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

MARÇO/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 MARÇO de 2021, demonstrando 

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

as esferas. 

 
 
LINHAS DE ATUAÇÃO 

 

 
• Divulgação para as prefeituras das ações do movimento municipalista 

realizadas pela APRECE e pela CNM, 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 e estaduais, 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; 

• Participação direta na mobilização municipalista em Brasília em pautas 

impactantes para os municípios; 

• Fomento à capacitação técnica dos servidores públicos municipais 

através das atividades de capacitação da Escola de Gestão Pública 
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Municipal da Aprece (EGPM/Aprece) e em parceria com outras entidades 

e órgãos; 

• Mobilização junto aos municípios e à sociedade em geral para 

participação em lives, debates e rodas de conversas sobre temas de 

interesse municpalista; 

• Interlocução junto ao Governo do Estado, à Assembleia Legislativa, Ao 

Tribunal de Contas na defesa de pautas municipalistas e no fomento à 

participação de técnicos destes órgãos e intituições, em atividades de 

capacitação, reuniões técnicas, quinta com Debate e Gestão Municipal 

em Foco realizadas pela Aprece; 

• Participação na articulação junto ao Congresso Nacional, ao Governo 

Federal e Estadual e outras esferas de poder na busca de novos recursos 

e apoio aos municípios em situações de excepcionalidade; 

 

 
ATIVIDADES REALIZADAS 

 

 
1 - PARTICIPAÇÃO DA APRECE EM ENCONTROS, REUNIÕES, 

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, VISITAS E SIMILARES, EM DEFESA DOS 

INTERESSES DOS MUNICÍPIOS. 

 

• Audiência com a Diretora da Fiocruz Brasília, Fabiana Damásio, com a 

participação do  presidente da entidade, Júnior Castro e dos prefeitos de 

Jaguaribara e Moraújo, respectivamente Joacy Alves e Carlos Áquila 

Cunha, ambos membros da atual diretoria executiva da Aprece (02/03); 

• Participação em Reunião estratégica para discutir sobre o Fortalecimento 

de Política sobre Drogas com a Secretaria de Promoção Social, Justiça, 

Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos do Estado (SPS), Dra. Socorro 

França; a secretária Executiva de Políticas Sobre Drogas, Dra. Rachel 

Marques; a presidente da APDMCE, Sônia Fortaleza; e representando a 

Aprece, o vice-presidente da Entidade e prefeito municipal de Várzea 

Alegre, José Helder Máximo de Carvalho (02/03); 
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• Participação de reunião com o Ministro da Saúde Eduardo Pazuello, a CNM 

e as entidades estaduais municipalistas sobre  compra de novas vacinas 

(03/03); 

• Participação na reuniao do Conselho Político com o Senado Federal 

(04/03); 

• Reunião com a Superintendência da Caixa Econômica para tratar de 

interesses municipalistas. (04/03); 

• Participação na cerimônia de Posse da Nova Diretoria da AMUPE (04/03);  

• Particiapação de reunião com o governador Camilo Santana, no Palácio 

Abolição, juntamente com o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, e o 

secretário de Saúde do Estado, Dr. Cabeto para discutir sobre o novo Decreto 

relativo às medidas de isolamento social e enfrentamento à Covid-19 no 

Ceará; 

• Realização de reunião para discutir o apoio do poder público estadual nas 

ações de fiscalização e controle da pandemia nos municípios, com a 

participação de prefeitos; de secretários municipais de saúde; da secretária 

executiva de Vigilância e Regulação da Secretaria de Saúde do Estado, 

Magda Almeida; do secretário de Segurança Pública e Defesa Social do 

Ceará, Sandro Caron; e do comandante da Polícia Militar no Estado, coronel 

Márcio Oliveira (150 pessoas) (05/03); 

•  Apoio institucional da Aprece na realização do Ciclo de Reuniõoes do 

Governo do Estado com prefeitos e secretários municipais de saúde das 

macrorregiões para discutir as estratégias de enfrentamento à interiorização 

crescente da onda de covid-19 (18 a 23/03); 

• Realização de reuniões estratégicas com Ministério Público, Governo do 

Estado, Cosems e empresas fornecedoras e distribuidoras de oxigênio para 

mitigar a iminente crise de desabastecimento (vários encontros – 08 a 14/03). 
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2 - PROMOÇÃO DE CURSOS E EVENTOS PARA CAPACITAÇÃO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DO CEARÁ 

 
 

⎯ Divulgação das atividades online de capacitação promovidas pela CNM 

através dos projetos Roda de Conhecimento; 

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

Papo com a CNM; 

⎯ Divulgação e mobilização junto aos municípios para participação nos 

cursos do CNM Qualifica para prefeitos, secretários e servidores públicos 

municipais: 

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

2021 (02/03); 

• Cultura: o que os novos gestores precisam saber? (02 E 

03/03); 

• Controle Interno - Aspectos gerais para atuação, 

padronização e planejamento de ações de controle interno 

(02 e 03/03); 

• A importância da municipalização ambiental, sua fiscalização 

e a estrutura administrativa de apoio ao meio ambiente (02 e 

04/03); 

• Rotina de Compras nos Municípios (04 e 05/03); 

• O início dos mandatos: orientações para uma boa 

governança (04 e 05/03); 

• Elaboração ou Revisão do Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos (08 e 09/03); 

• Contribuição de Melhoria – Aprenda a fazer desse tributo um 

recurso de investimento em seu Município (09/03); 

• Organização da Administração Municipal - o uso prático das 

Tecnologias (08 e 09/03); 

• Serviço de Inspeção Municipal (SIM) operacionalizado pelos 

Consórcios Públicos (08 e 09/03); 

• Direito Previdenciário – Regime Geral de Previdência Social 
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(RGPS) (09 e 10/03); 

• Resíduos da Construção Civil e as obrigações da Gestão 

Pública (09 e 10/03); 

• Noções básicas do financiamento das políticas públicas 

(11/03); 

• .Realização de ações de Controle Interno nas Prefeituras (10 

e 11/03); 

• Elaboração ou revisão do plano municipal de Saneamento 

Básico (11 e 11/03); 

• Retomada da Economia - Como o Município deve se preparar 

(12/013); 

• Orientações contábeis sobre a aplicação dos recursos 

federais destinados à Assistência Social, Educação e Saúde 

(11 e 12/03); 

• Resíduos de serviços de saúde e as obrigações na Gestão 

Pública (11 e 12/03); 

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

(11 e 12/03); 

• Gestão atuarial do RPPS, avaliação atuarial e alternativas de 

equacionamento à luz da Portaria MF n. 464/2018 ( 15/03); 

• Recursos fundo a fundo da Saúde - Específicos COVID-19, 

emendas, LC 172 e 173 e repasses mensais (15 e 16/03); 

• Desenvolvendo a Educação Ambiental como aliada dos 

PMSB e PMGIRS (15 e 16/03); 

• Perspectivas e desafios da gestão da educação nos 

Municípios (16 e 17/03); 

• Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil na 

execução das políticas públicas (Lei nº 13.019/2014) (16 e 

17/03); 

• 10 medidas para alavancar a arrecadação a partir da Dívida 

Ativa (17/03); 

• Orientações quanto à Perícia Ambiental (16 a 18/03); 

• Lei complementar 173 e a gestão de pessoal no exercício de 
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2021 (18/03); 

• Faça a Definição das Atividades de Risco no seu Município 

(18/03 

• INIR – MTR e o Sistema Municipal de Informação de 

Resíduos Sólidos (18 e 19/03); 

• As vantagens de implementar A3P nas prefeituras (22 e 

23/03); 

• Captação de Recursos: Normativos e Plataformas 

Tecnológicas - Plataforma Êxitos e Plataforma + Brasil (23 e 

24/03); 

• Rotina de Compras nos Municípios (23 e 24/03); 

• Censo 2021 - O que seu Município precisa MUITO saber (24 

e 25/03); 

• A Coleta Seletiva como diferencial na administração Pública 

(24 e 25/03); 

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

dilemas de nosso tempo (25 e 26/03); 

• Organizando a Limpeza Pública no Município (25 e 26/03); 

• Previdência Complementar para os Municípios(29/03); 

• Desenvolvendo ações de Saneamento Rural nos Municípios 

(29 e 30/03); 

• Organizando Cooperativas ou Associações de Catadores nos 

Municípios (29 e 30/03); 

• Assistência Social: o que saber para o início de gestão(29 e 

30/03). 
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⎯ Realização de Atividades pela  Escola de Gestão Pública Municipal da 

Aprece: 

 

• QUINTA COM DEBATE: Prioridades Iniciais da Educação para as 

Novas Gestões Municipais, com a participação de Consultora na 

área da educação da CNM, Mariza Abreu (04/03);  

• QUINTA COM DEBATE: Gestão e Finanças Prioridades e Desafios 

para os Novos Gestores com a participação do Consultor 

Econômico da Aprece André Carvalho e do Contador João Filho 

(11/03); 

• QUINTA COM DEBATE: A importância da Ouvidoria como 

canal de diálogo entre  sociedade e instituições, com a participação 

da Ouvidora-geral do MPCE, Isabel Maria Salustiano Arruda Pôrto; 

do Auditor da Controladoria-Geral da União - CGU/CE, Rodrigo 

Vieira Medeiros e do  Pesquisador e Auditor Federal de Finanças e 

Controle – CGU (licenciado), Cláudio henrique Fontenele Santos  

(25/03); 

• SEMINÁRIO TÉCNICO DA REDE DE AGRICULTURA, MEIO 

AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, com a participação do Fiscal 

Estadual Agropecuário da Agência de Defesa Agropecuária do 

Ceará (Adagri), Dimas Oliveira (03/03); 

• SEMINÁRIO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO, com a aprticipação 

do consultor econômico da Aprece, André Carvalho (03/03); 

• SEMINÁRIO TÉCNICO DA REDE DE INFRAESTRUTURA, 

com a participação  de José Osvaldo Correia Ferrer/ Área de 

Projetos Institucionais da Enel e de Ruy Magno Praciano, gerente 

responsável pelo Relacionamento Comercial da ENEL com as 

prefeituras (09/03); 

• SEMINÁRIO TÉCNICO DA REDE DE ESPORTE E 

JUVENTUDE, com a participação do Secretário de Estado de 

Esporte e Juventude do Ceará, Rogério Pinheiro (09/03); 
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3 - AÇÕES DIVERSAS 

 

⎯  Participação do Presidente da Aprece nas reuniões ORDINÁRIAS E 

EXTRAORDINÁRIAS do Conselho Político da CNM; 

⎯ Participação semanal no Comitê Permanente de enfrentamento à Covid-19 

do Estado do Ceará; 

⎯ Colaboração junto ao núcleo de Governança da CNM para articulação 

junto aos municípios quanto à Plataforma +Brasil. 

⎯ Divulgação das ações da CNM e da Aprece junto aos municípios 

cearenses no site da Aprece, bem como de outras notícias relevantes para 

o municipalismo: 

 

01/03/21 - Aprece participa de reunião da FNP sobre a criação de consórcio 
de municípios para aquisição de vacina contra Covid-19 

O encontro, realizado na tarde desta segunda-feira (1º), contou com a 

participação do presidente e do vice-presidente da entidade municipalista 

cearense, que está acompanhado de perto a iniciativa para orientar os gestores 

do Ceará na tomada de decisão sobre essa questão. 

 
 

01/03/21 - INSS prorroga interrupção do bloqueio de benefícios 

Fica prorrogado por mais duas competências, março e abril de 2021, a 

interrupção da rotina de bloqueio dos créditos, suspensão e cessação dos 

benefícios por falta de realização da comprovação de vida aos beneficiários 

residentes no Brasil ou no exterior.

 

 

01/03/21 - Programa TCU+Cidades promove ciclo de eventos virtuais para 
gestores municipais 

O objetivo é contribuir com gestores municipais no acesso a informações 

qualificadas sobre gestão fiscal, transferências, execução de políticas públicas e 

prestação de contas.

 

 

http://aprece.org.br/blog/noticia/aprece-participa-de-reuniao-da-fnp-sobre-a-criacao-de-consorcio-de-municipios-para-aquisicao-de-vacina-contra-covid-19/
http://aprece.org.br/blog/noticia/aprece-participa-de-reuniao-da-fnp-sobre-a-criacao-de-consorcio-de-municipios-para-aquisicao-de-vacina-contra-covid-19/
http://aprece.org.br/blog/noticia/aprece-participa-de-reuniao-da-fnp-sobre-a-criacao-de-consorcio-de-municipios-para-aquisicao-de-vacina-contra-covid-19/
http://aprece.org.br/blog/noticia/aprece-participa-de-reuniao-da-fnp-sobre-a-criacao-de-consorcio-de-municipios-para-aquisicao-de-vacina-contra-covid-19/
http://aprece.org.br/blog/noticia/aprece-participa-de-reuniao-da-fnp-sobre-a-criacao-de-consorcio-de-municipios-para-aquisicao-de-vacina-contra-covid-19/
http://aprece.org.br/blog/noticia/aprece-participa-de-reuniao-da-fnp-sobre-a-criacao-de-consorcio-de-municipios-para-aquisicao-de-vacina-contra-covid-19/
http://aprece.org.br/blog/noticia/aprece-participa-de-reuniao-da-fnp-sobre-a-criacao-de-consorcio-de-municipios-para-aquisicao-de-vacina-contra-covid-19/
http://aprece.org.br/blog/noticia/aprece-participa-de-reuniao-da-fnp-sobre-a-criacao-de-consorcio-de-municipios-para-aquisicao-de-vacina-contra-covid-19/
http://aprece.org.br/blog/noticia/inss-prorroga-interrupcao-do-bloqueio-de-beneficios/
http://aprece.org.br/blog/noticia/inss-prorroga-interrupcao-do-bloqueio-de-beneficios/
http://aprece.org.br/blog/noticia/inss-prorroga-interrupcao-do-bloqueio-de-beneficios/
http://aprece.org.br/blog/noticia/inss-prorroga-interrupcao-do-bloqueio-de-beneficios/
http://aprece.org.br/blog/noticia/inss-prorroga-interrupcao-do-bloqueio-de-beneficios/
http://aprece.org.br/blog/noticia/inss-prorroga-interrupcao-do-bloqueio-de-beneficios/
http://aprece.org.br/blog/noticia/programa-tcucidades-promove-ciclo-de-eventos-virtuais-para-gestores-municipais/
http://aprece.org.br/blog/noticia/programa-tcucidades-promove-ciclo-de-eventos-virtuais-para-gestores-municipais/
http://aprece.org.br/blog/noticia/programa-tcucidades-promove-ciclo-de-eventos-virtuais-para-gestores-municipais/
http://aprece.org.br/blog/noticia/programa-tcucidades-promove-ciclo-de-eventos-virtuais-para-gestores-municipais/
http://aprece.org.br/blog/noticia/programa-tcucidades-promove-ciclo-de-eventos-virtuais-para-gestores-municipais/
http://aprece.org.br/blog/noticia/programa-tcucidades-promove-ciclo-de-eventos-virtuais-para-gestores-municipais/
http://aprece.org.br/blog/noticia/ministro-da-saude-afirma-que-vai-liberar-recursos-para-utis/
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01/03/21 - Ministro da Saúde afirma que vai liberar recursos para UTIs 

De acordo com presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o ministro da Saúde 

disse que falta apenas a medida provisória para liberar o recurso aos estados. 

 

01/03/21 - Conselho Monetário Nacional aprova medidas para o setor leiteiro 

A pedido do Mapa, o Conselho autorizou o financiamento para beneficiamento 

ou industrialização do produto e a ampliação de prazo de custeio para o setor.

 

02/03/21 - Fortalecimento de Política sobre Drogas é discutido em reunião 
virtual com gestores cearenses 

A finalidade era apresentar as ações de prevenção da Secretaria de Promoção 

Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos do Estado (SPS), sobre 

problemas relacionados ao uso e abuso de álcool e outras drogas, e o 

detalhamento do que o órgão está se propondo a fazer nessa parceria com os 

municípios.

 

02/03/21 - Águas do São Francisco são liberadas para o Castanhão 

A comporta do ‘eixo emergencial’ do Cinturão das Águas foi aberta, na tarde 

desta segunda-feira.

 

02/03/21 - Crédito para custeio antecipado beneficia o planejamento no 
campo 

No custeio antecipado, o produtor rural pode usar o crédito para adquirir 

previamente insumos agrícolas ou pecuários, como sementes e mudas, 

fertilizantes, pesticidas, ração e medicamentos.

 

 

03/03/21 - Pazuello confirma compra de novas vacinas em reunião com 
lideranças municipalistas e reforça compromisso do PNI 

Em busca da ampliação das doses de vacinas contra a Covid-19 e de distribuição 

equânime para todos os municípios, a CNM e as entidades estaduais 

municipalistas se reuniram, na tarde desta quarta-feira, 3 de março, com o 

ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. A Aprece foi representada, na 

http://aprece.org.br/blog/noticia/ministro-da-saude-afirma-que-vai-liberar-recursos-para-utis/
http://aprece.org.br/blog/noticia/ministro-da-saude-afirma-que-vai-liberar-recursos-para-utis/
http://aprece.org.br/blog/noticia/ministro-da-saude-afirma-que-vai-liberar-recursos-para-utis/
http://aprece.org.br/blog/noticia/ministro-da-saude-afirma-que-vai-liberar-recursos-para-utis/
http://aprece.org.br/blog/noticia/conselho-monetario-nacional-aprova-medidas-para-o-setor-leiteiro/
http://aprece.org.br/blog/noticia/conselho-monetario-nacional-aprova-medidas-para-o-setor-leiteiro/
http://aprece.org.br/blog/noticia/conselho-monetario-nacional-aprova-medidas-para-o-setor-leiteiro/
http://aprece.org.br/blog/noticia/conselho-monetario-nacional-aprova-medidas-para-o-setor-leiteiro/
http://aprece.org.br/blog/noticia/fortalecimento-de-politica-sobre-drogas-e-discutido-em-reuniao-virtual-com-gestores-cearenses/
http://aprece.org.br/blog/noticia/fortalecimento-de-politica-sobre-drogas-e-discutido-em-reuniao-virtual-com-gestores-cearenses/
http://aprece.org.br/blog/noticia/fortalecimento-de-politica-sobre-drogas-e-discutido-em-reuniao-virtual-com-gestores-cearenses/
http://aprece.org.br/blog/noticia/fortalecimento-de-politica-sobre-drogas-e-discutido-em-reuniao-virtual-com-gestores-cearenses/
http://aprece.org.br/blog/noticia/fortalecimento-de-politica-sobre-drogas-e-discutido-em-reuniao-virtual-com-gestores-cearenses/
http://aprece.org.br/blog/noticia/fortalecimento-de-politica-sobre-drogas-e-discutido-em-reuniao-virtual-com-gestores-cearenses/
http://aprece.org.br/blog/noticia/fortalecimento-de-politica-sobre-drogas-e-discutido-em-reuniao-virtual-com-gestores-cearenses/
http://aprece.org.br/blog/noticia/fortalecimento-de-politica-sobre-drogas-e-discutido-em-reuniao-virtual-com-gestores-cearenses/
http://aprece.org.br/blog/noticia/aguas-do-sao-francisco-sao-liberadas-para-o-castanhao/
http://aprece.org.br/blog/noticia/aguas-do-sao-francisco-sao-liberadas-para-o-castanhao/
http://aprece.org.br/blog/noticia/aguas-do-sao-francisco-sao-liberadas-para-o-castanhao/
http://aprece.org.br/blog/noticia/aguas-do-sao-francisco-sao-liberadas-para-o-castanhao/
http://aprece.org.br/blog/noticia/credito-para-custeio-antecipado-beneficia-o-planejamento-no-campo/
http://aprece.org.br/blog/noticia/credito-para-custeio-antecipado-beneficia-o-planejamento-no-campo/
http://aprece.org.br/blog/noticia/credito-para-custeio-antecipado-beneficia-o-planejamento-no-campo/
http://aprece.org.br/blog/noticia/credito-para-custeio-antecipado-beneficia-o-planejamento-no-campo/
http://aprece.org.br/blog/noticia/credito-para-custeio-antecipado-beneficia-o-planejamento-no-campo/
http://aprece.org.br/blog/noticia/credito-para-custeio-antecipado-beneficia-o-planejamento-no-campo/
http://aprece.org.br/blog/noticia/pazuello-confirma-compra-de-novas-vacinas-em-reuniao-com-liderancas-municipalistas-e-reforca-compromisso-do-pni/
http://aprece.org.br/blog/noticia/pazuello-confirma-compra-de-novas-vacinas-em-reuniao-com-liderancas-municipalistas-e-reforca-compromisso-do-pni/
http://aprece.org.br/blog/noticia/pazuello-confirma-compra-de-novas-vacinas-em-reuniao-com-liderancas-municipalistas-e-reforca-compromisso-do-pni/
http://aprece.org.br/blog/noticia/pazuello-confirma-compra-de-novas-vacinas-em-reuniao-com-liderancas-municipalistas-e-reforca-compromisso-do-pni/
http://aprece.org.br/blog/noticia/pazuello-confirma-compra-de-novas-vacinas-em-reuniao-com-liderancas-municipalistas-e-reforca-compromisso-do-pni/
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oportunidade, por seu presidente, Júnior Castro.

 

03/03/21 - Aprece inicia Seminários Técnicos levando informação e 
capacitação para secretários municipais 

Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Recursos Hídricos foram as áreas 

contempladas com o primeiro encontro virtual, realizado na manhã desta terça-

feira (2). No período da tarde, no mesmo dia, a ação abrangeu a área da 

Educação. Os encontros online seguirão acontecendo semanalmente até o 

próximo dia 6 de abril. 

 
 

03/03/21 - Inscrições para Selo Mais Integridade 2021/22 estão abertas 

O prêmio reconhece empresas e cooperativas do agro que adotam práticas de 

integridade e de responsabilidade social, ambiental e ética. 

 
 

03/03/21 - Governo Federal repassa R$ 449 milhões a Centros para 
Enfrentamento da Covid-19 

Mais de 2 mil municípios brasileiros recebem recursos financeiros para reforçar a 

Atenção Primária e a estrutura de vacinação.

 

 

03/03/21 - Mudanças no sistema de convênios do ITR, promovidas pela RFB, 
já estão em vigor 

As alterações viabilizadas pela Assessoria de Cooperação e Integração Fiscal 

(Ascif) são nos seguintes procedimentos: termo de indicação de servidores, 

solicitação de treinamentos e de habilitação e indicação de novos servidores. 

 

 

04/03/21 - Movimento municipalista divulga nota sobre a vacinação contra a 
Covid-19 e o fortalecimento do federalismo brasileiro 

O documento é assinado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) e as 

entidades municipalistas estaduais, entre as quais a Aprece. A nota defende que 

a compra e a distribuição de todas as vacinas devem ser feitas pela União a fim 

de que se tenha igualdade entre todos os brasileiros. No entanto, caso persista a 
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indefinição em relação ao cumprimento do calendário de distribuição pelo 

governo federal, o movimento municipalista defende que haja uma concertação 

nacional temporária dos Estados e seus respectivos Municípios para a aquisição 

suplementar das vacinas, respeitando-se o princípio constitucional de igualdade 

entre os brasileiros. 

 
 

04/03/21 - Municípios tem até 19 de março para enviar a prestação de contas 
do Pnae 

Quem não cumprir o prazo fica inadimplente com o Pnae e pode ficar sem 

receber os recursos do programa. 

 
 

04/03/21 - Comissão homologa inscrição de chapa para as Eleições CNM 
2021 

A homologação aconteceu na última quarta-feira (3). O presidente da Aprece, 

Junior Castro, compõe a chapa Movimento CNM Independente, concorrendo ao 

cargo de 3º Tesoureiro do Conselho Diretor da Confederação Nacional de 

Municípios. O pleito para a escolha dos nomes que ficarão à frente da entidade 

na Gestão 2021-2024 ocorrerá no próximo dia 11 de março, por meio eletrônico. 

 
 

04/03/21 - Governo do Estado decreta lockdown por duas semanas em 
Fortaleza 

As medidas foram anunciadas na noite desta quarta-feira, 3 de março, após 

reunião do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus. A 

restrição também foi recomendada aos municípios cearenses em situação 

sanitária mais crítica.  

 
 

04/03/21 - 2ª etapa da campanha de vacinação contra a Febre Aftosa 
alcança mais de 98% do rebanho nacional 

Cerca de 76 milhões de bovinos e bubalinos com até 2 anos de idade foram 

imunizados. 
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05/03/21 - Aprece realiza reunião virtual emergencial com prefeitos e 
representantes do Governo do Estado para discutir ações de combate à Covid-
19 

Sob a condução do presidente da entidade, Júnior Castro, o encontro aconteceu 

na manhã desta sexta-feira (5), reunindo cerca de 150 participantes, entre 

prefeitos e secretários municipais. 

 

 

05/03/21 - Nova edição da Quinta com Debate da série 4 Primeiros Meses de 
Gestão traz as Prioridades Iniciais da Educação como tema 

A finalidade do encontro virtual foi de trazer informações e orientações na área 

de educação para os novos gestores cearenses, cooperando com a qualificação 

de suas equipes nessa fase inicial de gestão. 

 
 

08/03/21 - Prefeitos se reúnem com MPCE e empresas para discutir o 
fornecimento de oxigênio para municípios cearenses 

O encontro foi uma realização da Procuradoria Geral de Justiça (PGJ) em parceria 

com a Aprece e aconteceu na tarde desta segunda-feira (8). A videoconferência 

reuniu cerca de 230 participantes e representantes de 80 municípios. 

 
 

08/03/21 - Novo Marco Legal do Saneamento: movimento municipalista 
destaca a necessidade de derrubar vetos 

Com a possibilidade do Congresso Nacional pautar os vetos presidenciais ao 

Novo Marco Legal do Saneamento Básico – Lei 14.026/2020, ainda na primeira 

quinzena de março, o movimento municipalista alerta sobre a necessidade de se 

manter alguns trechos do texto aprovado pelos deputados e senadores. A luta é 

para derrubar vários vetos que ferem a autonomia dos entes municipais. 

 
 

08/03/21 - Seminário sobre agroecologia e agricultura familiar promoverá 
troca de experiências entre países da América Latina 

O evento ocorrerá de forma virtual, nos dias 9 e 10 de março, e as inscrições 

estão abertas. 
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08/03/21 - Liberados R$ 6,8 milhões para bolsas do programa Mais Médicos 

A iniciativa conta com 1.604 supervisores e 130 tutores espalhados por todo o 

país, visando a garantir a integração ensino-serviço, resultando em maior 

qualidade da Atenção Básica. 

 
 

08/03/21 - Produção agrícola e pecuária deve atingir R$ 1 trilhão em 2021 

O Valor Bruto da Produção é maior que o de 2020 e deve ter impacto na 

economia brasileira. 

 
 
 

09/03/21 - Aprece realiza mais dois Seminários Técnicos nesta terça-feira 

O primeiro, realizado nesta manhã, foi direcionado aos gestores da área de 

Esporte e Juventude. Na parte da tarde, o segundo evento foi voltado para os 

gestores municipais da área de Infraestrutura. 

 
 

09/03/21 - Novo ciclo do PAR já está disponível para elaboração dos estados, 
DF e municípios 

Trata-se de uma estratégia de assistência técnica e financeira que tem como 

objetivo a promoção da melhoria da qualidade da educação básica pública. 

 
 

09/03/21 - LRF tem novas regras e prazos para o cômputo do limite de gastos 
de pessoal 

A legislação foi publicada no início do ano e, para esclarecer as mudanças, a 

Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia (STN/ME) publicou 

uma Nota Técnica. 
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10/03/21 - Sema divulga resultado preliminar da seleção para o Agente 
Jovem Ambiental 

O prazo para recurso ficará aberto até dia 15 de março de 2021. Os eventuais 

recursos só serão aceitos se encaminhados para o e-mail 

recurso.aja@sema.ce.gov.br, em formulário específico. 

 
 

10/03/21 - Ceará recebe mais 109,8 mil doses de vacina contra a Covid-19 

No total, mais 2,6 milhões de doses do Instituto Butantan estão sendo 

distribuídas a todas as unidades da federação de forma proporcional e 

igualitária. 

 
 

10/03/21 - Fiocruz promove debates sobre doenças negligenciadas 

As inscrições são gratuitas e os participantes receberão certificado. s debates 

serão transmitidos ao vivo pelo YouTube. 

 
 

10/03/21 - Governo do Ceará vai pagar as contas de água de 493 mil famílias 
de baixa renda e isentar tarifa de contingência dos próximos dois meses 

A mensagem da ação social da isenção das contas de água será encaminhada 

com um pedido de aprovação com urgência ainda nesta quarta-feira (10) para 

votação na Assembleia Legislativa do Ceará. Após aprovação, tanto a isenção do 

faturamento, como a suspensão da tarifa de contingência serão implantadas 

automaticamente pela Cagece.

 

 

11/03/21 - Gestão 2021-2024 da CNM será presidida por Paulo Ziulkoski 

Durante esta quinta-feira, 11 de março, 1.989 gestores municipais de todo o país 

participaram do pleito da Confederação Nacional de Municípios e, com 1.961 

votos favoráveis, a nova diretoria assumirá o comando da entidade para os 

próximos três anos. O presidente da Aprece, Junior Castro, é um dos tesoureiros 

que compõem a chapa eleita. 

 
 

http://aprece.org.br/blog/noticia/sema-divulga-resultado-preliminar-da-selecao-para-o-agente-jovem-ambiental/
http://aprece.org.br/blog/noticia/sema-divulga-resultado-preliminar-da-selecao-para-o-agente-jovem-ambiental/
http://aprece.org.br/blog/noticia/sema-divulga-resultado-preliminar-da-selecao-para-o-agente-jovem-ambiental/
http://aprece.org.br/blog/noticia/sema-divulga-resultado-preliminar-da-selecao-para-o-agente-jovem-ambiental/
http://aprece.org.br/blog/noticia/sema-divulga-resultado-preliminar-da-selecao-para-o-agente-jovem-ambiental/
http://aprece.org.br/blog/noticia/sema-divulga-resultado-preliminar-da-selecao-para-o-agente-jovem-ambiental/
http://aprece.org.br/blog/noticia/ceara-recebe-mais-1098-mil-doses-de-vacina-contra-a-covid-19/
http://aprece.org.br/blog/noticia/ceara-recebe-mais-1098-mil-doses-de-vacina-contra-a-covid-19/
http://aprece.org.br/blog/noticia/ceara-recebe-mais-1098-mil-doses-de-vacina-contra-a-covid-19/
http://aprece.org.br/blog/noticia/ceara-recebe-mais-1098-mil-doses-de-vacina-contra-a-covid-19/
http://aprece.org.br/blog/noticia/ceara-recebe-mais-1098-mil-doses-de-vacina-contra-a-covid-19/
http://aprece.org.br/blog/noticia/ceara-recebe-mais-1098-mil-doses-de-vacina-contra-a-covid-19/
http://aprece.org.br/blog/noticia/fiocruz-promove-debates-sobre-doencas-negligenciadas/
http://aprece.org.br/blog/noticia/fiocruz-promove-debates-sobre-doencas-negligenciadas/
http://aprece.org.br/blog/noticia/fiocruz-promove-debates-sobre-doencas-negligenciadas/
http://aprece.org.br/blog/noticia/fiocruz-promove-debates-sobre-doencas-negligenciadas/
http://aprece.org.br/blog/noticia/governo-do-ceara-vai-pagar-as-contas-de-agua-de-493-mil-familias-de-baixa-renda-e-isentar-tarifa-de-contingencia-dos-proximos-dois-meses/
http://aprece.org.br/blog/noticia/governo-do-ceara-vai-pagar-as-contas-de-agua-de-493-mil-familias-de-baixa-renda-e-isentar-tarifa-de-contingencia-dos-proximos-dois-meses/
http://aprece.org.br/blog/noticia/governo-do-ceara-vai-pagar-as-contas-de-agua-de-493-mil-familias-de-baixa-renda-e-isentar-tarifa-de-contingencia-dos-proximos-dois-meses/
http://aprece.org.br/blog/noticia/governo-do-ceara-vai-pagar-as-contas-de-agua-de-493-mil-familias-de-baixa-renda-e-isentar-tarifa-de-contingencia-dos-proximos-dois-meses/
http://aprece.org.br/blog/noticia/governo-do-ceara-vai-pagar-as-contas-de-agua-de-493-mil-familias-de-baixa-renda-e-isentar-tarifa-de-contingencia-dos-proximos-dois-meses/
http://aprece.org.br/blog/noticia/governo-do-ceara-vai-pagar-as-contas-de-agua-de-493-mil-familias-de-baixa-renda-e-isentar-tarifa-de-contingencia-dos-proximos-dois-meses/
http://aprece.org.br/blog/noticia/governo-do-ceara-vai-pagar-as-contas-de-agua-de-493-mil-familias-de-baixa-renda-e-isentar-tarifa-de-contingencia-dos-proximos-dois-meses/
http://aprece.org.br/blog/noticia/governo-do-ceara-vai-pagar-as-contas-de-agua-de-493-mil-familias-de-baixa-renda-e-isentar-tarifa-de-contingencia-dos-proximos-dois-meses/
http://aprece.org.br/blog/noticia/gestao-2021-2024-da-cnm-sera-presidida-por-paulo-ziulkoski/
http://aprece.org.br/blog/noticia/gestao-2021-2024-da-cnm-sera-presidida-por-paulo-ziulkoski/
http://aprece.org.br/blog/noticia/gestao-2021-2024-da-cnm-sera-presidida-por-paulo-ziulkoski/
http://aprece.org.br/blog/noticia/gestao-2021-2024-da-cnm-sera-presidida-por-paulo-ziulkoski/
http://aprece.org.br/blog/noticia/gestao-2021-2024-da-cnm-sera-presidida-por-paulo-ziulkoski/
http://aprece.org.br/blog/noticia/gestao-2021-2024-da-cnm-sera-presidida-por-paulo-ziulkoski/
http://aprece.org.br/blog/noticia/gestao-2021-2024-da-cnm-sera-presidida-por-paulo-ziulkoski/
http://aprece.org.br/blog/noticia/gestao-2021-2024-da-cnm-sera-presidida-por-paulo-ziulkoski/
http://aprece.org.br/blog/noticia/aprece-encerra-serie-4-meses-de-gestao-na-quinta-com-debate/


 

Relatório de Atividades – Março/2021                                               Página 15 
 
 
 

 

11/03/21 - Aprece encerra série 4 meses de Gestão na Quinta com Debate 

A última edição da iniciativa, nesta quinta-feira (11), promoveu a discussão sobre 

as prioridades e os desafios para os novos gestores nas áreas de Gestão e 

Finanças. 

 

 

11/03/21 - Lei que permite estados e municípios comprarem vacinas é 
sancionada 

A sanção do presidente da República aconteceu na última quarta-feira (10). A lei 

autoriza que estados, municípios e setor privado adquiram vacinas contra a 

Covid-19. Também permite que os compradores assumam a responsabilidade 

civil pela imunização, o que pode abrir caminho para a entrada de novas 

variedades de vacina no país (já que essa é uma exigência de várias fabricantes 

do imunizante).

 

 

11/03/21 - Governo Federal entregará mais de mil obras esportivas este ano 

A aproximação com os municípios foi um dos fatores que contribuiu para a 

entrega recorde.

 

 

11/03/21 - Lançado projeto para fortalecer regularização ambiental na 
agropecuária 

Iniciativa levará ao campo as pesquisas desenvolvidas pelo Projeto Biomas e 

outros conhecimentos e mostrará ao produtor como agregar sustentabilidade à 

produção. 

 

11/03/21 - Adiado o pagamento do Garantia Safra para agricultores em 72 
municípios cearenses 

A decisão beneficia agricultores familiares de 72 municípios cearenses e se baseia 

na Resolução Ministerial No. 39, de 1o de outubro de 2020, que autoriza agências 

da Caixa Econômica Federal e das lotéricas a receberem o pagamento do boleto 

no valor de R$ 17, mesmo nos casos em que o boleto conste com o vencimento 

para 2 de março. 
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11/03/21 - Governador Camilo Santana decreta lockdown em todo o Ceará a 
partir de sábado (13) 

O isolamento social rígido valerá por uma semana em todo o Estado; na Capital, 

será estendido por mais três dias. 

 

12/03/21 - Aprece promove reunião de trabalho inicial sobre fornecimento de 
oxigênio nos municípios cearenses 

Feito em parceria com MPCE, Cosems/CE, Fiec e empresas fornecedoras, o 

encontro virtual aconteceu na manhã desta sexta-feira (12). Na oportunidade 

foram discutidas alternativas e ações conjuntas para evitar o desabastecimento 

do insumo para os pacientes de Covid-19 internados em todo o Estado. 

 

12/03/21 - População acima de 18 anos já pode realizar cadastro para 
vacinação no Ceará 

A informação é da Secretaria de Saúde do Estado. A pasta esclareceu que o 

cadastro no Saúde Digital está disponível para maiores de idade, mas imunização 

seguirá grupos prioritários.

 

 

12/03/21 - Programa quer ampliar a regularização fundiária no país 

A previsão é alcançar pelo menos 400 mil pessoas em terras da União.

 

 

15/03/21 - Médico Marcelo Queiroga assume Ministério da Saúde no lugar de 
Eduardo Pazuello 

Presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) será o quarto ministro da 

Saúde do governo Jair Bolsonaro

 

15/03/21 - Ministério da Saúde pede aos municípios agilidade no registro de 
dados de vacinação 

O preenchimento das informações nos sistemas nacionais, além de possibilitar a 

análise de dados reais do país para distribuição de mais doses e auxílio aos 

municípios, avança o ritmo da vacinação nos grupos prioritários.  
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15/03/21 - MEC e Ministério da Economia lançam projeto de qualificação 
voltado para a empregabilidade dos jovens 

A iniciativa de qualificação busca estratégias para conectar os profissionais 

formados nos cursos às demandas de empregos existentes no mercado de 

trabalho.

 

 

15/03/21 - FNDE repassa 70 milhões para o Transporte Escolar 

Recursos enviados a estados, municípios e ao Distrito Federal referem-se à 

primeira parcela de 2021.

 

 

16/03/21 - Programa oferece 3.300 vagas em cursos para qualificação 
profissional na área de ciências agrárias 

As inscrições terminam em 21 de março para o ingresso em sete cursos distintos 

ofertados na modalidade EaD. 

 
 

16/03/21 - Banco do Nordeste refinancia dívidas e amplia carência para 
amenizar prejuízos do comércio e outros setores produtivos 

Medidas foram apresentadas para as diretorias da CDL de Fortaleza e FCDL-CE. 

Empresas de micro, pequeno e pequeno-médio porte são as maiores 

beneficiárias. 

 

16/03/21 - MPCE lança site especial com balanço da atuação após um ano de 
pandemia 

A publicação contempla as ações nas áreas da saúde, vacinação, educação, 

relações de consumo e patrimônio público. As reportagens trazem relatos de 

doentes, parentes de pessoas que faleceram pela infecção, especialistas, 

representantes de órgãos públicos e da sociedade civil organizada. 
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16/03/21 - TCE Ceará orienta gestores sobre medidas relacionadas a 
despesas com pessoal 

O objetivo de auxiliar os gestores a dirimir eventuais dúvidas referentes ao 

impacto da Lei Complementar nº 173/2020, notadamente em meio à crise 

ocasionada pela pandemia da Covid-19. 

 

17/03/21 - Governador anuncia ampliação de envasamento de cilindros de 
oxigênio para municípios cearenses 

Medida discutida com a Aprece e viabilizada junto à White Martins tem objetivo 

de normalizar fornecimento do insumo a cidades do Interior 

 

17/03/21 - Ceará recebe o 9° lote da vacina CoronaVac e negocia compra 
direta da Vacina Russa Sputinik 

Este é o 9° lote de imunizantes que chega ao Estado nesta quarta-feira (17). As 

vacinas vão ser distribuídas para o todos os municípios cearenses, por meio da 

logística de distribuição da Sesa.

 

17/03/21 - Monitor do Seguro Rural será retomado a partir de abril 

Evento virtual é voltado para os produtores, as associações, as cooperativas e 

demais interessados em conhecer o funcionamento dos produtos de seguro 

rural.

 

17/03/21 - Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza começa em 
12 de abril 

Meta do Ministério da Saúde é vacinar 79,7 milhões de pessoas que fazem parte 

dos grupos prioritários. 

 
 

18/03/21 - Governador reúne prefeitos da macrorregião Norte para discutir 
enfrentamento à segunda onda da pandemia 

A iniciativa, promovida com o apoio institucional da Aprece, aconteceu na manhã 

desta quinta-feira (18). Nos próximos dias, serão realizados novos encontros 

virtuais com representantes das macrorregiões de Fortaleza, Cariri, Sertão 
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Central e Jaguaribe/Litoral Leste.

 

18/03/21 - Programa alia sustentabilidade e produção agropecuária 

Iniciativa do Governo Federal também é um instrumento de apoio à regularização 

ambiental produtiva. 

 

18/03/21 - Plataforma compartilha projetos de energias renováveis e 
sustentáveis 

Iniciativa oferece um mapa interativo com a localização dos casos de sucesso, 

dados, fotografias e vídeos com depoimentos.

 

18/03/21 - Congresso derruba vetos à LDO 2021 que tratam de emendas e 
exigência de adimplência na celebração de convênios 

Os vetos diziam respeito a emendas impositivas de bancada, individuais, e 

dispensa de adimplência na celebração de convênios de municípios de pequeno 

porte que possuem pendências no Sistema de Informações sobre Requisitos 

Fiscais (Cauc). O movimento municipalista destaca a importância dessa conquista 

que deve facilitar a atuação dos gestores públicos em todo o país.

 

 

19/03/21 - Decreto de isolamento social rígido em todo o Ceará é prorrogado 
até o dia 28 de março 

O anúncio foi realizado pelo governador Camilo Santana, nesta sexta-feira (19), 

por meio de uma transmissão ao vivo nas redes sociais. Apenas os serviços 

essenciais têm autorização para funcionar durante o período. Com a decisão, 

todas as medidas atuais continuam valendo por mais uma semana.

 

 

19/03/21 - Gestores municipais da Macrorregião de Fortaleza discutem com 
governador ações de combate à Covid-19 

Realizada em parceria com a Aprece, a segunda reunião virtual regional 

aconteceu, na manhã desta sexta-feira (19). Na oportunidade, os prefeitos e 

prefeitas presentes puderam ser ouvidos e discutir conjuntamente os caminhos 

para conduzir o atual momento desafiador da pandemia. 
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19/03/21 - Sema divulga resultado final da seleção do AJA 

Será divulgado, até o dia 29 de março, o acesso ao Sistema para envio da 

documentação, mas os candidatos selecionados já devem começar a preparar os 

documentos necessários para agilizar o procedimento.

 

 

19/03/21 - Gestores municipais devem ficar atentos às condicionantes de 
emenda que promulgou PEC do auxílio emergencial 

O texto impõe mais rigidez no controle das despesas de pessoal, estabelecendo 

que, quando a relação entre despesas e receitas correntes superarem 95%, e 

enquanto permanecer essa situação, será vedado aos municípios, entre outros, 

conceder qualquer vantagem ou reajuste salarial e criar qualquer cargo, emprego 

ou função que implique em aumento de despesas, bem como admitir ou 

contratar pessoal a qualquer título.

 

 

19/03/21 - Garantia-Safra autoriza pagamento para mais de 13 mil 
agricultores familiares 

O benefício será pago em parcela única de R$ 850 para agricultores de 48 

municípios em oito estados. 

 

22/03/21 - Documento apresenta a Bolsonaro e ao Ministério da Saúde pauta 
emergencial municipalista 

Ampliação de leitos para tratamento da Covid-19, campanha nacional sobre as 

vacinas e medidas de isolamento, e ações imediatas para produção e importação 

de neurobloqueadores e oxigênio são pontos de destaque na pauta 

encaminhada, na última sexta-feira (19), pela Confederação Nacional de 

Municípios. 

 

22/03/21 - Ceará recebe 10º lote de vacinas contra Covid-19 

O 10º lote de imunizantes chegou ao Aeroporto Internacional de Fortaleza – Pinto 

Martins na manhã do último sábado (20) com 162.600 doses da CoronaVac e 

20.250 da Oxford/AstraZeneca. 
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22/03/21 - Associação Cultural Cine Ceará oferta curso gratuito e online de 
cinema 

Inscrições para o ciclo de formação “A Arte de Produzir e Vender Filmes” podem 

ser feitas de 29 de março 12 de abril. 

 

22/03/21 - MEC lança cartilha com orientações para as instituições 
ofertantes da Educação Profissional e Tecnológica 

O documento traz bons resultados para as instituições que utilizam a ferramenta, 

aumentando a procura pelos cursos ofertados. 

 
 

22/03/21 - Cartilha educativa orienta população contra queimadas 

O documento fala sobre os riscos das queimadas à saúde e à economia local. 

 

22/03/21 - Governador faz reunião com prefeitos do Cariri sobre a situação 
da Covid-19 na região 

O terceiro encontro realizado com o apoio da Aprece aconteceu, na manhã desta 

segunda-feira (22), de forma virtual. Na oportunidade, foram discutidos temas 

ligados ao enfrentamento da pandemia nos municípios caririenses, tais como o 

número de leitos disponíveis; a distribuição de oxigênio e a campanha de 

vacinação, entre outros. 

 

23/03/21 - Reuniões sobre a situação local da Covid-19 são encerradas com 
Sertão Central e Vale do Jaguaribe/Litoral Leste 

Os dois últimos encontros realizados pelo governador Camilo Santana com 

prefeitos e prefeitas aconteceram nesta terça-feira (23). Ao todo, foram cinco 

reuniões para discutir as especificidades da pandemia e planejar ações em cada 

região do Ceará. A iniciativa contou com o apoio institucional da Aprece.
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23/03/21 - Carta aberta do movimento municipalista ao presidente da 
República 

A Confederação Nacional de Municípios (CNM), no exercício de representação 

dos Municípios brasileiros e de seus governantes, conclama ao presidente da 

República que assuma de uma vez por todas o papel constitucional de 

coordenação nacional no enfrentamento da Covid19 no país.

 

23/03/21 - Centec inicia distribuição de chips para alunos das Faculdades e 
Centros Técnicos 

Todos os alunos da instituição serão beneficiados. Os dispositivos serão ativados 

com 20gb de internet ao mês por seis meses.

 

23/03/21 - Prorrogado prazo de vigência da Declaração de Aptidão ao 
Pronaf 

Devido á pandemia da Covid-19, o período se estenderá por seis meses para 

aquelas que teriam o documento vencido a partir de 31 de março de 2021 até 30 

de setembro de 2021. A decisão foi publicada em portaria, nesta segunda-feira 

(22), no Diário Oficial da União.

 

23/03/21 - Regulamentado Novo Fundeb para melhorar a educação no país 

O decreto que regulamenta o novo fundo foi assinado, nesta segunda (22), pelo 

Presidente Jair Bolsonaro. O fundo financia a Educação Básica pública e passou 

por mudanças que incluem aumento nos repasses da União. 

 
 

23/03/21 - Gestores devem ficar atentos ao prazo final para preenchimento 
no Sinir 

O ano base 2020 se encerra no próximo dia 30 de abril. A disponibilização de 

informações atualizadas no Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos 

Resíduos Sólidos é condição necessária para os municípios acessarem recursos 

financeiros do Ministério do Meio Ambiente, ou por ele controlados, destinados a 

empreendimentos, bem como equipamentos e serviços da área. 
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24/03/21 - Conass e Conasems recomendam a suspensão de cirurgias eletivas 

O documento conjunto, emitido no início da noite de terça-feira (23), considera 

que os procedimentos devem ficar suspensos enquanto não houver a 

regularidade do abastecimento de insumos e medicamentos, em quantidade 

suficiente e em tempo oportuno, e a diminuição do número de casos e de 

internações pela Covid-19. A nota defende que devam ser mantidas, entretanto, 

as cirurgias eletivas inadiáveis, cuja não realização possa causar dano 

permanente ao paciente, tais como as oncológicas, cardíacas e os transplantes de 

órgãos.

 

24/03/21 - Congresso votará o Orçamento para 2021 nesta quinta-feira 

A presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO), deputada Flávia Arruda, 

reforçou que está cumprindo à risca o cronograma acertado para a votação do 

orçamento. 

 
 

24/03/21 - Governo levantará informações para contribuir com a formação 
dos guardas civis municipais 

Os resultados da avaliação das atribuições e competências do cargo servirão de 

base para aprimorar a capacitação. 

 

24/03/21 - Plano Oxigênio Brasil: Ministério da Saúde coordena ações de 
apoio a estados e municípios 

Ceará está entre os estados que acusaram maiores dificuldades em manter o 

fluxo de oxigênio. Envio de cilindros, instalação de mini usinas e aquisições 

internacionais estão entre as medidas tomadas pela pasta para enfrentamento à 

pandemia. 

 

25/03/21 - FNDE orienta sobre atualização cadastral do Programa Dinheiro 
Direto na Escola 

Apresentações do encontro, que contou com cerca de 18 mil acessos, foram 

baseadas em questionamentos enviados por gestores e técnicos educacionais.
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25/03/21 - Programa oferece cursos on-line e gratuitos sobre meio ambiente 

Estão sendo oferecidas 3 mil vagas para o curso “Elaboração de Trilhas 

Interpretativas”. 

 

26/03/21 - Lockdown no Ceará é prorrogado até o dia 4 de abril 

Dependendo dos indicadores de saúde, na próxima semana o Governo discutirá 

a reabertura gradual da economia a partir de 5 de abril 

 

26/03/21 - Mais de R$ 3,2 bilhões, do último FPM de março, serão 
transferidos na terça-feira (30) 

Com base nos dados divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), a 

Confederação Nacional de Municípios (CNM) calcula aumento de 6,68% em 

comparação com o mesmo repasse feito ano passado. O mês fecha 25,57% 

maior. 

 
 

26/03/21 - Representação dos municípios no Comitê de Enfrentamento à 
Covid-19 é solicitada 

Em ofício aos presidentes da República, Jair Bolsonaro, do Senado, Rodrigo 

Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, a Confederação Nacional de Municípios 

pontua que “o processo de união para o combate à Covid-19 não pode prescindir 

da participação de todos os Entes federados”, destacando o papel da gestão local, 

na condição de agente mais próximo e capaz de fazer a necessária interlocução 

com a população.

 

26/03/21 - Fórum Estadual de Educação lança Nota em apoio às medidas 
restritivas de isolamento social 

De acordo com o documento, assinado por diversas entidades, entre as quais a 

Aprece, é necessário redimensionar ações de interesse da população e defesa da 

vida, do serviço público e dos direitos sociais básicos, como educação e saúde. 
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26/03/21 - Quinta com Debate aborda a importância da Ouvidoria na gestão 
pública 

O objetivo da Live, realizada na tarde desta quinta-feira, 25 de março, era tratar 

sobre a ouvidoria pública como exercício da cidadania e a consolidação do 

princípio da transparência, instrumento ativo de gestão, e sobre os desafios 

enfrentados para o atendimento qualificado ao cidadão pelo serviço público. 

 
 

29/03/21 - Governo Federal anuncia projeto para vacina 100% brasileira 

Pesquisadores de Ribeirão Preto (SP) requisitam à Anvisa autorização para avaliar 

em voluntários no país a eficácia do imunizante com tecnologia desenvolvida na 

faculdade de medicina. 

 

29/03/21 - Resultado final do Enem será divulgado na segunda (29), após as 
18h 

Os participantes do Enem 2020 poderão conferir suas notas finais na Página do 

Participante ou no aplicativo do exame. A divulgação seguirá o horário de Brasília. 

 
 

29/03/21 - MEC e FNDE disponibilizam manual de orientação sobre a etapa 
preparatória do Plano de Ações Articuladas e a plataforma +PNE 

A publicação busca auxiliar os entes federativos no preenchimento das 

informações no Simec. Orienta sobre o cadastramento de articuladores locais, 

responsáveis pela inserção de informações na plataforma; a inclusão de dados 

sobre os planos locais de educação; a indicação de metas, estratégias e ações 

referentes a esses planos, entre outros aspectos. 

 
 

29/03/21 - Cadastro Estadual de Vacinação é prorrogado até o dia 11 de 
abril 

O cadastro pode ser realizado na plataforma Saúde Digital e no Ceará App por 

pessoas a partir de 18 anos, mas o plano de vacinação segue as recomendações 

de imunizar inicialmente os quatro primeiros grupos prioritários especificados no 

Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde. 
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30/03/21 - Programa prevê distribuição de 1,61 bilhão de toneladas de 
alimentos até setembro 

Fruto de parceria entre União, Governo do Ceará e municípios, o Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA) gera renda para 3.474 agricultores familiares e 

entregou alimentos para 145.194 famílias carentes. 

 
 

30/03/21 - Sema disponibiliza sistema virtual de envio da documentação 
comprobatória para os selecionados do AJA 

O prazo para envio online dos documentos se encerra no próximo dia 2 de abril. 

O Programa Estadual Agente Jovem Ambiental tem como propósito estimular a 

participação de jovens em projetos sustentáveis, viabilizando o desenvolvimento 

de competências e habilidades, ampliando as oportunidades de geração de 

renda e o protagonismo juvenil. 

 
 

30/03/21 - Ministério do Turismo oficializa entrega de R$ 500 milhões para a 
região Nordeste 

Os recursos fazem parte dos R$ 5 bilhões destinados ao setor no combate aos 

impactos causados pelo coronavírus. 

 
 

30/03/21 - Aquicultores têm até 31 de março para entregar Relatório Anual 
de Produção 

O documento é uma ferramenta de gestão dos contratos de cessão entre a União 

e o produtor. 

 

31/03/21 - Governo libera crédito extraordinário ao Ministério da Saúde com 
auxílio financeiro aos municípios 

Publicada nesta quarta-feira (31), MP irá destinar recursos de R$ 2,8 bilhões para 

o auxílio financeiro da saúde dos municípios. Do total, R$ 1,6 bilhões vão para 

alta e média complexidade e o restante para a atenção básica. 
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31/03/21 - Prazos para envio das prestações de contas e relatórios ao TCE 
Ceará são prorrogados 

A prorrogação atende demanda da Aprece, discutida previamente com o CRC/CE 

e com os municípios cearenses. Foram acrescentados 30 dias à data limite para 

encaminhamento dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária (RREO) e 

do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) por parte dos órgãos e entidades 

jurisdicionados a esta Corte de Contas. 

 
 

31/03/21 - Lançada nova versão de aplicativo de Saúde 

E-BlueInfo foi modernizado e atualizado para facilitar busca pelo conteúdo sobre 

Atenção Primária no Brasil. 

 

 

 

31/03/21 - Aprovados R$ 5,9 bilhões para financiamentos da safra 2021/22 

s recursos podem ser usados para custeio, comercialização, aquisição de café, 

capital de giro e recuperação de cafezais. 

 

 

 

 

Declaro o cumprimento integral dos deveres e obrigações assumidas no 

presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA. 

 
 
 
 

Francisco de Castro Menezes Júnior 
Presidente de Aprece 
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MEMÓRIAS FOTOGRÁFICAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
02/03/2021 

Audiência com a Diretora da Fiocruz Brasília, Fabiana Damásio, com a participação do  
presidente da entidade, Júnior Castro e dos prefeitos de Jaguaribara e Moraújo, 

respectivamente Joacy Alves e Carlos Áquila Cunha, ambos membros da atual diretoria 
executiva da Aprece.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/03/2021 
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02/03/2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04/03/2021 
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03/03/2021 

Reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, O presidente, CNM e as 
entidades estaduais municipalistas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04/03/2021 
Reunião com o governador Camilo 
Santana, no Palácio Abolição, 
juntamente com o presidente da 
Assembleia, Evandro Leitão, e o 
secretário de Saúde do Estado, Dr. 

Cabeto 
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08/03/2021 
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12/03/2021 

 
 
 

 
14/03/2021 
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CICLO DE REUNIÃOS COM O GOVERNADOR POR MACRORREGIÃO 

 
 
 

23/03 
22/03 

19/03 18/03 


