DEZEMBRO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS
MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (APRECE)
DEZEMBRO/2021

O Termo de Contribuição Associativa 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 DEZEMBRO de 2021, demonstrando
o cumprimento do objeto pactuado e a efetiva defesa do municipalismo em todas
as esferas.

LINHAS DE ATUAÇÃO ACORDADAS

•

Participação da Aprece por meio de sua Diretoria Executiva e/ou de

coordenadores, analistas técnicos, assessores e consultores 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 municipal;
•

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;
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•

Fomento

à

capacitação

técnica para servidores

públicos

municipais, através da Escola de Gestão Pública Municipal da Aprece
(EGPM/APRECE) em parceria com órgãos e entidades;
•

Mobilização junto aos municípios e à sociedade em geral para

participação em lives ofertadas 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 instituírem em Lei;
•

Acompanhamento e divulgação da cota-parte do FPM;

•

Acompanhamento e divulgação da cota parte do ICMS.

ATIVIDADES REALIZADAS
1

-

PARTICIPAÇÃO

DA

APRECE

EM

ENCONTROS,

REUNIÕES,

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

01/12/2021 – Realização da Reunião Descentralizada da Saúde em
parceria com a Sesa e o Cosems na cidade de São Benedito/CE, a terceira
de uma série de quatro Reuniões Descentralizadas, com o objetivo de
orientar os municípios da região, sobre a ferramenta “Plantão Cirurgia 24
horas” para usuários; a retomada das cirurgias eletivas no Ceará e o
financiamento dos hospitais de pequeno porte;

•

02/12/2021 – Realização da Reunião Descentralizada da Saúde em
parceria com a Sesa e o Cosems na cidade de Crato/CE, a última de uma
série de quatro Reuniões Descentralizadas, com o objetivo de orientar os
municípios da região, sobre a ferramenta “Plantão Cirurgia 24 horas” para
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usuários; a retomada das cirurgias eletivas no Ceará e o financiamento dos
hospitais de pequeno porte;
•

03/12/2021 – Reunião dos Prefeitos(as) com a Bancada Federal do Ceará
na Sede da Aprece. A reunião teve o objetivo de discutir sobre a aprovação
do Piso Nacional da Enfermagem, buscando o apoioda Bancada para
articular a indicação de fonte de recurso da União para custear o novo piso
e discutir, também sob re alternativas viáveis dentro do orçamento público
para o referido custeio;

•

06/12/2021

-

Reunião

com

o

Ministério

Público

do

Ceará

–

Caocidadania/MPCE para alinhamento sobre o diagnótico relativo ao
processo de municipalização do Trânsito nos municípios cearenses e
apresentação de proposta consorciada. Participaram da reunião o
Promotor de Justiça e coordenador do Caocidadania, Hugo Porto; do
diretor do Cetran, Luiz Pimentel; do Auditor do TCE, Ricardo Pessoa; do
coordenador da Sesa, Caio Cavalcanti; do Analista Técnico do IPECE,
Witalo Paiva; do Secretário de Acompanhamento de Projetos Especiais da
Casa Civil, Flávio Jucá. A Aprece esteve representada pela coordenadora
da Escola de Gestão, Helderiza Queiroz; pelo Consultor em Saúde, Dr.
João Ananias e pelo assessor Jurídico, Helderi Diniz;
•

07/12/2021 – Participação na solenidade de criação da Frente Parlamentar
pelos Consórcios Públicos de Resíduos Sólidos na Assembleia Legislativa
do Ceará. A Aprece foi representada por seu presidente, Júnior Castro;

•

10/12/2021 - ENCONTRO COM GESTORES MUNICIPAIS - APRECE E
ENEL. O objetivo do encontro dialogar sobre as ações desenvolvidas em
parceria pela Aprece e a distribuidora de energia, visando a aproximação
com os municípios e a melhoria no atendimento às demandas do setor
público;

•

14 e 15/12/2021 – MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA. Participação da
Aprece junatmente com a CNM da mobilização junto aos(às) prefeitos(as),
Deputados(as) Federais e Senadores em defesa da pauta do movimento
municipalista no Congresso Nacional;
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•

14/12/2021 – Participação na Audiência Pública promovida pela Assembleia
Legislativa para discutir sobre a produção de queijos com selo de
exportação, a melhoria genética e subsídios para a ração do rebanho
leiteiro. A Aprece foi representada por seu diretor de Relações
Institucionais, Expedito Nascimento.

•

16/12/2021 – Participação do Analista Técnico da área da Assistência
Social, Arimateia Oliveira representando a Aprece, no programa Roda de
Conhecimento|Relatório de Gestão da Assistência Social, realizado pela
confederação Nacinal de Municípios pelo YouTube no canal TV Portal
CNM;

•

20/12/2021 A solenidade foi presidida, nesta segunda-feira (20), pelo
governador Camilo Santana e aconteceu na sede da Secretaria de
Desenvolvimento Agrário (SDA). A Aprece foi representada no evento por
seu presidente, Júnior Castro. Nesta edição, o Ceará ofertou 180 mil vagas
para agricultores familiares, distribuídos em 178 municípios cearenses.

•

21/12/2021 – Reunião da Aprece com o Cosems/CE e com a presidente
Edilsa Andrade; a vice-presidente Daniela Martins e a diretora Jacinta
Pinho da Federação dos Agentes de Saúde do Estado do Ceará. O
encontro foi conduzido pelo consultor da Aprece, Nilson Diniz, contando
com a participação do analista da entidade, Arimateia Oliveira e teve como
objetivo reaproximar a categoria com as duas entidades, além de
proporcionar o diálogo aberto sobre as diversas pautas que tratam da
valorização e da produtividade do trabalho dos Agentes Comunitários de
Saúde.

-

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;
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⎯ Realização de Atividades em parceria com a Escola de Gestão Pública
Municipal da Aprece:

•

09/12/2021 - QUINTA COM DEBATE:

INCREMENTO E

RECUPERAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS - DESAFIOS E
OPORTUNIDADES. O objetivo desta edição foi debater sobre os
desafios e oportunidades para o incremento de receitas a partir do
aprimoramento da capacidade de arrecadação e recuperação fiscal
dos entes municipais. O debate contou com a participação Secretário
de Finanças e Planejamento do Município de Eusébio/CE, Alexandre
Sobreira Cialdini, e da Especialista Eficiência Fiscal, Cissa Soares;
•

15/12/2021 - GESTÃO MUNICIPAL EM FOCO: EMENDAS

ESPECIAS - O QUE OS MUNICÍPIOS PRECISAM SABER. A live
trouxe esclarecimentos sobre a correta aplicação e prestação de
contas das Emendas Especiais, conforme artigo 166-A, CF (Emenda
Constitucional (EC) 105/2019) e contou com a participação de
Natassha Moresco, multiplicadora certificada pelo Ministério da
Economia para realizar treinamentos da Plataforma Mais Brasil e do
Modelo de Excelência em Gestão;
•

16/12/2021 - RODA DE CONHECIMENTO DA CNM: Relatório de

Gestão da Assistência Social. - O analista da entidade Arimateia
Oliveira foi um dos convidados da Roda do Conhecimento transmitida
na última semana no canal da Confederação Nacional de Municípios
no YouTube. A programação foi apresentada pela analista técnica da
área de Assistência Social da CNM, Jamile Souza, e contou, também,
com a participação da assistente social e subsecretária de Assistência
Social Trabalho e Renda no Município de São José de Ribamar (MA),
Andréia Carla Lauande.
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AÇÕES DIVERSAS E PERMANENTES
•

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;

•

Mobilização junto aos municípios de atividades de pesquisa, enquete e
coleta de banco de dados para a CNM;

•

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 da CNM e da Aprece junto aos municípios
cearenses no site da Aprece, replicando-as, simultaneamente, nas
redes sociais da entidade (facebook, instagran) e em todos os grupos
de trabalhodo

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:

02/12/21 - Série de Reuniões Descentralizadas Aprece, Sesa e Cosems alcança
todas as regiões
Realizados entre 29 de novembro e 2 de dezembro, os encontros aconteceram em
Quixeramobim, São Benedito, Fortaleza e Crato. O objetivo foi discutir
regionalmente com os municípios cearenses questões como a retomada das
cirurgias eletivas no Ceará e o financiamento dos Hospitais de Pequeno Porte.

04/12/21 - Aprece realiza reunião sobre o piso salarial de enfermagem
O objetivo do encontro foi discutir com representantes da bancada federal
cearense sobre a aprovação do Piso Nacional da Enfermagem, na perspectiva de
viabilizar a indicação de fonte de recurso da União para custear o novo piso.
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06/12/21 - Seminário discute gestão feminina no enfrentamento à Covid-19
Promovido pela CNM e pelo Movimento Mulheres Municipalistas (MMM), o evento
acontecerá, dias 7 e 8 de dezembro, com objetivo de debater a presença da mulher
na política, a partir do exemplo de Portugal que foi o primeiro país europeu a
alcançar a paridade de gênero na política.

07/12/21 - Congresso pode analisar vetos a quebra de patentes de vacinas e
distribuição de absorventes
Um total de 26 vetos que estão com o prazo constitucional de análise vencido e 16
projetos de lei (PLN) deverão ser apreciados nesta terça-feira (7).

08/12/21 - 1% do FPM de dezembro distribuirá R$ 5,7 bilhões para os
municípios
As quantias serão creditadas nas contas na quinta-feira, 9 de dezembro, até às 18h.
Desde que o 1% do FPM de dezembro foi criado, em 2007, até 2021 os repasses
somam um total de R$ 49 bilhões em recursos distribuídos para os Municípios.
Com arrecadação anual maior do que a prevista neste ano, o repasse está acima
do esperado inicialmente. O montante é 31,4% maior em comparação com o
mesmo repasse de 2020, ano em que houve queda em relação ao ano de 2019.

08/12/21 - Frente Parlamentar pelos Consórcios Públicos de Resíduos Sólidos
quer o fim dos lixões no Ceará
Em solenidade realizada na última terça-feira (7) na Assembleia Legislativa, a
Frente foi criada para lutar pela erradicação dos mais de 300 lixões hoje existentes
nos municípios cearenses, por meio da coleta seletiva e dos demais instrumentos
da gestão nacional e estadual de resíduos sólidos.

09/12/21 - Congresso promulga reparcelamento de dívidas previdenciárias
dos municípios
A promulgação da Emenda Constitucional 113/2021 aconteceu em cerimônia
realizada na tarde da última quarta-feira (8). Esse é um avanço muito importante
para o movimento municipalista, resultado de ampla mobilização para garantir um
cenário de melhor controle das finanças para as gestões locais.
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09/12/21 - Câmara aprova projeto que altera a Lei do Fundeb
A mudança aprovada na última quarta-feira (8) adia para 2024 a definição de novos
índices para rateio dos recursos quanto ao valor anual por aluno entre etapas,
modalidades, duração da jornada e tipos de estabelecimento de ensino. Também
inclui escolas do Sistema ‘S’ entre beneficiárias das verbas do Fundo da Educação,
entre outras definições.

09/12/21 - Autonomia dos municípios para regulamentarem margens de rios
em área urbana vai à sanção
A proposta aprovada altera o Código Florestal e demais legislações correlatas para
definir o conceito de áreas urbanas consolidadas e um regime diferenciado para
dispor sobre a metragem das faixas marginais de cursos d’água nessas áreas.

10/12/21 - SEMA e Recicla Latas realizam curso de capacitação em gestão de
resíduos sólidos para gestores municipais
O evento ocorrerá nos dias 13 e 14 de dezembro, de 9h às 11h, pela plataforma
Zoom. A ação servirá de grande impulso da logística reversa frente às ações que o
Estado se prepara frente ao cenário legal e regulatório do setor em todo o território
nacional.

10/12/21 - Quinta com Debate aborda incremento e recuperação de receitas
municipais
Realizado, na última quinta-feira (9), a Live deu foco ao aprimoramento da
capacidade de arrecadação e recuperação fiscal dos entes municipais. A
importância do planejamento das ações para a consolidação da saúde fiscal dos
municípios também foi tema discutido na oportunidade.

13/12/21 - Supermercados cearenses têm 120 dias para passarem a mostrar
preços por unidade de medida
Após o Governo do Estado sancionar a Lei do Preço Claro, as etiquetas devem
especificar, de forma legível, os valores por quilo, litro, unidade ou metro,
conforme a especificidade do produto.
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13/12/21 - Passaporte de vacinação será obrigatório em equipamentos
públicos do Ceará
A partir do dia 20 de dezembro será obrigatório passaporte de vacinação para
acessar equipamentos públicos do Ceará. Essa medida é a única mudança para o
novo decreto em relação ao anterior.

13/12/21 - Reunião da Aprece apresenta para gestores reestruturação dos
serviços executivos da Enel
Além disso, o encontro realizado na última sexta-feira (10), teve como objetivo
dialogar sobre as ações desenvolvidas em parceria pela entidade municipalista e a
distribuidora de energia, visando a aproximação com os municípios e a melhoria
no atendimento às demandas do setor público.

14/12/21 - TSE apresenta novas urnas eletrônicas que serão usadas nas
próximas eleições
O lançamento foi feito em Manaus, na última segunda-feira (13). Entre as novas
funcionalidades, está a maior duração das baterias, processadores mais rápidos e
o terminal do mesário com comandos sensíveis ao toque (tela touch).

14/12/21 - Prorrogado prazo para preenchimento do Censo Suas 2021
O novo prazo agora é dia 14 de janeiro de 2022. Os gestores municipais devem
buscar orientações no site do Ministério da Cidadania e manter os dados
atualizados.

15/12/21 - Gestão Municipal em Foco esclarece gestores municipais sobre
emendas especiais
A Live, exibida no canal da Aprece nesta quarta-feira (15), esclareceu sobre a
correta aplicação e prestação de contas dessas emendas, e apresentou noções
básicas sobre finalidades e fluxo da execução, modalidade de prestação de contas
e orientações para evitar a ocorrência de atecnias.

15/12/21 - Audiência pública discute produção de queijo artesanal no Ceará
Realizado, na última terça-feira (14) na Assembleia Legislativa, o encontro reuniu
entidades públicas e privada para discutir a produção de queijos com selo de
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exportação, além da melhoria genética e subsídios para a ração do rebanho
leiteiro. A Aprece foi representada, na oportunidade, por seu diretor de Relações
Institucionais, Expedito José do Nascimento.

15/12/21 - CCJ aprova PEC que permite descumprimento de gastos mínimos
em educação
A aprovação aconteceu na última terça-feira (14). Estados, Distrito Federal e
Municípios não poderão ser responsabilizados pelo descumprimento dos
percentuais constitucionais, nos exercícios financeiros de 2020 e 2021, diante do
cenário em que foi necessário fechar as escolas e manter o ensino no formato
remoto.

16/12/21 - Senado aprova lei que regulamenta associações de municípios
Fruto de uma luta histórica do movimento municipalista, foi aprovado na tarde da
última quarta-feira, 15 de dezembro, o Projeto de Lei do Senado (PLS) n° 486, de
2017, que regulamenta as associações de municípios, garantindo mais segurança
jurídica para o trabalho realizado por elas.

16/12/21 - Inscrições para 1º Concurso Município Inovador têm início nesta
sexta-feira (19)
Agentes públicos das secretarias municipais de Saúde do Ceará que atuam em
ações e serviços de promoção da saúde, prevenção de agravos, assistência,
recuperação e gestão do SUS podem inscrever suas práticas até 22 de dezembro
em formulário eletrônico na página do programa.

17/12/21 - Regulamentação do Fundeb é aprovada na Câmara com pontos
defendidos pelo movimento municipalista
Sob coordenação da CNM, os prefeitos de todo o país atuaram junto aos
deputados a fim de garantir a celeridade na votação e a manutenção do texto
aprovado na Casa. Após a aprovação, na noite da última quinta-feira (16), o projeto
segue para sanção presidencial.
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17/12/21 - Aprovado na Câmara projeto que evita perdas de mais de R$ 2
bilhões aos municípios
Na última quinta-feira (16), foi aprovado o Projeto de Lei Complementar (PLP)
32/21, que regulamenta a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias
e Serviços (ICMS) sobre vendas de produtos e prestação de serviços a consumidor
final localizado em outro estado. A matéria retorna ao Senado.

20/12/21 - Municípios só podem aderir ao Programa Médicos pelo Brasil até
terça (21)
Instituída pela Lei 13.958/2019, a iniciativa substituirá o Programa Mais Médicos,
gradativamente, e dará continuidade à política federal de provimento de médicos
em locais de difícil acesso ou de alta vulnerabilidade.

20/12/21 - Governo do Ceará e municípios cearenses assinam termo de adesão
ao Programa Garantia Safra 2022
A solenidade foi presidida, nesta segunda-feira (20), pelo governador Camilo
Santana e aconteceu na sede da Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA). A
Aprece foi representada no evento por seu presidente, Júnior Castro. Nesta edição,
o Ceará ofertou 180 mil vagas para agricultores familiares, distribuídos em 178
municípios cearenses.

22/12/21 - Aprece comunica recesso de fim de ano
A entidade pausará suas atividades a partir das 13h desta quarta-feira (22)
voltando

a

funcionar

normalmente

no

dia

3

de

janeiro

de

2022.

22/12/21 - Aprece participa de live da CNM sobre relatório de gestão da
Assistência Social
O analista da entidade Arimateia Oliveira foi um dos convidados da Roda do
Conhecimento transmitida na última semana no canal da Confederação Nacional
de Municípios no YouTube
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22/12/21 - Nova portaria do MEC divulga os dados finais do Censo Escolar
2021
Os dados foram divulgados por meio da Portaria 1.031/2021 do Ministério da
Educação (MEC), publicada na última terça-feira, 21 de dezembro. As informações
foram coletadas entre 18 de junho e 23 de agosto deste ano.

Declaro o cumprimento integral dos deveres e obrigações assumidas no
presente TERMO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA.

Francisco de Castro Menezes Júnior
Presidente de Aprece
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MEMÓRIAS FOTOGRÁFICAS

02/12/2021

REUNIÃO EMERGENCIAL COM A BANCADA FEDERAL DO CEARÁ PARA
DISCUTIR SOBRE A FONTE DE FINANCIAMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS
DA ENFERMAGEM
03/12/2021
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07/12/2021

09/12/2021
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10/12/2021

ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE NA SEDE DA APRECE
13/12/2021
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14/12/2021

15/12/2021
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20/12/2021

ATENDIMENTO INSTITUCIONAL À FEDERAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE
DO ESTADO DO CEARÁ AO COSEMS
21/12/2021
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16/12/2021
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