão Sisar e Saneamento Rural (22/06); 

 

 

⎯ AÇÕES DIVERSAS  E PERMANENTES 

 

•  Participação do Presidente da Aprece nas reuniões ORDINÁRIAS E 

EXTRAORDINÁRIAS do Conselho Político da CNM; 

• Participação semanal no Comitê Permanente de enfrentamento à 

Covid-19 do Estado do Ceará; 

• Participação dos analistas e coordenadores da Aprece nos Conselhos, 

Câmaras Setoriais, Fóruns e Grupos de Trabalhos de diversos órgãos 

e segmentos representando os municípios cearenses; 



 

Relatório de Atividades – JUNHO/2021                                                         Página 5 
 
 
 

 

• Mobilização junto aos municípios de atividades de pesquisa, enquete e 

coleta de banco de dados para o movimento municipalista; 

• Colaboração com núcleo de Governança da CNM para articulação 

junto aos municípios em atividades relacionadas à Plataforma +Brasil 

e às transferências da União; 

• Divulgação das ações do movimento municipalista junto aos 

municípios cearenses no site da Aprece, replicando-as, 

simultaneamente, nas redes sociais da entidade (facebook, 

instagran) e em todos os grupos de trabalho do whatsapp, formados 

por prefeitos,  secretários municipais, procuradores, assessores, 

gestores municipais de convênios, ouvidores, controladores, chefes 

de gabinete e assessores de comunicação, bem como de outras 

notícias relevantes para o municipalismo: 

 

 

01/06/21 - Campanha de vacinação contra a febre aftosa no Ceará é 

prorrogada até 03 de julho 

A ampliação do prazo, em função da pandemia da Covid-19 e remanejamento de 

doses de vacinas para algumas regiões, foi avaliada e autorizada pelo Mapa a 

pedido das entidades representativas dos produtores. 

 

01/06/21 - Aberta seleção de consultores que irão apoiar os Estados e DF na 

implementação do Novo Ensino Médio 

Os editais que selecionarão especialistas para atuar no apoio às secretarias 

estaduais e distrital de Educação no âmbito da Implementação do NEM. 

 

01/06/21 - Governo Federal libera R$ 693 milhões para o Programa de Seguro 

Rural em 2021 

Serão disponibilizados, entre outros, R$ 400 milhões para a contratação de 

apólices para as culturas de inverno e R$ 200 milhões para as de verão. 

 

http://aprece.org.br/blog/noticia/campanha-de-vacinacao-contra-a-febre-aftosa-no-ceara-e-prorrogada-ate-03-de-julho/
http://aprece.org.br/blog/noticia/campanha-de-vacinacao-contra-a-febre-aftosa-no-ceara-e-prorrogada-ate-03-de-julho/
http://aprece.org.br/blog/noticia/campanha-de-vacinacao-contra-a-febre-aftosa-no-ceara-e-prorrogada-ate-03-de-julho/
http://aprece.org.br/blog/noticia/campanha-de-vacinacao-contra-a-febre-aftosa-no-ceara-e-prorrogada-ate-03-de-julho/
http://aprece.org.br/blog/noticia/campanha-de-vacinacao-contra-a-febre-aftosa-no-ceara-e-prorrogada-ate-03-de-julho/
http://aprece.org.br/blog/noticia/campanha-de-vacinacao-contra-a-febre-aftosa-no-ceara-e-prorrogada-ate-03-de-julho/
http://aprece.org.br/blog/noticia/aberta-selecao-de-consultores-que-irao-apoiar-os-estados-e-df-na-implementacao-do-novo-ensino-medio/
http://aprece.org.br/blog/noticia/aberta-selecao-de-consultores-que-irao-apoiar-os-estados-e-df-na-implementacao-do-novo-ensino-medio/
http://aprece.org.br/blog/noticia/aberta-selecao-de-consultores-que-irao-apoiar-os-estados-e-df-na-implementacao-do-novo-ensino-medio/
http://aprece.org.br/blog/noticia/aberta-selecao-de-consultores-que-irao-apoiar-os-estados-e-df-na-implementacao-do-novo-ensino-medio/
http://aprece.org.br/blog/noticia/aberta-selecao-de-consultores-que-irao-apoiar-os-estados-e-df-na-implementacao-do-novo-ensino-medio/
http://aprece.org.br/blog/noticia/governo-libera-r-693-milhoes-para-o-programa-de-seguro-rural-em-2021/
http://aprece.org.br/blog/noticia/governo-libera-r-693-milhoes-para-o-programa-de-seguro-rural-em-2021/
http://aprece.org.br/blog/noticia/governo-libera-r-693-milhoes-para-o-programa-de-seguro-rural-em-2021/
http://aprece.org.br/blog/noticia/governo-libera-r-693-milhoes-para-o-programa-de-seguro-rural-em-2021/
http://aprece.org.br/blog/noticia/governo-libera-r-693-milhoes-para-o-programa-de-seguro-rural-em-2021/
http://aprece.org.br/blog/noticia/governo-libera-r-693-milhoes-para-o-programa-de-seguro-rural-em-2021/
http://aprece.org.br/blog/noticia/municipios-de-ate-50-mil-habitantes-nao-dependerao-de-adimplencia-para-receber-transferencia-voluntaria/
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02/06/21 - Municípios de até 50 mil habitantes não dependerão de adimplência 

para receber transferência voluntária 

Com o agravamento da situação econômica, por conta da pandemia, houve um 

crescimento da inadimplência. Na justificativa da proposta no Senado, foi 

argumentado que os municípios não deveriam arcar com o ônus, por uma 

situação “que não deram causa.” A medida segue para promulgação. 

 

02/06/21 - Inscrições para o Auxílio Cesta Básica se encerram nesta quinta-

feira (3) 

O auxílio de R$ 200 será pago pelo Governo do Estado por meio de cartão-

alimentação, em duas parcelas de R$ 100, e vai beneficiar 150 mil trabalhadores 

cearenses, que tiveram renda reduzida em decorrência da pandemia. 

 

02/06/21 - Políticas públicas sobre drogas devem ser norteadas por diagnóstico 

nacional 

O mapeamento, aprovado durante reunião extraordinária do Conselho Nacional 

de Políticas sobre Drogas (Conad), será usado para estabelecer Plano Nacional de 

Políticas Sobre Drogas (Planad) a ser trabalhado também pelos estados e 

municípios. 

 

03/06/21 - Dívidas previdenciárias dos Municípios: PEC do novo parcelamento 

ganha apoio e passa a tramitar na Câmara 

No total, 172 deputados apoiaram o texto. De acordo com o regimento, uma PEC 

precisa das assinaturas de, pelo menos, um terço dos parlamentares. No caso, de 

171 deputados federais. Agora, a proposta aguarda despacho do presidente da 

Casa. 

 

04/06/21 - Iniciado o pagamento do Programa Auxílio Catador 2021 

Os 2.486 catadores habilitados no Edital nº 001/2021 da Sema, e que 

comprovaram a produtividade mínima mensal para realizar a triagem e a 

classificação dos resíduos recicláveis, receberão seus benefícios no mês de junho. 

 

http://aprece.org.br/blog/noticia/municipios-de-ate-50-mil-habitantes-nao-dependerao-de-adimplencia-para-receber-transferencia-voluntaria/
http://aprece.org.br/blog/noticia/municipios-de-ate-50-mil-habitantes-nao-dependerao-de-adimplencia-para-receber-transferencia-voluntaria/
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http://aprece.org.br/blog/noticia/municipios-de-ate-50-mil-habitantes-nao-dependerao-de-adimplencia-para-receber-transferencia-voluntaria/
http://aprece.org.br/blog/noticia/inscricoes-para-o-auxilio-cesta-basica-se-encerram-nesta-quinta-feira-3/
http://aprece.org.br/blog/noticia/inscricoes-para-o-auxilio-cesta-basica-se-encerram-nesta-quinta-feira-3/
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http://aprece.org.br/blog/noticia/inscricoes-para-o-auxilio-cesta-basica-se-encerram-nesta-quinta-feira-3/
http://aprece.org.br/blog/noticia/politicas-publicas-sobre-drogas-devem-ser-norteadas-por-diagnostico-nacional/
http://aprece.org.br/blog/noticia/politicas-publicas-sobre-drogas-devem-ser-norteadas-por-diagnostico-nacional/
http://aprece.org.br/blog/noticia/politicas-publicas-sobre-drogas-devem-ser-norteadas-por-diagnostico-nacional/
http://aprece.org.br/blog/noticia/politicas-publicas-sobre-drogas-devem-ser-norteadas-por-diagnostico-nacional/
http://aprece.org.br/blog/noticia/politicas-publicas-sobre-drogas-devem-ser-norteadas-por-diagnostico-nacional/
http://aprece.org.br/blog/noticia/politicas-publicas-sobre-drogas-devem-ser-norteadas-por-diagnostico-nacional/
http://aprece.org.br/blog/noticia/politicas-publicas-sobre-drogas-devem-ser-norteadas-por-diagnostico-nacional/
http://aprece.org.br/blog/noticia/politicas-publicas-sobre-drogas-devem-ser-norteadas-por-diagnostico-nacional/
http://aprece.org.br/blog/noticia/dividas-previdenciarias-dos-municipios-pec-do-novo-parcelamento-ganha-apoio-e-passa-a-tramitar-na-camara/
http://aprece.org.br/blog/noticia/dividas-previdenciarias-dos-municipios-pec-do-novo-parcelamento-ganha-apoio-e-passa-a-tramitar-na-camara/
http://aprece.org.br/blog/noticia/dividas-previdenciarias-dos-municipios-pec-do-novo-parcelamento-ganha-apoio-e-passa-a-tramitar-na-camara/
http://aprece.org.br/blog/noticia/dividas-previdenciarias-dos-municipios-pec-do-novo-parcelamento-ganha-apoio-e-passa-a-tramitar-na-camara/
http://aprece.org.br/blog/noticia/dividas-previdenciarias-dos-municipios-pec-do-novo-parcelamento-ganha-apoio-e-passa-a-tramitar-na-camara/
http://aprece.org.br/blog/noticia/dividas-previdenciarias-dos-municipios-pec-do-novo-parcelamento-ganha-apoio-e-passa-a-tramitar-na-camara/
http://aprece.org.br/blog/noticia/dividas-previdenciarias-dos-municipios-pec-do-novo-parcelamento-ganha-apoio-e-passa-a-tramitar-na-camara/
http://aprece.org.br/blog/noticia/iniciado-o-pagamento-do-programa-auxilio-catador-2021/
http://aprece.org.br/blog/noticia/iniciado-o-pagamento-do-programa-auxilio-catador-2021/
http://aprece.org.br/blog/noticia/iniciado-o-pagamento-do-programa-auxilio-catador-2021/
http://aprece.org.br/blog/noticia/iniciado-o-pagamento-do-programa-auxilio-catador-2021/
http://aprece.org.br/blog/noticia/iniciado-o-pagamento-do-programa-auxilio-catador-2021/
http://aprece.org.br/blog/noticia/portal-da-plataforma-brasil-migra-para-o-portal-unico-do-governo-federal/


 

Relatório de Atividades – JUNHO/2021                                                         Página 7 
 
 
 

 

04/06/21 - Portal da Plataforma +Brasil migra para o portal único do Governo 

Federal 

De acordo com as diretrizes estabelecidas, a mudança facilitará a experiência do 

cidadão na hora de conhecer e utilizar os serviços oferecidos pelo Governo, pois 

haverá uma única lógica de navegação nos diferentes sites, bem como uma 

mesma identidade visual. 

 

04/06/21 - Municípios terão até 31 de dezembro de 2021 para utilizarem os 

recursos da Lei Aldir Blanc 

A conquista aconteceu esta semana com a derrubada dos vetos ao PL 795/2021 

pelo Congresso Nacional. Além disso, foi estabelecida a permissão para que os 

estados transfiram recursos aos municípios que não solicitaram a verba em 2020; 

e que reverteram os recursos ao seu respectivo ente estadual – o que para ser 

viabilizado necessitará de regulamentação federal. Também foi ampliado para o 

fim de 2022 o prazo de prestação de contas dos municípios. 

 

07/06/21 - Aprece realiza Workshop sobre Novo Fundeb 

A capacitação aconteceu, na última sexta-feira (4), com o objetivo de nivelar 

gestores municipais da educação a respeito das principais alterações trazidas 

pela Emenda Constitucional Nº 108/20 e pela Lei Nº 14.113/20. Foi apresentada a 

nova metodologia do Fundeb e repassados detalhes sobre como será feita a 

distribuição dos recursos vinculados à educação, bem como dos impactos 

financeiros decorrentes das inovações trazidas. 

 

07/06/21 - Prazo para apresentação de interesse para retomada de moradias 

paralisadas termina em 23 de junho 

No total, 44,6 mil unidades poderão ser finalizadas. Os gestores municipais 

devem proceder aos contatos formais com instituições e agentes financeiros com 

empreendimentos habitacionais que não foram concluídos até 2018 vinculados à 

modalidade Oferta Pública. A medida engloba 1.895 Municípios que possuem 

menos de 50 mil habitantes. 

 

http://aprece.org.br/blog/noticia/portal-da-plataforma-brasil-migra-para-o-portal-unico-do-governo-federal/
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07/06/21 - Governo prepara pacote de investimentos públicos e privados no 

Ceará 

Lista inclui aquisição de equipamentos para o Complexo do Pecém e inauguração 

de obras e fábricas, além de assinatura de novos protocolos na área de energias 

renováveis 

 

08/06/21 - Festival Atlas das Juventudes acontece nesta semana 

O evento online e gratuito acontecerá, entre os dias 9 e 12 de junho, com o 

objetivo de promover a potência plural dos territórios que as diversas juventudes 

brasileiras estão inseridas e difundir pautas emergentes e urgentes para a 

construção de um futuro para a maior geração de jovens da história do país. 

 

08/06/21 - Categorias solicitam apoio da Aprece na luta por prioridade na 

vacinação contra Covid-19 

Nesta segunda-feira (7) o presidente da entidade, Júnior Castro, esteve reunido 

com representantes dos bancários e dos profissionais de assistência social do 

Ceará. Em encontros realizados separadamente, foram externadas as 

preocupações com a segurança sanitária dessas categorias que realizam serviços 

essenciais desde o início da pandemia. 

 

09/06/21 - Ceará recebe novo lote da Pfizer para dar continuidade à 

imunização contra a Covid-19 

Mais de 3 milhões de doses de vacinas já foram aplicadas na população cearense. 

 

09/06/21 - Seminário da Aprece trata de gestão e desenvolvimento do Turismo 

no cenário da pandemia 

Realizado na manhã desta quarta-feira (9), o encontro teve como palestrante o 

Secretário de Turismo do Ceará, Arialdo Pinho, e contou com a presença de 

gestores municipais da área de municípios das mais diversas regiões do Estado. 
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09/06/21 - CNM realiza pesquisa sobre as contas bancárias do Fundeb 

A participação dos gestores nesse levantamento é fundamental em razão das 

dificuldades enfrentadas pelos municípios para cumprir o caput do art. 21 da Lei 

14.113/2020, que regulamentou o novo Fundeb. O questionário deve ser 

respondido até o dia 21 de junho. 

 

09/06/21 - Encontro abordará a implementação da política de resíduos sólidos 

nos municípios cearenses 

A iniciativa da Sema acontecerá virtualmente no próximo dia 18 de junho, em 

parceria com Semace, Aprece, Agace, Secretaria das Cidades e Nutec. O encontro 

integrará a programação do Junho Ambiental do Governo do Estado do Ceará 

 

10/06/21 - Quinta com Debate discute constituição e gestão de cooperativas 

A importância das sociedades cooperativas para a economia municipal foi o foco 

da Live semanal da Aprece, realizada na tarde desta quinta-feira (10). O debate 

contou com a participação de representantes do Sistema da Organização das 

Cooperativas do Brasil no Ceará. 

 

10/06/21 - Editais abrem inscrições para participação em feiras internacionais 

de turismo 

Os interessados têm até o dia 21 de junho para efetuar suas inscrições nos 

eventos desejados, preenchendo o formulário constante nos links 

disponibilizados pela Embratur. 

 

10/06/21 - Conab reduz estimativa da safra de grãos para este ano 

A queda atinge principalmente a cultura do milho. Com isso, a expectativa é que 

a produção atinja 262,13 milhões de toneladas no período 2020/2021.

 

 

10/06/21 - Todos Pela Educação publica Nota Técnica sobre implementação do 

Sistema Nacional de Educação 

O documento, divulgado segunda-feira (7) tem o objetivo contribuir com a 

regulamentação do SNE. Atualmente, dois projetos de lei sobre o tema tramitam 

no Congresso Nacional. 
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11/06/21 - Novo decreto libera aulas presenciais do ensino médio e cinemas no 

Ceará 

As mudanças foram anunciadas pelo Governo do Estado em transmissão ao vivo, 

na tarde desta sexta-feira (11). As liberações não valem para o Cariri. 

 

11/06/21 - Seduc seleciona professores para atuarem em ações de apoio ao 

ensino híbrido 

A ação ocorre no âmbito do Programa Aprender pra Valer e tem como objetivo 

subsidiar o ensino híbrido. Os selecionados terão direito a bolsa mensal, em 

valores que variam de R$ 760,00 a R$ 1.900,00, a depender da função exercida, 

pelo período de cinco meses, considerando a carga horária de 20 horas 

semanais. Inscrições vão desta sexta-feira (11) até o dia 20 de junho. 

 

11/06/21 - Municípios têm até o dia 20 de junho para repassar informações ao 

SISC 

O sistema se destina ao acompanhamento e ao monitoramento da gestão do 

serviço de convivência, onde é conferida a participação dos atendimentos 

realizados no percurso de três meses aos usuários vinculados. 

 

11/06/21 - Programa Nacional de Prevenção à Corrupção é lançado no Ceará 

Voltado aos gestores públicos de todo o País, o Programa disponibiliza 

ferramenta de autoavaliação, orientações e treinamentos para implantação de 

boas práticas de controle e prevenção à corrupção. O lançamento no estado 

acontecerá no próximo dia 16 de junho. A iniciativa conta com o apoio da Aprece, 

entre outros órgãos parceiros.

 

 

11/06/21 - ABRH-CE realiza 1º Fórum Saúde 

“Saúde: Impacto nas Pessoas, Ambientes Familiares e Organizações” é o tema do 

evento da Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional Ceará que 

acontecerá, virtualmente, nos próximos dias 16 e 17 junho, de forma 100% 

gratuita. 
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14/06/21 - Unicef convida municípios cearenses a assumirem compromisso de 

priorizar crianças e adolescentes 

O lançamento do Selo Unicef – Edição 2021-2024 acontecerá virtualmente, nesta 

terça-feira, 15 de junho. O prazo para adesão vai até o próximo dia 8 de agosto. A 

iniciativa presta apoio às gestões municipais na garantia dos direitos infanto-

juvenis. 

 

14/06/21 - Publicada lei que determina repasse de R$ 3,5 bi para investimento 

em acesso à internet para alunos da rede pública 

De acordo com o texto, as transferências da União devem ser feitas aos estados e 

ao Distrito Federal em parcela única, até 30 dias após a publicação da Lei. Os 

recursos serão descentralizados para os entes estaduais de acordo com o 

número de professores e de matrículas que cumpram os requisitos previstos. Os 

estados poderão atuar em regime de colaboração com os municípios. 

 
 

14/06/21 - Governo do Estado reabre inscrições para auxílio cesta básica 

O novo prazo começou nesta segunda-feira (14) e segue até o dia 30 de junho. 

Podem requerer o benefício, trabalhadores de transporte alternativo e escolar, 

ambulantes, feirantes, mototaxistas, taxistas, motoristas de aplicativos, 

bugueiros, guias de turismo e despachantes documentalistas. 

 

14/06/21 - Hemoce celebra Dia Mundial do Doador de Sangue nesta segunda 

(14) 

Nesta segunda-feira (14), comemora-se em vários países o Dia Mundial do 

Doador de Sangue. Para celebrar a data, o Centro de Hematologia e Hemoterapia 

do Ceará, equipamento vinculado à Secretaria da Saúde do Estado, e o Instituto 

Pró-Hemoce prepararam uma programação especial para os doadores de sangue 

nas unidades do hemocentro em Fortaleza e no Interior. 

 

15/06/21 - Gestores podem acompanhar webinário do BID sobre compras 

públicas 

A primeira sessão de diálogo técnico sobre o tema acontecerá na próxima sexta-

feira, 18 de junho, por meio da plataforma Zoom. Na oportunidade, será 
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detalhada a avaliação de oportunidades e desafios na implementação da nova Lei 

de Aquisições.  

 

15/06/21 - Sema inicia pagamentos do Programa AJA 

A partir da próxima quarta-feira, 16 de junho, estarão liberados os cartões e o 

auxílio-financeiro aos Agentes Jovens Ambientais, referente às duas primeiras 

parcelas do benefício (abril e maio de 2021). 

 

16/06/21 - MPCE lança nova edição da Cartilha Pessoa Idosa Cidadã 

O lançamento aconteceu por ocasião do Dia Mundial de Conscientização da 

Violência contra a Pessoa Idosa, celebrado na última terça-feira (15). A nova 

edição do documento apresenta, entre outros dados, o impacto da pandemia na 

vida e nos direitos da pessoa idosa, na saúde mental e no fenômeno do suicídio. 

 

16/06/21 - Garantia de transferências voluntárias a pequenos municípios é 

promulgada 

A promulgação da lei que permite transferências voluntárias a municípios com 

até 50 mil habitantes, mesmo que estejam em situação de inadimplência foi 

publicada no Diário Oficial da União. 

 

16/06/21 - TCE Ceará prorroga prazos para envio das prestações de contas e 

relatórios 

De acordo com resolução aprovada na última terça-feira (15), o estado e os 

municípios cearenses tem mais 30 dias à data limite constante para o 

encaminhamento da documentação à Corte de Contas. 

 

17/06/21 - Iniciada nova fase da pesquisa Undime sobre ações das redes 

municipais de educação na pandemia 

As respostas são online e devem ser fornecidas pelo dirigente de educação, o 

adjunto ou representante da Secretaria Municipal de Educação até o dia 30 de 

junho de 2021. 
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17/06/21 - Câmara aprova restrição da improbidade administrativa a casos 

intencionais 

A subemenda susbstitutiva ao Projeto de Lei 10.887/2018 foi aprovada, nesta 

quarta-feira (16), por 408 votos favoráveis, 67 contrários e uma abstenção. 

Proposta atende pauta municipalista e agora segue para o Senado. 

 

17/06/21 - Aprece e Caixa encerram com sucesso seminários para GMCs 

Realizada em três momentos diferentes, contemplando turmas compostas por 

municípios distintos, a iniciativa aconteceu nos dias 1º, 8 e 15 de junho. Ao todo, 

82 municípios cearenses tiveram 142 colaboradores participando da capacitação, 

cujo objetivo foi abordar temas relativos ao papel do Gestor Municipal de 

Convênios e Contratos, sua relação com a Caixa e suas atribuições no município. 

 

18/06/21 - Planejamento Urbano é temática da Quinta com Debate dessa 

semana 

O encontro, realizado no último dia 17, possibilitou a reflexão com especialistas 

da área sobre o tema, incluindo os dados sobre o crescimento das áreas urbanas, 

com aumento de consumo e produção; os objetivos do desenvolvimento 

sustentável propostos pela Agenda 2030; as peculiaridades dos municípios 

cearenses de pequeno, médio e grande porte; entre outras abordagens 

pertinentes. 

 

18/06/21 - Comissão da Câmara aprova oferta obrigatória de atividade 

complementar durante férias na educação infantil 

A medida terá de ser seguida pelos estabelecimentos da rede pública e da rede 

privada conveniada. O movimento municipalista entende meritória a proposta 

aprovada, em especial com o acréscimo de que o atendimento complementar 

durante as férias se dará de acordo com opção dos pais informada no ato da 

matrícula. 
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18/06/21 - Ceará começa a cadastrar pessoas de 12 a 17 anos para vacinação 

contra a Covid-19 

A data para vacinar esse público ainda é indefinida. Recentemente, a Anvisa 

aprovou o uso da vacina Pfizer/BioNTech em crianças a partir de 12 anos no 

Brasil. 

 

21/06/21 - Comissão aprova projeto que prevê socorro na pandemia a 

trabalhadores que atuam em festa junina e Carnaval 

União deverá entregar R$ 3 bilhões aos estados, ao Distrito Federal e aos 

municípios para compensar cancelamento dos eventos.

 

21/06/21 - Ceará recebe lote com 280 mil vacinas para segunda dose contra 

Covid 

Na noite deste domingo (20), chegou no estado o 37º lote de imunizantes contra 

a Covid-19, contendo 280.500 doses da Oxford/AstraZeneca/Fiocruz, enviadas por 

meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI), para completar o esquema 

vacinal dos cearenses que já receberam a primeira dose (D1).

 

21/06/21 - Portaria da Saúde libera R$ 2,8 milhões para equipes de Consultório 

na Rua 

A proposta é fornecer atenção à saúde da população em situação de rua como a 

de qualquer outro cidadão. Mesmo em cidades onde não há uma eCR, o 

atendimento deverá ser prestado pelas equipes que atuam na Atenção Primária.

 

 

22/06/21 - Prefeituras do CE, PI e RN já podem aderir ao Digitaliza Brasil 

O Ministério das Comunicações publicou edital de convocação de 73 municípios 

da região Nordeste, na última segunda-feira (21). O prazo para envio de 

manifestações se encerra dia 21 de julho. Em parceria com a Seja Digital, a 

Aprece realizará, no próximo dia 2 de julho, um encontro para repassar 

orientações aos 48 municípios cearenses contemplados. 
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22/06/21 - TCU+Cidades promove webinário sobre aquisições de TI voltado 

para gestores municipais 

O encontro acontecerá no dia 28 de junho, das 14h30 às 16h30, com transmissão 

ao vivo pelo YouTube. 

 

22/06/21 - Municípios terão restos a pagar de 2019 bloqueados em 30 de junho 

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) preparou material explicativo 

apontando o que fazer para não perder o recurso. 

 

23/06/21 - FNS prorroga prazo para apresentação de propostas viabilizadas 

com recursos de emendas parlamentares individuais 

O envio no Sistema de Gerenciamento de Objetos e Propostas no primeiro ciclo 

poderá ser feito até o próximo dia 16 de julho.  

 

24/06/21 - Aprece e Sisar promovem seminário sobre saneamento rural 

O evento, realizado nesta semana, foi uma oportunidade de conhecer melhor o 

modelo de gestão Sisar e entender como esse modelo exitoso pode auxiliar os 

municípios a fazerem a gestão do saneamento rural.

 

 

25/06/21 - Quinta com Debate discute ICMS da Saúde e Programa Cuidar 

Melhor 

A Live Semanal da Aprece contou, no último dia 24, com a participação de 

especialistas da área que refletiram sobre grandes oportunidades de melhoria 

dos resultados em saúde nos municípios cearenses. 

 

25/06/21 - Ceará recebe mais 270,9 mil doses de vacinas contra Covid, 

incluindo o primeiro lote da Janssen 

Após receber novo imunizante para continuar o Plano Nacional de Imunizações, 

Estado já possui quatro tipos de vacinas contra a doença.
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25/06/21 - Governo do Estado publica editais do concurso Funsaúde 

O certame ocorre para cargos de assistência à saúde e cargos administrativos, 

com vagas de nível médio e nível superior. As inscrições ficam abertas de 5 de 

julho a 12 de agosto. As provas acontecem no dia 24 de outubro.

 

 

28/06/21 - Saiba o que pode e o que não pode no Ceará a partir desta segunda, 

28 

O novo decreto estadual avança na liberação de atividades econômicas e 

comportamentais, e as principais mudanças são para os municípios do Cariri.

 

 

28/06/21 - Curso gratuito sobre cobrança pelo manejo de resíduos sólidos 

começa dia 30 de junho 

A capacitação será ofertada pelo MDR e acontecerá até o dia 9 de julho de forma 

on-line. O curso é voltado aos gestores municipais, incluindo os servidores de 

secretarias ou departamentos de serviços públicos e de Fazenda.

 

 

29/06/21 - Presidente da Aprece representa CNM em audiência pública sobre 

proposta de transformar Lei Aldir Blanc em política permanente 

O objetivo do encontro, realizado nesta terça-feira (29) com a Comissão de 

Cultura da Câmara dos Deputados, foi discutir o Projeto de Lei (PL) 1.518/2021, 

denominado como Lei Aldir Blanc 2. 

 

29/06/21 - STF reconhece ISS na base de cálculo da Contribuição 

Previdenciária sobre a Receita Bruta 

De acordo com a decisão, permitir o abatimento do ISS do cálculo da contribuição 

ampliaria demasiadamente o benefício fiscal, acarretando violação ao artigo 155, 

parágrafo 6º, da Constituição Federal, que determina a edição de lei específica 

para tratar da redução de base de cálculo de tributo. 
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29/06/21 - Estado do Ceará ganha duas novas Unidades de Conservação 

Trata-se do Parque Estadual do Cânion Cearense do Rio Poti e da Área de 

Proteção Ambiental (APA) do Boqueirão do Poti. As unidades encontram-se nos 

Sertões de Crateús e reúnem flora e fauna ainda preservadas. Os decretos de 

criação foram assinados na manhã da última segunda-feira (28).

  

29/06/21 - MEC publica editais do Prouni, Fies e Sisu para segundo semestre 

O candidato precisa ter feito o Enem. Esse e os demais critérios foram publicados 

na edição de segunda-feira (28) do Diário Oficial da União. 

 

30/06/21 - Divulgada agenda das principais ações e programas federais de 

educação 

A CNM preparou uma tabela destacando as principais medidas e respectivos 

prazos que precisam ser acompanhados pelos dirigentes municipais. 

 

30/06/21 - Ceará deve adiantar 2ª dose de vacina da Covid a professores para 

garantir volta às aulas presenciais 

A ideia é completar em julho a imunização dos profissionais para garantir o 

retorno às aulas presenciais no segundo semestre. A informação foi repassada 

pelo governador Camilo Santana em entrevista ao Sistema Verdes Mares, nesta 

quarta-feira (30). 

 

30/06/21 - Ministério lança guia de estímulo à prática de atividade física 

Serão distribuídas 74 mil cópias do documento para secretarias estaduais e 

municipais de saúde; profissionais e usuários do Programa Academia de Saúde e 

de centros de reabilitação com foco na atenção às pessoas com deficiência visual 

e órgãos governamentais. 

 

 

Declaro o cumprimento integral dos deveres e obrigações assumidas no 

presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA. 
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