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RELATÓRIO CONVÊNIO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO 
ESTADO DO CEARÁ (APRECE) 

ABRIL/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 ABRIL de 2021, demonstrando 

o cumprimento do objeto pactuado e a efetiva defesa do municipalismo em todas 

as esferas. 

 
 
LINHAS DE ATUAÇÃO ACORDADAS 

 

 

 
• Participação em Conselhos, Câmaras Técnicas e outros órgãos 

colegiados estaduais representando o município; 

• Divulgação das ações do Movimento Municipalista por meio de 

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

• Encaminhamento de informações, notas técnicas e documentos de apoio 

técnico e institucional sobre diversos assuntos de interesse dos 

municípios; 

• Assessoramento técnico e jurídico 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 aos municípios e participação direta na mobilização municipalista 

em Brasília em pautas impactantes para os municípios; 

• Fomento à capacitação técnica dos servidores públicos municipais 

através da Escola de Gestão Pública Municipal da Aprece 
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(EGPM/Aprece) em parceria com órgãos e entidades; 

• Mobilização junto aos municípios e à sociedade em geral para 

participação em lives ofertados pelas diversas entidades municipalistas, 

em especial pela Confederação e pela Aprece; 

• Mobilização de técnicos, consultores e assessores de Ministérios, órgãos 

estaduais, Ministério Público e outras entidades para participação 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; 

• Disponibilização de ferramenta para publicação de atos administrativos 

para os municípios que instituirem em Lei. 

 
 

ATIVIDADES REALIZADAS 
 

 
1 - PARTICIPAÇÃO DA APRECE EM ENCONTROS, REUNIÕES, 

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, VISITAS E SIMILARES, EM DEFESA DOS 

INTERESSES DOS MUNICÍPIOS. 

 

• Realização do Fórum Enel e Aprece: Distribuição de Energia Elétrica para 

o Desenvolvimento Municipal, com as participações do Diretor Institucional 

da Enel Brasil, José Nunes de Almeida; do gerente de atendimento a 

clientes de governo da Enel Ceará, Ruy Magno; do gerente de Operação 

da Enel Ceará, Marcelo Puertas (19/04); 

• Participação na reunião promovida pela União dos Municípios da Bahia 

(UPB), com os presidentes de associações municipalistas nortistas e 

nordestinas para discussão de temas como a dívida previdenciária/alíquota 

patronal; implantação do eSocial; adicional de 1% do Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM); vacinação; educação; entre outros de 

grande importância para as regiões Norte e Nordeste.  Participaram da 

reunião o  presidente da Aprece, Júnior Castro, e equipe técnica. (20/04); 
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• Participação do presidente da Aprece, Júnior Castro, representando os 

prefeitos cearenses, na mesa de abertura do XVIII Fórum Estadual da 

Undime, Ceará com diversas autoridades (21/04); 

• Participação do consultor econômico da entidade, André Carvalho em 

entrevista, ao Jornal Alerta Geral, para esclarecer sobre os impactos para 

os municípios dos dados publicados pelo Ministério da Educação que se 

refletem, também, em redução dos repasses das verbas para o ensino 

público infantil e fundamental. (23/04); 

• Participação do presidente, Júnior Castro, e da equipe da Aprece, em 

reunião extraórdinária do Conselho Político da Confederação Nacional de 

Municípios (CNM), para debater e deliberar sobre o projeto que cria piso 

salarial para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, além de 

parteiras da rede pública e privada (26/04);  

• Realização de reunião com o Deputado Domingos Neto para solicitar apoio 

na articulação junto ao FNDE para correção dos dados publicados na Portaria 

Interministerial 1/2021, especialmente em relação à diferença das matrículas 

no ensino fundamental em tempo integral no Censo Escolar 2020 e no cálculo 

dos coeficientes de distribuição do Fundeb,  considerando  a substimação do 

Fundeb 2021, representando uma perda em torno de R$ 215.408.022,54 para 

os municípios cearenses, bem como a apresentação do relatório produzido 

pela Aprece e pela Undime com a informação mais detalhada e do ofício 

encaminhado à Confederação Nacional de Municípios com a mesma 

demanda (12/04); 

• Participação do consultor Nilson Diniz, representando o presidente da 

Aprece, em reunião com representantes da Confederação Nacional de 

Municípios (CNM) e o Ministério da Saúde para discutir sobre as remessas de 

Coronavac para normalizar segunda dose nos municípios (28/04); 

 

 - 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; 
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⎯ Divulgação e mobilização junto aso municípios para participação no  Bate-

Papo com a CNM; 

⎯ Divulgação e mobilização junto aos municípios para participação nos 

cursos do CNM Qualifica para prefeitos, secretários e servidores públicos 

municipais: 

• Elaboração ou Revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos – PMGIRS (05/04); 

• Gestão por Competências e a Nova Lei de Licitações: Como 

estruturar a nova equipe de contratações do Município (05/04); 

• Controle Interno - Aspectos gerais para atuação, padronização e 

planejamento (05 e 06/04); 

• Curso Prático em Pregão Eletrônico no Sistema COMPRASNET 4.0 

(05 e 06/04); 

• Huawei - Conectividade 5G (06/04); 

• Resíduos da Construção Civil e as obrigações da Gestão Pública 

(06/04); 

•  Capacitação Prática em Pregão Eletrônico no Sistema LICITANET 

(06/04); 

• Huawei - Cidades Inteligentes (07/014); 

• Lei complementar 173 e a gestão de pessoal no exercício de 2021 

(07/04); 

• Resíduos de Serviços de Saúde e as obrigações na Gestão Pública 

– PMGRSS (07/04); 

• Censo 2021: O que seu Município precisa MUITO saber (07 e 

08/04); 

• O início dos mandatos: orientações para uma boa governança (07 e 

08/04); 

• Elaboração ou revisão do plano municipal de Saneamento Básico 

(08/04); 

• Huawei - Cloud: Armazenamento em Nuvem (08/04); 

• Realização de ações de Controle Interno nas Prefeituras (08 e 

09/04); 

• Orientações Contábeis sobre a aplicação dos recursos federais 
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destinados à Assistência Social, Educação e Saúde (08 e 09/04); 

• Noções básicas do financiamento das políticas públicas (09/04); 

• Gestão Fiscal nos Municípios através do RREO, RGF e MSC (08 e 

09/04); 

• Huawei - Inteligência Artificial (09/04); 

• Desenvolvendo a Educação Ambiental como aliada dos PMSB e 

PMGIRS (09/04); 

• A Coleta Seletiva como diferencial na administração Pública (12/04); 

• As vantagens de implementar A3P nas prefeituras (12/04); 

• Introdução à Gestão da Saúde Políticas nacionais, financiamento e 

Controle Social (13 e 14/04); 

• SINIR – MTR e o Sistema Municipal de Informação de Resíduos 

Sólidos (14/04); 

• A importância da municipalização ambiental, sua fiscalização e a 

estrutura Administrativa de apoio ao Meio Ambiente (13 a 15/04); 

• Orientações sobre a elaboração do plano municipal de Educação – 

2022/2025 obrigatório para elaboração do PPA (15/04); 

• A Logística Reversa e os Municípios (15/04); 

• Orientações sobre a elaboração do plano Municipal de Saúde – 

2022/2025 obrigatório para elaboração do PPA (15/04); 

• Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil na 

execução das políticas públicas (Lei nº 13.019/2014) (14 e 15); 

• Plano Diretor e Legislações Urbanas - Fontes de Financiamento e 

Desenvolvimento Local (15 e 16/04); 

• Noções básicas do financiamento das políticas públicas (16/04); 

• Conceitos e elaboração do Plano Plurianual - PPA 2022/2025 

(16/04); 

• Elaboração ou Revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos – PMGIRS (16/04); 

• Resíduos da Construção Civil e as obrigações da Gestão Pública 

(19/04); 

• Organização da Administração Municipal - o uso prático das 

Tecnologias (19 e 20/04); 
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•  Gestão atuarial dos RPPS ( 20/04); 

• Orientações quanto à Perícia Ambiental (20 a 22/04); 

• Como utilizar os recursos da Atenção Básica, Vigilância, Média e 

Alta Complexidade, Coronavírus e Emendas? (22/04); 

• Perspectivas e desafios da gestão da educação nos Municípios (22 

e 23/04); 

• Noções básicas do financiamento das políticas públicas (23/04); 

• Rotina de Compras nos Municípios (27 e 28/04); 

• Captação de Recursos: Normativos e Plataformas Tecnológicas - 

Plataforma Êxitos e Plataforma + Brasil (27 e 28/04); 

• Fiscalização Ambiental (27 a 29/04); 

• Ética: o Desafio da Atualidade - O que fazer para enfrentar os 

dilemas de nosso tempo (28 e 29/04); 

• Lei Complementar 173 e a gestão de pessoal no exercício de 2021 

(29/04); 

• Previdência Social nos Municípios - Principais questões e 

exigências legais trazidas com a E.C 103 e demais ações do 

governo federal (29/04); 

• Ética: O Desafio da Atualidade - O que fazer para enfrentar os 

dilemas de nosso tempo (29/04); 

• Curso Prático em Pregão Eletrônico no Sistema COMPRASNET 4.0 

(29 e 30/04); 

• Secretaria de Obras - Atribuições e Proposições para melhores 

práticas na Gestão (29 e 30/04); 

• Perspectivas e Desafios da Gestão da Educação nos Municípios (29 

e 30/04); 

• Como utilizar os recursos da Atenção Básica em Saúde (30/04); 

• Noções básicas do financiamento das políticas públicas (30/04); 

• Capacitação Prática em Pregão Eletrônico no Sistema LICITANET 

(30/04). 

 

 

⎯ Realização de Atividades em parceria com  Escola de Gestão Pública 
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Municipal da Aprece: 

 

• QUINTA COM DEBATE: A vacinação e as Ações Prioritárias de 

Enfrentamento à Covid-19, com as participações de Magda Moura 

de Almeida, Secretária Executiva de Vigilância e Regulação da 

Secretaria da Saúde do Estado (Sesa); Denilson Magalhães, 

Consultor em Saúde da Confederação Nacional de Municípios; 

Ricardo Hermany, Consultor Jurídico da CNM; e Nilson Diniz, 

Consultor da Aprece. (01/04);  

 

• QUINTA COM DEBATE: As Ferramentas de Gestão da 

Apicultura para regularidade e sanidade dos serviços, com as 

participações de David Caldas Vasconcelos, coordenador do 

Programa Estadual de Sanidade Apícola (ADAGRI);  de Glaycione 

Costa Rodrigues, Coordenadora do Serviço de Inspeção Estadual – 

SIE; de Irineu Fonseca - Presidente da Federação da Apicultura do 

Ceará e da Câmara Temática do Mel; de Samuel Menezes - 

Coordenador de Geoinformação e  Coordenador da Rota do Mel – 

MDR; de Paulo Jorge - Gestor Estadual do Agronegócio do 

SEBRAE/CE (08/04); 

 
 

• QUINTA COM DEBATE: A Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais e Seus Impactos para os Municípios, com as participações 

de Cauã Monteiro Nobre, Membro do Comitê de Privacidade, 

Proteção de Dados e Compliance; LUCAS MONTE KARAM. 

Advogado Especialista em Direito Digital da Avant Tecnologia e de 

José Helder Diniz Neto, Cconsultor Jurídico da APRECE. (22/04); 

• QUINTA COM DEBATE: Exploração do Trabalho da Criança 

e do Adolescente no Contexto aa Pandemia, com as participações 

do Procurador do Ministério Público do Trabalho (MPT), Antônio 

Lima; da Deputada Estadual, Érika Amorim e da Presidente da 

Associação para o Desenvolvimento dos Municípios do Estado do 

Ceará (APDMCE), Sônia Fortaleza; 

 



 

Relatório de Atividades – ABRIL/2021                                              Página 8 
 
 
 

 

• GESTÃO MUNICIPAL EM FOCO: A Regularidade da 

Produção de Bebidas junto ao MAPA e a Comercialização de Polpas 

de Frutas junto ao PNAE e PAA, com as participações de do Auditor 

Fiscal Federal Agropecuário Responsável pela Área de Bebidas no 

Ceara Francisco Leandro de Paula Neto,  e da Advogada 

Especializada em Direito do Agronegócio e em Direito do Trabalho 

e Processo do Trabalho Rafaelle Marcos do Vale Lima (19/04); 

 

• SEMINÁRIO TÉCNICO DA APRECE PARA O GRUPO DE 

CHEFES DE GABINETES E SECRETÁRIOS DE GOVERNO, com 

a participação do Advogado e Professor da disciplina  de Oratória, 

Forense Theognis Martins Teixeira Florentino, (06/04); 

 

•  SEMINÁRIO TÉCNICO DA APRECE PARA 

CONTROLADORES E OUVIDORES MUNICIPAIS, com as 

participações da Ouvidora-Geral do Ministério Público do Estado do 

Ceará, Dra. Isabel Porto, e do Analista de Controle Externo do 

TCE/CE Daniel Façanha Rocha de Souza - (06/04); 

 

• SEMINÁRIO TÉCNICO DA APRECE PARA GRUPO DE 

GESTÃO E FINANÇAS,  com a participação de Eduardo Strans, 

consultor da CNM(13/04); 

 

• SEMINÁRIO DA APRECE PARA REDE  TÉCNICA DE 

SAÚDE, com a participação da consultora em Saúde da CNM, Karla 

Albert (13/04); 

 

• SEMINÁRIO DA APRECE PARA REDE  TÉCNICA DE 

TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, com a participação da  

Consultora na área de Assistência Social da CNM, Rosângela 

Ribeiro (20/04); 

 

• SEMINÁRIO TÉCNICO DA APRECE PARA GRUPO DE 

PROCURADORES, com a participação do Consultor Jurídico a 
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Confederação Nacional de Municípios (CNM), Ricardo Hermany 

(27/04);  

 

• SEMINÁRIO DA APRECE PARA REDE  TÉCNICA DE 

CULTURA E TURISMO, com a participação da Luisa Cela/ Secretária 

Executiva da Cultura do Estado do Ceará e da Consultora da àrea 

de Turismo da CNM, Marta Feitosa (27/04); 

 

⎯  AÇÕES DIVERSAS 

 

•  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; 

• 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 da CNM e da Aprece junto aos municípios 

cearenses no site da Aprece, replicando-as, simultaneamente, nas 

redes sociais da entidade (facebook, instagran) e em todos os grupos 

de trabalhados 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: 

 

 
 

01/04/21 - Definido prazo para o preenchimento do Cadastro Nacional de 
Organizações Religiosas 

Informações podem ser inseridas a partir desta quinta-feira, 1º de abril. 

 

http://aprece.org.br/blog/noticia/definido-prazo-para-o-preenchimento-do-cadastro-nacional-de-organizacoes-religiosas/
http://aprece.org.br/blog/noticia/definido-prazo-para-o-preenchimento-do-cadastro-nacional-de-organizacoes-religiosas/
http://aprece.org.br/blog/noticia/definido-prazo-para-o-preenchimento-do-cadastro-nacional-de-organizacoes-religiosas/
http://aprece.org.br/blog/noticia/definido-prazo-para-o-preenchimento-do-cadastro-nacional-de-organizacoes-religiosas/
http://aprece.org.br/blog/noticia/inscricoes-para-a-1a-edicao-do-premio-melhores-praticas-em-equilibrio-trabalho-familia-sao-prorrogadas/
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01/04/21 - Inscrições para a 1ª edição do Prêmio Melhores Práticas em Equilíbrio 
Trabalho-Família são prorrogadas 

Empresas interessadas podem fazer as confirmações até 11 de abril. 

 

01/04/21 - Distribuição de vale-gás começa na próxima semana no Ceará 

Mais de 250 mil famílias terão direito ao auxílio. 

 

02/04/21 - Sema prorroga prazo para envio dos documentos do Programa AJA 

A Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) informa que o prazo final para envio da 

documentação dos candidatos selecionados no Programa Agente Jovem 

Ambiental (AJA) será adiado para a próxima quarta-feira, dia 07 de abril de 2021. 

Os candidatos selecionados que ainda não enviaram seus documentos devem 

acessar o site da Sema ou clicar diretamente no […]

 

02/04/21 - Vacinação e ações prioritárias contra a Covid-19 são abordadas na 
Quinta com Debate 

O objetivo dessa edição da iniciativa, transmitida na última quinta-feira (1ª) no canal 

Aprece Ceará no YouTube, foi discutir com especialistas e promover uma reflexão 

sobre a importância da imunização e das ações de enfrentamento à pandemia. No 

debate virtual, foi considerada a relevância do desenvolvimento de estratégias 

coletivas para maior efetividade dos resultados. 

 

03/04/21 - Nova Lei de Licitações é sancionada 

Mesmo com vetos, o texto representa um importante conquista do movimento 

municipalista nacional por trazer avanços nas novas regras, com a modernização, 

simplificação e celeridade nos procedimentos, além de favorecer a gestão local e 

o atendimento à população. 

 

05/04/21 - Estimativas do Fundeb 2021 são publicadas e passam a valer a partir 
deste mês 

A estimativa da receita total do Fundo para o exercício de 2021 é de R$ 176,3 

bilhões. Desse montante, R$ 160,3 bilhões totalizam as contribuições dos estados, 

http://aprece.org.br/blog/noticia/inscricoes-para-a-1a-edicao-do-premio-melhores-praticas-em-equilibrio-trabalho-familia-sao-prorrogadas/
http://aprece.org.br/blog/noticia/inscricoes-para-a-1a-edicao-do-premio-melhores-praticas-em-equilibrio-trabalho-familia-sao-prorrogadas/
http://aprece.org.br/blog/noticia/inscricoes-para-a-1a-edicao-do-premio-melhores-praticas-em-equilibrio-trabalho-familia-sao-prorrogadas/
http://aprece.org.br/blog/noticia/distribuicao-de-vale-gas-comeca-na-proxima-semana-no-ceara/
http://aprece.org.br/blog/noticia/distribuicao-de-vale-gas-comeca-na-proxima-semana-no-ceara/
http://aprece.org.br/blog/noticia/distribuicao-de-vale-gas-comeca-na-proxima-semana-no-ceara/
http://aprece.org.br/blog/noticia/distribuicao-de-vale-gas-comeca-na-proxima-semana-no-ceara/
http://aprece.org.br/blog/noticia/sem-prorroga-prazo-para-envio-dos-documentos-do-programa-aja/
http://aprece.org.br/blog/noticia/sem-prorroga-prazo-para-envio-dos-documentos-do-programa-aja/
http://aprece.org.br/blog/noticia/sem-prorroga-prazo-para-envio-dos-documentos-do-programa-aja/
http://aprece.org.br/blog/noticia/sem-prorroga-prazo-para-envio-dos-documentos-do-programa-aja/
http://aprece.org.br/blog/noticia/sem-prorroga-prazo-para-envio-dos-documentos-do-programa-aja/
http://aprece.org.br/blog/noticia/sem-prorroga-prazo-para-envio-dos-documentos-do-programa-aja/
http://aprece.org.br/blog/noticia/sem-prorroga-prazo-para-envio-dos-documentos-do-programa-aja/
http://aprece.org.br/blog/noticia/sem-prorroga-prazo-para-envio-dos-documentos-do-programa-aja/
http://aprece.org.br/blog/noticia/a-vacinacao-e-as-acoes-prioritarias-contra-a-covid-19-sao-abordadas-na-quinta-com-debate/
http://aprece.org.br/blog/noticia/a-vacinacao-e-as-acoes-prioritarias-contra-a-covid-19-sao-abordadas-na-quinta-com-debate/
http://aprece.org.br/blog/noticia/a-vacinacao-e-as-acoes-prioritarias-contra-a-covid-19-sao-abordadas-na-quinta-com-debate/
http://aprece.org.br/blog/noticia/a-vacinacao-e-as-acoes-prioritarias-contra-a-covid-19-sao-abordadas-na-quinta-com-debate/
http://aprece.org.br/blog/noticia/a-vacinacao-e-as-acoes-prioritarias-contra-a-covid-19-sao-abordadas-na-quinta-com-debate/
http://aprece.org.br/blog/noticia/a-vacinacao-e-as-acoes-prioritarias-contra-a-covid-19-sao-abordadas-na-quinta-com-debate/
http://aprece.org.br/blog/noticia/a-vacinacao-e-as-acoes-prioritarias-contra-a-covid-19-sao-abordadas-na-quinta-com-debate/
http://aprece.org.br/blog/noticia/a-vacinacao-e-as-acoes-prioritarias-contra-a-covid-19-sao-abordadas-na-quinta-com-debate/
http://aprece.org.br/blog/noticia/nova-lei-de-licitacoes-e-sancionada/
http://aprece.org.br/blog/noticia/nova-lei-de-licitacoes-e-sancionada/
http://aprece.org.br/blog/noticia/nova-lei-de-licitacoes-e-sancionada/
http://aprece.org.br/blog/noticia/nova-lei-de-licitacoes-e-sancionada/
http://aprece.org.br/blog/noticia/nova-lei-de-licitacoes-e-sancionada/
http://aprece.org.br/blog/noticia/nova-lei-de-licitacoes-e-sancionada/
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Distrito Federal e municípios e R$ 16 bilhões correspondem à complementação da 

União. 

 

05/04/21 - Nova rodada do auxílio emergencial começa essa semana 

O benefício será pago a partir dessa terça-feira (6), em 4 parcelas de R$ 150 a R$ 

375, dependendo da família. Serão contempladas as pessoas que recebiam o 

auxílio em dezembro de 2020 e que também cumprirem outros requisitos. 

 

05/04/21 - Mapa publica Manual de Operações e anuncia nova fase do Programa 
Nacional de Crédito Fundiário 

As mudanças garantem autonomia ao agricultor familiar, desburocratizando e 

ampliando o acesso ao crédito. 

 

05/04/21 - Retomada gradual das atividades não essenciais no Ceará deve 
começar dia 12 de abril 

O anúncio foi feito, no último domingo (4), pelo governador Camilo Santana. Ao 

longo da semana, haverá reuniões com os setores econômicos para definir os 

critérios que serão adotados para a retomada das atividades não essenciais.

 

05/04/21 - Municípios e DF já podem se inscrever no SIMEC 

O programa assegura a transferência de recursos financeiros do governo federal 

para a manutenção de novas turmas de educação infantil até que estas sejam 

computadas para recebimento de recursos do FUNDEB. 

 

06/04/21 - Prorrogado envio do Valor da Terra Nua (VTN) para 30 de junho 

A Receita Federal do Brasil atendeu solicitação feita pelo movimento municipalista, 

por meio da CNM, e irá prorrogar o prazo através de uma nova Instrução Normativa. 
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06/04/21 - Literatura para crianças e jovens é tema de live da Casa de Saberes 

Com mediação da escritora quixadaense Kinaya, o encontro que acontecerá 

nesta quinta-feira, (8), às 19 h, com transmissão nos canais do equipamento no 

Youtube e Facebook,contará com a participação das professoras e contadoras de 

história Lilian de Lima e Valéria Oliveira e de Goreth Abuquerque, coordenadora da 

Política de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas da Secult-CE. 

 

06/04/21 - Inscrições para o Sisu começam nesta terça-feira (6) 

As adesões serão feitas, exclusivamente, na página eletrônica do Sisu, até as 

23h59 do dia 9 de abril. 

 

06/04/21 - Aprovado plano anual para apoio à atividade cultural em 2021 

Com o documento, a Secretaria Especial de Cultura quer estimular a produção e o 

acesso aos produtos culturais. 

 

07/04/21 - Aprece retoma Seminários Técnicos com capacitação para servidores 
municipais cearenses 

Na última terça-feira (6), a entidade disponibilizou, pela manhã, programação para 

os Chefes de Gabinete e Secretários de Governo. No período da tarde, foi a vez 

dos Controladores e Ouvidores municipais. O objetivo da iniciativa, que seguirá até 

o início de maio, é promover a integração com os secretários cearenses para 

dialogar sobre o papel da entidade no apoio aos municípios, fomentando o 

fortalecimento da rede colaborativa em cada área que compõe a gestão local. 

 
 

 

07/04/21 - Inscrições para tutor do EpiSUS são prorrogadas 

Prazo vai até 11 de abril para 80 vagas para candidatos com nível superior. 
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07/04/21 - Ferramenta on-line auxilia gestores a calcular consumo energético nas 
edificações 

A Cecarbon visa a contribuir com a gestão climática e energética da cadeia da 

construção civil, a partir da padronização de métricas premissas e da consolidação 

consistente de dados entre seu uso contínuo. 

 

07/04/21 - TCE realiza debate sobre finanças públicas do Ceará 

O TCE Debate objetiva oferecer aos participantes a oportunidade de discutir temas 

atuais da Administração Pública, com personalidades renomadas das áreas 

jurídicas, econômica e/ou social. 

 

08/04/21 - Quinta com Debate discute sobre as ferramentas de gestão da apicultura 
para regularidade e sanidade dos serviços 

A finalidade da Live, realizada nesta quinta-feira (8), foi tratar sobre os aspectos 

gerais de sanidade apícola, o registro no Serviço de Inspeção Estadual (SIE), o 

registro no SISBI, fraudes no mel e a Guia de Trânsito Animal (GTA), entre outras 

questões importante ligadas à atividade. 

 

08/04/21 - Artistas e trabalhadores da Cultura lançam manifesto em defesa das 
artes e da ciência 

Movimento Abrace a Vida segue em diálogo com outros setores e convida a 

sociedade civil a participar, assinando e compartilhando o Manifesto, que já reúne 

mais de 400 assinaturas. 

 

08/04/21 - Governo do Estado anuncia auxílio cesta básica de R$ 200 a 150 mil 
pessoas 

O anúncio foi feito pelo governador Camilo Santana, na última quarta-feira (7). O 

benefício é destinado a profissionais do transporte complementar (topiques), 

transporte escolar, ambulantes e feirantes, taxistas e mototaxistas, motoristas de 

aplicativos, bugueiros, guias turísticos, entre outros. 
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08/04/21 - Ministério da Saúde autoriza mais de 1,5 mil leitos de UTI Covid-19 para 
14 estados 

Medida fortalece a estrutura hospitalar do SUS para enfrentamento da pandemia. 

 

08/04/21 - Cadastro de imóveis rurais poderá ser feito completamente em formato 
digital 

Procedimento permite que todos os serviços relacionados ao Cafir sejam 

finalizados por meio de Dossiê Digital de Atendimento, no Portal e-CAC. 

 

09/04/21 - Liberação dos recursos da MP 1041 garantem o custeio temporário dos 
Centros Covid-19 

A Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS) iniciou, nesta sexta-feira (9), a 

liberação de recursos financeiros extraordinários para enfrentamento à pandemia. 

A Medida Provisória destinou R$ 2,8 bilhões para ações e serviços de saúde 

pública. Destes, R$ 1,7 bilhão é para a Atenção Primária à Saúde, iniciando com o 

complemento ao custeio dos Centros Comunitários de Referência para 

Enfrentamento à doença. 

 

09/04/21 - Carta defende Reforma Tributária ampla 

O documento, assinado por uma série de órgãos, entre os quais a Confederação 

Nacional de Municípios, manifesta apoio à aprovação de uma Reforma Tributária 

ampla, completa – não em etapas, como está sendo sugerido pelo Governo 

Federal; consolidando todos os impostos sobre consumo em apenas um imposto, 

com unificação da base de incidência de bens e serviços.

 

09/04/21 - Educa+ lança novo curso 

Interessados têm até o dia 16 de abril para fazer a inscrição em Noções Básicas 

de Condução Ambiental no Ecoturismo. 

 

09/04/21 - Primeiro repasse do FPM de abril será creditado nesta sexta-feira (9) 

O montante partilhado entre as prefeituras chega a R$ 4, 3 bilhões, já descontada 

a retenção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Apesar de apresentar 
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crescimento, o decêndio é considerado o maior do mês e representa quase a 

metade do total transferido aos entes locais. 

 

09/04/21 - Programa Ceará Credi destina R$ 100 milhões para 
microempreendedores e trabalhadores cearenses 

O lançamento da iniciativa aconteceu na manhã desta sexta-feira (9). O benefício 

será por meio de crédito que varia entre R$ 500 e R$ 5 mil.

 

10/04/21 - Anunciados início da reabertura econômica, toque de recolher e 
lockdown aos fins de semana no Ceará 

O governador Camilo Santana anunciou as novas medidas em transmissão ao vivo 

realizada neste sábado (10) nas redes sociais.

 

 

12/04/21 - FNDE disponibiliza documentos que auxiliam no entendimento do Novo 
Fundeb 

A Cartilha foi produzida em conjunto com o MEC, com o intuito de aproximar 

gestores e detalhar as mudanças sancionadas por meio da Lei nº 14.113/2020. 

12/04/21 - Iniciada vacinação contra gripe em Fortaleza 

Nesta primeira fase, serão distribuídas 90 mil doses em crianças, gestantes, 

puérperas e trabalhadores da área da saúde. 

 

12/04/21 - Programa TCU +Cidades inicia ciclo de webinários para gestores 
municipais 

O primeiro encontro acontece no dia 19 de abril e terá como tema “O papel do 

gestor local no combate à pandemia de Covid-19”. O evento será transmitido ao 

vivo pelo YouTube, das 10h às 12h.

 

12/04/21 - Inscrições ao Sisu serão prorrogadas até quarta-feira, 14 

Estudantes terão mais chances para ingressar em instituições públicas de 

educação superior. 
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12/04/21 - Mapa lança coletâneas com estudos sobre fatores de emissão e 
remoção de gases de efeito estufa pela agropecuária 

Cerca de 400 pesquisadores apresentam indicadores que levam em consideração 

a forma de cultivo, os diversos biomas brasileiros e outros fatores que mostram a 

realidade dos sistemas produtivos do país. 

 

12/04/21 - Aplicação das provas da edição 2020 do ENCCEJA será em 29 de 
agosto 

Cronograma foi ajustado em virtude do cenário de Covid-19, de modo a minimizar 

os impactos.

 

13/04/21 - Governo do Ceará promove Seminário Intersetorial do Programa Mais 
Infância Ceará 

Sob o comando do governador Camilo Santana e da primeira-dama Onélia 

Santana, o evento acontecerá, nesta quarta-feira (14), com o objetivo de fortalecer 

a intersetorialidade nos âmbitos municipal e estadual para ampliar o cuidado 

integral e integrado das crianças cearenses e suas famílias. 

 

13/04/21 - Sema divulga resultado da avaliação da documentação do Programa 
Agente Jovem Ambiental 

As vagas remanescente serão preenchidas pelos candidatos do Cadastro Reserva. 

A Secretaria fará, em até 30 dias, a convocação para o envio da documentação  por 

meio do seu site e das suas redes sociais. 

 

13/04/21 - TCE Ceará inicia ações para construção do Índice de Efetividade da 
Gestão Municipal 2021 

Os formulários para a construção do indicador poderão ser preenchidos pelos 

gestores a partir da próxima quinta-feira, 15 de abril, 

 

13/04/21 - Inscrições abertas para cursos livres gratuitos nos campos da arte e da 
cultura 

São 15 cursos com carga horária entre 20 e 40 horas, nas áreas de música, 

literatura, dança, teatro, fotografia, entre outros temas relacionados aos campos da 

Arte e da Cultura. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até domingo, dia 
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18, exclusivamente pelo site: www.arteurgente.com.br.

 

13/04/21 - Novas regras do Código Brasileiro de Trânsito já estão em vigor 

Mudanças buscam trazer mais segurança no trânsito e fortalecer medidas 

educativas.

 

14/04/21 - Aprece realiza novos Seminários Técnicos com secretários de Finanças 
e Saúde 

Os dois encontros online aconteceram, respectivamente, na manhã e na tarde da 

última terça-feira (13). A iniciativa reuniu colaboradores de dezenas de municípios 

cearenses, proporcionando aproximação com a entidade municipalista, 

capacitação técnica específica e troca de experiências. Até o momento, já foram 

realizadas oito edições da iniciativa, que segue semanalmente até o começo de 

maio. 

 

14/04/21 - Ministério da Saúde destina mais de R$ 452 milhões para Centros de 
Enfrentamento da Covid-19 

Recursos financeiros beneficiarão cerca de 2,3 mil estabelecimentos, fortalecendo 

o SUS.

 

14/04/21 - Projeto Alunos Conectados é prorrogado até dezembro de 2021 

Programa foi mantido pela relevância do fornecimento de pacote de dados para as 

universidades federais.  

14/04/21 - Estados e municípios já podem aderir ao programa Brasil na Escola 

Iniciativa quer incentivar aprendizagem e permanência de estudantes na escola.

 

 

15/04/21 - Ferramenta ajudará a expandir o setor de agricultura irrigada no país 

O objetivo do Sistema Nacional de Informações sobre Irrigação é apoiar o 

planejamento do setor de agricultura irrigada e a expansão dessa atividade.  
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15/04/21 - Ampliada flexibilização para o transporte de oxigênio 

Medida publicada, na última quarta-feira (14), no Diário Oficial da União pretende 

afastar, em situações excepcionais, exigências e ritos formais que possam criar 

contratempos para uma rápida resposta da Agência Nacional de Transportes 

Terrestres.

 

 

15/04/21 - Programa Turma Legal oferece atividades para facilitar o ensino remoto 

A iniciativa, sem fins lucrativos, é da ONG Comunicação e Cultura. No Estado, 

conta com parceria da Undime Ceará. O objetivo é alimentar os vínculos afetivos 

entre os alunos e destes com os professores, fortalecer o sentimento de pertencer 

a um grupo e revigorar o interesse dos estudantes pela educação, mediante 

atividades diferenciadas que motivam a participar das aulas na modalidade online.  

 

15/04/21 - Câmara, Senado e Ministério da Saúde anunciam antecipação de 1 
milhão de doses da Pfizer em abril 

Também foi anunciado, na última quarta-feira (14), que a Câmara deverá votar, na 

próxima semana, projeto que cria a carteira da vacinação on-line, que vai gerar 

chamado passaporte verde para garantir a entrada de brasileiros já vacinados 

contra a Covid-19 em vários países do mundo que exigem o documento. 

 

16/04/21 - Enel Ceará e Aprece realizam fórum sobre o setor de energia para 
desenvolvimento municipal 

O encontro virtual acontecerá, na próxima segunda-feira (19), a partir das 14h30. 

O objetivo da iniciativa é discutir sobre uma melhor gestão da energia elétrica nos 

municípios, gerando conhecimento e aprimorando a atuação dos gestores 

municipais cearenses sobre a temática.

 

16/04/21 - Assembleia Legislativa aprova crédito especial que beneficia catadores 

Foi autorizado, na última quinta-feira (15), crédito no valor de R$ 1,7 milhão. Em 

destaque, R$ 1.485.000,00 destinados à Sema para compra de 73 prensas 

enfardadeiras e 73 carros modernos para coleta e beneficiamento de resíduos 

sólidos direcionados às associações com beneficiários do programa Auxílio 
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Catador. 

 

16/04/21 - Águas do Rio São Francisco são liberadas para o Reservatório Porcos, 
no Ceará 

Ação faz parte dos testes da estrutura que levará o recurso hídrico para os estados 

da Paraíba e do Rio Grande do Norte. 

 

16/04/21 - Governo Federal envia ao Congresso PLDO para 2022 

Proposta traz, por exemplo, novo valor para salário mínimo, projeção da inflação e 

crescimento do país. 

 

19/04/21 - Municípios podem aderir ao programa de Regularização Fundiária e 
Melhoria Habitacional 

Governo Federal pretende iniciar o processo de regularização de mais de 100 mil 

imóveis até o fim de 2021: 

 

19/04/21 - Pagamento do Garantia-Safra é antecipado 

Decisão beneficiará mais de 25 mil agricultores familiares em sete estados, entre 

eles, o Ceará.

 

19/04/21 - Liberada a quarta parcela do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

Entes federativos já podem sacar os recursos referentes ao mês de abril.

 

19/04/21 - Municípios recebem R$ 986 milhões do segundo decênio do FPM na 
próxima terça-feira (20) 

O montante será 11,49% maior que o recebido no mesmo mês de 2020, mas, com 

a inflação do período, o crescimento ficará em torno de 4,75%. 

 

20/04/21 - Municípios do Norte e Nordeste se unem para mobilizar o Congresso 
em favor de pautas prioritárias 

Em reunião realizada, nesta terça-feira (20), pela União dos Municípios da Bahia 

(UPB), presidentes de associações municipalistas nortistas e nordestinas 
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discutiram temas como a dívida previdenciária/alíquota patronal; implantação do 

eSocial; adicional de 1% do Fundo de Participação dos Municípios (FPM); 

vacinação; educação; entre outros. O Ceará foi representado no encontro pelo 

presidente da Aprece, Júnior Castro, e equipe técnica. 

 

20/04/21 - Gestores municipais cearenses participam de Fórum sobre Gestão da 
Energia Elétrica 

O evento online, realizado em parceria pela Aprece e pela Enel Distribuição Ceará, 

aconteceu na última segunda-feira (19), reunindo mais de 140 participantes, entre 

prefeitos(as) e secretários(as) de diversos municípios. 

 

20/04/21 - Aprece discute regularidade da produção de bebidas junto ao Mapa e 
comercialização de polpas de frutas junto ao PNAE e PAA 

Em mais uma edição do Gestão Municipal em Foco, veiculada no YouTube, 

especialistas convidados pela entidade repassaram, na última segunda-feira (19), 

informações importantes para a comercialização de produtos no Estado, no âmbito 

da agricultura familiar. 

 

21/04/21 - Recursos do Programa de Cooperação Federativa (PCF) são 
repassados direto aos municípios 

Aprovada no início de março, a Lei Complementar Estadual nº 234 foi 

regulamentada por decreto publicado recentemente. O propósito da 

desburocratização é, sobretudo, fomentar o desenvolvimento de ações e políticas 

públicas que impactem em melhores condições de vida para a população de todo 

o Estado, especialmente nas de maior apelo social. 

 

21/04/21 - CNM envia ao governo federal pleitos do Fundeb que desafiam a gestão 
municipal 

Na última terça-feira (20), a Confederação Nacional de Municípios (CNM) enviou 

ao Ministério da Educação (MEC), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE) dois ofícios com sugestões e solicitação de informações 

relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
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Valorização […]

 

21/04/21 - Prorrogação da Lei Aldir Blanc é aprovada na Câmara 

Lei aprovada na madrugada desta quarta-feira (21) e decreto publicado na terça-

feira (20) são importantes conquistas do setor cultural brasileiro. 

 

22/04/21 - Campanha de vacinação contra febre aftosa começa dia 1º de maio 

Deverão ser vacinados 170 milhões de bovinos e bubalinos de todas as idades, na 

maioria dos estados brasileiros.  

 

22/04/21 - MEC oferece formação sobre a Base Nacional Comum Curricular na 
Educação Física 

Professores, coordenadores pedagógicos e gestores da área da educação podem 

se inscrever gratuitamente. Conteúdo on-line, gratuito e certificado traz dicas de 

planejamento teórico e prático para aplicação da BNCC nas aulas.

 

22/04/21 - Undime Ceará inicia seu 18º Fórum Estadual 

A abertura do evento virtual aconteceu, na última quarta-feira (21), com a 

participação de diversas autoridades, entre as quais, o presidente da Aprece, 

Júnior Castro. O Fórum segue até a próxima sexta-feira (23) com o objetivo de 

provocar reflexão e debate acerca de temas relevantes para a educação municipal.

 

22/04/21 - Secretários de Assistência Social e Gestores Municipais de Convênios 
e Congêneres participam de Seminários Técnicos da Aprece 

Na última terça-feira (20), a entidade realizou mais duas edições da iniciativa, que, 

mais uma vez, aproximou os municípios cearenses das ações institucionais 

municipalistas realizadas, levando capacitação técnica e ampliando o diálogo sobre 

melhorias nas gestões. Até o momento, já aconteceram dez seminários, contando 

sempre com público expressivo e participativo.

 

http://aprece.org.br/blog/noticia/cnm-envia-ao-governo-federal-pleitos-do-fundeb-que-desafiam-a-gestao-municipal/
http://aprece.org.br/blog/noticia/cnm-envia-ao-governo-federal-pleitos-do-fundeb-que-desafiam-a-gestao-municipal/
http://aprece.org.br/blog/noticia/prorrogacao-da-lei-aldir-blanc-aprovada-na-camara/
http://aprece.org.br/blog/noticia/prorrogacao-da-lei-aldir-blanc-aprovada-na-camara/
http://aprece.org.br/blog/noticia/prorrogacao-da-lei-aldir-blanc-aprovada-na-camara/
http://aprece.org.br/blog/noticia/prorrogacao-da-lei-aldir-blanc-aprovada-na-camara/
http://aprece.org.br/blog/noticia/campanha-de-vacinacao-contra-febre-aftosa-comeca-dia-1o-de-maio/
http://aprece.org.br/blog/noticia/campanha-de-vacinacao-contra-febre-aftosa-comeca-dia-1o-de-maio/
http://aprece.org.br/blog/noticia/campanha-de-vacinacao-contra-febre-aftosa-comeca-dia-1o-de-maio/
http://aprece.org.br/blog/noticia/campanha-de-vacinacao-contra-febre-aftosa-comeca-dia-1o-de-maio/
http://aprece.org.br/blog/noticia/mec-oferece-formacao-sobre-a-base-nacional-comum-curricular-na-educacao-fisica/
http://aprece.org.br/blog/noticia/mec-oferece-formacao-sobre-a-base-nacional-comum-curricular-na-educacao-fisica/
http://aprece.org.br/blog/noticia/mec-oferece-formacao-sobre-a-base-nacional-comum-curricular-na-educacao-fisica/
http://aprece.org.br/blog/noticia/mec-oferece-formacao-sobre-a-base-nacional-comum-curricular-na-educacao-fisica/
http://aprece.org.br/blog/noticia/mec-oferece-formacao-sobre-a-base-nacional-comum-curricular-na-educacao-fisica/
http://aprece.org.br/blog/noticia/mec-oferece-formacao-sobre-a-base-nacional-comum-curricular-na-educacao-fisica/
http://aprece.org.br/blog/noticia/undime-ceara-inicia-seu-18o-forum-estadual/
http://aprece.org.br/blog/noticia/undime-ceara-inicia-seu-18o-forum-estadual/
http://aprece.org.br/blog/noticia/undime-ceara-inicia-seu-18o-forum-estadual/
http://aprece.org.br/blog/noticia/undime-ceara-inicia-seu-18o-forum-estadual/
http://aprece.org.br/blog/noticia/undime-ceara-inicia-seu-18o-forum-estadual/
http://aprece.org.br/blog/noticia/undime-ceara-inicia-seu-18o-forum-estadual/
http://aprece.org.br/blog/noticia/secretarios-de-assistencia-social-e-gestores-municipais-de-convenios-e-congeneres-participam-de-seminarios-tecnicos-da-aprece/
http://aprece.org.br/blog/noticia/secretarios-de-assistencia-social-e-gestores-municipais-de-convenios-e-congeneres-participam-de-seminarios-tecnicos-da-aprece/
http://aprece.org.br/blog/noticia/secretarios-de-assistencia-social-e-gestores-municipais-de-convenios-e-congeneres-participam-de-seminarios-tecnicos-da-aprece/
http://aprece.org.br/blog/noticia/secretarios-de-assistencia-social-e-gestores-municipais-de-convenios-e-congeneres-participam-de-seminarios-tecnicos-da-aprece/
http://aprece.org.br/blog/noticia/secretarios-de-assistencia-social-e-gestores-municipais-de-convenios-e-congeneres-participam-de-seminarios-tecnicos-da-aprece/
http://aprece.org.br/blog/noticia/secretarios-de-assistencia-social-e-gestores-municipais-de-convenios-e-congeneres-participam-de-seminarios-tecnicos-da-aprece/
http://aprece.org.br/blog/noticia/secretarios-de-assistencia-social-e-gestores-municipais-de-convenios-e-congeneres-participam-de-seminarios-tecnicos-da-aprece/
http://aprece.org.br/blog/noticia/secretarios-de-assistencia-social-e-gestores-municipais-de-convenios-e-congeneres-participam-de-seminarios-tecnicos-da-aprece/
http://aprece.org.br/blog/noticia/quinta-com-debate-aborda-a-lei-geral-de-protecao-de-dados-pessoais/


 

Relatório de Atividades – ABRIL/2021                                              Página 22 
 
 
 

 

22/04/21 - Quinta com Debate aborda a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 

A Aprece colocou o tema em discussão, na tarde desta quinta-feira (22), em seu 

canal no Youtube. Quem acompanhou a Live teve a oportunidade de entender os 

propósitos, os princípios, a aplicabilidade e as características da LGDP, bem como 

seus impactos para os municípios. 

 

23/04/21 - Aprece explica equívocos do MEC no repasse dos recursos do Fundeb 

Em entrevista, nesta sexta-feira (23), ao Jornal Alerta Geral, o consultor econômico 

da entidade, André Carvalho, falou sobre os impactos para os municípios dos 

dados publicados pelo Ministério da Educação que se refletem, também, em 

redução dos repasses das verbas para o ensino público infantil e fundamental. Os 

erros foram identificados pela Aprece em parceria com a Undime Ceará.  

 

23/04/21 - Garantia Safra deve investir R$ 68 milhões no Ceará 

A SDA lançou, na última quinta-feira (22), o Programa Garantia Safra 2020/2021, 

em solenidade virtual, com a assinatura do Termo de Adesão por diversos prefeitos 

cearenses. O programa já conta com adesão de 135.614 agricultores familiares 

cearenses. O Ceará é o segundo estado nordestino em número de inscrições e, 

proporcionalmente, ocupa o primeiro lugar da região. 

 

23/04/21 - Finanças Públicas do Ceará são analisadas por Doutores e Pós-
Doutores em Direito e Economia 

O tema será abordado na 13ª edição do TCE Debate, que acontecerá de forma 

virtual, no próximo dia 30 de abril, com transmissão ao vivo pelo YouTube do TCE 

Ceará.  

 

 

23/04/21 - BID apoiará estados e municípios na digitalização de serviços públicos 

A linha de crédito é voltada a projetos de investimento e estará disponível por meio 

de três canais de alocação de recursos: órgãos do Governo Federal, governos 

subnacionais (estaduais ou municipais) e bancos de desenvolvimento nacionais ou 
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regionais.

 

23/04/21 - Ceará recebe mais 128 mil doses de vacina contra a Covid-19 

Os imunizantes chegaram na madrugada desta sexta-feira (23) e serão usados 

para a aplicação das primeira e segunda doses em idosos e profissionais de 

segurança do Estado. Esse foi o 15º lote de vacinas recebido pelo Ceará.

 

25/04/21 - Novo decreto permitirá avanço na retomada da economia no Ceará 

O novo decreto passa a valer a partir desta segunda-feira (26). Isolamento social 

rígido será mantido no fim de semana. 

 

26/04/21 - FNDE prorroga prazo para aditamento de renovação semestral do Fies 

Os aditamentos deverão ser realizados por meio do SisFIES, disponível nas 

páginas eletrônicas do Ministério da Educação e do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação. 

 

26/04/21 - Ministério da Saúde atualiza projeção contratual de entrega de doses da 
vacina covid-19 

País já contratou mais de 562 milhões de vacinas para reforçar o Programa 

Nacional de Imunização em 2021. 

 

26/04/21 - Guias para pagamento de títulos de regularização fundiária podem ser 
emitidas pela internet 

A transformação digital do serviço vai facilitar a vida dos trabalhadores rurais 

titulados em áreas de regularização fundiária em todo o País. A emissão do 

documento está disponível nos portais do Incra e do Governo Federal. 

 

26/04/21 - Municipalistas debatem PL que pode causar impacto de R$ 45 bi nos 
cofres das prefeituras 

Durante nova reunião do Conselho Político da Confederação Nacional de 

Municípios (CNM), nesta segunda-feira (26), foi debatido o projeto que cria piso 

salarial para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, além de parteiras 
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da rede pública e privada. A Aprece foi representada por seu presidente, Júnior 

Castro, e equipe. 

 

26/04/21 - Municípios cearenses devem responder questionários do IEGM 2021 

Serão analisadas as seguintes dimensões: Educação, Saúde, Planejamento, 

Gestão Fiscal, Meio Ambiente, Cidades Protegidas e Governança de Tecnologia 

da Informação. O prazo final para acesso aos formulários será o dia 14 de maio. 

Ofício circular da Presidência do TCE Ceará foi enviado aos prefeitos com 

instruções para o preenchimento e envio das informações. 

 

26/04/21 - Anvisa avalia pedidos de importação da vacina Sputnik V 

Reunião extraordinária está marcada para esta segunda-feira (26), às 18h. O 

objetivo é avaliar os pedidos de estados e municípios para importação do 

imunizante contra a Covid-19. A reunião de deliberação foi marcada dentro do 

prazo estipulado pela lei e de acordo com decisão do STF 

 

27/04/21 - Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa têm até maio para 
cadastrar projetos sobre o Semiárido 

CAPES vai investir R$ 13,7 milhões em programa de desenvolvimento da pós-

graduação da região, que abrange 10 estados do País.

 

27/04/21 - Diretoria da Anvisa rejeita importação e uso da Sputnik V 

A decisão foi tomada na noite desta segunda-feira (26). A Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária considerou que o imunizante pode trazer riscos à saúde. Além 

disso, foram apontadas falhas e pendências na documentação apresentada pelo 

fabricante. A compra da vacina contra a Covid-19 foi solicitada por estados e 

municípios.  

27/04/21 - Municípios podem participar de debate sobre financiamento para o 

desenvolvimento urbano 

O Ipea e o MDR retomam os debates sobre a elaboração da Política Nacional de 

Desenvolvimento Urbano (PNDU). O evento é gratuito e on-line e acontece na 

próxima sexta-feira, 30 de abril. O objetivo é abordar os desafios do financiamento 
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de ações de desenvolvimento urbano, com foco nos aspectos fiscais e extrafiscais 

onerosos e não onerosos.

 

 

28/04/21 - Ministério da Saúde informa à CNM que haverá remessas diárias da 

Coronavac para normalizar segunda dose 

Em reunião com representantes da Confederação Nacional de Municípios (CNM), 

na última terça-feira (27), a pasta afirmou que, a partir de 3 de maio, o Instituto 

Butantan voltará a produzir 600 mil doses por dia e fará o repasse diário para que 

o governo federal remeta aos estados para repasse aos municípios. A Aprece foi 

representada no encontro por seu consultor Nilson Diniz.  

 

28/04/21 - Seminários Técnicos da Aprece discutem temáticas ligadas às 
Procuradorias e às Secretarias Municipais de Cultura e Turismo 

Seguindo sua ação de aproximação institucional e capacitação, a entidade realizou, 

na última terça-feira (27), mais duas edições da iniciativa, que visa fortalecer 

vínculos, promover a troca de saberes e contribuir para a qualificação das gestões 

municipais cearenses. Os procuradores municipais foram contemplados com a 

edição matinal do evento e os gestores das áreas de Cultura e Turismo 

participaram do encontro no período da tarde.  

28/04/21 - FNDE abre consulta pública para aprimoramento do Programa Nacional 
de Apoio ao Transporte do Escolar 

O levantamento ocorrerá entre os dias 28 de abril e 14 de maio. O intuito principal 

é aperfeiçoar as normas do Pnate, para melhor atender os estudantes da educação 

básica pública de todo o país. 
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28/04/21 - Autorizado R$ 1,4 bilhão em debêntures incentivadas para 
telecomunicações em 16 estados e no DF 

Medida permite projetos de investimento para expandir e modernizar o setor no 

país. 

 

28/04/21 - Segunda dose da vacina contra a Covid-19 deve ser tomada mesmo 
fora do prazo 

Ministério da Saúde reforça a importância de se completar o esquema vacinal para 

assegurar a proteção contra a doença. 

 

29/04/21 - Profissionais da área de Turismo podem se qualificar com cursos 
gratuitos 

A iniciativa do Ministério do Turismo busca ampliar a competitividade no setor. As 

inscrições para os cursos disponibilizados pelo IFRS estão abertas até o dia 30 de 

junho. 

 
 

29/04/21 - Iniciado cadastro de profissionais que receberão Auxílio Cesta Básica 
do Governo do Estado 

Começam nesta sexta-feira (30) as inscrições para cadastramento dos 

profissionais cearenses que serão contemplados com R$ 200 para compra de 

produtos alimentícios. O benefício é voltado para 150 mil trabalhadores que tiveram 

a renda reduzida em razão da pandemia. O cadastro segue até 14 de maio. 

 

29/04/21 - STF determina realização do censo demográfico de 2021 

A liminar foi deferida pelo Supremo Tribunal Federal, nesta quarta-feira (28). A 

medida veio após o movimento municipalista nacional, por meio da CNM, emitir 

nota reafirmando que a não realização do recenseamento, além de descumprir a 

legislação, prejudica a aplicação de recursos e a construção de políticas sociais no 

país, afetando, portanto, toda a população brasileira. 
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29/04/21 - Aberto edital de contratação de mais de 134 brigadistas 

Selecionados atuarão em ações de prevenção e combate a incêndios florestais em 

todo o Brasil. 

 

30/04/21 - Governo do Ceará anuncia que novo lote de vacinas chegará aos 184 
municípios 

Novo lote chega no mesmo dia em que o Ceará ultrapassou 2 milhões de doses de 

vacinas aplicadas na campanha de imunização contra a Covid-19. 

 

30/04/21 - Produtores de borracha natural podem aderir ao sistema de produção 
integrada 

A adesão à produção integrada é voluntária e o produtor passa por avaliação para 

obter o selo “Brasil Certificado”. Os critérios previstos permitem maior 

competitividade internacionalmente. 

 

30/04/21 - Quinta com Debate discute a exploração do trabalho infantojuvenil 

O tema foi abordado essa semana por convidados especialistas na área. A Live, 

transmitida no canal da entidade no YouTube, foi acompanhada por internautas de 

dezenas de cidades cearenses e até de outros estados. Foi possível interagir, 

comentar e tirar dúvidas importantes sobre o problema que tem se intensificado 

durante a pandemia.

 

30/04/21 - Governo Federal lança Programa de Fomento à Agricultura Irrigada no 
Nordeste 

O objetivo é ajudar a promover o desenvolvimento sustentável da região Nordeste, 

norte de Minas Gerais e norte do Espírito Santo. 
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Declaro o cumprimento integral dos deveres e obrigações assumidas no 

presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA. 

 
 
 
 

Francisco de Castro Menezes Júnior 
Presidente de Aprece 
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