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

SETEMBRO/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 SETEMBRO de 2021, 

demonstrando o cumprimento do objeto pactuado e a efetiva defesa do 

municipalismo em todas as esferas.   

   
 
 
LINHAS DE ATUAÇÃO ACORDADAS   

   

   
• Participação em Conselhos, Câmaras Técnicas e outros órgãos 

colegiados estaduais representando o município;    

• Divulgação das ações do Movimento Municipalista por meio de 

informativos, site, redes sociais, grupos de WhatsApp e e-mails;   

• Encaminhamento de informações, notas técnicas e documentos de 

apoio técnico e institucional sobre diversos assuntos de interesse dos municípios; 

   

• Assessoramento técnico e jurídico aos municípios, auxiliando na 

obtenção de recursos federais, visando o desenvolvimento 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 ofertados pelas diversas entidades municipalistas, em 

especial pela Confederação e pela Aprece;   

• Mobilização de técnicos, consultores e assessores de Ministérios, 

órgãos estaduais, Ministério Público e outras entidades para participação em 

atividades de capacitação, reuniões técnicas, Quinta com Debate e Gestão 

Municipal em Foco realizadas pela Aprece;   

• Participação na articulação junto ao Congresso Nacional e ao 

Governo Federal e outras esferas de poder na busca de novos recursos e apoio 

aos municípios em situações de excepcionalidade;   

• Disponibilização de ferramenta para publicação de atos 

administrativos para os municípios que 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. 

 

• 01/09/21 – Realização da Reunião com a Bancada Federal cearense, 

uma iniciativa da Aprece em parceria com a CNM. A reunião aconteceu 

em Brasilia, na sede da CNM e na ocoasião foram apresentadas as 

principais pautas que tramitam no Congresso que são de maior interesse 

para para os municípios: 1% adicional do FPM para setembro,; 

parcelamento especial das dívidas previdenciárias dos municípios, e a 

flexibilização do cumprimento dos 25% da Educação em tempos de 

pandemia, entre outras; 
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• 03/09/21 – Divulgação da Nota divulgada pela CNM relativa à Reforma do 

Imposto de Renda, manifestando insatisfação e perplexidade do 

movimento municipalista com o desfecho do processo de votação pela 

Câmara dos Deputados do Projeto de Lei (PL) 2337/2021, que altera a 

legislação do imposto de renda das pessoas físicas e jurídicas; 

• 10/09/21 – Participação da Aprece, representada pelo Presidente, Júnior 

Castro, no encontro das entidades municipalistas do Nordesterealizada 

em Maceió, com o objetivo de encontrar soluções para projetos comuns 

às cidades da região e defender as pautas que tramitam no Congresso e 

são importantes para o fortalecimento das políticas públicas nos 

municípios, em especial para o desenvolvimento da Região Nosdeste; 

• 15/09/21 – Visita técnica à Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará 

(EGPCE). A Coordenadora da Escola de Gestão Pública Municipal 

(EGPM/Aprece), Helderiza Queiroz foi recebida pela Diretora, Priscilla 

Dias, e pela Coordenadora Pedagógica, Fernanda Diniz. O objetivo do 

encontro foi alinhar as estratégias conjuntas entre a EGPM/Aprece e a 

EGPCE para fortalecimento institucional e para o fomento às 

capacitações para os municípios, em especial sobre o e-Parceria a as 

ações da Rede +Brasil no Ceará; 

• 16/09/21 – Reunião com o Superintendente do Ibama no Ceará, Luiz 

Cesar Barbosa Lopes, para dialogar sobre a possibilidade de um Acordo 

de Cooperação Técnica voltado para a prevenção de incêndios e controle 

do fogo nos municípios cearenses. Também participaram do diálogo o 

Coordenador Estadual do Prevfogo/Ibama-CE, Kurtis François Teixeira 

Bastos; e o Analista em Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos da Aprece, Daniel Camurça; 

• 17/09/21 – Reunião com o Secretário do Planejamento e Gestão do 

Ceará (SEPLAG), Mauro Filho e com o Presidente da Empresa de 

Tecnologia do Ceará (ETICE), Lassance Castro, para repasse de 

orientações sobre o programa Ceará Conectado para gestores e 

assessores municipais. Irando dúvidas sobre a iniciativa que que vai 

oferecer serviço gratuito de Internet a todos os 184 municípios cearenses; 
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• 20/09/21 – Participação na Live de Lançamento da Nova Etapa do 

Programa Sinaliza. O presidente da Aprece, Júnior Castro participou do 

evento ao lado do Govenrador Camilo Santana juntamente com outras 

autoridades; 

• 21 a 23/09/21 – Participação no encontro da Rede +Brasil: Elo 

Municípios, com o Ministério da Economia e do encontro da Rede CNM 

+Brasil com o Núcleo de Governança da CNM. O encontro teve como 

objetivo promover a atualização dos membros da Rede, da qual a Aprece 

é signatária. A entidade esteve representada pela coordenadora da 

EGPM/Aprece e também coordenadora do Elo Municípios no Ceará, 

Helderiza Maria Diniz Queiroz; 

• 23/09/21 – Reunião com a Enel para cumprimento da agenda pactuada 

pela empresa quando a implementação de melhorias no atendimento aos 

municípios. Durante a reunião a Enel anunciou  mudanças e inovações 

no atendimento ao setor público no Ceará, explanando sobre as ações de 

restruturação do atendimento da empresa, destacando-se o aumento da 

equipe de suporte e incremento na automação dos serviços. A Aprece 

esteve representada pelo vice-presidente José Helder Máximo, que 

juntamente com a equipe da entidade recepcionou os representantes da 

Enel: o Diretor Institucional, Jose Osvaldo Correia Férrer; o Gerente de 

Atendimento a Clientes de Governo no Ceará, Ruy Magno e a Diretora de 

Mercado Ceará, Micheline Luna; 

• 27/09/21 – Participação do evento de lançamento do Pacto pelo 

Fortalecimento da Assitência Social do Ceará. A Aprece teve papel 

importante na construção desse Pacto, participando, como um dos 

diversos órgãos parceiros, do planejamento e elaboração dessa iniciativa; 

• 29/09/21 – Recebimento de homenagem pelo Presidente Júnior Castro, 

durante o o evento de comemoração dos 50 anos do Instituto Euvaldo 

Lodi (IEL Ceará), vinculado à Federação das Indústrias do Estado do 

Ceará (Fiec); 

 

- PROMOÇÃO DE CURSOS E EVENTOS PARA CAPACITAÇÃO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DO CEARÁ 
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⎯ Divulgação das atividades online de capacitação promovidas pela CNM 

através dos projetos Roda de Conhecimento; 

⎯ Divulgação e mobilização junto aso municípios para participação no  

Bate-Papo com a CNM; 

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

Municipal da Aprece: 

 

• 09/09/21 QUINTA COM DEBATE: O PAPEL DA GESTÃO 

PÚBLICA NA PREVENÇÃO AO SUICÍDIO E A AUTOMUTILAÇÃO. Esta 

edição se deu em alusão ao Setembro Amarelo e teve como objetivo 

promover o debate sobre o papel da gestão pública em cooperação com 

outros poderes e instituições para implementação de políticas públicas 

capazes de combater e prevenir a ideação suicida, a automutilação e o 

suicídio que tem se agravado na sociedade. Participaram deste debate o 

Promotor de Justiça e Coordenador do Programa Vidas Preservadas do 

Ministério Público do Ceará, Hugo Porto; Presidente da Associação para 

o Desenvolvimento dos Municípios do Estado do Ceará (APDMCE), 

Sônia Fortaleza e o Prefeito de Várzea Alegre/CE e também Vice-

Presidente da Aprece, José Helder Máximo de Carvalho;  

 

• 17/09/21 QUINTA COM DEBATE: OS MUNICÍPIOS E OS 25% DE 

INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA. O 

objetivo foi promover o debate sobre as dificuldades enfrentadas pelos 

municípios na aplicação do mínimo constitucional de 25% de 

investimentos na educação durante a pandemia de Covid-19 e a 

necessidade de flexibilização tendo em vista o desequilíbrio fiscal 

vivenciado nesse período. Esta edição contou com a participação do 

Consultor Econômico da Aprece, André Carvalho, da Presidente da 

Undime/CE e Secretária de Educação do município de Crateús/CE, 

Luíza Aurélia Teixeira e do Prefeito de Jaguaribara/CE e Secretário-

Geral da Aprece, Joacy Alves Dos Santos Junior; 

 

• 21 e 22/09/21 - CURSO SOBRE O SERVIÇO DE INSPEÇÃO 
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MUNICIPAL (SIM) - Capacitação, realizada em parceria com a ADAGRI, 

SDA, MAPA e SEMA, com o objetivo de capacitar os secretários 

municipais de Agricultura, Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e 

áreas afins, bem como técnicos municipais sobre as bases legais, 

criação e utilização do SIM; 

 

• 24/09/21 – OFICINA APRECE E FUNASA SOBRE O EDITAL DE 

CHAMAMENTO PARA AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

AMBIENTAL. A oficina contou com a participação da Diretora do 

Departamento de Saúde Ambiental da Funasa, Débora Silvia Figueiredo 

Roberto, do Superintendente da Funasa no Ceará, Marlos Costa de 

Andrade, da Coordenadora de Educação em Saúde Ambiental da 

Funasa, Roberta Barros e da Chefe do Serviço de Saúde Ambiental da 

Superintendência Estadual da Funasa, Daniela Queiroz Carneiro; 

 
• 28/09/21 - LIVE ESPECIAL SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA 

SALA DE GESTÃO E GOVERNANÇA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO 

BRASIL NO CEARÁ.  Uma parceria entre a entidade municipalista, a 

Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação (SEB/MEC) e 

o Laboratório de Inteligência Pública (PILAB), da Universidade de 

Brasília (UnB), realizada com o objetivo de Dialogar sobre a 

implementação da Sala de Gestão e Governança da Educação Básica 

do Brasil nos municípios cearenses como ferramenta de apoio à tomada 

de decisão dos gestores de educação e das equipes municipais, com 

foco na modernização e fortalecimento da gestão das políticas públicas 

educacionais; 

 
• 30/09/21 - QUINTA COM DEBATE: FORMAÇÃO FINANCEIRA DO 

GESTOR MUNICIPAL E EXCELÊNCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. 

Realizada com o objetivo de Promover o debate sobre os principais 

desafios dos gestores públicos municipais no tocante às finanças 

públicas e a importância de sua formação na área para excelência das 

políticas públicas disponibilizadas para a população. Participaram desta 

edição: o prefeito de Piquet Carneiro e Membro do Conselho 
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Deliberativo da Aprece, Bismark Barros Bezerra; a diretora da Escola de 

Gestão Pública do Estado do Ceará (EGPCE), Priscilla Dias Marreiras e 

a articuladora da Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão Interna 

da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado-CGE, Rosangela Araújo 

da Silva. 

 
 

 

 

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: 

 
 

01/09/21 - Bancada federal cearense recebe demandas municipalistas em 

reunião da Aprece em Brasília 

O encontro aconteceu, na tarde desta quarta-feira (1º), na sede da Confederação 

Nacional de Municípios (CNM). Cerca de 40 prefeitos e prefeitas estiveram 

presentes no evento, que contou com a participação de nove deputados federais 

http://aprece.org.br/blog/noticia/bancada-federal-cearense-recebe-demandas-municipalistas-em-reuniao-da-aprece-em-brasilia/
http://aprece.org.br/blog/noticia/bancada-federal-cearense-recebe-demandas-municipalistas-em-reuniao-da-aprece-em-brasilia/
http://aprece.org.br/blog/noticia/bancada-federal-cearense-recebe-demandas-municipalistas-em-reuniao-da-aprece-em-brasilia/
http://aprece.org.br/blog/noticia/bancada-federal-cearense-recebe-demandas-municipalistas-em-reuniao-da-aprece-em-brasilia/
http://aprece.org.br/blog/noticia/bancada-federal-cearense-recebe-demandas-municipalistas-em-reuniao-da-aprece-em-brasilia/
http://aprece.org.br/blog/noticia/bancada-federal-cearense-recebe-demandas-municipalistas-em-reuniao-da-aprece-em-brasilia/
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cearenses. Em pauta questões como: 1% adicional do FPM para setembro, 

parcelamento especial das dívidas previdenciárias dos municípios, e a 

flexibilização do cumprimento dos 25% da Educação em tempos de pandemia, 

entre outras. 

 

01/09/21 - X Encontro Estadual de Ouvidores reúne mais de 200 profissionais 

da área em atuação no Ceará 

O encontro, realizado na última terça-feira (31), contou com o apoio da Aprece e 

com a participação de representantes de 65 municípios do Estado. 

 

02/09/21 - Certificados primeiros entes e órgãos a aferirem maturidade em 

gestão no MEG-Tr 

As três instituições implementaram o Modelo de Excelência em Gestão das 

Transferências da União. Duas delas são cearenses: a Secretaria da Infraestrutura 

do Estado (Seinfra) e a Secretaria de Recursos Hídricos do Ceará (SRH). 

 

03/09/21 - Resolução do FNDE autoriza transferência de recursos para o 

Programa Educação e Família 

O novo programa visa fomentar e qualificar a participação da família na vida 

escolar do aluno e na construção do seu projeto de vida, sendo destinado para 

escolas públicas de educação básica participantes do Programa Dinheiro Direto 

na Escola (PDDE) Educação e Família. 

 

03/09/21 - CNM divulga nota sobre a Reforma do Imposto de Renda 

O documento manifesta insatisfação e perplexidade do movimento municipalista 

com o desfecho do processo de votação pela Câmara dos Deputados do Projeto 

de Lei (PL) 2337/2021, que altera a legislação do imposto de renda das pessoas 

físicas e jurídicas. 

 

03/09/21 - Governo libera R$ 1,1 bi para Fundos de Saúde a estados e 

municípios 

Recursos foram destinados por meio de portaria do Ministério da Saúde, 

publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (3). O montante será 

utilizado no enfrentamento da Covid-19. 

http://aprece.org.br/blog/noticia/bancada-federal-cearense-recebe-demandas-municipalistas-em-reuniao-da-aprece-em-brasilia/
http://aprece.org.br/blog/noticia/bancada-federal-cearense-recebe-demandas-municipalistas-em-reuniao-da-aprece-em-brasilia/
http://aprece.org.br/blog/noticia/bancada-federal-cearense-recebe-demandas-municipalistas-em-reuniao-da-aprece-em-brasilia/
http://aprece.org.br/blog/noticia/bancada-federal-cearense-recebe-demandas-municipalistas-em-reuniao-da-aprece-em-brasilia/
http://aprece.org.br/blog/noticia/x-encontro-estadual-de-ouvidores-reune-mais-de-200-profissionais-da-area-em-atuacao-no-ceara/
http://aprece.org.br/blog/noticia/x-encontro-estadual-de-ouvidores-reune-mais-de-200-profissionais-da-area-em-atuacao-no-ceara/
http://aprece.org.br/blog/noticia/x-encontro-estadual-de-ouvidores-reune-mais-de-200-profissionais-da-area-em-atuacao-no-ceara/
http://aprece.org.br/blog/noticia/x-encontro-estadual-de-ouvidores-reune-mais-de-200-profissionais-da-area-em-atuacao-no-ceara/
http://aprece.org.br/blog/noticia/x-encontro-estadual-de-ouvidores-reune-mais-de-200-profissionais-da-area-em-atuacao-no-ceara/
http://aprece.org.br/blog/noticia/x-encontro-estadual-de-ouvidores-reune-mais-de-200-profissionais-da-area-em-atuacao-no-ceara/
http://aprece.org.br/blog/noticia/certificados-primeiros-entes-e-orgaos-a-aferirem-maturidade-em-gestao-no-meg-tr/
http://aprece.org.br/blog/noticia/certificados-primeiros-entes-e-orgaos-a-aferirem-maturidade-em-gestao-no-meg-tr/
http://aprece.org.br/blog/noticia/certificados-primeiros-entes-e-orgaos-a-aferirem-maturidade-em-gestao-no-meg-tr/
http://aprece.org.br/blog/noticia/certificados-primeiros-entes-e-orgaos-a-aferirem-maturidade-em-gestao-no-meg-tr/
http://aprece.org.br/blog/noticia/certificados-primeiros-entes-e-orgaos-a-aferirem-maturidade-em-gestao-no-meg-tr/
http://aprece.org.br/blog/noticia/certificados-primeiros-entes-e-orgaos-a-aferirem-maturidade-em-gestao-no-meg-tr/
http://aprece.org.br/blog/noticia/resolucao-do-fnde-autoriza-transferencia-de-recursos-para-o-programa-educacao-e-familia/
http://aprece.org.br/blog/noticia/resolucao-do-fnde-autoriza-transferencia-de-recursos-para-o-programa-educacao-e-familia/
http://aprece.org.br/blog/noticia/resolucao-do-fnde-autoriza-transferencia-de-recursos-para-o-programa-educacao-e-familia/
http://aprece.org.br/blog/noticia/resolucao-do-fnde-autoriza-transferencia-de-recursos-para-o-programa-educacao-e-familia/
http://aprece.org.br/blog/noticia/resolucao-do-fnde-autoriza-transferencia-de-recursos-para-o-programa-educacao-e-familia/
http://aprece.org.br/blog/noticia/resolucao-do-fnde-autoriza-transferencia-de-recursos-para-o-programa-educacao-e-familia/
http://aprece.org.br/blog/noticia/resolucao-do-fnde-autoriza-transferencia-de-recursos-para-o-programa-educacao-e-familia/
http://aprece.org.br/blog/noticia/resolucao-do-fnde-autoriza-transferencia-de-recursos-para-o-programa-educacao-e-familia/
http://aprece.org.br/blog/noticia/cnm-divulga-nota-sobre-a-reforma-do-imposto-de-renda/
http://aprece.org.br/blog/noticia/cnm-divulga-nota-sobre-a-reforma-do-imposto-de-renda/
http://aprece.org.br/blog/noticia/cnm-divulga-nota-sobre-a-reforma-do-imposto-de-renda/
http://aprece.org.br/blog/noticia/cnm-divulga-nota-sobre-a-reforma-do-imposto-de-renda/
http://aprece.org.br/blog/noticia/cnm-divulga-nota-sobre-a-reforma-do-imposto-de-renda/
http://aprece.org.br/blog/noticia/cnm-divulga-nota-sobre-a-reforma-do-imposto-de-renda/
http://aprece.org.br/blog/noticia/governo-libera-r-11-bi-para-fundos-de-saude-a-estados-e-municipios/
http://aprece.org.br/blog/noticia/governo-libera-r-11-bi-para-fundos-de-saude-a-estados-e-municipios/
http://aprece.org.br/blog/noticia/governo-libera-r-11-bi-para-fundos-de-saude-a-estados-e-municipios/
http://aprece.org.br/blog/noticia/governo-libera-r-11-bi-para-fundos-de-saude-a-estados-e-municipios/
http://aprece.org.br/blog/noticia/governo-libera-r-11-bi-para-fundos-de-saude-a-estados-e-municipios/
http://aprece.org.br/blog/noticia/governo-libera-r-11-bi-para-fundos-de-saude-a-estados-e-municipios/
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03/09/21 - Lançado edital para Selo TCE Ceará Sustentável 

As inscrições vão até o próximo dia 15 de outubro. O objetivo da certificação é 

reconhecer iniciativas de desenvolvimento sustentável criadas pelos poderes, 

órgão ou entidades. 

03/09/21 - Aprece divulga seu expediente no Feriado da Independência 

O feriado nacional será na próxima terça-feira, 7 de setembro. A entidade 

municipalista funcionará normalmente até às 17h, nesta sexta-feira (3), mas só 

retomará suas atividades na quarta-feira, dia 8. 

 

08/09/21 - Portaria estabelece recursos para enfrentamento das demandas 

assistenciais geradas pelo novo Coronavírus 

Do montante total de R$ 1,8 bilhão liberado, será transferido aos municípios R$ 

715.870.500. O valor será repassado em parcela única, distribuídos entre 1.614 

prefeituras. 

 

08/09/21 - Sema divulga resultado preliminar da seleção para o Programa 

Agente Jovem Ambiental (AJA) 

O prazo para recursos está aberto até o dia 9 de setembro. O candidato poderá 

apresentar recurso exclusivamente através de e-mail. 

 

08/09/21 - CNM refuta fala do presidente da República sobre enfrentamento da 

pandemia por prefeitos 

Em postagens no Twitter, a Confederação Nacional de Municípios respondeu à 

fala de Jair Bolsonaro, na última terça-feira (7), em relação às medidas adotadas 

por gestores municipais no enfrentamento da pandemia, na qual afirmou que a 

ação de governadores e prefeitos foi pior do que o vírus e contrária à 

Constituição Federal. 

 

09/09/21 - Mês abre com crescimento no repasse do FPM 

A primeira parcela do Fundo de Participação dos Municípios de setembro 

apresentará crescimento de 104,58% em comparação com o mesmo repasse 

feito em 2020. Os recursos entram nas contas das prefeituras na próxima sexta-

feira, 10. 
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10/09/21 - Quinta com Debate discute o papel da gestão pública na prevenção 

ao suicídio 

Em alusão ao Setembro Amarelo, o tema foi tratado, no último dia 9, por 

convidados que pontuaram sobre os caminhos para se enfrentar o 

autoextermínio e a automutilação, considerando a intersetorialidade e a 

integralidade das ações em âmbito municipal; entre outros assuntos inerentes à 

essa problemática. 

 

10/09/21 - Inscrições abertas para a 13ª turma de capacitação sobre o MEG-TR 

Os municípios devem capacitar seus gestores para a implementação do Modelo 

de Excelência em Gestão das Transferências da União (MEG-TR). Promovida pelo 

Ministério da Economia, a capacitação acontecerá, na modalidade telepresencial, 

no período de 21 a 23 de setembro. 

 

10/09/21 - Aprece participa de encontro das entidades municipalistas do 

Nordeste 

A associação cearense está sendo representada por seu presidente, Júnior 

Castro, no evento que acontece, nesta sexta-feira (10), em Maceió, com o objetivo 

de encontrar soluções para projetos comuns às cidades da região e defender as 

pautas que tramitam no Congresso e são importantes para o fortalecimento das 

políticas públicas nos municípios. 

 

13/09/21 - Vacinação avança e casos de mortes reduzem no Brasil 

De acordo com pesquisa da Confederação Nacional de Municípios (CNM), em 

mais de 95% dos municípios brasileiros a vacinação contra Covid-19 está na faixa 

etária abaixo de 24 anos. O levantamento mostra também que em 1.621 

localidades não houve registro de mortes devido à doença nesta semana, o que 

representa 69,2% dos pesquisados. 
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13/09/21 - RFB lança treinamento da ferramenta ContÁgil Lite para órgãos 

conveniados 

A capacitação acontecerá de forma virtual, entre 29 de setembro e 1º de outubro 

de 2021, sendo destinada a gestores e servidores municipais da área de 

Tributação. 

 

13/09/21 - Mais Empregos Ceará é lançado com mil novos postos de trabalho já 

criados 

Lançado na última sexta-feira (10), o programa do Governo do Ceará garante 

pagamento da metade de um salário-mínimo para cada novo trabalhador 

contratado. A expectativa é que sejam criados até 20 mil novos postos formais de 

trabalho. 

 

14/09/21 - PL destina 1,5% das loterias da Caixa para Fundo da Criança e do 

Adolescente 

A matéria tramita, em caráter conclusivo, na Câmara dos Deputados. Pelo texto 

aprovado, o valor será calculado após descontados os prêmios, despesas 

administrativas e demais repasses previstos em lei. 

 

14/09/21 - Assembleia promove seminário sobre limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos 

Trata-se da quinta edição do ciclo de Seminários Temáticos do Pacto pelo 

Saneamento Básico, que acontecerá nesta quarta (15) e quinta-feira (16), por 

meio do Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos. 

 

15/09/21 - Dia Mundial da Limpeza de Praias, Rios e Lagoas 2021 terá ações 

com a participação de 33 municípios cearenses 

Realizada pelo Governo do Estado, por meio da Sema, a campanha educativa nas 

áreas de entorno dos recursos hídricos acontecerá no próximo sábado (18). 

 

15/09/21 - Senado aprova distribuição de absorventes para estudantes e 

mulheres de baixa renda 

O projeto da Câmara foi aprovado sem mudanças, nesta terça-feira (14), e segue 

para a sanção presidencial. O PL cria o Programa de Proteção e Promoção da 
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Saúde Menstrual e o qualifica como estratégia para a promoção da saúde e da 

atenção à higiene. 

 

16/09/21 - Ceará mantém vacinação contra Covid-19 de adolescentes sem 

comorbidades 

A decisão foi tomada em reunião da Comissão Intergestores Bipartite do estado 

(CIB-CE), na última quinta-feira (16) 

 

16/09/21 - Ceará Conectado visa democratizar o acesso à internet e 

transformar o estado em hub tecnológico 

Lançada na última quarta-feira (15), a iniciativa do Governo do Ceará conectará 

com fibra óptica os 184 municípios cearenses; o wi-fi gratuito será liberado para 

77 municípios já em outubro deste ano. 

 

17/09/21 - Orientações sobre programa Ceará Conectado são repassadas em 

reunião da Aprece 

O encontro foi realizado, em parceria com a Seplag e a Etice, na manhã desta 

sexta-feira (17). Na oportunidade, gestores e assessores municipais puderam 

tirar dúvidas sobre a iniciativa que que vai oferecer serviço gratuito de Internet a 

todos os 184 municípios cearenses. 

 

17/09/21 - Quinta com Debate trata da aplicação dos 25% de investimento na 

Educação em tempos de pandemia 

O tema foi abordado em Live transmitida, no último dia 16, no canal da Aprece 

no YouTube. Na oportunidade, foram repassadas informações e orientações 

sobre os desafios enfrentados pelos municípios para aplicação do mínimo 

constitucional no atual cenário. 

 

17/09/21 - Funasa publica edital de chamamento para ações de educação em 

saúde ambiental 

Documento estipula normativas para garantia de recursos que variam entre R$ 

100 mil e R$ 220 mil ou, em caso de consórcios, até R$ 500 mil. 
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20/09/21 - Termina dia 30 de setembro o prazo para repactuação de obras 

educacionais inacabadas 

O procedimento está previsto na Resolução 3/2021 do FNDE, que estabelece os 

critérios para a assinatura de novos termos de compromisso. A repactuação deve 

ser feita por meio do Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle 

(Simec). 

 

20/09/21 - Seminário Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental será 

realizado no fim de setembro 

O evento do Ministério da Saúde acontecerá entre os dias 27 e 30. O objetivo é 

compartilhamento de experiências, fortalecimento e atuação da Vigilância em 

Saúde Ambiental, para a promoção de reflexão sobre o presente, passado e 

futuro das ações na área no Brasil. 

 

21/09/21 - PEC do mínimo de 25% vinculado à Educação é aprovada no 

Senado e segue para Câmara 

O Senado aprovou, em segundo turno, PEC 13/2021 determinando que os 

estados, p Distrito Federal e seus agentes públicos não poderão ser 

responsabilizados administrativa, civil ou criminalmente por não atingirem o piso 

constitucional de 25% na aplicação de recursos na manutenção e 

desenvolvimento do ensino, nos exercícios financeiros de 2020 e 2021. Os 

recursos não utilizados deverão ser aplicados até o exercício financeiro de 2023. 

 

21/09/21 - Aprece inicia Curso sobre o Serviço de Inspeção Municipal (SIM) 

A capacitação, realizada em parceria com diversos órgãos, começou nesta terça-

feira (21) e segue até quarta (22). O objetivo está sendo capacitar os secretários 

municipais de Agricultura, Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e áreas afins, 

bem como técnicos municipais sobre as bases legais, criação e utilização do SIM. 

 
 

21/09/21 - Municípios já podem preencher o Censo Suas 2021 

A recomendação é que os gestores municipais cumpram com os prazos 

estipulados para não sofrerem sanções, como interrupção do repasse dos 

recursos federais. O envio das informações pode ser feito até o dia 10 de 

dezembro e o período de retificação vai de 13 a 17 do mesmo mês. 

http://aprece.org.br/blog/noticia/termina-dia-30-de-setembro-o-prazo-para-repactuacao-de-obras-educacionais-inacabadas/
http://aprece.org.br/blog/noticia/termina-dia-30-de-setembro-o-prazo-para-repactuacao-de-obras-educacionais-inacabadas/
http://aprece.org.br/blog/noticia/termina-dia-30-de-setembro-o-prazo-para-repactuacao-de-obras-educacionais-inacabadas/
http://aprece.org.br/blog/noticia/termina-dia-30-de-setembro-o-prazo-para-repactuacao-de-obras-educacionais-inacabadas/
http://aprece.org.br/blog/noticia/termina-dia-30-de-setembro-o-prazo-para-repactuacao-de-obras-educacionais-inacabadas/
http://aprece.org.br/blog/noticia/termina-dia-30-de-setembro-o-prazo-para-repactuacao-de-obras-educacionais-inacabadas/
http://aprece.org.br/blog/noticia/seminario-nacional-de-vigilancia-em-saude-ambiental-sera-realizado-no-fim-de-setembro/
http://aprece.org.br/blog/noticia/seminario-nacional-de-vigilancia-em-saude-ambiental-sera-realizado-no-fim-de-setembro/
http://aprece.org.br/blog/noticia/seminario-nacional-de-vigilancia-em-saude-ambiental-sera-realizado-no-fim-de-setembro/
http://aprece.org.br/blog/noticia/seminario-nacional-de-vigilancia-em-saude-ambiental-sera-realizado-no-fim-de-setembro/
http://aprece.org.br/blog/noticia/seminario-nacional-de-vigilancia-em-saude-ambiental-sera-realizado-no-fim-de-setembro/
http://aprece.org.br/blog/noticia/seminario-nacional-de-vigilancia-em-saude-ambiental-sera-realizado-no-fim-de-setembro/
http://aprece.org.br/blog/noticia/seminario-nacional-de-vigilancia-em-saude-ambiental-sera-realizado-no-fim-de-setembro/
http://aprece.org.br/blog/noticia/seminario-nacional-de-vigilancia-em-saude-ambiental-sera-realizado-no-fim-de-setembro/
http://aprece.org.br/blog/noticia/pec-do-minimo-de-25-vinculado-a-educacao-e-aprovada-no-senado-e-segue-para-camara/
http://aprece.org.br/blog/noticia/pec-do-minimo-de-25-vinculado-a-educacao-e-aprovada-no-senado-e-segue-para-camara/
http://aprece.org.br/blog/noticia/pec-do-minimo-de-25-vinculado-a-educacao-e-aprovada-no-senado-e-segue-para-camara/
http://aprece.org.br/blog/noticia/pec-do-minimo-de-25-vinculado-a-educacao-e-aprovada-no-senado-e-segue-para-camara/
http://aprece.org.br/blog/noticia/pec-do-minimo-de-25-vinculado-a-educacao-e-aprovada-no-senado-e-segue-para-camara/
http://aprece.org.br/blog/noticia/pec-do-minimo-de-25-vinculado-a-educacao-e-aprovada-no-senado-e-segue-para-camara/
http://aprece.org.br/blog/noticia/pec-do-minimo-de-25-vinculado-a-educacao-e-aprovada-no-senado-e-segue-para-camara/
http://aprece.org.br/blog/noticia/pec-do-minimo-de-25-vinculado-a-educacao-e-aprovada-no-senado-e-segue-para-camara/
http://aprece.org.br/blog/noticia/pec-do-minimo-de-25-vinculado-a-educacao-e-aprovada-no-senado-e-segue-para-camara/
http://aprece.org.br/blog/noticia/pec-do-minimo-de-25-vinculado-a-educacao-e-aprovada-no-senado-e-segue-para-camara/
http://aprece.org.br/blog/noticia/aprece-inicia-curso-sobre-o-servico-de-inspecao-municipal-sim/
http://aprece.org.br/blog/noticia/aprece-inicia-curso-sobre-o-servico-de-inspecao-municipal-sim/
http://aprece.org.br/blog/noticia/aprece-inicia-curso-sobre-o-servico-de-inspecao-municipal-sim/
http://aprece.org.br/blog/noticia/aprece-inicia-curso-sobre-o-servico-de-inspecao-municipal-sim/
http://aprece.org.br/blog/noticia/aprece-inicia-curso-sobre-o-servico-de-inspecao-municipal-sim/
http://aprece.org.br/blog/noticia/aprece-inicia-curso-sobre-o-servico-de-inspecao-municipal-sim/
http://aprece.org.br/blog/noticia/municipios-ja-podem-preencher-o-censo-suas-2021/
http://aprece.org.br/blog/noticia/municipios-ja-podem-preencher-o-censo-suas-2021/
http://aprece.org.br/blog/noticia/municipios-ja-podem-preencher-o-censo-suas-2021/
http://aprece.org.br/blog/noticia/municipios-ja-podem-preencher-o-censo-suas-2021/
http://aprece.org.br/blog/noticia/municipios-ja-podem-preencher-o-censo-suas-2021/
http://aprece.org.br/blog/noticia/municipios-ja-podem-preencher-o-censo-suas-2021/


 

Relatório de Atividades – SETEMBRO/2021                                                     Página 14 
 
 
 

 

 

21/09/21 - Nova etapa do Programa Sinalize é lançada no Ceará 

Com investimento de R$ 198 milhões, a iniciativa vai melhorar vias de todos os 

municípios cearenses. O lançamento aconteceu na última segunda-feira (20), sob 

o comando do governador Camilo Santana, com a presença do presidente da 

Aprece, entre outras autoridades. 

 

22/09/21 - Estados e municípios podem decidir sobre vacinação de adolescentes 

Decisão do ministro do STF, Ricardo Lewandowski, ocorre em meio à suspensão 

das doses aos jovens de 12 a 17 anos pelo Ministério da Saúde. 

 

22/09/21 - Live Especial tratará da implementação da Sala de Gestão e 

Governança da Educação Básica do Brasil no Ceará 

O debate será veiculado no próximo dia 28 de setembro, às 14h30, no Canal 

Aprece Ceará no YouTube, a partir das. A realização é fruto de uma parceria entre 

a entidade municipalista, a Secretaria de Educação Básica do Ministério da 

Educação (SEB/MEC) e o Laboratório de Inteligência Pública (PILAB), da 

Universidade de Brasília (UnB). 

 

22/09/21 - Unicef doa termômetros e oxímetros para municípios cearenses 

Estão sendo contempladas 45 cidades, levando em consideração fatores como 

cálculos de IDH, índices da Covid-19, presença de populações indígenas e/ou 

quilombolas, além de critérios estabelecidos pelo doador. O Cosems/CE é 

parceiro da iniciativa, como ponto de apoio para entrega dos insumos. 

 

23/09/21 - Ministério do Desenvolvimento Regional apresenta o Selo Bicicleta 

Brasil 

A certificação é voltada para empresas e órgãos públicos que adotarem medidas 

que estimulem o transporte cicloviário. As boas práticas ficarão divulgadas em 

site para incentivar a adoção das iniciativas. O Selo está em processo de 

regulamentação e deve ser divulgado até o final de outubro, de acordo com o 

MDR. 
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23/09/21 - CCJ da Câmara aprova PEC que prevê o parcelamento das dívidas 

previdenciárias 

Esse foi o primeiro passo para que os gestores possam amenizar o desequilíbrio 

fiscal com os débitos previdenciários do Regime Geral de Previdência Social 

(RGPS). Com o avanço, a matéria precisa ser analisada por uma Comissão 

Especial na Câmara, que deve ser instalada nas próximas semanas. 

 

24/09/21 - Enel anuncia mudanças e inovações no atendimento ao setor público 

no Ceará 

A explanação sobre as ações de restruturação do atendimento da empresa foi 

feita, na tarde da última quinta-feira (23), na sede da Aprece. As mudanças 

contam, entre outras melhorias, com o aumento da equipe de suporte e 

incremento na automação dos serviços. 

 

27/09/21 - CNM divulga nota sobre impactos do piso do magistério e colapso na 

administração pública 

A publicação manifesta profunda preocupação com a gestão da educação no 

Brasil, apresentando estimativas que representam um impacto nas despesas 

com pessoal das administrações públicas municipais de montante superior a R$ 

28 bilhões. 

 

27/09/21 - Pacto fortalece políticas da Assistência Social em todos os 

municípios cearenses 

As medidas lançadas nesta segunda-feira (27) pelo Governo do Estado englobam 

construção de novos CRAS, doação de veículos, compra de equipamentos, 

ampliação de cofinanciamento, entre outras. No total, o investimento será 

superior a R$ 72 milhões. 

 

27/09/21 - Ministério da Economia revoga a suspensão das análises de 

capacidade de pagamento 

A medida atende solicitação feita pelo movimento municipalista nacional, através 

da CNM, que considera que a suspensão do processo, enquanto não houver um 

novo modelo de cálculo, provoca perda de contratos de operação de crédito de 

parte dos municípios. 
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27/09/21 - Aprece realiza encontro sobre Edital de Chamamento para Ações de 

Educação em Saúde Ambiental da Funasa 

O evento aconteceu na última sexta-feira (24) e orientou agentes públicos 

municipais para elaboração de propostas em conformidade com as normas 

trazidas pelo edital, cujo objetivo é promover a proteção da saúde, a 

sustentabilidade e serviços de saneamento e de saúde ambiental, garantindo a 

participação da população atendida e o fortalecimento na gestão das equipes 

técnicas locais. 

 

28/09/21 - Funasa divulga resultado da seleção de propostas do programa de 

Resíduos Sólidos Urbanos 

O prazo para anexar os documentos técnicos na Plataforma +Brasil vai até o dia 

18 de outubro – 15 dias úteis após a publicação da portaria no Diário Oficial da 

União. 

 

28/09/21 - Secult Ceará apresenta Programa de Fortalecimento do Sistema 

Estadual da Cultura 

O evento acontecerá na próxima quarta-feira (29), às 15h, no YouTube da Secult 

Ceará. O Pro-SIEC realizará um acompanhamento para a implementação dos 

Sistemas Municipais de Cultura em todo o Estado, visando colaborar na 

elaboração dos seus elementos constitutivos, de forma a integrarem o Sistema 

Estadual de Cultura. A Aprece é parceira da iniciativa. 

 

28/09/21 - Aprovado uso do Auxílio Brasil para pagamento de despesas de 

assistência social 

A aprovação aconteceu na última segunda-feira (27). O projeto muda o 

orçamento deste ano e permite a abertura de crédito suplementar para atender 

a despesas de assistência social no enfrentamento da pandemia de Covid-19 a 

partir de recursos do programa criado pelo governo federal para substituir o 

Bolsa Família. Também permite a suplementação do ressarcimento ao gestor do 

Fundo Nacional de Desestatização. 
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28/09/21 - Confirmação de interesse das escolas validadas do PBE vai até 4 de 

outubro 

A confirmação deve ser realizada pelas escolas validadas para o Eixo Apoio 

Técnico e Financeiro do Programa Brasil na Escola no Programa Dinheiro Direto 

na Escola (PDDE). 

 

29/09/21 - Pacto pelo Saneamento Básico debate Educação Ambiental 

Esse será o último tema a ser tratado na série de Seminários Temáticos realizada 

pela Assembleia Legislativa do Ceará, por meio de seu Conselho de Altos Estudos 

e Assuntos Estratégicos. O evento começará às 14h desta quarta-feira (29), de 

forma virtual, e continuará na quinta-feira (30), no mesmo horário. 

 

29/09/21 - Instalada comissão especial sobre proposta que destina recursos da 

União para assistência social 

Colegiado criado na Câmara dos Deputados, na última terça-feira (28), definirá 

plano de trabalho na próxima semana. 

 

30/09/21 - Senado aprova proposta que revisa a Lei de Improbidade 

Administrativa 

A proposta sugere alterações em dispositivos da legislação para impedir a 

punição de agentes públicos em interpretações que não são consideradas 

condutas dolosas, ou seja, intencionais. Como houve alterações no texto original, 

a matéria será novamente analisada na Câmara dos Deputados. 

 

 

Declaro o cumprimento integral dos deveres e obrigações assumidas no no 

TERMO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. 

 
 
 
 

Francisco de Castro Menezes Júnior 
Presidente de Aprece 
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10/09/2021 
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VISITA TÉCNICA À ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ (EGPCE) 

15/09/2021 

 

 

REUNIÃO COM EQUIPE DO IBAMA 

16/09/21 
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20/09/21 

 

 

21 e 22/09/21 
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ENCONTRO REDE + BRASIL  

21 a 23/09/21 

 

 

23/09/21 
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24/09/21 

 

 

27/09/21 
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RECEBIMENTO DE HOMENAGEM 
Instituto Euvaldo Lodi (IEL Ceará), ligado à Federação das Indústrias 

do Estado do Ceará (Fiec) – 29/09/21 
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30/09/21 


