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

NOVEMBRO/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 NOVEMBRO 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. 

 

• 04/11/2021 – Reunião do presidente da Aprece, Júnior Castro, na sede da 

entidade com representantes do Colegiado dos Conselheiros Tutelares do 

Maciço de Baturité e do Movimento dos Conselheiros e Conselheiras 

Tutelares do Ceará (MCCTCE), juntamente com a Deputada Estadual 

Érika Amorim e do analista da área de Assistência Social da Aprece, 

Arimateia Oliveira. A reunião teve como objetivo dialogar sobre a 

interveniência da Aprece junto aos municípios para o apoio do poder 

público municipal aos pleitos dos conselheiros e consequente 

fortalecimento dos conselhos municipais. 
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• 04/11/2021 – Reunião, na sede da Aprece, com o presidente Júnior castro 

e o analista da área de Assitência Social, Arimateia Oliveira, recebendo o 

Comitê Estadual de Sub Registros, do qual a entidade faz parte. O objetivo 

do encontro foi demarcar ações do colegiado e solicitar apoio da Aprece 

na luta para zerar a subnotificação no Ceará. Participaram, também da 

reunião, a presidente do Comitê, Lia Ferreira Gomes, e demais membros, 

que reforçaram a importância do fortalecimento dos comitês municipais 

para o avanço e superação desta pauta. 

 

• 09/11/2021 - A reunião de trabalho do Comitê de Estudos de Limites e 

Divisas Territoriais do Ceará da Assembleia Legislativa aconteceu na 

última terça-feira (9). Participaram deste encontre prefeitos e 

representantes de 14 cidades da Serra da Ibiapaba; 

 

• 10/11/2021 – Participação da Aprece no lançamento do Projeto Rede de 

Ouvidorias Municipais, representada pelo Secretário-Geral, o Prefeito de 

Jaguaribara, Joacy Junior e pela coordenadora da Escola de Gestão da 

Aprece, Helderiza Queiroz. O lançamento foi uma iniciativa da Ouvidoria-

Geral do Ministério Público do Ceará em parceria com a Aprece e 

aconteceu de forma híbrida, com participação presencial de autoridades e 

online de ouvidores de várias cidades cearenses. O objetivo da iniciativa é 

promover o fortalecimento das ouvidorias locais, destacando a importância 

dos órgãos enquanto instrumentos de exercício da cidadania, participação 

e aproximação das pessoas com as gestões municipais; 

 

• 11/11/2021 - Reunião na Seduc para tratar sobre Transporte Escolar 2022, 

na qual a Aprece foi representada pelo vice-presidente, Zé Helder de 

Carvalho. Participaram também da reunião a analista em Educação, Vládia 

Cosmo, e o consultor financeiro da entidade, André Carvalho; 

representantes da Undime. O objetivo da reunião foi iniciar o diálogo sobre  

sobre o percentual global dos recursos estaduais a serem repassados às 

administrações municipais para o transporte dos estudantes do Ensino 

Médio no próximo ano, principalmente pelas atipicidades trazidas pela 

pandemia; 
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• 11 e 12/11/2021 – Realização do Encontro das Entidades Municipalistas 

Estaduais - Nordeste Unido pelo Desenvolvimento - Edição Ceará, em 

parceria com a CNM e com o apoio da Amupe, para discutir a pauta 

municipalista com foco no desenvolvimento da região. Além da pauta 

técnica, foram realizadas duas palestras: a primeira sobre o Programa 

Ceará Conectado, com a participação do deputado Mauro Filho e do 

presidente da Etice, Lassance Castro e a segunda sobre o Papel do Banco 

do Nordeste nas políticas de desenvolvimento para a região, explanado 

pelo superintendente do banco no Estado, Lívio Tonyatt; 

 

• 17/11/2021 – Reunião com o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Ceará (IFCE) liderada pelo presidente, Júnior Castro, pelo 

reitor Wally Menezes e pelo reitor em exercício, Ivan Holanda, que 

juntamente com as equipes das duas instituições acordaram em elaborar 

um Termo de Cooperação Técnica para realização de aações conjuntas  

tais como: capacitações de servidores municipais nas mais diversas áreas, 

criação de incubadoras de empresas regionais, articulação para atração de 

startups e fortalecimento da Escola de Gestão Municipal (EGPM/Aprece) 

em prol dos municípios; 

 

• 26/11/2021 – Realização da segunda reunião de trabalho entre Aprece, 

Seduc e Undime para tratar sobre Transporte Escolar 2022 para 

alinhamento sobre o fechamento das negociações referentes ao percentual 

global dos recursos estaduais a serem repassados às administrações 

municipais para o transporte dos estudantes do Ensino Médio no próximo 

ano. A Aprece foi representada no encontro por sua analista em Educação, 

Vládia Cosmo; seu consultor financeiro, André Carvalho; e seu consultor 

jurídico, Helder Diniz; 

 

• 26/11/21  MMM – Lançamento do Movimento Mulheres Municipalistas no 

Ceará, com o objetivo de unir prefeitas, vice-prefeitas, vereadoras e 

secretárias municipais na luta pela pauta municipalista e pela maior 

inserção das mulheres na política e no poder; 
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• 29/10/21 – Realização, em Quixeramobim/CE, da primeira de uma séria de 

quatro Reuniões Descentralizadas da Saúde Aprece/Sesa/Cosems, 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; 

 

 

- PROMOÇÃO DE CURSOS E EVENTOS PARA CAPACITAÇÃO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DO CEARÁ 

 

•  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 e de outros órgãos e instituições;  

• 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 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:  
 

• 04/11/2021 - QUINTA COM DEBATE: A CAPTAÇÃO DE 

RECURSOS COMO INCREMENTO DA RECEITA MUNICIPAL. O 

objetivo desta edição foi debater sobre como acessar oportunidades de 

captação de recursos e sua importância no incremento da receita 

municipal para execução de políticas essenciais ao desenvolvimento 

local. O debate contou com a participação da Consultora do Núcleo de 

Governança Municipal da Confederação Nacional dos Municípios 
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(CNM), Marli Burato, e da Especialista em Captação de Recursos, 

Natassha Moresco; 

 

• 18/11/2021 – QUINTA COM DEBATE: A IMPORTÂNCIA DO 

PLANO DIRETOR PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES. A 

live trouxe para discussão o Plano Diretor enquanto instrumento básico 

da política de desenvolvimento do município, orientando os gestores 

públicos sobre a organização dos espaços urbano e rural para a 

melhoria de condições de vida para a população.  Participaram do 

debate os arquitetos e urbanistas Henrique Alves da Silva, vice-

presidente do CAU/CE; Airton Ibiapina Montenegro Junior e o . 

Engenheiro Civil e especialista em  Engenharia Estrutural, Francisco 

Suliano Mesquita Paula; 

 
• 25/11/2021 -  QUINTA COM DEBATE: A IMPORTÂNCIA DO 

MÍNIMO CONSTITUCIONAL PARA O FORTALECIMENTO DO SUAS 

(A PEC DO SUAS). O objetivo da edição desta semana foi discutir 

sobre as Propostas de Emendas à Constituição que tramitam no 

Congresso Nacional para garantir recursos mínimos para o 

financiamento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e a 

importância destas propostas para o fortalecimento dos serviços de 

proteção social nos municípios. Participaram desta live o relator da 

PEC Deputado federal Eduardo Barbosa (MG) e o analista da área de 

Assitência Social da Aprece, Arimateia Oliveira. 

 

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 
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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: 

 

03/11/21 - Criação do Sistema Nacional de Educação deve ser votada dia 11 
na Comissão de Educação 

São diretrizes do SNE o alinhamento e a harmonização de políticas, programas e 

ações da União, dos estados e dos municípios nessa área, em articulação 

colaborativa. 

 

03/11/21 - Editais preveem a doação de bens móveis para os conselhos 
tutelares 

Os municípios poderão ser contemplados com automóveis, computadores, 

impressoras, bebedouros, aparelho celular, dentre outros, para estruturação e 

realização das atividades dos conselhos. Os contemplados podem receber o valor 

total pelo conjunto de bens de R$ 180 mil ou R$ 70, a depender do edital. 

 

04/11/21 - Evento do TCU debate os desafios e oportunidades da educação pós-
pandemia 

O 5º Fórum Nacional de Controle irá debater a Inovação em prol da Educação no 

Brasil. O evento será realizado nos dias 4 e 5 de novembro de forma híbrida. 

 

05/11/21 - Quinta com Debate discute captação de recursos como incremento 
da receita municipal 

Realizada esta semana, a Live teve como objetivo debater sobre como acessar 

oportunidades de captação de recursos e sua importância no incremento da 

receita municipal para execução de políticas essenciais ao desenvolvimento local. 
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05/11/21 - Gestores devem ficar alertas a requisitos de portaria sobre 
transposição de saldos no Suas 

O Ministério da Cidadania editou portaria regulamentando procedimentos 

instituídos pela Lei 14.029/2020, que trata da transposição e reprogramação de 

saldos financeiros constantes dos fundos de assistência social. 

 

09/11/21 - Municípios envolvidos em litígio com o Piauí debatem ações para se 
manterem no Ceará 

A reunião de trabalho do Comitê de Estudos de Limites e Divisas Territoriais do 

Ceará da Assembleia Legislativa aconteceu na última terça-feira (9). Participaram 

prefeitos e representantes de 14 cidades da Serra da Ibiapaba. 

 

09/11/21 - Projeto da Secult CE e da Funarte promove circulação de grupos e 
artistas por 15 cidades 

O projeto Circula Ceará, que beneficia 141 artistas e grupos cearenses, acontecerá 

entre novembro de 2021 e maio de 2022, nos municípios de Canindé, Pacoti, 

Sobral, Horizonte, Russas, Icapuí, Crateús, Tauá, Itapipoca, Camocim, Viçosa do 

Ceará, Quixadá, Limoeiro do Norte, Icó e Juazeiro do Norte. As atividades começam 

nesta terça-feira (9). A Aprece e o DiCultura são parceiros da iniciativa. 

 

10/11/21 - Rede de Ouvidorias Municipais é lançada pelo MPCE e pela Aprece 

O lançamento híbrido da iniciativa aconteceu nesta quarta-feira (10), com 

participação presencial de várias autoridades e a presença online de ouvidores de 

várias cidades cearenses. 

 

11/11/21 - Movimento municipalista lamenta queda de repasses para 
Assistência Social 

Em audiência pública na Câmara dos Deputados na manhã desta quinta-feira, 11 

de novembro, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) alertou para os 

impactos decorrentes dos cortes no orçamento e dos atrasos nos repasses da 

Assistência Social. 
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11/11/21 - Associações atendidas pelo Projeto São José recebem computadores 

A entrega dos equipamentos foi feita, na última quarta-feira (10), pela Secretaria 

do Desenvolvimento Agrário (SDA). Ao todo, foram beneficiadas 58 entidades 

oriundas da agricultura familiar. 

 

16/11/21 - Programa Diagnosticar para Cuidar amplia testagem para Covid-
19 no Ceará 

Por meio da iniciativa, será ampliado o número de testes em indivíduos 

sintomáticos e assintomáticos com o objetivo de identificar precocemente os 

casos. 

 

16/11/21 - Município com RPPS terá até março de 2022 para criar previdência 
complementar 

O prazo para o atendimento da obrigatoriedade — trazida pela Emenda 

Constitucional (EC) 103/2019 aos servidores com vencimentos acima do teto do 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) — foi prorrogado pelo Conselho Nacional 

dos Regimes Próprios de Previdência Social e está em análise pela PGFN para 

posterior publicação de portaria. 

 

16/11/21 - MP prorroga o prazo para municípios enviarem dados fiscais de 
2020 para cálculo do VAAT 

Esses dados são necessários para o cálculo do valor aluno ano total e, 

consequentemente, para a distribuição da complementação-VAAT da União ao 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação no exercício de 2022. De acordo com a Medida 

Provisória 1.074, que altera a lei de regulamentação do Fundeb, a nova data para 

envio dessas informações será definida e divulgada por regulamento da Secretaria 

do Tesouro Nacional (STN), do Ministério da Economia. 

 

22/11/21 - Ministério da Cidadania publica portaria que estabelece normas e 
procedimentos do programa Auxílio Brasil 

De acordo com o documento, a gestão do benefício seguirá um calendário definido 

e pactuado entre a Secretaria Nacional de Renda e Cidadania (Senarc) e a Caixa 

Econômica Federal (CEF), que será o banco operador do PAB.  
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23/11/21 - Funasa publica portaria que aprova critérios e procedimentos para 
elaboração de PSA 

Com a publicação do documento, será oferecido suporte técnico às comunidades 

rurais de municípios cearenses. 

 

24/11/21 - Aprece e CNM lançam Movimento Mulheres Municipalistas no 
Ceará 

O evento acontecerá na próxima sexta-feira (26), contando com a participação de 

várias lideranças locais femininas. O objetivo da iniciativa é unir prefeitas, vice-

prefeitas, vereadoras e secretárias municipais na luta pela pauta municipalista e 

pela maior inserção das mulheres na política e no poder. 

 

27/11/21 - Movimento Mulheres Municipalistas é lançado no Ceará 

A solenidade aconteceu, na última sexta-feira (26), no auditório da Aprece. O 

objetivo da iniciativa é fortalecer a capacidade de liderança política das mulheres 

cearenses. 

 

29/11/21 - Quixeramobim sedia reunião descentralizada da Aprece, Sesa e 
Cosems 

O evento foi realizado na tarde desta segunda-feira (29) 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. 

 

29/11/21 - Aberta consulta pública sobre Estratégia Brasileira para a 
Transformação Digital 

Aberta até o dia 14 de janeiro de 2022, a consulta para atualização da Estratégia 

Brasileira para a Transformação Digital (E-digital) tem por objetivo garantir a ampla 

participação social para a atualização e a priorização das ações estratégicas. 
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30/11/21 - Encontro discute violência política contra as mulheres 

O I Encontro Estadual de Mulheres na Política foi aberto na manhã desta segunda-

feira (29), na Assembleia Legislativa, com a participação de lideranças femininas 

locais e de destaque nacional. 

 

 Declaro o cumprimento integral dos deveres e obrigações assumidas no 

TERMO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. 

 
 
 
 

Francisco de Castro Menezes Júnior 
Presidente de Aprece 
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