JANEIRO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS
MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (APRECE)
JANEIRO/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 JANEIRO de 2021,
demonstrando o cumprimento do objeto pactuado e a efetiva atuação em
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;

•

Acompanhamento nas Comissões da Câmara e do Senado das ações
legislativas federais que tem impacto nos municípios;

•

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, representando o município, com parlamentares federais e
estaduais e com diferentes segmentos do governo estadual e do
Ministério Público em busca de apoio às pautas municipalistas diversas;

•

Fomento à capacitação técnica dos servidores públicos municipais
através

da

Escola

de

Gestão

Pública

Municipal

da

Aprece

(EGPM/Aprece);
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•

Realização de lives: Quinta com Debate e Gestão Municipal em Foco no
canal Aprece Ceará pelo YouTube, ;

•

Participação, junto com outras entidades municipalistas, 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;

•

Repasse de informações e orientações das áreas técnicas da Entidade e
ao uso das ferramentas desenvolvidas pela APRECE para a
modernização da Gestão Pública Municipal;

ATIVIDADES REALIZADAS

1

-

PARTICIPAÇÃO

DA

APRECE

EM

ENCONTROS,

REUNIÕES,

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

•

Participação em reuniões com representantes da Seduc e Undime/CE
para restabelecimento da correção dos valores globais do serviço de
Transporte Escolar, definidos no Termo de Cooperação, em âmbito
estadual, para o ano de 2021, em 4,52%, tendo como base o IPCA de
2020;

•

Divulgação do Plano de Comunicação sobre a Vacinação contra Covid-19
disponibilizado dela CNM para os municípios - 26/01/2021;

2 -

PROMOÇÃO DE CURSOS E EVENTOS PARA CAPACITAÇÃO DOS

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DO CEARÁ

⎯ Divulgação e mobilização junto aos municípios para participação nos
cursos do CNM Qualifica para prefeitos, secretários e servidores públicos
municipais:
•

Licitações publicas (04/01);
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•

Retomada da Economia - Como o Município deve se
preparar (11/01);

•

Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil na
execução das políticas públicas (Lei nº 13.019/2014). (13 e
13/01);

•

ITBI - Princípios, procedimentos e práticas de fiscalização
(13/01);

•

Controle Interno - Realização de ações de controle interno
(13/01);

•

Noções básicas do financiamento das políticas públicas
(14/01);

•

Relatórios de Gestão Fiscal nos municípios através do
RREO, RGF e MSC (14 e 15/01);

•

Orientações contábeis sobre a aplicação dos recursos
federais destinados à Assistência Social, Educação e Saúde
(14 e 15/01);

•

Resíduos da Construção Civil e as obrigações da Gestão
Pública (14 e 15/01);

•

Rotina de Compras nos municípios (15 a 18/01);

•

A

importância

da

municipalização

ambiental,

sua

fiscalização e a estrutura administrativa de apoio ao meio
ambiente (26 a 28/01);
•

Lei geral de proteção de dados (28 e 29/01).

3 - AÇÕES DIVERSAS
⎯ Participação do Presidente da Aprece nas reuniões ORDINÁRIAS E
EXTRAORDINÁRIAS do Conselho Político da CNM defendendo os
interessses dos municípios cearenses;
⎯ Participação semanal no Comitê Permanente de enfrentamento à Covid19 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 no site da Aprece de notícias e informações relevantes para
o municipalismo:

04/01/21 - Publicada nota técnica sobre alterações em dispositivos do
PNAE
Documento do Programa Nacional de Alimentação Escolar esclarece sobre
recentes mudanças realizadas nas áreas de compras da agricultura familiar,
alimentação e nutrição.

04/01/21 - Portaria atualiza Manual do Sistema de Informações
Municipais para atividades de 2021
O documento será utilizado no envio das informações relacionadas às
atividades orçamentárias a partir de 2021. A Portaria traz, ainda, cinco tabelas
especificadas para

utilização

obrigatória

no

envio

das

informações

orçamentárias dos municípios cearenses e consórcios públicos.

05/01/21 - Publicações apoiam dirigentes municipais de educação no
início da gestão
Iniciativa da Undime conta com apoio da Fundação Santillana e Unicef;
proposta é alcançar os 5.568 municípios brasileiros.

05/01/21 - Acordo entre Aprece, Ministério da Economia e SEGES é
publicado para a adesão à Rede + Brasil
A cooperação técnica visa o desenvolvimento de ações que serão
compartilhadas e voltadas para a melhoria da gestão nos processos de
transferências da União, bem como, para a capacitação e aprimoramento de
ações de comunicação e transparência municipal. O objetivo é colocar os
municípios cearenses no padrão de excelência de desburocratização
disponibilizados pela plataforma +Brasil.
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06/01/21 - Ministério da Economia divulga passo a passo para
cadastro de novos prefeitos na Plataforma +Brasil
Com o objetivo de auxiliar os gestores, foram elaborados dois manuais
contendo o passo a passo de como deve ser realizado o cadastro e a
atualização dos dados do estado, município ou Organização da Sociedade
Civil (OSC) no sistema.

06/01/21 - Presidente sanciona com vetos a Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2021
Vetos atingem prioridades definidas por parlamentares e restrições à
possibilidade de contingenciar o repasse de recursos.

06/01/21 - Pendências do Cadastro de Pessoa Física podem ser
regularizadas nos canais virtuais da Receita Federal
Correção é gratuita pela internet ou ao custo de 7 reais, caso o contribuinte
opte por utilizar a rede conveniada (Banco do Brasil, Caixa Economica,
Correios ou Cartórios).

06/01/21 - Aquicultores cessionários devem enviar relatório anual de
produção até 31 de março
O cessionário que não enviar o relatório dentro do prazo terá o contrato de
cessão rescindido.

06/01/21 - Governo do Ceará amplia Cartão Mais Infância e 70 mil
famílias serão beneficiadas
O Cartão Mais Infância é destinado para núcleos familiares cearenses com
crianças de 0 a 5 anos e 11 meses que se enquadrem na situação de alta
vulnerabilidade social.
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07/01/21 - MP estabelece mudanças nos critérios para distribuição
do Benefício de Prestação Continuada
A MP altera a Lei 8.742/93 e estabelece a renda limitada a ¼ do salário
mínimo per capita para ter acesso ao benefício.

07/01/21 - Novas regras para pedidos de subvenção da PGPM-Bio a
partir deste ano
Uma das mudanças é que a Conab só poderá receber a documentação
referente à safra anterior até o dia 28 de fevereiro do ano subsequente.

07/01/21 - Novos prefeitos precisam fazer cadastro no FNDE
Cadastramento é pré-requisito para receber apoio técnico e financeiro do
governo federal na área de educação.

07/01/21 - Ministro da Saúde assegura 354 milhões de doses de
vacinas contra a covid-19 para 2021
Do total, 254 milhões serão produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), em parceria com a AstraZeneca, e 100 milhões pelo Butantan, em
parceria com a empresa Sinovac.

07/01/21 - Primeiro FPM do ano será repassado nesta sexta-feira (8)
Serão repassados aos cofres municipais R$ 5.400.014.834,63, valor nunca
antes visto, desde 2003. Mesmo com a retenção do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação (Fundeb), a transferência representa um crescimento de 53,83%
em relação ao mesmo período do ano passado.
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08/01/21 - Novos gestores precisam de cadastro e certificado digital
para alimentar sistemas de informações da saúde
Esse procedimento é fundamental para ter acesso, enviar e homologar os
dados de seus respectivos municípios e evitar penalidades, como a
suspensão de transferências e incentivos federais.

08/01/21 - MEC homologa novas diretrizes para educação
profissional e tecnológica
Publicada essa semana no Diário Oficial da União, portaria orienta instituições
de ensino que têm cursos da modalidade.

09/01/21 - Anunciadas novas medidas de enfrentamento à Covid-19
no Ceará
Decreto que deve ser publicado neste sábado (9), definirá o cancelamento de
ponto facultativo nos dias 15 e 16 de fevereiro, 2ª e 3ª feira de Carnaval. Será
proibido qualquer tipo de festa ou evento carnavalesco, em ambiente aberto
ou fechado, público ou particular.

11/01/21 - Prorrogado o período de inscrições para processo seletivo
da Ebserh que visa contratar médicos para o combate à pandemia
As inscrições podem ser realizadas via internet até as 12h do dia desta
segunda-feira, 11 de janeiro. O resultado será divulgado no dia 12 de janeiro,
às 18h.

11/01/21 - Publicada relação de produtos da agricultura familiar
com bônus em janeiro
No Ceará, a banana terá desconto de 0,9%, castanha de caju 16,68%,
mamona em baga 5,74%, e o maracujá 11,54%.
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11/01/21 - Ministério da Saúde e Instituto Butantan acertam
exclusividade na distribuição da vacina pelo SUS, que será
disponibilizada simultaneamente a todos os estados
Em reunião, representantes do Ministério da Saúde e do Instituto Butantan
falaram da estratégia do Governo Federal, na qual as 100 milhões de doses
adquiridas pelo Ministério serão incorporadas ao Plano de Operacionalização
da Vacinação contra a Covid-19.

12/01/21 - Começam as inscrições para a 1ª seleção do Prouni de
2021
O Prouni é destinado a quem não tem diploma de graduação que oferece
bolsas de estudo integrais ou parciais.

12/01/21 - Em reunião com os prefeitos do Ceará, governador lança
programa Cuidar Melhor
A iniciativa consiste no aumento de 5% para 15% dos recursos do ICMS
destinados aos municípios com base nos critérios da saúde. O lançamento
aconteceu, na manhã desta terça-feira (12), em encontro virtual articulado e
mobilizado pela Aprece.

12/01/21 - Recursos não empenhados da Lei Aldir Blanc devem ser
mantidos nas contas bancárias
Eles devem ser mantidos na conta criada para viabilizar a transferência da
União aos municípios. A solicitação consta no Comunicado 1/2021 da
Secretaria Especial da Cultura, publicado na última segunda-feira (11)

12/01/21 - Programa Agente Jovem Ambiental vai selecionar 10 mil
jovens entre 15 e 29 anos
A iniciativa do Governo do Ceará visa estimular os jovens a participarem de
projetos sustentáveis. Eles receberão um auxílio de R$ 200 por mês, durante
dois anos.
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13/01/21 - Lei Kandir: STN passa a receber renúncia via ofício e
amplia prazo para quinta, dia 14
A STN informou que o sistema está funcionando normalmente para assinatura
com o certificado digital. Mas o gestor municipal que tiver problemas com a
assinatura digital pode formalizar a renúncia por ofício.

13/01/21 - Municípios reestruturam escolas da rede pública para o
início do ano letivo
Depois de um ano letivo modificado pela pandemia, já começaram as
preparações para as atividades escolares em 2021. Cada cidade tem
autonomia para estabelecer o modelo de aulas a ser adotado, no entanto, a
Aprece tem debatido e defendido uma definição homogênea de retorno das
aulas. A princípio, a ideia lançada é que nos três primeiros meses o ensino
seja virtual, os dois seguintes de forma mista e, o segundo semestre, de forma
presencial.

13/01/21 - Prorrogado o prazo de inscrições do Bolsa Monitoramento
Os interessados deverão realizar as inscrições por meio do site da Sejuv até o
dia 22 de janeiro.

14/01/21 - Pazuello diz a prefeitos que ‘dia D’ da vacinação é quartafeira, 20
Se, no próximo domingo (17), a Anvisa autorizar o uso emergencial das
vacinas de Oxford e Coronavac, a imunização deverá ser iniciada, dia 20, às
10h. A informação foi repassada em reunião da Frente Nacional de Prefeitos,
nesta quinta-feira (14).
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14/01/21 - Sancionada lei que institui programa de moradia Casa
Verde e Amarela
Afinalidadeé promover o direito à moradia a famílias residentes em áreas
urbanas com renda mensal de até R$ 7mil e a famílias residentes em áreas
rurais com renda anual de até R$ 84 mil, associado ao desenvolvimento
econômico

14/01/21 - Pronon e Pronas/PCD recebem propostas até 1º de março
Entidades podem encaminhar projetos contemplando três campos de atuação
em assistência oncológica e a pessoas com deficiência.

14/01/21 - Lançada cartilha com os principais programas e
benefícios ofertados pelo Ministério do Turismo
Documento digital tem o objetivo de ampliar o acesso às informações e a
adesão dos prestadores de serviços turísticos.

14/01/21 - Inscrições para seleção de estagiários do TCE Ceará vão
até dia 19
As inscrições para o 8º Processo Seletivo para Estagiários de Nível Superior
do Tribunal de Contas do Estado do Ceará são gratuitas e podem ser
realizadas, exclusivamente, pelo portal do IEL/CE.

15/01/21 - Inep publica portaria com diretrizes gerais para o novo
Saeb
Entre outros pontos, o normativo determina uma avaliação a cada dois anos
para a educação infantil, por meio de questionários eletrônicos de natureza
não cognitiva.
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15/01/21 - Secretaria do Tesouro Nacional promove atualizações no
Cauc
As atualizações entram em vigor no próximo dia 1º de fevereiro. O objetivo é
disciplinar a captação e apresentação dos dados para o fornecimento de
informações acerca do cumprimento de requisitos fiscais por Estados, Distrito
Federal e Municípios, seus órgãos e entidades e por organizações da
sociedade civil.

15/01/21 - Distribuição de agulhas e seringas para vacinação contra
Covid-19 começa terça-feira (19) no Ceará
De acordo com a Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará
(Cosems-CE), o material será entregue conforme demanda de cada município.

17/01/21 - Enfermeira de São Paulo é a primeira pessoa a receber a
vacina contra Covid-19 no Brasil
A imunização aconteceu logo após a aprovação, por unanimidade, do uso
emergencial das vacinas Coronavac e Oxford/AstraZeneca pela Anvisa, neste
domingo (17).

18/01/21 - Chegam ao Ceará doses da vacina contra Covid-19
A vacinação começa ainda nesta segunda-feira (18), no Hospital Leonardo Da
Vinci e no IJF, em Fortaleza.

18/01/21 - Estrutura municipalista e conquistas ganham destaque na
abertura do Seminário Novos Gestores 2021-2024
Ao abrir a primeira edição do evento com a região Nordeste, nesta segundafeira (18), o presidente da Confederação Nacional de Municípios, Glademir
Aroldi, destacou a estrutura do movimento municipalistas brasileiro e como ele
atua para promover desenvolvimento na ponta. Ele ressaltou R$ 898 bilhões
como marca histórica de conquistas por meio do trabalho da CNM, em
parceria com entidades estaduais, microrregionais e gestores de todo o país.
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18/01/21 - Portaria prorroga suspensão de procedimentos do Bolsa
Família
A prorrogação consta de Portaria publicada no Diário Oficial da União desta
segunda-feira (18). A medida se dá em decorrência da Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional.

18/01/21 - Ceará inicia vacinação contra Covid-19 em todos os 184
municípios na quarta-feira (20)
As vacinas contra Covid-19 chegam ao Ceará nesta segunda-feira, 18 de
janeiro, e começam a ser distribuídas aos municípios no mesmo dia.O
processo de imunização será iniciado em todos os municípios do Estado,
simultaneamente

18/01/21 - MEC repassa R$ 72 milhões para custeio de instituições
federais
A medida também permite o pagamento do Programa Nacional de Assistência
Estudantil (Pnaes) para estudantes de baixa renda

19/01/21 - Divulgados valores da complementação da União ao
Fundeb para 2021
A Portaria Interministerial 4/2020 não divulga a previsão de receita total do
Fundeb para 2021. A publicação limita-se a divulgar a complementação-VAAF
da União para o primeiro trimestre de 2021.

19/01/21 - Mais de 197 mil agricultores familiares receberão
benefício do Garantia-Safra
O pagamento será feito em parcela única de R$ 850 em 249 municípios de
oito estados.
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19/01/21 - Agendamento da vacinação de Covid-19 em Fortaleza
ainda não está disponível
A Pasta Municipal de Saúde detalhou que apenas profissionais de saúde que
atuam em UTI, enfermaria, emergência, Samu e Upas receberão a primeira
dose da vacina.

20/01/21 - Envio de documentos previstos na LRF deve ser feito pelo
Portal de Serviços Eletrônicos do TCE Ceará
Para ter acesso ao Portal de Serviços Eletrônicos é necessário fazer um
cadastro prévio, com a utilização obrigatória de Certificação Digital. As
pessoas já cadastradas devem manter todos os dados atualizados para
acessar os serviços e sistemas.

20/01/21 - Lançado plano para reduzir indicadores de violência e
crimes no país
Iniciativa contará com a atuação conjunta, integrada e coordenada entre as
polícias da União e dos estados.

20/01/21 - Percentual de reajuste do transporte escolar do Ensino
Médio no Ceará é definido
Após uma série de reuniões entre representantes da Seduc, Aprece e
Undime/CE; foi estabelecida a correção dos valores globais do serviço para
esse ano em 4,52%, tendo como base o IPCA de 2020. A informação consta
de comunicado assinado conjuntamente pelo órgão estadual e pelas
entidades municipalistas.

21/01/21 - Governo do Estado divulga novas medidas de combate à
Covid-19
Dentre os anúncios feitos pelo governador Camilo Santana, na manhã desta
quinta (21), está o aumento de leitos em todo o Ceará. Unidades de UTI e
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enfermaria serão reabertas. Também foi recomendado evitar viagens
intermunicipais e proibidas áreas de lazer de condomínios de praia.

21/01/21 - Lançamento do Termo de Compromisso na Plataforma
+Brasil
A incorporação dessa modalidade de transferências dobra o volume financeiro
gerido pela Plataforma e traz mais transparência e controle.

21/01/21 - Butantan prevê entrega de mais 4,8 milhões de doses da
Coronavac para próxima semana
O material disponível no País para a produção de mais imunizantes, no
entanto, já foi praticamente todo consumido.

21/01/21 - Nova funcionalidade do Plantão Coronavírus tira dúvidas
sobre vacinação
O acesso ao Plantão Coronavírus pode ser feito pelo WhatsApp (85) 984390647, pelo perfil da Sesa no Facebook, pelos sites institucionais da Sesa e
do Governo do Ceará, pelo hotsite Coronavírus ou por meio do Ceará App,
disponível nas plataformas Android e iOS.

21/01/21 - Encceja encerra inscrições na sexta-feira (22)
Exame é destinado a jovens e adultos que não conseguiram concluir o ensino
fundamental ou médio no tempo previsto.

21/01/21 - Lei Kandir: municípios que fizeram a renúncia receberam
repasse de cota de 2020 dia 20
A medida vale para os gestores municipais que realizaram a Declaração de
Renúncia no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público
Brasileiro (Siconfi) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) entre os dias 31
de dezembro e 14 de janeiro.
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22/01/21 - Nova gestão da Aprece será eleita na próxima terça (26)
Os prefeitos e prefeitas que irão compor a Diretoria Executiva e os Conselhos
Fiscais e Deliberativo da entidade no biênio 2021/2022 deverão ser
confirmados em seus cargos por aclamação. A confirmação da chapa
Municipalismo em Primeiro Lugar, única apresentada para a disputa,
acontecerá na sede da entidade, a partir das 14h. A participação será
exclusiva aos gestores de municípios eleitos e aptos a votar. A restrição das
presenças deve-se ao atual momento de pandemia de Covid-19.

22/01/21 - Ministério da Saúde alerta estados e municípios que é
imprescindível seguir o Plano Nacional de Vacinação contra Covid-19
Documento enviado aos gestores destaca a importância em seguirem as
orientações para garantir uma imunização eficaz no país.

22/01/21 - Dados do PDDE podem ser acessados no aplicativo Clique
Escola
Ferramenta visa dar transparência a informações educacionais e financeiras
de escolas públicas e privadas de todo o país.

22/01/21 - Imuniza SUS tem como objetivo capacitar 94,5 mil
profissionais de saúde
Com investimento federal de R$ 58 milhões, curso sobre vacinação será feito
por meio de ensino a distância e digital com uma carga total de 180 horas.

25/01/21 - Aprece e SDA reúnem prefeitos e secretários municipais
para discutir o Projeto São José IV
O

encontro

online

aconteceu,

na

última

sexta-feira

(22),

reunindo

representantes dos municípios cearenses com elevado Índice Municipal de
Alerta (IMA) relativo à vulnerabilidade hídrica, aptos à concorrer nos termos do
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Edital de Abastecimento D’água do PSJ IV. Ao todo, 128 das 184 cidades
cearenses enquadram-se no perfil.

25/01/21 - Ceará recebe hoje mais 33,2 mil doses de vacina contra
Covid-19
O novo lote é da vacina Coronavac, enviada pelo Instituto Butantã.

25/01/21 - Adesão de municípios e DF ao Casa Verde e Amarela
começa em 1º de fevereiro
Meta é iniciar o processo de regularização fundiária de mais de 100 mil
imóveis até o fim de 2021.

25/01/21 - Aperto nas contas públicas desafia prefeitos cearenses
diante de segunda onda da pandemia
Em início de mandato, muitos gestores precisam cortar gastos e redefinir
prioridades para garantir o essencial no combate à Covid-19

26/01/21 - Aprece elege nova diretoria para biênio 2021-2022
Eleita por aclamação, na tarde desta terça-feira (26), a Chapa Municipalismo
em Primeiro Lugar foi confirmada para administrar a entidade pelos próximos
dois anos, tendo como novo presidente o prefeito de Chorozinho, Júnior
Castro. Também foram eleitos e empossados todos os membros da Diretoria
Executiva e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal.

26/01/21 - CNM disponibiliza Plano de Comunicação para auxiliar
municípios na vacinação contra Covid-19
O documento traz estratégias que podem ser adotadas pelos gestores
municipais de todo o país para a imunização. Isso porque, mesmo com as
diretrizes apresentadas pelo Ministério da Saúde, é necessário elaborar um
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Plano de Vacinação com o planejamento do município e as ações para a
campanha de vacinação.

27/01/21 - CNM divulga carta ao Congresso Nacional e ao Governo
Federal reivindicando ações urgentes de combate à pandemia
O documento assinado pelo presidente da Confederação Nacional de
Municípios, entidade a qual a Aprece é ligada, elenca cinco medidas
defendidas pelos entes locais. A carta manifesta preocupação com a
inexistência de um plano nacional de superação das dificuldades e de
retomada do desenvolvimento nesta segunda onda, em contraste com as
ações adotadas em 2020.

27/01/21 - APDMCE e AMAB elegem novas diretorias
As duas entidades vinculadas à Aprece também realizaram a escolha de seus
dirigentes para o biênio 2021-2022, na sede da Associação. A AMAB tem
como novo presidente o prefeito de Redenção, Davi Benevides. Foi
reconduzida ao cargo de presidente da APDMCE a primeira-dama de Várzea
Alegre, Sônia Fortaleza.

27/01/21 - 196 mil pessoas receberão R$ 248 milhões em parcelas do
Auxílio Emergencial
Grupo inclui cidadãos que contestaram a suspensão de repasses em
novembro e dezembro e reavaliações promovidas em janeiro.

28/01/21 - Governo Federal abre inscrições para novos cursos
gratuitos visando impulsionar a transformação digital
Público alvo são os profissionais de órgãos da União, Distrito Federal, estados
e municípios que pretendem digitalizar os seus serviços.
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28/01/21 - Último repasse de FPM do mês será creditado na sexta
(29)
Serão disponibilizados R$ 3,2 bilhões referentes ao terceiro decêndio do
Fundo de Participação dos Municípios. O valor representa crescimento de
5,9% em relação ao mesmo período do ano passado, sem considerar os
efeitos da inflação. O percentual positivo é justificado por representar em torno
de 30% do total previsto para o mês.

28/01/21 - Escolas da rede pública estadual iniciam ano letivo
segunda-feira (1º)
O governador Camilo Santana já havia confirmado a volta às aulas para o
mês, mas não tinha especificado datas. Retorno pode ser híbrido ou remoto

Declaro o cumprimento integral dos deveres e obrigações assumidas no
presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA.

Francisco Nilson Alves Diniz
Presidente de Aprece
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MEMÓRIAS FOTOGRÁFICAS

APOIO E MOBILIZAÇÃO PARA O EVENTO DE NOVOS GESTORES DA CNM REALIZADO EM
18/01/2021

DIVULGAÇÃO DO PLANO DE COMUNICAÇÃO DISPONIBILIZADO PELA CNM PARA OS
MUNICIÍPIOS - 26/01/2021
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ELEIÇÃO E POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA E DOS
CONSELHOS FISCAL E DELIBERATIVO DA APRECE PARA O BIÊNIO 2021/2022
(26/01).
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