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

JULHO/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 JULHO 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 (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; 

• Disponibilização de ferramenta para publicação de atos administrativos para 

os municípios que instituirem em Lei; 

•   Acompanhamento e divulgação da cota-parte do FPM;  

•   Acompanhamento e divulgação da cota parte do ICMS . 

 

 
ATIVIDADES REALIZADAS 

 
 

1 - PARTICIPAÇÃO DA APRECE EM ENCONTROS, REUNIÕES, 

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, VISITAS E SIMILARES, EM DEFESA DOS 

INTERESSES DOS MUNICÍPIOS. 

 

 

• Mobilização junto aos municípios, com o apoio do núcleo de Governança 

da CNM para o cadastramento das Emendas Especiais alocadas para os 

municípios do Ceará (01/07); 

 

• Participação da Aprece, juntamente com representantes da Agace, UVC, 

Sema e Assembleia Legislativa de reunião realizada na sede da Secretaria do 

Meio Ambiente do Estado, para discutir sobre a atual política ambiental de manejo 

de resíduos sólidos; a criação da Frente Parlamentar em Apoio aos Consórcios 

Públicos e a realização de seminários temáticos na área. (01/07); 
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• Participação, apoio e articulação na realização do ciclo de seminários temáticos 

sobre saneamento Básico, uma iniciativa do Conselho de Altos Estudos e 

Assuntos Estratégicos da Assembleia Legislativa do Ceará, com participação da 

Aprece, representada por seu vice-presidente, José Helder Carvalho, que sobre 

falou o contexto atual e as perspectivas dos municípios cearenses em relação ao 

financiamento na área. (06 e 07/07);  

 

• Participação da Aprece na articulação e mobilização junto aos municípios da I 

Semana Cearense pela Erradicação do Sub-Registro de Nascimento, uma 

iniciativa do Governo do Estado. O presidente da Aprece, Júnior Castro participou 

da abertura do Programa, representando os municípios, juntamente com primeira-

dama do Estado, Onélia Santana, e com a titular da SPS, Socorro França, entre 

outras autoridades. (06/07); 

 

• Participação no  encontro com Presidente da Câmara Federal, deputado Arthur 

Lira e com a nova diretoria da CNM, da qual o presidente da Aprece, Junior 

Castro, faz parte, para tratar sobre o repasse adicional de 1% do Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM) (06/07); 

 

• Participação do Presidente da Aprece, Júnior Castro, na Reunião do Conselho 

Político da CNM com os Parlementares, na Sede da CNM, para solicitar o avanço 

na tramitação das pautas municipalistas no Congresso Nacional. (06/07); 

 

• Participação do Presidente Júnior Castro em entrevista no Jornal Alerta Geral 

falando sobre a importância do adicional do Fundo de Participação dos Municípios 

para as administrações municipais anteriores dos gastos elevados com ações na 

área da saúde e com pagamento de salários. (07/07); 

 
• Participação do Presidente da Aprece, Júnior Castro, em mais uma reunião do 

Pacto contra o Coronavírus no Ceará. O encontro, realizado no gabinete do 

presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Evandro Leitão, contou, ainda, 

com a participação de representantes da CDL, OAB / CE e IDT. (12/07); 

 

• Lançamento do Formulário para levantamento diagnóstco sobre as ouvidorias 

municipais , em parceria com a Ouvidoria-Geral do MPCE, para avaliar a 

necessidade de cada município quanto à implementação de um padrão mínimo 
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de Ouvidoria. (11/07); 

 

• Reunião com o Secretário da Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Inácio 

Arruda,  na sede da Aprece para dialogar  sobre estratégias de fortalecimento das 

ações acadêmicas junto aos municípios cearenses em benefício da população e 

do desenvolvimento local. (13/07); 

 

• Participação, mobilização e apoio no seminário dos Prefeitos 2021, com a 

participação do governador Camilo Santana .A Aprece foi representada na 

abertura do evento por seu vice-presidente, José Helder de Carvalho. (20 e 

21/07); 

 

• Reunião com o superintendente do Detran, Maximiliano Quintino, e os 

representantes da Aprece, os consultores Nilson Diniz e João Ananias 

Vasconcelos, e  seu assessor jurídico, Helder Diniz para discutir sobre a 

municipalização do trânsito quando à adesão ao Sistema Nacional de Trânsito e 

sobre os desafios e as dificuldades vivenciadas, principalmente pelos municípios 

menores (20/07); 

 

 - PROMOÇÃO DE CURSOS E EVENTOS PARA CAPACITAÇÃO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DO CEARÁ 

 

⎯ Divulgação das atividades online de capacitação promovidas pela CNM 

através dos projetos Roda de Conhecimento; 

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

Papo com a CNM; 

⎯ Realização de Atividades em parceria com a Escola de Gestão Pública 

Municipal da Aprece: 

 

• QUINTA COM DEBATE: TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DA 

UNIÃO E RESTOS A PAGAR, com as participações do gerente de Filial 

da Gerência Executiva de Governo da Caixa Econômica Federal - 

Fortaleza/CE, Marcio Gonzalez e do Economista do setor dos Estudos 

Técnicos da CNM, Hilton Leal Silva. (08/07); 
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• QUINTA COM DEBATE: LINHAS DE CRÉDITO PARA APICULTURA 2021-

2022, com as participações do Diretor de Relações Institucionais da 

Aprece, Expedito Nascimento, de FRANCISCA JEANIA ROGÉRIO GOMES. 

Gerente de Desenvolvimento Territorial da Superintendência Estadual do 

Ceará Banco do Nordeste do Brasil S/A e de IRINEU MACHADO. Presidente 

da Federação da Apicultura do Ceará e da Câmara Temática do Mel (15/07); 

 
• QUINTA COM DEBATE: O MODELO DE EXCELÊNCIA EM 

GESTÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (MEG-TR), com as 

participações de Regina Lemos de Andrade, Diretora no Departamento 

de Transferências da União da Secretaria de Gestão, da Secretaria 

Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, do Ministério 

da Economia; Esaú Mendes Siqueira. Servidor Público Federal, 

Assistente do Departamento de Transferências da União - 

DETRU/SEGES/ME; Kawana Bonafini Sanches. Diretora da Gestão de 

Convênios e de Coordenadora do MEG-Tr na Prefeitura de Gaspar/SC 

e Maria Da Conceição Matos Moreira (Letinha Matos). Orientadora da 

Célula de Convênios e Congêneres - CECOC. Coordenadoria de Captação de 

Recursos e Alianças com o Público e Privado - COCAP. Secretaria do 

Planejamento e Gestão do estado do Ceará ( 22/07); 

 
• GESTÃO MUNICIPAL EM FOCO: PORTAL SECAF- Vitrine da Agricultura 

Familiar para Fomento aos Negócios nos Municípios, com a participação de 

Walmir Severo Magalhães. Engenheiro Agrônomo, formado pela UFC -1978. 

Mestrado em Economia Agrícola pela UFC. Atualmente é gerente do 

PORTAL/SECAF DA Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado do 

Ceará (SDA).(26/07); 

 

 

• OFICINA PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE O PROGRAMA 

DIGITALIZA BRASIL: Encontro realizado pela Aprece em parceria com a 

Seja Digital, na pessoa de Vejuse Alencar de Oliveira, Gestora 

Regional da Seja Digital e ponto focal da operação no Ceará, com 

prefeitos, chefes de gabinete, procuradores, secretários municipais de 

Assistência Social e Infraestrutura dos municípios contemplados no 

Edital de Convocação Nº 117 / SEI-MCOM. O objetivo da oficina foi 
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apresentar o projeto, o edital e esclarecer o processo de adesão das 

prefeituras à iniciativa, bem como tirar as dúvidas sobre o Acordo de 

Cooperação a ser assinado pelas prefeituras qualificadas e todos os 

procedimentos necessários para o sucesso da iniciativa. (02/07); 

 

• BATE PAPO COM O TCU SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE 

PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO (PNPC). Em parceria com o Tribunal 

de Contas da União no Ceará (TCU-CE), representado pela Secretária 

de Controle do TCU no Ceará, Vanessa Lopes de Lima, a Aprece 

realizou, por meio de sua Escola de Gestão Pública Municipal 

(EGPM/Aprece) o Bate Papo sobre PNPC com o objetivo de promover 

o diálogo com os gestores e equipes municipais sobre a adesão ao 

Programa, esclarecendo dúvidas relativas às diretrizes e os 

procedimentos no sistema de adesão (09/07); 

 
• FÓRUM APRECE E ENEL SOBRE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: Em 

parceira com a Enel, a Aprece realizou o Fórum com prefeitos, 

secretários e equipes técnicas municipais das áreas de infraestrutura, 

planejamento, finanças e gestão dando continuidade às ações de 

capacitação contribuindo para um melhor entendimento da gestão da 

Iluminação Pública nos municípios cearenses.(20/07); 

 
 

AÇÕES DIVERSAS E PERMANENTES 

 

•  Participação do Presidente da Aprece nas reuniões ORDINÁRIAS E 

EXTRAORDINÁRIAS do Conselho Político da CNM; 

• Participação dos analistas e coordenadores da Aprece nos Conselhos, 

Câmaras Setoriais, Fóruns e Grupos de Trabalhos de diversos órgãos e 

segmentos representando os municípios cearenses; 

• Participação semanal no Comitê Permanente de enfrentamento à 

Covid-19 do Estado do Ceará; 

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

coleta de banco de dados para a CNM; 

• Colaboração com o Ministério da Economia (SEGES/ME) e com o 
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Núcleo de Governança da CNM para articulação junto aos municípios 

em atividades relacionadas à Plataforma +Brasil e às transferências 

da União; 

• Divulgação das ações do movimento municipalista junto aos 

municípios cearenses no site da Aprece, replicando-as, 

simultaneamente, nas redes sociais da entidade (facebook, instagran) 

e em todos os grupos de trabalho do whatsapp, formados por prefeitos,  

secretários municipais, procuradores, assessores, gestores 

municipais de convênios, ouvidores, controladores, chefes de gabinete 

e assessores de comunicação, bem como de outras notícias 

relevantes para o municipalismo: 

 

 

01/07/21 - Prorrogado prazo para responder à pesquisa da Undime sobre as 
ações realizadas pelas secretarias municipais de educação na pandemia 

O prazo para responder à pesquisa foi estendido até o dia 9 de julho de 2021. 

Estudo tem o objetivo de apoiar as redes de ensino e obter diagnósticos para a 

tomada de decisões por parte de gestores educacionais. 

 
 

01/07/21 - Aprece participa de encontro sobre pautas ambientais no Ceará 

Em reunião realizada na quarta-feira (30), na sede da Sema, foram tratados temas 

como atual política ambiental de manejo de resíduos sólidos; a criação da Frente 

Parlamentar em Apoio aos Consórcios Públicos e a realização de seminários 

temáticos na área. 

 
 

01/07/21 - Governo federal divulga lista de municípios que podem receber 
emendas especiais 

O aceite deverá ser feito por meio da Plataforma + Brasil, com a indicação do banco 

e agência para a abertura de contas além do endereço de e-mail do órgão 

legislativo local. Esse procedimento precisa ser realizado pelos gestores até o dia 

30 de julho. 

 

 

http://aprece.org.br/blog/noticia/prorrogado-prazo-para-responder-a-pesquisa-da-undime-sobre-as-acoes-realizadas-pelas-secretarias-municipais-de-educacao-na-pandemia/
http://aprece.org.br/blog/noticia/prorrogado-prazo-para-responder-a-pesquisa-da-undime-sobre-as-acoes-realizadas-pelas-secretarias-municipais-de-educacao-na-pandemia/
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http://aprece.org.br/blog/noticia/prorrogado-prazo-para-responder-a-pesquisa-da-undime-sobre-as-acoes-realizadas-pelas-secretarias-municipais-de-educacao-na-pandemia/
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http://aprece.org.br/blog/noticia/seminarios-tematicos-abordam-financiamento-para-universalizar-o-saneamento-basico/
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01/07/21 - Seminários temáticos identificam estratégias para universalizar o 
saneamento básico no Ceará 

Iniciativa do Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos da Assembleia 

Legislativa do Ceará, o ciclo de seminários acontecerá virtualmente nos próximos 

dias 6 e 7 de julho, tendo a Aprece como apoiadora, entre outros parceiros. 

 
 

02/07/21 - Aprece e Seja Digital realizam reunião de esclarecimento sobre o 
Programa Digitaliza Brasil 

O encontro virtual aconteceu na manhã desta sexta-feira (2), reunindo prefeitos, 

chefes de gabinete, procuradores, secretários municipais de Assistência Social e 

Infraestrutura dos municípios contemplados no Edital de Convocação Nº 117/SEI-

MCOM. 

 

02/07/21 - Publicadas estimativas do VAAT do Fundeb 

A portaria que estabelece os parâmetros referenciais anuais do Fundo na 

modalidade Valor Anual Total por Aluno, para o exercício de 2021, foi publicada em 

edição extra do Diário Oficial da União do último dia 30 de junho. Ao todo, 1.374 

Municípios são beneficiados com recursos. 

 

 

05/07/21 - Projeto transfere conselho tutelar da esfera municipal para a 
federal 

O texto está em análise na Câmara dos Deputados. Segundo a proposta, caberá ao 

município apenas a obrigação de disponibilizar local para funcionamento 

adequado, com serviços de vigia, limpeza e manutenção. 

 
 

05/07/21 - SPS promove I Semana Cearense pela Erradicação do Sub-registro 
de Nascimento 

Em mais uma ação de cidadania, a Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, 

Mulheres e Direitos Humanos (SPS) promove, de 6 a 9 de julho, a I Semana 

Cearense de Mobilização pela Erradicação do Sub-registro Civil de Nascimento e 

Ampliação do Acesso à Documentação Básica. A abertura será nesta terça (06), às 

14h30, com a […] 
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06/07/21 - Parlamentares participam de reunião do Conselho Político da CNM 

A reunião ocorreu na sede da entidade em Brasília, de forma híbrida. O presidente 

da Aprece, Júnior Castro, participou do encontro, durante o qual as lideranças 

locais solicitaram o avanço na tramitação das pautas municipalistas no Congresso 

Nacional. 

 
 

06/07/21 - Lançado o Conecte-SUS Profissional 

Plataforma permite o compartilhamento de informações de pacientes em 

qualquer lugar do país. 

 

06/07/21 - Lideranças municipalistas apresentam pauta prioritária em 
reunião com o presidente da Câmara 

Esse foi o primeiro encontro do deputado Arthur Lira com a nova diretoria da CNM, 

da qual o presidente da Aprece, Junior Castro, faz parte. Realizada na última 

segunda-feira (5), a reunião abordou o repasse adicional de 1% do Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM), o parcelamento das dívidas previdenciárias e o 

piso do magistério, entre outros temas. 

 

07/07/21 - Secretarias de Educação podem fazer atualização na adesão ao 
PNLD até dia 15 de julho 

Modificações devem ser feitas por meio do sistema PDDE Interativo/Simec. A 

atualização é necessária apenas para as secretarias de educação e unidades 

federais de ensino que desejam modificar as etapas a serem atendidas ou os tipos 

de materiais do Programa Nacional do Livro e do Material Didático a serem 

utilizados nas suas escolas. 

 

07/07/21 - Presidente da Aprece destaca fôlego financeiro aos municípios com 
repasse extra do FPM 

Em entrevista ao Jornal Alerta Geral desta quarta-feira (7), Júnior Castro falou sobre 

a importância do adicional do Fundo de Participação dos Municípios, a ser 

depositado na quinta-feira (8), para as administrações municipais diante dos 

gastos elevados com ações na área da saúde e com pagamento de salários. 
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07/07/21 - Pacto pelo Saneamento Básico discute orçamento da União e o 
financiamento do setor 

Realizado na manhã desta quarta-feira (7), o encontro virtual deu continuidade do 

ciclo de seminários sobre temas estratégicos para superar os desafios do 

Saneamento Básico. O evento contou com a participação da Aprece, representada 

por seu vice-presidente, José Helder Carvalho, que falou sobre o contexto atual e 

as perspectivas dos municípios cearenses em relação ao financiamento na área. 

 
 

08/07/21 - Informe do Pnae traz orientações sobre o repasse dos recursos 
financeiros de 2021 

A publicação traz informações importantes sobre o saldo existente nas contas 

correntes específicas.  

 
 

08/07/21 - FPM de julho começa com repasse de R$ 4,7 bilhões 

Mais de R$ 4,7 bilhões. Esse será o valor do primeiro repasse do Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM) de julho. A cota-parte de cada uma das 5.568 

prefeituras entra nas contas específicas nesta sexta-feira, 9. Com base nos dados 

da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), o montante será 41,34% maior que o 

mesmo repasse […] 

 

09/07/21 - Transferências Voluntárias da União e Restos a Pagar são tema da 
Quinta com Debate 

A Live, transmitida no último dia 8 de junho, no canal da entidade no YouTube, 

abordou a importância das transferências voluntárias para a execução de políticas 

públicas nos municípios e ofereceu orientações sobre os Raps no âmbito dessas 

transferências e das operações de contrato de repasse. 

 

12/07/21 - Programa Nacional de Prevenção à Corrupção é tema de Bate-Papo 
da Aprece e TCU/CE 

A iniciativa, realizada na última sexta (9), promoveu o diálogo com os gestores e 

equipes municipais sobre a adesão ao PNPC, esclarecendo dúvidas relativas às 

diretrizes e os procedimentos no sistema de adesão. 
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12/07/21 - Encontro virtual discute alterações no Imposto de Renda inclusas 
na segunda etapa da reforma tributária 

A iniciativa do Observatório de Políticas Públicas da UFC acontecerá nesta segunda-

feira (12), de forma virtual, a partir das 19h30, com a participação de palestrantes 

tributaristas. 

 

13/07/21 - Secitece e Aprece discutem ações para aproximar projetos 
universitários de extensão e gestões municipais 

Em reunião realizada nesta terça-feira (13), o secretário da da Ciência, Tecnologia 

e Educação Superior, Inácio Arruda, apresentou ao presidente da Aprece, Júnior 

Castro, ideias para estreitar os laços entre as ações acadêmicas e os municípios 

cearenses em benefício da população e do desenvolvimento local. 

 

13/07/21 - Rede de Ouvidorias do MPCE e Aprece criam formulário para 
implantação de Ouvidorias nos 184 municípios cearenses 

O objetivo avaliar a necessidade de cada município quanto a implementação de 

um padrão mínimo de Ouvidoria, tanto no aspecto estrutural quanto ao de 

atendimento ao cidadão. O formulário foi respondido por um número expressivo 

de municípios, 85% dos municípios, demonstrando a importância do tema e a 

necessidade de implantação de Ouvidorias. A meta é alcançar 100% dos 

municípios cearenses. 

 

13/07/21 - Abertas as inscrições para oficina sobre agricultura familiar e 
alimentação escolar 

A Primeira edição da série de encontros de capacitação será realizada no próximo 

dia 27 de julho. 

 
 

13/07/21 - Projeto aumenta pena para quem descumprir medidas protetivas à 
mulher 

Aguardando votação no Senado, o PL 1.861/2021 altera artigo da Lei Maria da 

Penha, que comemora, em 2021, 15 anos desde sua sanção. 
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14/07/21 - ANA lança plano de capacitação em regulação do setor de 
saneamento básico 

O objetivo é auxiliar os gestores no que diz respeito às obrigações municipais 

relacionadas ao setor. O evento de lançamento poderá ser acompanhado pelo 

YouTube, na próxima quinta-feira, 15 de julho, às 17h. 

 
 

14/07/21 - Seminário Prefeitos 2021 debaterá “Gestão e Desenvolvimento em 
Novos Tempos” 

Programação será realizada entre os dias 20 e 21 de julho, por meio de plataformas 

de streaming, reunindo gestores públicos, prefeitos, secretários e empresários. 

 

15/07/21 - Assembleia aprova criação do Programa Mais Empregos 

Aprovada nesta quinta-feira (15), a proposta do Governo do Estado vai gerar 20 mil 

novas vagas e capacitar trabalhadores gratuitamente. 

 

15/07/21 - Câmara aprova regras para educação bilíngue de surdos 

Aprovado na última terça-feira (13), o texto define como educação bilíngue aquela 

em que a Língua Brasileira de Sinais é considerada primeira língua, e o português 

escrito como segunda língua. A medida deve ser aplicada em escolas bilíngues de 

surdos, classes bilíngues de surdos, escolas comuns ou em polos de educação 

bilíngue de surdos. 

 

15/07/21 - Congresso promulga flexibilização de teto para emendas 
parlamentares destinadas ao combate à Covid-19 

Publicada no Diário Oficial da União da última quarta-feira (14), a medida dispõe 

sobre a aplicação de emendas que adicionarem recursos ao SUS, para a realização 

de transferências do Fundo Nacional de Saúde aos fundos de saúde dos estados, 

Distrito Federal e municípios, no exercício de 2021. 
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16/07/21 - Sobral e Viçosa do Ceará são as primeiras paradas da campanha do 
Pacto Contra o Coronavírus no Interior 

O início das ações no interior do Estado para reforçar o cadastro da vacinação 

contra a Covid-19 será na próxima segunda-feira (19). Todas as 14 macrorregiões 

cearenses serão contempladoras pela iniciativa. 

 

16/07/21 - Quinta com Debate discute financiamento da apicultura 

O tema foi tratado em discussão realizada e transmitida no dia 15 de julho no canal 

Aprece Ceará. Especialistas falaram sobre a importância dos investimentos nessa 

atividade que tanto contribui para o desenvolvimento da economia nos municípios 

cearenses. Várias dicas sobre linhas de crédito na área foram repassadas. 

 

16/07/21 - Ministério faz parceria para qualificar 270 mil mulheres 

O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) lançou, na 

última quinta-feira (15), uma parceria com a Associação Aliança Empreendedora 

para oferecer 270 mil vagas grátis para a qualificação de mulheres em 

vulnerabilidade social. Estão previstas 10 mil vagas em cada estado. Serão 

oferecidos cursos gratuitos de educação financeira, marketing digital, inovação […] 

 
 

16/07/21 - Congresso aprova LDO renovando conquista municipalista para 
pequenos municípios 

Entre os itens analisados na última quinta-feira (15), os parlamentares, mais uma 

vez, deram aval para uma demanda municipalista: a dispensa de adimplência para 

municípios de até 50 mil habitantes para recebimento de transferências 

voluntárias. 

 
 

16/07/21 - Atualizadas informações sobre distribuição de imunizantes e 
instrumentos utilizados na vacinação 

O Ministério da Saúde (MS) atualizou a pauta de distribuição de imunizantes e de 

instrumentos utilizados na aplicação de vacinas que fazem parte do Plano Nacional 

de Operacionalização da Vacinação (PNO). As informações foram publicadas nas 

edições 29 e 30 do Informe da Pasta. De acordo com a 29ª pauta de distribuição, 

serão distribuídas aos […] 
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19/07/21 - Observatório da Indústria da Fiec pode contribuir com redução de 
custos em prefeituras 

A partir de algoritmos, é possível tornar a compra de produtos por parte das 

prefeituras mais barata e acessível. Ferramenta também pode auxiliar na atração 

de investimentos. 

 

19/07/21 - Gestores devem ficar alertas ao início do prazo para a implantação 
do eSocial 

O período para o envio das informações da implementação da primeira fase do 

Sistema Simplificado de Escrituração Digital de Obrigações Previdenciárias, 

Trabalhistas e Fiscais (eSocial), começa na próxima quarta-feira, 21 de julho. 

 

20/07/21 - Seminário Prefeitos Ceará 2021 inicia com debate sobre legado pós-
pandemia para o Estado 

Aberto na manhã desta terça-feira (20), o evento, em formato digital, contou com 

palestra magna do governador Camilo Santana sobre o tema, além de outras falas 

também atuais e pertinentes para as gestões municipais. A Aprece foi 

representada na abertura do evento por seu vice-presidente, José Helder de 

Carvalho. O evento prossegue até quarta-feira (21). 

 
 

20/07/21 - FNDE prorroga prazo para renovação de contratos do Fies 

Novo prazo passa para 30 de setembro. Medida foi publicada hoje (20) no Diário 

Oficial da União e vale para contratos simplificados e não simplificados do primeiro 

semestre de 2021. 

 
 

20/07/21 - Capital cearense alcança 50% da população vacinada contra a 
Covid-19 

Ao todo, 1.323.672 pessoas já receberam a primeira dose do imunizante contra o 

coronavírus em Fortaleza e 26.392 receberam a dose única. 
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20/07/21 - Pacto pelo Saneamento Básico dá continuidade aos seus Seminários 
Temáticos 

O tema em discussão, na próxima quinta-feira (22), será “Abastecimento de Água 

Potável e Esgotamento Sanitário”. Ao todo serão seis seminários, que se 

estenderão até o mês de setembro, abordando temas estratégicos para superar 

os principais desafios da área. 

 

21/07/21 - Iluminação pública é tema de evento da Aprece em parceria com a 
Enel 

Voltado para prefeitos, secretários e equipes técnicas municipais das áreas de 

infraestrutura, planejamento, finanças e gestão, o Fórum aconteceu, na tarde da 

última terça-feira (20). 

 

21/07/21 - Aprece realiza visita ao Detran/CE para tratar da municipalização 
do trânsito no Estado 

Na ocasião, foram discutidos os desafios e as dificuldades vivenciadas, 

principalmente pelos municípios menores, tanto no que diz respeito à 

municipalização do trânsito quando à adesão ao Sistema Nacional de Trânsito. 

 

22/07/21 - Governo lança Semana Estadual de Proteção dos Manguezais 2021 
e Década do Oceano no Ceará 

O governo do Estado; por meio de várias secretarias e órgãos estaduais, e com o 

apoio de órgãos federais, universidades e parceiros da rede pública e da iniciativa 

privada; realizará o lançamento da Década do Oceano no Ceará, no período entre 

26 e 30 de julho, quando ocorrerá a Semana Estadual dos Manguezais. “A data […] 

 
 

22/07/21 - Nota técnica orienta gestores municipais sobre o Titula Brasil 

O documento de orientação foi elaborado pela CNM. O Programa passa, do Incra 

para a gestão municipal, a instrução dos processos de regularização fundiária 

quanto à emissão dos títulos de domínio a produtores rurais ocupantes de imóveis 

da União. 
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23/07/21 - Pacto contra o Coronavírus no Ceará encerra semana com visita a 
seis municípios 

Encampada pela Assembleia Legislativa, com o apoio de diversos órgãos e 

entidades, entre as quais a Aprece; a campanha visa reforçar a importância do 

cadastramento e garantir a vacinação dos cearenses. A ideia é contemplar todas 

as regiões do Estado com mobilizações e sensibilizações. Essa semana, as ações 

aconteceram em Sobral, Viçosa do Ceará, Crateús, Tauá, Aracati e Morada Nova. 

Os próximos municípios a serem visitados são: Canindé, Baturité, Juazeiro do 

Norte, Camocim, Granja, Quixeramobim, Iguatu e Itapipoca. 

 

23/07/21 - Secult Ceará divulga relação de municípios com recursos no Fundo 
Estadual da Cultura 

A divulgação foi feita pela Pasta, nesta sexta-feira (23), conforme previsto no 

Decreto nº 10.751, de 22 de julho de 2021, que altera o Decreto nº 10.464, de 17 

de agosto de 2020. 

 

23/07/21 - Quinta com Debate explica tudo sobre o Modelo de Excelência em 
Gestão das Transferências da União 

Realizada no último dia 22, a Live semanal da Aprece discutiu, por meio de seus 

especialistas convidados, como o MEG-TR pode contribuir para o aumento da 

maturidade de gestão e governança nos municípios. 

 
 

23/07/21 - Novo decreto libera eventos de até 200 pessoas no Ceará e amplia 
horário dos restaurantes 

Medidas passam a valer a partir do dia 26 de julho e segue até 9 de agosto 

 

 

26/07/21 - MPCE discute combate ao discurso de ódio e a intolerância na 
atualidade 

Aberto ao público, o encontro virtual será transmitido pelo YouTube, no próximo 

dia 29 de julho, às 9h. 
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26/07/21 - Gestores educacionais podem escolher livros didáticos do PNLD 
2021 até o dia 11 de agosto 

As seleções são para livros didáticos por área de conhecimento e obras específicas, 

destinados ao ensino médio, e para utilização por três anos. 

 
 

26/07/21 - Abertas as inscrições para o novo Edital do Programa Agente Jovem 
Ambiental 

Os interessados podem se inscrever até o próximo dia 6 de agosto. De acordo com 

o novo edital serão selecionados 4.356 jovens, entre 15 e 29 anos, que, após 

formação, atuarão na promoção de ações socioambientais em suas localidades. 

 

27/07/21 - Gestão Municipal em Foco aborda importância do Portal Secaf para 
o fomento da Agricultura Familiar nos municípios 

Em mais uma edição da Live, veiculada em seu canal no YouTube para discutir de 

forma breve e clara algum tema específico, a Aprece abordou a ferramenta, cujo 

objetivo é apoiar os agricultores e suas organizações na tarefa de organizar a 

produção, preparar para a comercialização e facilitar o acesso eficiente e 

competitivo ao mercado. 

 

27/07/21 - Canindé e Baturité têm novos postos para auxiliar no 
cadastramento para vacinação contra a Covid-19 

Os dois municípios receberam, na última segunda-feira (26), a visita da comitiva do 

Pacto Contra o Coronavírus no Ceará, iniciativa da Assembleia Legislativa que 

conta com o apoio da Aprece e diversos outros parceiros. A partir de agora, a 

população desses municípios e adjacências contará com postos nas Câmaras de 

Dirigentes Lojistas para realizar o cadastro para vacinação. 

 
 

27/07/21 - Publicações instituem Vigilância Epidemiológica Hospitalar e Rede 
Nacional de Vigilância Epidemiológica Hospitalar 

As duas importantes portarias do Ministério da Saúde foram publicadas no Diário 

Oficial da União da última segunda-feira (26). 
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28/07/21 - Edital São José Jovem investirá R$ 4,5 milhões em projetos de 300 
jovens cearenses da zona rural 

O Governo do Ceará lançou, na última nesta terça-feira (27), o edital que objetiva 

promover a autonomia econômica e social das juventudes rurais de todo o Ceará 

através do apoio ao desenvolvimento de empreendimentos econômicos agrícolas 

e não agrícolas. 

 
 

28/07/21 - Marca do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção será 
lançada dia 2 

Em evento online e aberto ao público, além do lançamento da marca de 

participante do PNPC, será apresentado o módulo “Plano de Ação”, a ser 

disponibilizado pelo Sistema e-Prevenção, com orientações, modelos e demais 

ajudas para implantação dos controles necessários, de forma facilitada e gratuita. 

 
 

28/07/21 - Prêmio Brasil Amigo da Criança busca práticas que promovem e 
fortalecem os direitos de crianças e adolescentes 

A iniciativa do MMFDH, publicada no Diário Oficial da União da última terça-feira, 

27 de julho, por meio da Portaria 2.618/2021, prevê o apoio à implementação de 

políticas públicas em Direitos Humanos, nas esferas municipal, estadual e federal. 

 
 

28/07/21 - Cariri recebe comitiva do Pacto contra o Coronavírus no Ceará 

Aconteceu na última terça-feira (27), o lançamento dos postos de cadastro para 

vacinação na CDL e no IDT de Juazeiro do Norte. Foram feitas, ainda, visitas aos 

prefeitos de Barbalha e Crato. O presidente da Aprece, Júnior Castro, mais uma vez 

acompanhou a sensibilização liderada pelo presidente da Assembleia Legislativa, 

deputado Evandro Leitão. 

 

28/07/21 - Publicada portaria que prorroga prazo para atendimento das 
cláusulas suspensivas de convênios e contratos de repasse 

A Portaria Interministerial 8.904, do Ministério da Economia e da Controladoria 

Geral da União, foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (28). A 

prorrogação tem prazo final máximo o dia 31 de dezembro de 2021. 
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29/07/21 - Sema divulga resultado final do IQM 2021 

O Índice Municipal de Qualidade do Meio Ambiente possibilita aos municípios a 

receber o repasse orçamentário de até 2% da arrecadação do ICMS. 

 
 

29/07/21 - Curso virtual para analisar dados do IBGE está com inscrições 
abertas 

Voltada a servidores públicos, acadêmicos e pesquisadores, o curso visa a 

capacitar usuários a consultar informações como taxa de desemprego, inflação, 

produto interno bruto, população, bem como criar rankings temáticos e gerar 

gráficos, mapas e cartogramas a partir desses dados. 

 

29/07/21 - Camocim e Granja recebem mobilizações do Pacto contra o 
Coronavírus no Ceará 

Na última quarta-feira (28), os dois municípios receberam a comitiva da iniciativa 

encampada pela Assembleia Legislativa. Visando reforçar a importância da 

imunização e prevenção contra a Covid-19, as sedes da Câmara de Dirigentes e 

Lojistas (CDL) de Camocim e de Granja passam a auxiliar a população no 

cadastramento para a vacinação 

 

30/07/21 - Pacto Contra o Coronavírus visita Quixeramobim e Iguatu 

Os municípios receberam, na última quinta-feira (29), as ações da iniciativa da 

Assembleia Legislativa, que conta com o apoio da Aprece e outros órgãos 

parceiros, para fortalecer o cadastro para imunização contra o coronavírus no 

Interior e lembrar sobre a necessidade de manter os cuidados preventivos. 

 

30/07/21 - Primeira parcela da complementação-VAAT da União ao Fundeb é 
repassada 

No total, 1.374 municípios foram beneficiados e passam a receber esses recursos 

federais em seis parcelas iguais de julho até dezembro de 2021 e mais 15% em 

janeiro de 2022. 
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30/07/21 - Aprece debate a importância da formação do gestor público para o 
desenvolvimento municipal 

O tema foi abordado na Quinta com Debate do último dia 29. Especialistas 

convidados discutiram diversas questões relativas à necessidade de capacitação 

contínua dos líderes públicos. Também foi abordado o papel das Escolas de 

Governo no fomento à formação do administrador público para execução de 

políticas públicas com eficiência e integridade. 

 

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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