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1.IDENTIFICAÇÃO
RAZÃO SOCIAL: Associação para o Desenvolvimento dos Municípios do Estado do Ceará - APDMCE
ENDEREÇO: Avenida Oliveira Paiva nº 2621 – Seis Bocas
CEP: 60822-131 Fortaleza-CE
TEL: (85) 40064058 FAX: (85) 40064059
CNPJ: 12361168/0001-01
CGF: Isento

2.HISTORICO DA INSTITUIÇÃO:
No dia 22 de setembro de 1987, o Ceará ganhava uma instituição que almejava contribuir com o desenvolvimento dos municípios, com a
melhoria da vida das pessoas que moram neles, e com o fortalecimento do sistema de garantia de direitos. É uma associação civil, de direito
privado, sem fins lucrativos e/ou econômicos, com duração por tempo indeterminado, constituída de acordo com as leis da República Federativa
do Brasil, e atendendo especificamente às exigências da Lei 9.790/99, cujas atividades reger-se pelo Estatuto, pelo Regimento Interno e pela
legislação em vigor.
A APDMCE, fundada por um grupo de 17 primeiras-damas, durante muitos anos, foi conhecida como Associação das Primeiras-Damas dos
Municípios do Estado do Ceará. Tinha uma atuação voltada para a esfera social, e via no apoio das primeiras-damas a chave para alcançar os
municípios e entender suas realidades, expectativas e desafios. Com o passar do tempo, o perfil da instituição foi mudando. A primeira-dama
continua exercendo sua função mediadora e representativa da APDMCE, no entanto o trabalho da instituição extrapolou o limite do social e,
hoje, segue uma linha estratégica que atua nos níveis político e administrativo.
Desde então, a sigla APDMCE, passou a ser reconhecida como Associação para o Desenvolvimento dos Municípios do Estado do Ceará. Um
nome que esclarece exatamente a que a instituição se propõe. Através de princípios como a transparência, a qualidade, a parceria e a
interdependência, a APDMCE construiu sua história como instituição reconhecida pela efetiva participação no desenvolvimento social dos
municípios de todas as regiões do Estado do Ceará.

Com a missão de inspirar e contribuir para o desenvolvimento dos municípios cearenses, através da capacitação e da formação dos diversos
atores sociais, culturais e ambientais, a APDMCE, dentro da tipificação da Política Nacional de Assistência Social/SUAS, é uma entidade de
Defesa e Garantia de Direitos.
A atuação da Associação se dá por meio de duas vertentes, uma delas é a representação dos municípios cearenses em instâncias estaduais,
como o Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil (FEETI), o Programa Alfabetização na Idade Certa (PAIC) e o Conselho Estadual dos
Direitos do Idoso (CEDI).
A outra vertente é o desenvolvimento de projetos que contribuem diretamente com a qualidade de vida dos cearenses, como o Projeto Eu Sou
Cidadão, o maior projeto de incentivo à leitura e formação cidadã do Norte/Nordeste; o Programa O Ceará Cresce Brincando, que promove a
valorização da cultura e do direito do brincar; o Projeto O Idoso e a Construção do Envelhecimento Saudável, que defende a ideia de que o
envelhecimento é algo construído ao longo dos anos e deve ser feito de forma saudável; e o Programa Ceará Cidadão, que tem como objetivo
capacitar o corpo técnico dos municípios.
A APDMCE é uma instituição que trabalha pelos municípios e pelo povo que neles moram. Gente de coragem, trabalhadora, que acredita e
não desanima nunca. É por essa gente que há 26 anos a instituição desenvolve seus projetos, e tem orgulho de ser como ela, cearense, de
garra e de muita fibra.

3. PÚBLICO ATENDIDO PELA INSTITUIÇAO:
A APDMCE não realiza as ações diretamente com o público fim. Ela elabora os projetos e programas baseados nas demandas levantadas
pelos representantes municipais e capacita técnicos da área de atuação do projeto para fazerem a execução local. Ela desenvolve ações que
favorecem a efetivação de políticas públicas e que suprem as prioridades locais do interior cearense. A Instituição realiza, juntamente com vários
parceiros, atividades nas áreas sociais, como: Cultura, Assistência Social, Saúde, Educação, Esporte Educacional, para os segmentos primeira
infância, criança, adolescentes, jovens, idosos, famílias e representa os municípios nas diversas instâncias estaduais, como: Conselhos, Fóruns,
Comitês, Comissões, Pactos, Redes, entre outros.

4. PROGRAMAS/PROJETOS/AÇÕES PLAMEJADAS PARA O ANO:

*Programa “Ceará Cresce Brincando”

Fortalecer a cultura do brincar e do esporte educacional como garantia de direitos para crianças e adolescentes. Esse é o
objetivo do Programa que também contribui com o reconhecimento do brincar como uma necessidade da criança, importante para o seu
desenvolvimento, e para a criação das relações sociais que ela desenvolverá por toda a vida. O Ceará Cresce Brincando é
desenvolvido pela APDMCE e pelo Fundo das Nações Unidas - UNICEF, tendo como parceiro o Instituto Stela Naspolini e a Companhia de
Energia Elétrica do Ceará - COELCE. A Universalização da cultura do brincar e do esporte educacional acontece em cada município que participa
do programa, através da formação de Educadores Sociais. Após quase sete anos de implantação, 17 Espaços de Referência do Brincar
entregues, 40 municípios participantes e mais de 160 educadores capacitados.
O Programa O Ceará Cresce Brincando (CCB) apresenta para este ano de 2013, além da formação para Educadores Sociais, uma nova
proposta de trabalho, que englobará todos os municípios filiados à APDMCE que tenham interesse em participar do Programa: As Caravanas
do Brincar e da Leitura são um projeto de promoção do brincar, da importância da leitura e do universo imaginário, que estão previstas para
acontecer em três edições neste primeiro semestre. Dentro da sua programação, constarão aulas teóricas e momentos práticos para quatro
educadores de cada município. Os municípios serão divididos em três grupos de acordo com sua região.

Cronograma das atividades - *Programa “Ceará Cresce Brincando”

Grupo de Municípios

Municípios

Etapas/Datas
Março – dias 05 e 06

Grupo A

Abril – dias 08, 09 e 10

Capacitação
dos
Atividade 1

Março – dias 12 e 13
Grupo B

Abril – dias 29, 30 e 01/05

Educadores
Sociais

Abril – dias 16 e 17
Grupo C

Maio – dias 13, 14 e 15

Macrorregião 1

Maio – dias 07, 08 e 09

Macrorregião 2

Maio – dias 21, 22 e 23

Macrorregião 3

Junho – dias 04, 05 e 06

Caravanas
Atividade 2

do Brincar
e da
Leitura

Participantes

Local

Grupos A, B e C

Sessão Solene no Plenário 13 de Maio

Data

Seminário de
Atividade 3

Certificação

da Assembleia Legislativa

01 de julho

Seminário de
Socialização das
Atividade 4

atividades

Todos os municípios que

Auditório da Universidade do

desenvolvidas nos

participam do projeto desde

Parlamento - UNIPACE

municípios

2007

Outubro - dia 15

*Programa “CEARÁ CIDADÃO: CONSTRUINDO UMA GESTÃO INTERSETORIALIZADA”

O Programa Ceará Cidadão objetiva fortalecer o relacionamento entre setores da administração municipal, através da permanente
capacitação do corpo técnico das prefeituras, além de dinamizar e modernizar o atendimento, possibilitando o gerenciamento local com base
na humanização das relações da administração pública. O foco deste programa está em contribuir com o município na construção de uma
gestão comprometida com o desenvolvimento social e com a qualidade de vida da população, que necessariamente precisa pautar-se em
princípios como a descentralização, a participação social e a intersetorialidade. Intersetorialidade na administração pública é integrar e articular
as políticas públicas por meio do desenvolvimento de ações conjuntas que visem o crescimento integral de cada um dos cidadãos, famílias e
comunidades. A APDMCE acredita na eficácia desse trabalho, e reforça a ideia oferecendo capacitações e cursos ao corpo técnico das
prefeituras e secretarias por meio do Programa Ceará Cidadão.

*Atendimento Humanizado na Gestão Pública

Local – SEBRAE CE - Carga horária 32h/a
Conteúdo programático:
Módulo 01 - Postura Profissional e a Ética como Diferencial no Serviço Público
Módulo 02 – Quando o Atendimento torna-se fundamental no Serviço Público
Módulo 03 – Técnicas de Secretariado

*Capacitação para Coordenador Municipal de Cerimonial Público

Local – SEBRAE CE - Carga horária 16h/a
Conteúdo programático:
Princípios do Cerimonial; Decreto 70274 que rege as regras do Cerimonial Público

*Comunicação e Apresentação em Público

Local – SEBRAE CE
Falar em público é uma necessidade atual em praticamente todos os setores técnicos e profissionais e até mesmo sociais. A comunicação
interpessoal inadequada, em qualquer ambiente, tem sido causa de barreiras na condução de trabalhos com resultados mais eficientes. Para
obter mais sucesso na comunicação dentro das gestões municipais, a APDMCE realizará uma capacitação objetivando ensinar as técnicas de
como desenvolver a capacidade de promover e ministrar boas palestras, discursos, entrevistas e conduzir reuniões.

Cronograma das atividades - *Programa “Ceará Cidadão”

Curso
Atendimento Humanizado
na Gestão Pública

Público

Local

Chefe de gabinete ou
para o (a) secretário (a)

Data

Meta

Abril
Sebrae - CE

32h/a

80 participantes

do gestor municipal
Capacitação para
Cerimonial Público

Maio

Coordenador Municipal

Sebrae - CE

16h/a

80 participantes

Primeiras-Damas e

Sebrae - CE

Agosto

100 participantes

Comunicação e
Apresentação em Público

Secretários Municipais

*Projeto “EU SOU CIDADÃO – AMIGOS DA LEITURA”

O Projeto Eu sou Cidadão – Amigos da leitura é formado por um conjunto de estratégias para a formação integral de crianças,
adolescentes e seus familiares. Através do incentivo a leitura temática ele objetiva ampliar a concepção da educação proporcionada pela
escola e pela família, abre espaço para o envolvimento e a responsabilização de toda a sociedade em relação aos seus problemas e soluções,
proporciona a integração de tempos, espaços e conteúdos, possibilita a circulação das crianças e adolescentes por diversos espaços do
município como forma de ampliação de repertórios relacionais, culturais e artísticos - todos importantes para a criação de significados,
compreensão da realidade e fortalecimento da capacidade de intervenção positiva, realiza atividades educativas no período em que os
Amigos da Leitura não estão em sala de aula, favorecendo o seu aprendizado e proporciona uma vivência comunitária.
Para o ano em curso o Projeto desenvolverá quatro ações:
- 03 Capacitações em dinamização de acervo literário;
- 02 lançamentos de Livros da coleção II do Projeto Eu sou cidadão;
- 03 Caravanas do Brincar e da Leitura
- 01 Campanha Educativa, tendo como temática “Diga não as Drogas”

Cronograma das atividades - *Projeto Eu sou cidadão - Amigos da leitura”

Atividade

Público

Local

Data

Meta

Capacitação em

Coordenadores Municipais

Universidade do

Abril de 2013

80 participantes

Abril de 2013

100 participantes

dinamização de acervo

Parlamento - UNIPACE

literário
Lançamento do Livro I da
Coleção II do Eu sou

Coordenadores Municipais

Auditório das Comissões

Convidados

Técnicas da Assembleia

Cidadão

Parceiros

Legislativa do Estado do

Livro – “Meu Caderno de

Ceará

Bordo”, da escritora
cearense Efigênia Alves.

Caravanas do Brincar e
da Leitura

- Coordenadores do

03 municípios de regiões

Projeto Eu sou Cidadão;

diferentes

Maio de 2013

600 participantes

Agosto de 2013

80 participantes

Agosto de 2013

100 participantes

Agosto de 2013

300 participantes

- Educadores Sociais do
Programa ceará Cresce
brincando;
- Crianças, Adolescentes
da rede pública de ensino.

Capacitação em

Coordenadores Municipais

dinamização de acervo

Universidade do
Parlamento - UNIPACE

literário
Lançamento do Livro II da
Coleção II do Eu sou
Cidadão

Coordenadores Municipais

Auditório das Comissões

Convidados

Técnicas da Assembleia

Parceiros

Legislativa do Estado do

Livro – “A Comédia nada

Ceará

Divina de Dante da Silva”,
da escritora cearense
Arlene Holanda.
Lançamento da
Campanha Estadual de
Combate às Drogas

Coordenadores Municipais

Plenário 134 de Maio da

Convidados

Assembleia legislativa do

Parceiros

Estado do Ceará

Programa “O IDOSO E A CONSTRUÇÃO DO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL”

Com foco na garantia de direitos, em 2003, a Associação para o Desenvolvimento dos Municípios do Estado do Ceará - APDMCE iniciou a
implementação do programa O Idoso e a Construção do Envelhecimento Saudável, composto por diversos projetos e ações que tem o objetivo
de disseminar, promover e contribuir com a efetivação da política nacional, prevista pelo Estatuto do Idoso, onde de fato o idoso está inserido,
no município. Muito tem se falado sobre o envelhecimento da população em todo o mundo, e principalmente aqui no Brasil; da necessidade de
nos prepararmos para atender o Idoso dentro do que preconiza o Estatuto do Idoso e colocá-lo em prática. No entanto, como agir em prol de
um envelhecimento saudável e de uma qualidade de vida para o futuro, se não sabemos nem quem são os idosos do nosso presente? O que
fazem? Onde moram? Quais são suas dificuldades e necessidades? Qual o seu entretenimento?
Para construir políticas públicas eficazes, que protejam o idoso e validem seus direitos, antes de tudo é preciso conhecê-lo. Essa é a
proposta da APDMCE para os municípios: - construir o Sistema Municipal de Políticas para o Idoso.

A APDMCE acredita na transformação

social e no olhar positivo para o idoso cearense. Se envelhecer significa exercer o direito fundamental que todo ser humano tem à vida, quem
envelhece, vive. No entanto, é imprescindível que este viver caminhe lado a lado à dignidade e ao respeito.
Para o ano em curso o Programa desenvolverá as seguintes ações:
- Campanha contra a violência contra o Idoso;
- Capacitação da equipe técnica com curso de Gerontomotricidade e Memória;
- Disponibilizar instrumental de pesquisa e ferramenta de compilação de dados para o município conhecer o perfil do seu Idoso;
- Incentivar os municípios a construírem um “Sistema Municipal de Políticas para o Idoso”.

Cronograma das atividades - Programa “O idoso e a Construção do Envelhecimento Saudável”

Atividade
Campanha de Combate a

Público
Toda a população do

Local

Data

Meta

Municípios cearenses

Junho de 2013

100 municípios

Julho de 2013

80 participantes

Julho de 2013

100 municípios

Setembro de 2013

100 municípios

Violência contra o Idoso

município

CURSO DE EXTENSÃO –

Técnicos municipais da

Auditório da Associação

área da saúde, cultura e

dos Municípios do Ceará

Gerontomotricidade:
como, quando e por que

assistência social

APRECE

aplicar
Disponibilizar instrumental

Técnicos da Assistência

Auditório da Associação

de pesquisa e ferramenta

Social

dos Municípios do Ceará

de compilação de dados

APRECE

para o município conhecer
o perfil do seu Idoso
Incentivar os municípios a

Técnicos da Assistência

Auditório da Associação

construírem um “Sistema

Social

dos Municípios do Ceará

Municipal de Políticas para
o Idoso”.

APRECE

APDMCE NA REPRESENTAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CEARENSES

Representar os municípios cearenses nos Comitês, Fóruns e Conselhos. Dentre os Órgãos direcionados para a validação dos direitos dos
cidadãos e cidadãs cearenses, temos assento no:


Fórum Estadual pela Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do Trabalhador Adolescente no Ceará (FEETI)



Fórum de Educação Infantil do Estado do Ceará (FEIC)



Programa Alfabetização na Idade Certa (PAIC)



Rede Estadual pela Primeira Infância do Ceará (REPI)



Comitê de Incentivo ao Aleitamento Materno



Comitê Estadual de Erradicação do Sub-registro Civil de Nascimento



Pacto “Um mundo para a criança e o adolescente do semiárido”



Fórum Cearense de Políticas para o Idoso (FOCEPI)



Conselho Estadual de Direitos do Idoso (CEDI)



Conselho Estadual de Educação (FEE)



Programa Protagonismo Infanto Juvenil

Período: de Janeiro a dezembro de 2013.

ATIVIDADES REALIZADAS PELA APDMCE EM PARCERIA COM ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS, ÓRGÃOS NÃO GOVERNAMENTAIS
E ÓRGAOS INTERNACIONAIS

- SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ – STDS
PROGRAMA DE APOIO ÀS REFORMAS SOCIAIS DO CEARÁ - PROARES
O PROARES tem como objetivo fundamental melhorar as condições de vida e a inserção social de crianças, adolescentes e jovens em situação
de risco social, bem como seus familiares, além de fortalecer a capacidade de gestão estadual e municipal principalmente na área social.

A APDMCE tem o papel de apoiar o Estado do Ceará, através da STDS, na realização e no acompanhamento da implantação dos
Equipamentos Sociais do PROARES II.

Período: Janeiro a Junho de 2013.
Ações:
1. Encontro Mensal das Coordenações do programa, APDMCE e STDS, com o objetivo de analisar a parceria, monitorar as ações e fazer a
programação das atividades para os municípios beneficiados.

2. Participar dos encontros de capacitação com os municípios que aderiram ao PROARES II.
- SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ – SEDUC
PROGRAMA ALFABETIZAÇÃQO NA IDADE CERTA – PAIC
O PAIC é um programa de cooperação entre Governo do Estado e municípios cearenses com a finalidade de apoiar os municípios para
alfabetizar os alunos da rede pública de ensino até o final do segundo ano do ensino fundamental. O programa possui os seguintes parceiros:
UNICEF, APRECE, UNDIME-CE, APDMCE, SECULT e Fórum de Educação Infantil do Ceará.
A APDMCE tem o papel de apoiar o Estado do Ceará, através da SEDUC, nas seguintes

Ações:
1. Membro do Comitê de Articulação do PAIC;
2. Conselho Consultivo da Revista PENSE!

3. Parceria no Eixo de Literatura Infantil

Período: de Janeiro a dezembro de 2013.

- COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ – CEPAMCE
A CEPAMCE é responsável pela articulação de todas as ações com foco na valorização e defesa de direitos das mulheres”Cearenses.
A APDMCE e a CEPAMCE celebraram um TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA. Este Termo tem por objeto a ampla cooperação
técnico-científica entre as instituições, para apoio ao diagnóstico, mapeamento e pesquisa da situação da mulher no Estado, para o
fortalecimento e articulação de políticas públicas para as mulheres, criação de equipamentos sociais para as mulheres em situação de violência,
desenvolvimento de estudos e projetos no âmbito do conhecimento e interesse das partes, o qual visará à realização de pesquisas e
publicações sobre gênero nas áreas de acesso à justiça, demografia, condição de domicílio, saúde, educação, trabalho e renda, violência
contra a mulher, mulheres em situação de tráfico e prisão, desigualdade e pobreza e justiça social e cidadania envolvendo para tanto o
intercâmbio de informações técnico-científicas e cessão de bases de dados das instituições.
A APDMCE, dentro do seu Programa “MULHER CEARENSE” apóia a Coordenadoria na implantação dos Conselhos Municipais de Políticas
para Mulher e em Campanhas de Combate a Violência, através de articulação com os municípios cearenses.

Período: de Janeiro a dezembro de 2013.
- PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO – 7ª REGIÃO
A atuação da Procuradoria Regional do Trabalho da 7ª Região na erradicação do trabalho infantil segue, rigorosamente, os dispositivos da
Constituição da República, artigos 7º, inciso XXXIII e 227, § 3º, incisos I e II, o artigo 403, da CLT, e o artigo 60 do Estatuto da Criança e do
Adolescente, que impõem a idade mínima de 16 anos (Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) para que o adolescente ingresse no
trabalho.
A Procuradoria coordena o Fórum Estadual Pela Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador Adolescente no Ceará (FEETI/CE),
que é uma instância formada por organizações governamentais, entidades representativas da sociedade civil, dos trabalhadores e
empregadores, organizações/instituições. A missão do FEETI/CE é combater e erradicar o trabalho infantil, proteger o trabalhador adolescente,

articulando e mobilizando a sociedade cearense para a implementação do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) usando como ferramenta
para estas ações seu plano Estadual a partir de um grande esforço coletivo.
A APDMCE, ..............................

- SELO UNICEF – MUNICÍPIO APROVADO
O Selo UNICEF - Município Aprovado é um reconhecimento internacional que o município pode conquistar pelo resultado dos seus esforços na
melhoria da qualidade de vida de crianças e adolescentes. A partir de um diagnóstico e de dados levantados pelo UNICEF, os municípios que
se inscrevem passam a conhecer melhor sua realidade e as políticas voltadas para infância e adolescência. Com dados concretos e participação
popular, o município tem condições de rever suas políticas e repensar estratégias de forma a alcançar os objetivos buscados, que estão
relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio.
A APDMCE, parceira do UNICEF no Ceará, apóia o Selo UNICEF – Município Aprovado com as seguintes ações:
-

Organização da logística das visitas aos municípios para Avaliação;

-

Mobilização de articuladores, conselheiros, secretários, técnicos municipais e adolescentes para que participem das atividades do Selo;

-

Participação das atividades do Comitê Estadual do Pacto Nacional “Um Mundo para a Criança e o Adolescente do Semiárido Brasileiro”

no Estado;
-

Apoio para a realização das capacitações do Selo;

-

Coordenação operacional dos eventos;

-

Apoio na divulgação das ações do Selo e dos municípios com relação às atividades voltadas para a criança e o adolescente;

-

Elaboração e envio dos relatórios finais a todos os municípios participantes.

Período: de Janeiro a dezembro, conforme cada edição do Selo UNICEF.

Responsáveis pela elaboração do Plano: MARIA AMÉLIA PRUDENTE PINHEIRO – Secretária Executiva
MARCELHA PINHEIRO MELO – Assessora Técnica

Fortaleza, 31 de janeiro de 2013.

JOSEFA MEDEIROS FARIAS
Presidente da APDMCE

