MAIO

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

ATIVIDADES REALIZADAS

1

-

PARTICIPAÇÃO

DA

APRECE

EM

ENCONTROS,

REUNIÕES,

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, VISITAS E SIMILARES, EM DEFESA DOS
INTERESSES DOS MUNICÍPIOS.
• Participação da Aprece na solenidade de lançamento do Material
Estruturadoa para a Educação Infantil e Ensino Fundamental I, uma iniciativa
do Governo do Estado do Ceará em parceria com a Associação Nova Escola
(04/05);
• Participação no lançamento da Campanha Vacinação Solidária, uma
parceria do Governo do Ceará, via Secretaria de Proteção Social, Justiça,
Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS) e Programa Mais Nutrição,
com Aprece, Fecomércio-CE e APDMCE.que visa arrecadar alimentos junto
aos cearenses que irão se vacinar contra a Covid-19 para distribui-los na
forma de cestas básicas a famílias de baixa renda do Estado (11/05);
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•

Participação da Aprece na reunião do Conselho político da CNM para
discutir sobre o piso salarial dos enfermeiros enfermeiros, técnicos de
enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiros (10/05);

•

Participação do Presidente da Aprece, Junior Castro, juntamente com
representantes da Sema, Agace, prefeitos e superintendentes de
consórcios municipais. Para discussão sobre o Indice de Qualidade de
Meio Ambiente (IQM) e as ações consorciadas (25/05);

•

Participação do Presidente da Aprece, Júnior Castro, como 3º Tesoureiro,
na Nova Diretoria da CNM, que será conduzida pelo Presidente Paulo
Ziulkosrky, no quadriênio 2021-2024, e comparecimento à Cerimônia de
Posse . (31/05).

-

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

Huawei - Cloud: Armazenamento em Nuvem (03/05);

•

Huawei - Inteligência Artificial (03/05)

•

Formação e Atualização de Pregoeiros Municipais: Pregão
Eletrônico (03 e 04/05);

•

Controle Interno - Aspectos gerais para atuação, padronização e
planejamento (04 e 05/05);

•

A importância da municipalização ambiental, sua fiscalização e a
estrutura Administrativa de apoio ao Meio Ambiente (04 e 06/05);

•

O início dos mandatos: orientações para uma boa governança (05 e
06/05).
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⎯ Realização de Atividades de capacitação pela Escola de Gestão Pública
Municipal da Aprece:
• QUINTA COM DEBATE: Febre Aftosa, Desafios e Avanços nos
Municípios Cearenses, com as participações do Prefeito de Piquet
Carneiro, Bismark Barros Bezerra; do Diretor de Inspeção e
Fiscalização da ADAGRI, Jose Amorim Sobreira Neto e da Presidente
da ADAGR, Vilma Freire (06/05);

• QUINTA COM DEBATE: Regularização Fundiária e Seus Aspectos
Sócioeconômicos nos Municípios, com as participações do Secretário
Executivo de Habitação da Secretaria das Cidades do Estado do
Ceará, Marcos Cals; do Analista técnico da Confederação Nacional de
Municípios (CNM), Osni Morinishi Rocha; do Diretor AdministrativoFinanceiro da Associação das Gestões Ambientais Locais do Estado
do

Ceará

(AGACE),

Marcelo

Gripp,

e

do

Coordenador

de

Regularização Fundiária da Secretaria das Cidades, Ricardo Durval
Eduardo de Lima. (13/05);
• QUINTA COM DEBATE: Impactos da LC Nº 181 no Financiamento
da Saúde para o Enfrentamento da Covid-19, com as participações da
Assessora em Economia da Saúde do

Conselho Nacional de

Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), Blenda Pereira; da
Presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará
(Cosems/CE) e Secretária Municipal de Saúde de Barbalha/CE,
Sayonara Moura de Oliveira Cidade e do Consultor em Saúde da
Aprece, Nilson Diniz (20/05);

• QUINTA COM DEBATE: INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL PARA
IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO SELO UNICEF, com as participações
do Chefe do Escritório do UNICEF em Fortaleza, Rui Rodrigues Aguiar;
do Chefe do Território do Semiárido Brasileiro e do Escritório Zonal
RECIFE, Dennis Christian Larsen; da Gerente das ações de saúde do
Unicef nos estados do Ceará, Bahia, Sergipe, Minas Gerais e Piauí,
Tati Andrade e da Presidente da Associação para o Desenvolvimento
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dos Municípios do Estado do Ceará (APDMCE), Sônia Fortaleza
(27/05);
• GESTÃO MUNICIPAL EM FOCO: Esclarecimentos e Orientações
Sobre o Auxílio Cesta Básica, com a participação da Secretária de
Estado da Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos do
Ceará(SPS), Maria do Perpétuo Socorro França Pinto (07/05);
• SEMINÁRIO TÉCNICO PARA O GRUPO DE ASSESSORES
MUNICIPAIS DE COMUNICAÇÃO, com a participação do jornalista

Moacir Maia (04/05);
• OFICINA

LICENCIAMENTO

AMBIENTAL

POR

ADESÃO

E

COMPROMISSO (LAC), com a participação do Fiscal Ambiental, da
Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará (Semace),
Ulisses Costa de Oliveira (10/05);
• AÇÕES PARA IMPULSIONAR AS VENDAS DOS PEQUENOS
NEGÓCIOS NOS MUNICÍPIOS CEARENSES, evento online com as
participações

do

Secretário

Executivo

de

Trabalho

e

Empreendedorismo do Governo do Estado do Ceará, Kennedy
Montenegro de Vasconcelos; do Coordenador de Gestão de Compras
da Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará, Valdir
Augusto da Silva, da Pesquisadora do IFCE e Coordenadora (líder) do
Laboratório de Redes de Computadores eSistemas (LAR) do IFCE
Campus Aracati, Professora-Doutora Carina Oliveira (14/05);
•

WORK SHOP - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PARA A

GESTÃO PÚBLICA: DA TEORIA À PRÁTICA, com as participações do
Membro do Comitê de Privacidade, Proteção de Dados e Compliance,
Cauã Monteiro Nobre; do Advogado Especialista em Direito Digital,
Lucas Monte Karam; do CEO da Avant Tecnologia, Jamilson Oliveira
e do Auditor Interno ISO 9001, Marcos Martins (25/05);
⎯ AÇÕES DIVERSAS E PERMANENTES
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•

Participação do Presidente da Aprece nas reuniões ORDINÁRIAS E
EXTRAORDINÁRIAS do Conselho Político da CNM;

•

Participação semanal no Comitê Permanente de enfrentamento à
Covid-19 do Estado do Ceará;

•

Participação dos analistas e coordenadores da Aprece nos Conselhos,
Câmaras Setoriais, Fóruns e Grupos de Trabalhos de diversos órgãos
e segmentos representando os municípios cearenses;

•

Colaboração com núcleo de Governança da CNM para articulação
junto aos municípios em atividades relacionadas à Plataforma +Brasil
e às transferências da União;

•

Divulgação das ações do movimento municipalista em defesa dos
municípios 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:

03/05/21 - Reabertura avança em novo decreto do Governo do Estado
Brasil contabiliza um número recorde de doses de vacina recebidas em um curto
intervalo de tempo.

03/05/21 - Sema convoca candidatos do cadastro de reserva do Programa AJA
A

Secretaria está disponibilizando um Sistema Virtual para envio da

documentação, que pode ser feito até a próxima segunda-feira, 10 de maio. Não
serão recebidos documentos após a data estabelecida.

03/05/21 - Publicado edital para adesão ao Programa Saúde com Agente
A adesão deve ser feita até 3 de junho pelo Sistema e-Gestor. A iniciativa tem como
finalidade melhorar os indicadores de saúde, a qualidade e a resolutividade dos
serviços da Atenção Primária aos brasileiros, por meio da qualificação de 286 mil
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Agentes Comunitários de Saúde e 95 mil Agentes de Combate às Endemias que
atuam em todo o território nacional.

03/05/21 - FNDE promove Webinar sobre as Ações Integradas ao PDDE
Evento virtual de capacitação ocorrerá nos dias 5 e 6 de maio.

04/05/21 - Lançado material estruturado para aprendizagem da Educação
Infantil e do Ensino Fundamental I no Ceará
A solenidade de lançamento do Governo do Estado aconteceu, nesta terça-feira
(4), com a presença de diversas autoridades, entre as quais, o presidente da
Aprece, Júnior Castro

04/05/21 - Programa facilitará acesso de agricultores familiares a crédito
fundiário
Iniciativa foi reformulada para melhor atender pequenos produtores rurais que
buscam a aquisição de terras.

04/05/21 - Campanha Maio Amarelo é lançada oficialmente
Neste ano, o tema principal é “No trânsito, sua responsabilidade salva vidas”.

05/05/21 - Encontro de assessores municipais de Comunicação encerra
Seminários Técnicos da Aprece
A série de 13 eventos, realizados pela entidade para promover integração e
capacitação nas gestões locais cearenses, foi finalizada na tarde da última terçafeira (4). O último seminário reuniu dezenas de profissionais que discutiram sobre
os caminhos para aprimorar o fazer comunicacional nas administrações
municipais e reforçar a eficiência das ações na área.

05/05/21 - Ministério da Saúde autoriza mais de 1,2 mil leitos de UTI Covid-19
para 19 estados
Medida fortalece a estrutura hospitalar do SUS para enfrentamento da pandemia.
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05/05/21 - Prouni, Fies e Sisu já possuem cronograma para o 2º semestre
Os prazos de inscrições para os processos seletivos do MEC já foram definidos.

05/05/21 - Zoneamento agrícola do amendoim já está disponível para todos os
estados
Os agricultores que seguem as recomendações do Zarc estão menos sujeitos aos
riscos climáticos.

05/05/21 - 14 municípios cearenses podem começar a 3ª fase de vacinação contra
Covid-19
Mulheres grávidas ou que estão em até 45 dias após o parto podem ser vacinadas;
confira lista de comorbidades que serão priorizadas nesta primeira convocação.
Veja se sua cidade está na lista.

06/05/21 - Aprece realiza oficina sobre Licenciamento Ambiental por Adesão e
Compromisso
Na próxima segunda-feira, 10 de maio, às 14h, a Aprece realizará uma Oficina
sobre Licenciamento Ambiental por Adesão e Compromisso (LAC). Voltada para
secretários e equipes técnicas municipais das áreas de Agricultura e Meio
Ambiente, a capacitação abordará aspectos que causam dúvidas durante o
processo de LAC, considerando o ponto de corte, as documentações necessárias
[…]

06/05/21 - Consulta pública sobre a Política Nacional de Saúde Suplementar
Covid-19 está disponível
O objetivo é receber sugestões para integrar as ações de Saúde Suplementar do
Sistema Único de Saúde (SUS).

06/05/21 - Câmara aprova projeto que torna permanente o Pronampe
Em 2020, o programa socorreu cerca de 520 mil micro e pequenos negócios.
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06/05/21 - Pedidos de isenção de taxa de inscrição do Enem 2021 começam em
17 de maio
Prazo para solicitação e para justificativa de ausência na edição anterior vai até o
dia 28.

07/05/21 - Gestão Municipal em Foco esclarece sobre o Auxílio Cesta Básica
A Aprece realizou, no final da manhã desta sexta-feira (7), uma Live especial
repassando informações e esclarecendo dúvidas sobre o tema. A convidada foi a
secretária da SPS, Socorro França, que detalhou a iniciativa e falou tudo sobre esse
apoio emergencial do Governo do Estado do Ceará voltado para os profissionais
mais afetados pela pandemia.

07/05/21 - Combate à Febre Aftosa é tema da Quinta com Debate da Aprece
Na última quinta-feira (7), a Aprece realizou mais uma Quinta Com Debate em seu
canal no YouTube. Esta semana, a pauta foi sobre os Avanços e Desafios no
Combate à Febre Aftosa no Ceará. Especialistas convidados repassaram
informações importantes sobre a garantia da sanidade dos rebanhos bovinos,
para que o Estado seja considerado área livre […]

07/05/21 - Divulgados valores para apresentação de propostas ao Ministério da
Saúde em 2021
O Fundo Nacional de Saúde apresenta os limites para a solicitação de recursos de
custeio para o incremento do Teto do Piso de Atenção Básica (PAB) e de Média e
Alta Complexidade (MAC) nesse ano.

10/05/21 - Edital Santander “Amigo de Valor” é prorrogado até 7 de junho
Através da iniciativa, os municípios podem captar recursos destinados ao
atendimento em programas, projetos e ações de apoio sócio familiar, de proteção
e de defesa dos direitos de criança e adolescentes que se encontre em situação de
violência e ou de risco social e que esteja em situação de vulnerabilidade e risco
social.
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10/05/21 - Sancionada lei que permite a transferência e transposição de saldos
da Saúde
A Lei Complementar 181/2021 permite a transferência e transposição de saldos da
Saúde

para

o

enfrentamento

da

Covid-19.

A

medida

representa

a

desburocratização para uso da verba pelos gestores municipais, que é um antigo
pleito municipalista.

10/05/21 - Lançado novo curso sobre políticas públicas voltadas para a primeira
infância
O curso tem o objetivo de aprimorar conhecimentos sobre o cuidado das crianças
de 0 a 6 anos.. As inscrições vão até o dia 20 de junho, e as aulas são gratuitas e
virtuais.

10/05/21 - Ampliado o acesso dos pescadores aos direitos previdenciários
Cerca de um milhão de pescadores em todo o país serão beneficiados com acordo
entre INSS e CBPA.

10/05/21 - Novo decreto do Governo do Estado prorroga medidas vigentes por
mais uma semana
Governador e secretário da Saúde alertaram sobre cenário que exige atenção,
especialmente no Sertão Central e Litoral Leste.

11/05/21 - Anvisa orienta suspensão de vacina da AstraZeneca/Fiocruz para
grávidas
A Nota Técnica com a recomendação foi emitida pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, segunda-feira (10). A bula atual desse imunizante contra Covid19 não recomenda o uso da vacina por gestantes sem orientação médica.

11/05/21 - Sedet, em parceria com Aprece, promove encontro online para
impulsionar vendas dos pequenos negócios
O encontro online será realizado no dia 14 de maio, das 9h30 às 11h30. As
inscrições seguem até o dia 13 e são gratuitas. A ideia é apresentar iniciativas
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desenvolvidas para o impulsionamento das vendas dos pequenos negócios,
fomentando o incremento da economia local nos municípios cearenses.

11/05/21 - Mapa divulga lista de produtos da agricultura familiar com bônus em
maio
O recebimento de bônus do PGPAF ocorre quando o valor de mercado de algum
dos produtos do programa fica abaixo do preço de referência. o Ceará o desconto
vai para o maracujá, com 10,44%.

11/05/21 - Pesquisa para diagnóstico e análise de cenário do TCE Ceará pode
ser respondida até 12 de maio
A sociedade em geral também pode responder ao questionário, que faz parte da
segunda etapa da elaboração do

Planejamento

Estratégico

2021-2026,

coordenado pela Secretaria de Governança (SecGov) do Tribunal.

11/05/21 - Formulário nacional que avalia risco de violência contra a mulher
agora é lei
O questionário indica o risco de nova agressão ou de feminicídio e auxilia na
orientação de medidas de segurança.

11/05/21 - Municípios podem solicitar retomada de obras inacabadas ao FNDE
até 30 de setembro
Só podem ser repactuadas as construções com execução física superior a 20%. Os
entes federativos também devem concordar em investir recursos próprios para a
conclusão das obras, considerando que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação só pode repassar valores até o limite estabelecido no termo de
compromisso original, cuja vigência expirou.

12/05/21 - Campanha Vacinação Solidária conscientiza para doações de
alimentos a famílias de baixa renda
Parceria do Governo do Ceará, Aprece, Fecomércio/CE, e APDMCE, lançada na
última terça-feira (11), prevê que as pessoas, ao serem vacinadas, possam levar
alimentos da cesta básica para doar a entidades beneficentes de todo o Estado. O
objetivo é ampliar a ajuda a famílias em situação de vulnerabilidade que têm
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sofrido com a pandemia de Covid-19 através da experiência de ações como o Mais
Nutrição e o Mesa Brasil.

12/05/21 - Governo Federal libera mais R$ 1 bilhão para o combate à pandemia
na Atenção Primária
Recurso poderá ser utilizado para combater a má nutrição e reforçar a atenção a
idosos e comunidades tradicionais

12/05/21 - Ceará sediará edição híbrida AbavExpo e Collab, a maior feira de
turismo da América Latina
A maior feira de turismo da América Latina será realizada entre os dias 6 e 8 de
outubro, no Centro de Eventos do Ceará, em versão híbrida, com atividades
presenciais com controle sanitário e ações virtuais.

12/05/21 - Ministro da Saúde cita ações para garantir imunização integral contra
Covid-19 até o fim do ano
Em debate sobre a imunização de atletas olímpicos, Queiroga anunciou a
distribuição de 31 milhões de doses de vacinas em maio e de 53 milhões em junho;.

13/05/21 - Movimento municipalista propõe federalização das carreiras dos
profissionais de enfermagem
Em ofício enviado, na quarta-feira (12), às lideranças partidárias do Senado Federal,
a Confederação Nacional de Municípios (CNM) defendeu a valorização salarial da
categoria. Além de detalhar as limitações fiscais dos municípios e sugerir que os
profissionais servidores municipais sejam transferidos para a União, o documento
solicita apoio do Senado para discutir com o Governo Federal o refinanciamento
do SUS.

13/05/21 - Ministério da Saúde lança página com dados detalhados sobre a
Covid-19
O evento contou ainda com o anúncio da campanha nacional de prevenção e de
vacinação do coronavírus e a apresentação da nova secretária de enfrentamento
à pandemia.
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13/05/21 - Aberta ferramenta de reserva técnica para solicitação de livros
didáticos
Processo ocorrerá em fases distintas para escolas e secretarias de educação.

13/05/21 - FNDE repassa mais de R$ 370 milhões para entes federativos em abril
Os repasses do primeiro quadrimestre deste ano somam R$ 1,5 bilhão.

14/05/21 - Programa Nacional de Prevenção à Corrupção será lançado na
próxima semana
Voltada aos gestores públicos de todo o País, a iniciativa disponibilizará ferramenta
de autoavaliação, orientações e treinamentos para implantação de boas práticas
de controle e prevenção à corrupção. O lançamento acontecerá na quarta-feira,
dia 20 de maio, em evento online aberto ao público.

14/05/21 - Regularização Fundiária é discutida na Quinta com Debate dessa
semana
Veiculado no canal Aprece Ceará no YouTube, na última quinta-feira (13), o debate
abordou aspectos técnicos e legais da regularização de ocupações em espaços
rurais e urbanos e da titulação de seus ocupantes como proprietários.

14/05/21 - Questionários do IEGM devem ser preenchidos e enviados ao TCE
Ceará até 31 de maio
Ofício circular da Presidência do TCE Ceará foi enviado aos prefeitos municipais
com instruções para o preenchimento e envio das informações. Os links e chaves
de acesso aos questionários serão encaminhados para o e-mail cadastrado pelo
Chefe de Poder Executivo Municipal.

14/05/21 - Prazo para inscrição no Auxílio Cesta Básica é ampliado até 24 de
maio
O benefício, no valor de R$ 200, será pago por meio de cartão-alimentação, em
duas parcelas de R$ 100 e vai beneficiar 150 mil profissionais, cuja renda foi
reduzida em decorrência da pandemia.
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14/05/21 - Prazo de inscrições para Selo Mais Integridade 2021/22 é prorrogado
para dia 21 de junho
O prêmio reconhece empresas e cooperativas do agro que adotam práticas de
integridade, responsabilidade social, ambiental e ética.

14/05/21 - Municípios podem receber R$ 4,7 bilhões do 1% do FPM de julho
Os recursos são parte da arrecadação do Imposto Sobre Produtos Industrializados
(IPI) e Imposto de Renda (IR) entre julho do ano anterior a junho do ano corrente.

14/05/21 - Ceará recebe mais de 173 mil doses de vacinas contra a Covid-19
Distribuição dos imunizantes aos municípios será feita em até 24 horas. O
agendamento de vacinação é de responsabilidade de cada cidade.

17/05/21 - Caravana da Solidariedade do Hemoce facilita deslocamento de
doadores
Só neste ano, mais de 40 grupos com 512 candidatos à doação de sangue já
compareceram às unidades do hemocentro, que disponibiliza uma van para o
serviço. Por conta da pandemia da Covid-19, a viagem segue os protocolos de
higienização e distanciamento social nos assentos do veículo.

17/05/21 - Portaria do INSS disciplina benefício por incapacidade temporária
Cada benefício concedido terá duração máxima de 90 dias. Está previsto que novas
solicitações sejam feitas de forma consecutiva.

17/05/21 - Lei Aldir Blanc: CNM pede revogação de MP, alteração da legislação
e atendimento à decisão do TCU
A iniciativa municipalista ocorreu após a sanção do PL 795/2021 – convertido na
Lei 14.150/2021 na quarta-feira, 12 de maio. Essa legislação alterou a Lei
14.017/2020.
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17/05/21 - FNDE prorroga prazo de prestação de contas de programas federais
De acordo com a medida, os gestores têm até o dia 1° de julho para enviar as
prestações de contas dos seguintes programas: PNAE; PNATE; PDDE; Projovem
Campo; e Pronatec. Os Conselhos Sociais, por sua vez, têm até 15 de agosto para
enviar os pareceres nos sistemas informatizados do FNDE.

17/05/21 - Novo decreto amplia retomada das atividades em Fortaleza e Região
Norte
Para as regiões do Cariri, Sertão Central e Vale do Jaguaribe estão mantidas todas
as determinações do decreto anterior. As medidas começam a valer a partir desta
segunda-feira (17) e vão até o dia 23 de maio.

17/05/21 - Ministério do Desenvolvimento Regional libera recursos para
continuidade de obras no Ceará
Ao todo, 18 obras de saneamento básico terão continuidade.

18/05/21 - Cronograma do Censo Escolar 2021 é publicado e coleta de dados
começa no mês de junho
O prazo para gestores e diretores das instituições de ensino públicas e privadas de
educação básica registrarem os dados educacionais no sistema Educacenso será
de 18 de junho a 23 de agosto deste ano. Todos os gestores municipais de
educação precisam conhecer, acessar e acompanhar todo o processo junto ao
Educacenso.

18/05/21 - Prova de vida digital já está disponível
Os beneficiários que têm biometria cadastrada no TSE ou Denatran não precisam
mais se deslocar até uma agência bancária para a comprovação.

18/05/21 - Escolas públicas de todo o país recebem R$ 425,72 milhões do FNDE
Em setembro do ano passado, a autarquia já havia transferido cerca de R$ 525
milhões para auxiliar na retomada das aulas presenciais.
Relatório de Atividades – MAIO/2021

Página
15

18/05/21 - Seleção para agentes sociais do Cartão Mais Infância prossegue até o
dia 23
O atendimento às famílias beneficiárias do programa Cartão Mais Infância Ceará
ganhará um reforço com os novos agentes sociais do Programa.

19/05/21 - Educação e cidadania fiscal são temas de webinar gratuito
Com o tema “Cidadania e Solidariedade Fiscal: Qual é o valor da sua cidadania?”,
seminário virtual, a ser realizado no dia 28 de maio, será composto por dois
painéis. A realização é do Grupo de Comunicação O Povo.

19/05/21 - Projeto da Embrapa pode levar tratamento de esgoto de baixo custo
para zona rural
O sistema pode levar o saneamento básico para as regiões em que isso ainda não
existe. Além da população rural mais isolada, o projeto visa também os povos
tradicionais, como indígenas e quilombolas, com uma estimativa de público em
cerca de 500 habitantes por estação.

19/05/21 - Abertas inscrições para a IV Semana da Avaliação em Escolas de
Governo
A iniciativa é voltada para gestores e profissionais de escolas de governo, oficiais
do governo, formuladores de políticas públicas, acadêmicos, agentes públicos e
demais interessados.

19/05/21 - Expandida área livre da mosca das frutas nos estados do Ceará e Rio
Grande do Norte
O reconhecimento oficial é condição essencial para que os produtos brasileiros
acessem mercados internacionais.
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19/05/21 - Receita Federal lança aplicativo de agendamento para atendimento
presencial
Objetivo é facilitar a marcação dos serviços que ainda não podem ser feitos pela
internet.

20/05/21 - PEC com novo parcelamento das dívidas previdenciárias é
protocolada na Câmara
A iniciativa propõe um parcelamento especial em 240 vezes – valendo para dívidas
vencidas até 31 de dezembro de 2020, tanto com os Regimes Próprios quanto com
o Regime Geral de Previdência Social. A medida é exclusiva para municípios e
excepcional para o ano de 2021.

20/05/21 - Campanha nacional incentiva a doação de leite materno
O objetivo é ampliar o número de mães doadoras em todo o país.

20/05/21 - Nove cidades e um consórcio receberão capacitação e mentoria
O objetivo é que as experiências sirvam de teste para a implantação de
instrumentos inovadores que possam vir a apoiar a construção da Política Nacional
de Desenvolvimento Urbano (PNDU).

21/05/21 - Aprece discute os impactos da LC 181 no financiamento da saúde para
o combate à Covid-19
O tema foi tratado, na Quinta com Debate dessa semana, por especialistas que
detalharam o uso dos recursos financeiros em conta (saldos) no enfrentamento da
pandemia e sua aplicabilidade nas ações e serviços públicos de saúde. Veiculada
no Canal da entidade no YouTube, a Quinta com Debate completa, neste dia 21 de
maio, um ano de transmissões, contemplando sempre assuntos pertinentes para
os municípios e os gestores cearenses.
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21/05/21 - Ceará começa vacinação contra a Covid-19 em professores na
próxima semana
A decisão foi tomada após reunião com Comitê de enfrentamento à Covid-19, na
tarde desta sexta-feira (21)

21/05/21 - Até o final de maio, nova portaria interministerial corrigirá erros no
número de matrículas para cálculo do repasse de verbas do Fundeb
Em resposta ao ofício encaminhado conjuntamente pela Aprece e a Undime/CE;
por meio do qual é relatado equívoco no número de matrículas e na estimativa dos
recursos do Fundeb, publicados pelo Ministério da Educação (MEC) e Ministério da
Economia (ME) na Portaria Interministerial nº 1, de 31 de março de 2021; o Fundo
Nacional de […]

21/05/21 - TCE Ceará orienta gestores sobre revisão geral anual da remuneração
de servidores públicos
A Nota Técnica visa dirimir eventuais dúvidas dos gestores públicos quanto a
proibições relacionadas ao aumento da despesa com pessoal, à criação, ou
reajuste acima da inflação, de despesas obrigatórias, implementadas na Lei
Complementar Federal nº 173/2020.

21/05/21 - Programa fortalecerá a prevenção em órgãos públicos de todo o país
Iniciativa oferece uma ferramenta on-line que auxilia o gestor a identificar pontos
vulneráveis na instituição e oferece sugestões de solução.

24/05/21 - Novo decreto prorroga medidas vigentes no Ceará por mais uma
semana
Macrorregião do Cariri tem recomendação aos municípios para adoção de
medidas mais restritivas.

24/05/21 - Selo Mais Integridade prorroga inscrições até 21 de junho
Podem se inscrever empresas do setor agropecuário que adotem práticas de
integridade com foco na responsabilidade social, sustentabilidade e ética.
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24/05/21 - Seminário PNPC orienta gestores públicos para uso do Sistema ePrevenção
Essa plataforma de autosserviço, adotada pelo Programa Nacional de Prevenção à
Corrupção

(PNPC),vai

ficar

à disposição do

gestor

para

auxiliá-lo

no

acompanhamento do progresso de sua organização.

24/05/21 - Municípios brasileiros já podem se candidatar ao título de Cidade
Criativa
Inscrição para pré-seleção à condecoração da Unesco poderá ser feita até dia 30
de maio. Atualmente, dez cidades brasileiras, entre as quais Fortaleza, fazem parte
da Rede Mundial de Cidades Criativas.

25/05/21 - PEC que impede penalizar gestores por mínimo de 25% da educação
em 2020 começa a tramitar no Senado
A proposta da PEC 13/2021 vale apenas para o exercício de 2020. Agora, o texto
passará pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para posterior votação
em Plenário no Senado. Caso aprovada, a proposta ainda passará pela Câmara dos
Deputados.

25/05/21 - IQM/2021 é tema de reunião institucional com municípios cearenses
consorciados
Realizado na manhã desta terça-feira (25), o encontro contou com a participação
dos representantes maiores da Sema, Agace e Aprece; além de prefeitos e
superintendentes de consórcios municipais.

25/05/21 - Anvisa prorroga medidas para facilitar acesso a medicamentos do kit
intubação
Estendidas até 19 de agostos, essas medidas permitem a liberação dos lotes para
uso após os resultados do teste de esterilidade em tempo reduzido e a
possibilidade de que a carga do medicamento possa ser transportada às
distribuidoras e instituições de saúde enquanto as empresas realizam os testes de
controle de qualidade.
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25/05/21 - Prova de vida está suspensa até 30 de junho
Governo Federal adia novamente a exigência para aposentados, pensionistas e
anistiados da Administração Pública Federal.

25/05/21 - Aberto período de adesão ao Encceja PPL 2020
Inep já está recebendo solicitação dos órgãos prisionais e socioeducativos para
aderir ao exame.O prazo encerra às 23h59 (horário de Brasília) do dia 4 de junho.

25/05/21 - Primeira parcela do 13° salário a aposentados e pensionistas começa
a ser paga nesta terça-feira (25)
A partir do dia 25 de maio até o dia 8 de junho, o INSS, juntamente com a folha
mensal, estará antecipando os valores do décimo terceiro salário de 2021.

26/05/21 - Senado aprova projeto de educação bilíngue para surdos
O texto segue agora para análise da Câmara dos Deputados.

26/05/21 - Novo portal unifica dados estratégicos da agropecuária brasileira
Embora a plataforma seja aberta ao público, algumas seções só estarão acessíveis
a quem tem perfis cadastrados no Portal Gov.br. A consulta pode ser feita por
painéis temáticos, como agropecuária sustentável e meio ambiente, aquicultura e
pesca, crédito rural, produtos agrícolas, zoneamento agrícola de risco climático
(Zarc) e solos brasileiros.

26/05/21 - Admissibilidade da reforma administrativa é aprovada na CCJ da
Câmara
Proposta ainda precisa ser analisada por uma comissão especial e pelo Plenário da
Câmara antes de seguir para votação no Senado.

27/05/21 - Nova portaria altera valores do Fundeb para o exercício de 2021
A publicação altera a Portaria Interministerial MEC/ME 01/2021, com os
parâmetros referenciais anuais do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
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Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação para 2021.

27/05/21 - Publicado zoneamento agrícola do milho consorciado com braquiária
1ª safra 2021/2022
O Zarc indica os períodos de menor risco para o plantio, reduzindo a probabilidade
de ocorrerem problemas relacionados a eventos climáticos não desejáveis.

27/05/21 - Prazo para municípios enviarem dados de saneamento básico é
prorrogado até 11 de junho
As informações devem ser enviadas para a atualização do Sistema Nacional de
Informações sobre Saneamento (SNIS). A ferramenta é fundamental para o
planejamento do saneamento básico no país, tanto para as instâncias federais
como para estados e municípios.

27/05/21 - Última semana para envio da documentação do Cadastro de Reserva
do AJA
A documentação pode ser entregue até o próximo domingo, 30 de maio. A
Secretaria informa também que não serão recebidos documentos após a data
estabelecida.

28/05/21 - Edição 2021/2024 do Selo Unicef é apresentada e discutida na Quinta
com Debate
A nova etapa da certificação foi tema da Live semanal da Aprece, realizada no
último dia 27 de maio no YouTube. Internautas de vários municípios cearenses, e
de outros estados, acompanharam o debate.

28/05/21 - Medidas restritivas são adotadas por três em cada quatro municípios
brasileiros
Os dados constam da pesquisa semanal realizada pela Confederação Nacional de
Municípios (CNM) entre os dias 24 e 27 de maio, com 2.831 gestores municipais.
Essa é a 10ª edição do levantamento, divulgado sempre às sextas-feiras desde
março deste ano.
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28/05/21 - Liberados R$ 57 milhões para perfuração de poços e implantação de
cisternas no Nordeste
Iniciativa faz parte da estratégia de emancipação dos carros-pipa na região do
semiárido brasileiro.

28/05/21 - Associação Movimentos e Secult-CE abrem nesta sexta-feira (28), o
Festival Online Festa do Sol
Com o tema “Raios do Astro-Rei”, a primeira parte da programação, que é de
estreias e lançamentos, começa com o show “Candente”, de Abidoral Jamacaru, no
canal do festival no YouTube. A Festa do Sol é resultado de ação da Lei Aldir Blanc
no Ceará.

31/05/21 - Macrorregiões do Sertão Central e Litoral Leste avançam na
reabertura, com mesmas regras mantidas para Fortaleza e Sobral
Com novo decreto, Sertão Central e Litoral Leste/Vale do Jaguaribe seguem para a
próxima fase de flexibilização, enquanto Cariri continua sob recomendação de
medidas mais restritivas.

31/05/21 - Nova diretoria da CNM toma posse para a Gestão 2021-2024
Os membros da diretoria 2021-2024 da Confederação Nacional de Municípios
(CNM) assinaram o termo de posse na manhã desta segunda-feira, 31 de maio. A
entidade-mãe do municipalismo brasileiro voltará a ser conduzida pelo presidente
Paulo Ziulkoski, juntamente com os representantes dos novos conselhos Diretor,
Fiscal e dos Representantes Regionais da entidade. O presidente da Aprece, […]

31/05/21 - Aprece e Caixa realizam seminário sobre as atribuições dos Gerentes
Municipais de Contratos e Convênios
A capacitação será iniciada, terça-feira, 1° de junho, das 14h às 16h. Serão três
turmas diferentes, contemplando grupos distintos de municípios em cada uma
delas. As outras datas do evento serão 8 e 15 de junho, sempre no mesmo horário.
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31/05/21 - Autorizada imunização da população geral por idade
Brasileiros entre 18 e 59 anos poderão ser vacinados, mas a aplicação das doses
para os grupos prioritários deve ser mantida.

31/05/21 - Lançada Cartilha de Educação Domiciliar
O documento esclarece, aponta dados e explana sobre a regulamentação dessa
modalidade de ensino.

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
MEMÓRIAS FOTOGRÁFICAS
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