FEVEREIRO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS
MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (APRECE)
FEVEREIRO/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 FEVEREIRO de 2021,
demonstrando o cumprimento do objeto pactuado e a efetiva defesa do
municipalismo em todas as esferas.

LINHAS DE ATUAÇÃO

•

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 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

(EGPM/Aprece) em parceria com órgãos e entidades;
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•

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;

ATIVIDADES REALIZADAS

1

-

PARTICIPAÇÃO

DA

APRECE

EM

ENCONTROS,

REUNIÕES,

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, VISITAS E SIMILARES, EM DEFESA DOS
INTERESSES DOS MUNICÍPIOS.

•

Participação em reunião estratégica com o Sebrae para ratificação da
parceria entre as intituições visando a realização de ações conjuntas para
facilitar e estimular o empreendedorismo local, dentre outras estratégias
capazes de fortalecer economicamente os municípios cearenses (02/02);

•

Participação de reunião com o Conselho Político para apoiar a pauta do
redimensionamento dos 25% da educação na pandemia;

•

Reunião com a FIEC/CE para fortalecimento das relações institucionais e
renovação da parceria, visando a atuação conjunta em favor da
qualificação profissional e o combate ao desemprego nos municípios
cearenses (03/02);

•

Reunião com a Enel para discutir sdobre demandas apresentadas pelos
municípios (19/02);

•

Participação em debate com parlamentares, técnicos e prefeitos dos
municípios envolvidos, para discutir sobre ações possíveis para
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acompanhar o processo jurídico que está no Supremo Tribunal Federal,
em áreas de litígio territorial entrew Piauí e Ceará. (19/02);
•

Em reunião com o senador Rodrigo Pacheco, para apresentação de
pautas em tramitação na Casa e que são consideradas urgentes e
fundamentais aos municípios para o enfrentamento da pandemia e ao
desenvolvimento social e econômico do país. A Aprece foi representada no
encontro por seu presidente, Júnior Castro. (25/02)

2 -

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; 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:
•

Plano

Diretor

e

Legislações

Urbanas

-

Fontes

de

Financiamento e Desenvolvimento Local (02 e 03/02);
•

Ações para ampliar a receita do IPTU (03/02);

•

Gestão do Agro nos municípios - Caminhos para o
desenvolvimento econômico no pós pandemia (02 e 03/02);

•

Desafios e elaboração dos planos de Mobilidade Urbana (02
e 03/02);

•

Controle Interno - Realização de ações de controle interno
(04 e 05/02);

•

Ética: o Desafio da Atualidade - O que fazer para enfrentar
os dilemas de nosso tempo (04 e 05/02);

•

ITBI - Princípios, procedimentos e práticas de fiscalização
(09/02);

•

Rotina de Compras nos municípios (08 e 09/04);

•

Rotina de Compras nos municípios - 2 (08 e 09/04);

•

Resíduos de serviços de saúde e as obrigações na Gestão
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Pública (09 e 10/02);
•

Cultura: o que os novos gestores precisam saber? (09 e
10/02);

•

Perspectivas e desafios da gestão da educação nos
Municípios (09 e 10);

•

Contribuição de Melhoria – Aprenda a fazer desse tributo um
recurso de investimento em seu Município ( 11/02);

•

.Orientações contábeis sobre a aplicação dos recursos
federais destinados à Assistência Social, Educação e Saúde
(11 e 12/02);

•

Elaboração ou revisão do plano municipal de Saneamento
Básico (11 e 12/02);

•

Organização da Administração Municipal - o uso prático das
Tecnologias (18 e 19/02);

•

Gestão Fiscal nos Municípios através do RREO, RGF e MSC
( 18 e 19/02);

•

Orientações quanto à Perícia Ambiental ( 18 e 19/02);

•

As vantagens de implementar A3P nas prefeituras (18 e
19/02);

•

Gestão Atuarial do RPPS ( 22/02);

•

Lei complementar 173 e a gestão de pessoal no exercício de
2021 (22/02);

•

Conquiste novas receitas com o ITR (23/02);

•

Recursos Fundo a Fundo da Saúde - Específicos COVID-19,
emendas, LC 172 e 173 e repasses mensais (22 e 23/02);

•

Consórcios Públicos: Aspectos Gerais (23/02);

•

Captação

de

Recursos:

Normativos

e

Plataformas

Tecnológicas - Plataforma Êxitos e Plataforma + Brasil (23 e
24/02);
•

A Coleta Seletiva como diferencial na administração Pública
(23 e 24/02);

•

Faça a Definição das Atividades de Risco no seu Município
(24/02);
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•

Ações para ampliar a receita do IPTU (25/02);

•

O Início dos Mandatos: Orientações para Uma Boa
Governança (24 e 25/02);

•

Censo 2021 - O que seu Município precisa MUITO saber (25
e 26/02);

⎯ Realização de Atividades pela Escola de Gestão Pública Municipal da
Aprece:
•

QUINTA COM DEBATE: Os Desafios para os Novos Gestores
Municipais no Ano de 2021, com a participação de Presidente
Glademir Aroldi da Confederação Nacional de Municípios (CNM)
(04/02);

•

QUINTA COM DEBATE: Orientações na área da SAÚDE para os
Novos Gestores Municipais, com a participação de Carla Albert

assessora técnica em Saúde, da Confederação Nacional de
Municípios (CNM) (11/02);
•

QUINTA COM DEBATE: Novos gestores da Assistência Social e as
ações prioritárias no início da gestão, com a participação de Célia
Maria de Souza Melo Lima. Coordenadora da Gestão do Suas da
SPS/CE e de José Arimateia de Oliveira. Vice-Presidente do
Colegiado dos Gestores Municipais da Assistência Social do Ceará
(Coegemas);

3 - AÇÕES DIVERSAS
⎯ Participação do Presidente da Aprece nas reuniões ORDINÁRIAS E
EXTRAORDINÁRIAS do Conselho Político da CNM em defesa da pauta
prioritária do Ceará;
⎯ Participação semanal no Comitê Permanente de enfrentamento à Covid-19
do Estado do Ceará;
⎯ Colaboração junto ao núcleo de Governança da CNM para articulação

junto aos municípios quanto à Plataforma +Brasil;
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⎯ Divulgação junto aos municípios cearenses através dos grupos e do site
da Aprece, de pautas e de informações relevantes para o municipalismo:

01/02/21 - CNM explica estorno de valor da complementação da União
ao Fundeb
A situação foi ocasionada por um equívoco cometido no envio feito pelo FNDE ao
Banco do Brasil de arquivo eletrônico com os valores da parcela de janeiro – o
documento continha valores bem acima dos previstos na Portaria Interministerial
4/2020 para 2021.

01/02/21 - Autorizada a reprogramação de recursos para
enfrentamento à Covid-19 no Suas
Publicada nesta segunda-feira (1º), a portaria dispõe sobre a utilização dos valores
para exercício financeiro de 2021. Aponta, ainda, que os recursos emergenciais
repassados aos municípios por meio das Portarias 369/2020 e 378/2020 poderão ser
reprogramados mediante Plano de Aplicação, ou documento de reprogramação dos
recursos.

01/02/21 - Parcela extra do Pnae deve ser creditada até essa segundafeira (1º)
Trata-se de um repasse emergencial previsto na Resolução de 20, publicada em 3 de
dezembro de 2020.

01/02/21 - Gestores já podem aderir à 7ª edição do Programa Prefeito
Amigo da Criança
A nova edição do programa foi lançada na semana passada. Os gestores que
conseguem cumprir a agenda do programa são avaliados e premiados, ao final da
gestão, com o selo de reconhecimento Prefeito Amigo da Criança, emitido pela
Fundação Abrinq.
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01/02/21 - Resolução altera procedimentos para emissão da Carteira
do Idoso
Entre as mudanças, a normativa, publicada no Diário Oficial da União da última sextafeira (29), aponta que os documentos serão emitidos com numeração nacional por
meio de endereço eletrônico, no formato digital ou impresso. O acesso à plataforma
da carteira da pessoa idosa se dará por meio de conta gov.br, que garante a
identificação pessoal para acessar os serviços digitais do governo federal.

01/02/21 - Prorrogado prazo para pagamento de tributos do Simples
Nacional
A data de vencimento, que originalmente seria 20 de fevereiro de 2021, passa a ser 26
de fevereiro.

02/02/21 - Rodrigo Pacheco é o novo presidente do Senado
Eleito com 57 votos, 16 a mais que os 41 necessários, Rodrigo Pacheco teve como
concorrente a senadora Simone Tebet (MDB-MS), que obteve 21 votos.

02/02/21 - Arthur Lira é eleito presidente da Câmara dos Deputados
Apoiado por um bloco formado por 11 partidos, Lira prometeu neutralidade e
diálogo.

02/02/21 - Ministério da Saúde garante manutenção de repasses do
Previne Brasil aos municípios em 2021
Em vigor desde janeiro de 2020, o Previne Brasil alterou a forma de repasse de valores
aos municípios, que se dá a partir de três critérios: cadastro de pessoas nos serviços
da Atenção Primária, pagamento por desempenho (indicadores de saúde) e incentivo
para ações estratégicas (credenciamentos em programas e ações do Ministério da
Saúde)..

02/02/21 - Presidente da Aprece discute com representantes do
Sebrae/CE ações em prol do desenvolvimento econômico municipal
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Durante encontro realizado no final da manhã desta terça-feira (2), foi ratificada a
parceria entre os órgãos para facilitar e estimular o empreendedorismo local, entre
outras ações capazes de fortalecer economicamente os municípios cearenses.

02/02/21 - Portaria do TCE Ceará atualiza tabela do SIM para o
exercício de 2021
A tabela atualizada é de utilização obrigatória para o envio das informações
orçamentárias dos municípios e consórcios públicos pelo SIM.

03/02/21 - Fiec e Aprece discutem soluções para promoção do
desenvolvimento socioeconômico municipal
Em encontro institucional, realizado nesta quarta-feira (3) com os presidentes e
representantes dos dois órgãos, foram discutidas formas de atuação conjunta em
favor da qualificação profissional e do combate ao desemprego nos municípios
cearenses.

03/02/21 - Produtores de folhosas já podem aderir ao sistema de
produção integrada
A adesão à produção integrada é voluntária e, se o produtor aderir ao sistema, precisa
cumprir todas as normas.

03/02/21 - Iniciada adesão de municípios a ações de regularização
fundiária
Meta é iniciar o processo de mais de 100 mil imóveis até o fim de 2021, dos quais
cerca de 20 mil também passarão por adequações.

03/02/21 - Lançado edital de credenciamento de instituições para
atendimento em situações de desastres, calamidades e emergências
Em parceria com a Fundação Banco do Brasil, interessados têm até o dia 7 de
fevereiro para se credenciar.

04/02/21 - CNM e FNDE discutem sobre os 25% destinados à educação
durante a pandemia
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A reunião – que ocorreu na tarde desta terça-feira, 2 de fevereiro – foi resultado de
conversa prévia do presidente da CNM, Glademir Aroldi, com o líder do governo,
deputado Ricardo Barros, e o ministro da Educação, Milton Ribeiro, em que trataram
sobre o tema, uma preocupação de muitos Municípios brasileiros.

04/02/21 - Inscrições para os cursos do Portal Saberes da Floresta vão
até 5 de fevereiro
Ao todo, são dez cursos a distância sobre boas práticas no cultivo da castanha e do
açaí, concessão florestal e manejo florestal de madeira.

04/02/21 - FNDE disponibiliza Guia Prático dos Programas de
Manutenção Escolar
Objetivo é dar dicas e sugestões a novos gestores educacionais acerca do PNATE,
Caminho da Escola e PDDE.

04/02/21 - Ministro da Saúde prorroga prazo para cadastro de
equipes e serviços da Atenção Primária à Saúde
Por meio de portaria, a medida visa fomentar a ampliação de equipes, serviços e
programas da Atenção Primária em funcionamento no país.

05/02/21 - SEMA prorroga para 26 de fevereiro prazo para
cadastramento no Auxílio Catador 2021
A medida visa atender solicitação de prefeituras e associações e cooperativas. A
decisão foi adotada devido às limitações dos beneficiários neste período de pandemia
e também em decorrência das administrações municipais estarem em fase inicial de
gestão e portanto, definindo agendas.

05/02/21 - MPCE promove o Lançamento do Programa Vidas
Preservadas 2021
O evento acontece no dia 12 de fevereiro, às 9 horas, com transmissão ao vivo pelo
canal oficial do MPCE no YouTube,
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05/02/21 - Quinta com Debate discute os desafios para as novas
gestões municipais em 2021
Em sua primeira edição do ano, a Live semanal do canal Aprece Ceará no Youtube
reuniu o presidente da Aprece, Júnior Castro, e o presidente da CNM, Glademir Aroldi,
em uma discussão sobre as prioridades do movimento municipalista para esse ano. O
encontro contou, ainda, com a participação de membros da nova diretoria executiva
da entidade cearense e foi acompanhado por prefeitos e secretários de várias regiões
do Ceará.

05/02/21 - Governo do Ceará firma parceria na promoção do
desenvolvimento infantil com 24 municípios do Estado
A escolha dos municípios foi feita a partir de critérios estabelecidos pelas instituições,
entre eles: número elevado de famílias com crianças de 0 à 6 anos em situação de
extrema pobreza; infraestrutura e capacidade local.

05/02/21 - Mapa divulga lista de produtos da agricultura familiar com
bônus em fevereiro
Neste mês, serão contemplados sete produtos em diferentes estados brasileiros e
referem-se ao mês de janeiro de 2021. Têm direito a descontos: abacaxi, banana,
cará/inhame, castanha de caju, manga, maracujá e raiz de mandioca. No Ceará o
desconto vai para o maracujá, com 10,44%.

05/02/21 - MEC destina R$ 294,9 milhões às instituições federais
Os recursos serão aplicados em custeio e manutenção, além de serem direcionados
ao Programa Nacional de Assistência Estudantil.

08/02/21 - Municípios recebem recursos da primeira parcela de
fevereiro do FPM na quarta (10)
O valor de mais de R$ 8 bilhões, a ser creditado, já está com o desconto de 20% do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (FUNDEB).
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08/02/21 - Municípios que não enviaram o relatório do 6º bimestre de
2020 no Siops podem deixar de receber transferências federais
Além do bloqueio de recursos, descumprir a determinação pode acarretar em
punições ao gestor, como a responsabilização por improbidade administrativa.

08/02/21 - Lançado Guia do Novo Prefeito +Brasil
O Guia contém orientações e ferramentas para apoiar os novos prefeitos e suas
equipes na gestão dos primeiros cem dias de mandato, de maneira eficiente,
responsável e assertiva.

09/02/21 - Renovações dos Conselhos de Alimentação Escolar podem
ser realizadas pelas Entidades Executoras do PNAE
Arquivos com todos os CAEs a vencer em 2021 estão disponíveis para consulta
pública no portal do FNDE.

09/02/21 - Municípios devem utilizar sistema de cadastramento de
alvarás e declarações que será implementado nesta semana
A plataforma será disponibilizada às gestões municipais a partir da próxima quintafeira, 11 de fevereiro, e pode ser acessada por meio do e-CAC.

10/02/21 - Cartilha orienta gestores na implantação de Serviços de
Inspeção Municipal vinculados a consórcios públicos
Iniciativa visa apoiar os gestores municipais a incrementar a inspeção de produtos de
origem animal e promover segurança sanitária e alimentar à população.

10/02/21 - ‘Ciência de Dados na Saúde’ tem programação online e
gratuita nos dias 10 e 11 de fevereiro
O evento é gratuito e acontecerá online pelo Zoom ou pelo canal do Íris – Laboratório
de Inovação e Dados do Governo do Ceará no Youtube, a partir das 16h.
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10/02/21 - Ferramenta ajuda escolas públicas a compartilharem
materiais didáticos
Sistema é fundamental para apoiar os gestores escolares na oferta de livros didáticos
para todos os estudantes.

10/02/21 - Falta de atualização em cadastro impede municípios de
receberem transferências voluntárias e operações de crédito
São mais de 4 mil cidades brasileiras nessa situação. Para ficar em dia com a
obrigação é necessário registrar no CDP/Sadipem todas as dívidas, operações de
crédito e garantias referentes ao exercício de 2020. As atualizações de exercícios
anteriores não são necessárias, portanto, basta inserir e homologar os dados do
último ano.

11/02/21 - Projeto de decreto que estende a vigência do estado de
calamidade pública no Ceará é aprovado
A aprovação na Assembleia Legislativa ocorreu na manhã desta quinta-feira (11).A
extensão da vigência até o próximo dia 30 junho se justifica como uma medida de
combate aos efeitos da crise sanitária provocada pela Covid-19.

11/02/21 - Programa Titula Brasil auxilia municípios com a
regularização fundiária
No aplicativo desenvolvido pelo Serpro, as prefeituras vão encontrar orientações para
a elaboração do plano de trabalho e posterior assinatura do Acordo de Cooperação
Técnica com o Incra, visando efetivar as atividades previstas na Lei 11.952 de 2009,
que disciplina a regularização fundiária em terras rurais da União.

11/02/21 - Anunciado incentivo financeiro para municípios no âmbito
do Programa Previne Brasil
O Ceará vai receber R$ 18.111.954,05. Os valores serão transferidos mensalmente e
de forma automática do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipais e Distrital
de Saúde.
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12/02/21 - Produção brasileira de grãos deve chegar a 268,3 milhões
de toneladas
O número é 4,4% (11,4 milhões de toneladas) superior ao obtido em 2019/20.

12/02/21 - Agricultores familiares de 17 municípios cearenses
receberão pagamento do Garantia-Safra
Diante do cenário imposto pela Covid-19, a Secretaria de Política Agrícola decidiu
antecipar, de forma excepcional, o pagamento do Programa Garantia-Safra na safra
2019/2020.

12/02/21 - Aprece inicia série “4 Primeiros Meses de Gestão” com
debate sobre Saúde
A iniciativa pretende levar informações e dicas para os novos gestores municipais de
todas as áreas, contribuindo com sua qualificação e de suas equipes nessa fase inicial
da gestão. A primeira edição da série aconteceu na Quinta com Debate desta semana,
tendo como tema As Orientações na Área da Saúde para os Novos Gestores
Municipais.

12/02/21 - Câmara aprova pena de prisão e multa para quem furar fila
da vacina
Penas poderão ser agravadas se o infrator for agente público; proposta agora precisa
ser votada no Senado.

15/02/21 - Prazo para adesão ao ciclo 2021/2022 do Programa Saúde
na Escola encerra terça-feira (16)
Ao aderir o PSE, os municípios recebem um recurso para custeio das ações, conforme
estabelecido na Portaria nº 1.055/2017, que redefine as regras e os critérios para
adesão ao PSE por estados, Distrito Federal e municípios e dispõe sobre o respectivo
incentivo financeiro para custeio de ações.

15/02/21 - Liberados R$ 19 milhões para fortalecer a segurança
pública do Ceará
O estado foi um dos primeiros a aderir ao programa Forças-Tarefas SUSP de Combate
ao Crime Organizado, lançado em janeiro deste ano.
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15/02/21 - Processo para viabilizar a concessão de mais oito parques
nacionais é iniciado
Iniciativa do Governo Federal vai abranger parques de seis estados brasileiros,
incluindo o Ceará.

15/02/21 - Prazo para aderir ao Sisu será ampliado até 23 de
fevereiro
Com isso, a adesão e a confirmação passam a ter a mesma data final.

16/02/21 - Sema e Aprece realizam reunião de orientação sobre o
Programa AJA
O encontro virtual aconteceu, na tarde da última segunda-feira (15), com a
participação de 140 representantes de 75 municípios. O objetivo foi repassar
esclarecimentos e tirar dúvidas sobre o Programa Agente Jovem Ambiental (AJA), que
oferece oportunidade de capacitação na área, para dez mil jovens cearenses, entre 15
e 29 anos de idade.

16/02/21 - Divulgada estimativa anual de repasses do salárioeducação
As quotas estaduais e municipais do Salário-Educação correspondem a dois terços de
90% da arrecadação líquida apurada em cada Unidade da Federação.

16/02/21 - Segunda quinzena de fevereiro inicia-se com tendência de
chuvas mais concentradas no centro-sul
Para a porção sul do Estado, condições são bem favoráveis até quarta.

16/02/21 - TCE inicia período de cadastro dos responsáveis pelo envio
das prestações de contas de gestão
O Tribunal de Contas do Ceará liberou nesta segunda-feira, 15, o acesso para pedido
de cadastro de usuários no Sistema Ágora. O prazo de cadastramento poderá ser feito
até o dia 31 de março. Na última sexta-feira, 12, o presidente do TCE Ceará,
conselheiro Valdomiro Távora, encaminhou Ofício Circular aos gestores estaduais com
orientações relativas ao […]
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16/02/21 - Movimento municipalista se manifesta sobre a interrupção
da vacinação no Brasil e a necessidade de troca no comando do
Ministério da Saúde
Em nota assinada pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) é exposta a
preocupação pelo relato de prefeitas e prefeitos de várias partes de país, indicando a
suspensão da imunização contra a Covid-19 para os grupos prioritários, a partir desta
semana, em consequência da interrupção da reposição das doses e da falta de
previsão de novas remessas pelo Governo Federal.

17/02/21 - Secretário da Saúde recomenda suspensão de cirurgias
eletivas na rede pública e privada no Ceará
Ofício assinado por Carlos Roberto Martins (Dr. Cabeto) trás, ainda, observação para
suspender os serviços ambulatoriais. O documento é endereçado aos hospitais,
clínicas, ambulatórios, laboratórios e unidades de saúde públicas e privadas do
Estado, e pontua que as recomendações são motivadas pelo atual cenário
epidemiológico do Ceará, diante da alta de casos de Covid-19 e de óbitos provocados
pela infecção.

17/02/21 - Governo do Ceará anuncia medidas de apoio ao Setor de
Eventos
As medidas anunciadas são resultado de um processo de diálogo com um dos setores
que mais foram afetados por essa pandemia, os eventos.

17/02/21 - Ministério da Saúde assegura recebimento de mais 54
milhões de doses de vacina contra Covid-19
Contrato encaminhado pelo Ministério da Saúde à Fundação Butantan foi assinado
quatro dias depois do envio e garantirá que o país tenha 100 milhões de doses da
Coronavac.

18/02/21 - Viva seu Município: movimento municipalista lança
campanha para reforçar diálogo com a população
Neste ano, em decorrência da pandemia da Covid-19, a CNM e as entidades
municipalistas estaduais propõem um novo formato para lembrar a data: a realização
de transmissões ao vivo nos canais oficiais das prefeituras nas redes sociais.
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18/02/21 - Divulgadas novas medidas para minimizar propagação do
coronavírus no Ceará
Com validade até o dia 28 de fevereiro, novo decreto estadual determina toque de
recolher e suspensão das aulas presenciais no Estado. Dentre outras medidas, o
Governo ainda determinou o fechamento de espaços públicos a partir das 17h.

19/02/21 - Aprece apresenta principais demandas dos municípios
cearenses junto à EnelAs reclamações foram colhidas em enquete realizada pela
entidade. Em reunião realizada nesta sexta-feira (19) foram apresentadas as maiores
dificuldades observadas e solicitada a solução para as mesmas. A ideia da iniciativa é
manter aberto e produtivo o diálogo entre as gestões municipais e a distribuidora de
energia elétrica.

19/02/21 - Seminário discute desafios e caminhos para o
enfrentamento da pandemia na Primeira Infância
Especialistas no tema debaterão no dia 26 o estado físico e emocional de crianças de
até 6 anos em tempos de isolamento social.

19/02/21 - Encontro virtual reúne mais de 170 prefeitos para discutir
com o governador medidas de enfrentamento à Covid no Ceará
A reunião virtual contou com a ampla mobilização da Aprece e teve como objetivo
sensibilizar os gestores para o cumprimento das medidas que constam no último
decreto estadual. O presidente da entidade, Júnior Castro, solicitou, na oportunidade,
colaboração do Governo na implementação das barreiras sanitárias e falou das
articulações institucionais da Aprece para apoio aos municípios no atual momento da
pandemia. Outros prefeitos também falaram em nome de cada Macrorregião de
Saúde do Estado, apresentando ações, dificuldades e demandas.

22/02/21 - Comitê aponta aspectos sociais no litígio de território
entre Ceará e Piauí
Realizado na última sexta-feira (19), o debate reuniu parlamentares, técnicos, prefeitos
dos diversos municípios envolvidos. Foram discutidas ações possíveis para
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acompanhar o processo jurídico que está no Supremo Tribunal Federal. A ação,
movida pelo Piauí, tem como foco uma área que impacta o território de 13 municípios
cearenses.

22/02/21 - Projeto do Senado prevê recursos federais para que
Estados possam comprar vacina contra Covid-19
Proposta do senador Humberto Costa obriga o Ministério da Saúde a adquirir
imunizantes previstos em contratos com fabricantes ou repassar os recursos
equivalentes para aquisição pelos estados e pelo DF.

22/02/21 - Abertas inscrições para o Curso de Aperfeiçoamento em
Conselho Escolar
O Curso é gratuito e será ofertado em ambiente virtual de aprendizagem em parceria
com a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

23/02/21 - Ceará deve receber mais de 70 mil doses de vacina contra a
Covid nos próximos dias
O governador se reuniu, nesta terça-feira (23), com o ministro da Saúde, Eduardo
Pazuello. Além das vacinas, Camilo Santana tratou também da habilitação de mais
leitos e da disponibilidade de a União receber pacientes com Covid no Hospital
Universitário Walter Cantídio.

23/02/21 - Sesa realiza o Cadastro da Pessoa com Deficiência
O objetivo é identificar essa população e suas necessidades para melhor planejar as
ações em saúde. Além disso, o cadastro possibilitará criar um canal de comunicação
entre a Secretaria da Saúde do Ceará e as pessoas com deficiência.

23/02/21 - Projetos básicos e planos de mobilidade poderão ser
financiados pelo Pró-Transporte
Governo Federal ampliou lista de itens que podem ser custeados com recursos do
Programa.
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23/02/21 - Ministério da Saúde distribuiu quase 590 mil agulhas e
seringas para ao Ceará
Governo Federal já distribuiu mais de 18 milhões de insumos para auxiliar na
vacinação da população brasileira.

24/02/21 - Câmara aprova MP que facilita compra de vacinas contra
Covid-19
Texto aprovado autoriza estados e municípios a comprar vacinas se a União não
adquirir doses suficientes.

24/02/21 - Aprovada dedução do IR por doações a programas de
saúde até 2025
Pessoas físicas poderão deduzir do IR os valores correspondentes às doações e
patrocínios diretamente efetuados em prol de ações e serviços do Programa Nacional
de Apoio à Atenção Oncológica e do Programa Nacional de Apoio à Atenção da
Saúde da Pessoa com Deficiência até o ano-calendário de 2025. No caso das pessoas
jurídicas, a dedução poderá ser feita até o ano-calendário de 2026.

24/02/21 - Movimento municipalista debate pauta prioritária e
pleitos serão apresentados ao presidente do Senado
A reunião do Conselho Político da CNM aconteceu, na última segunda-feira (22), com
a participação de entidades estaduais, entre as quais a Aprece, representada por seu
presidente Junior Castro. Encontro com o senador Rodrigo Pacheco será realizado na
quinta-feira (25), em formato híbrido.

24/02/21 - Enfrentamento à violência contra a mulher será reforçado
com mais unidades da Casa da Mulher Brasileira
O projeto que cria a Casa da Mulher Brasileira foi reformulado permitindo a instalação
dos espaços em municípios de pequeno porte, com custos e estruturas menores que
as existentes atualmente
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24/02/21 - Movimento municipalista é contra desvinculação mínima
para saúde e educação
Em nota assinada pela CNM, com a anuência e o apoio das entidades municipalistas
estaduais, entre as quais a Aprece, foi manifestada a preocupação com os dispositivos
do Substitutivo à PEC 186/2019, em especial no que se refere à extinção das
vinculações constitucionais para aplicação mínima de recursos para as áreas de
educação e saúde. De acordo com o documento, a medida causará uma pressão
enorme sobre os Municípios e trará impactos preocupantes à sociedade brasileira.

24/02/21 - STF autoriza por unanimidade importação de vacinas sem
registro da Anvisa
Estados e municípios podem importar e distribuir vacinas caso a Anvisa não dê aval,
em 72 horas, após solicitação dos laboratórios responsáveis pelos fármacos.

25/02/21 - Aprece realiza Seminários Técnicos em todas as áreas da
gestão
O projeto de capacitação da entidade será iniciado na próxima terça-feira (2). O
objetivo é promover a integração com os secretários municipais para dialogar sobre o
papel da entidade no apoio aos municípios, fomentando o fortalecimento da rede
colaborativa em cada área que compõe a gestão municipal. O calendário da iniciativa
contempla 13 encontros, que serão realizados até o dia 6 de abril.

25/02/21 - Presidente do Senado recebe pautas prioritárias de
lideranças municipalistas
Em reunião organizada pela CNM, na tarde desta quinta-feira (25), com o senador
Rodrigo Pacheco, foram listadas as proposições em tramitação na Casa e que são
consideradas urgentes e fundamentais aos municípios para o enfrentamento da
pandemia e ao desenvolvimento social e econômico do país. A Aprece foi
representada no encontro por seu presidente, Júnior Castro.
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25/02/21 - Contran flexibiliza prazo de processos e procedimentos no
Ceará
A Portaria publicada no Diário Oficial da União, dispõe sobre os prazos de processos e
de procedimentos afetos aos órgãos e entidades do SNT e às entidades públicas e
privadas prestadoras de serviços relacionados ao trânsito.

25/02/21 - Representantes da Aprece, Sesa e Cosems/CE discutem
detalhes do Programa Cuidar Melhor
O objetivo do encontro, realizado quarta-feira (25), foi iniciar uma discussão técnica
sobre a iniciativa lançada em janeiro pelo Governo do Estado, de modo que ela possa
ser implementada o quanto antes e da melhor forma possível nos municípios
cearenses.

25/02/21 - Governo Federal destina R$ 62 milhões para garantir água
e saneamento básico nas escolas
Programa atende a um total de 1.604 escolas que funcionam no meio rural e
beneficiará 307.347 estudantes.

25/02/21 - Simplificados processos para as operações no Cadastro de
Imóveis Rurais
Com as mudanças, documentos poderão ser entregues na forma digital.

26/02/21 - Prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda
começa em 1° de março
Devem fazer a prestação os contribuintes que receberam rendimentos tributáveis
acima de R$ 28.559,70 em 2020

26/02/21 - Estão abertas as inscrições para a 19ª Semana Nacional de
Museus
As atividades cadastradas deverão ser desenvolvidas em formato on-line pela própria
instituição cultural
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26/02/21 - Assistência Social é tema da segunda Quinta com Debate da
série 4 Primeiros Meses de Gestão
A iniciativa da Aprece visa repassar conhecimento, informações e dicas para os novos
gestores municipais de todas as áreas, contribuindo com sua qualificação e de suas
equipes nessa fase inicial da gestão.

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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MEMÓRIAS FOTOGRÁFICAS

02/02/2021: Reunião para ratificar a parceria entre Aprece e Sebrae em prol do
fortalecimento do empreendedorismo e desenvolvimento local nos municípios
cearenses.

Relatório de Atividades - Municípios - Fevereiro/2021

Página 22

03/02/2021: Reunião com a FIEC/CE

QUINTA COM DEBATE: “As Orientações na Área da Saúde para os Novos Gestores
Municipais” (11/02/2021)
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19/02/201 - Reunião Aprece e Enel

22/02: Reunião do Conselho Político
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25/02/2021
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