
 
 
  
  

ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI OESTE 

PLANO DE TRABALHO - TERMO DE FOMENT O – PLANO DE EXECUÇÃO FINA NCEIR A 

Identificação do proponente 

Nome da OSC: ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DOS MUNIC IP IOS DO CARIRI OESTE 

CNPJ : 40.985.941/0001-46 

Complemento: 

Endereço: R ANTONIETA LIMA , 121 

Bairro: CAJ UEIROS CEP:63.165-000 

Telefone: (DDD) Telefone: (88) 9 97526123 

E-mail:caririoeste@amcoeste.org 

Dirigente da OSC: Ítalo Brito Alencar Alves 

CPF: 00648961370 

Telefone: (88) 9 97296363 

Site: www.amcoeste.org 

RG: 
97029158977 

Órgão Expedidor: SSP/CE 

Endereço do Dirigente: Rua Antonieta Lima, 121, Centro, Nova Olinda, Ceará. 

Dados do projeto 

Nome do Projeto: CARIRI OESTE INTEGRADO E FORTE 

Local de realização: Cra to, Nova Olinda, Altaneira, Santana do Cariri, Assaré, 
Tarrafas, Antonina do Norte, Campos Sales, Salitre, Araripe, Potengi, Farias Brito. DEZEMBR O DE 2022 

Período de realização: MA IO DE 2021- Horários de realização: TEMP O 
INTEGRAL 

Nome do responsável técnico do projeto: J OSÉ MARCOS TEIXEIRA DE 
ALENCAR 

Nº do registro profissional: 07547-0 
CRC/CE 

Valor total do projeto: R$ 264.000,00 (Duzentos e sessenta e quatro mil reais) 
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His tórico do proponente (experiências na área, parcerias anteriores) 

No ano de 1993, reunidos na cidade de Antonina do Norte, os prefeitos de Tarra fas - Ne to Alcântara, de Antonina do Norte - Sineval Roque e de Assaré - Pedro 
Gonçalves, lançaram a semente pa ra o nascimento da mais expressiva entidade representativa dos municípios da Microrregião da Chapada do Araripe para atuar 
na consecução de objetivos de interes s e comum. No ano seguinte, com sede em Assaré, nasceu definitivamente a Associação dos Municípios do Ca riri Oeste – 
AMCOES TE, tendo como filiados os municípios de Assaré, Araripe, Antonina do No rte , Altaneira, Campos Sales, Potengi, Nova Olinda, Santana do Cariri, Salitre e 

Tarrafas. Depois, entrou o Crato, quando Antônio P rimo foi prefeito daquele município. 

Durante a sua existência, a AMCOESTE trouxe muitas conquistas para os seus filiados. Foram recuperações de estradas , programas sociais, prédios escolares, 
postos de saúde e teve acento em grandes debates nacionais até, como na criação do SUS e a lei Orgânica da Assistência Social. No ano de 2015 a entidade 

acabou tendo as suas atividades paralisadas. 

Nes te ano de 2021, por iniciativa dos atuais prefeitos da Região, por iniciativa do prefeito de Nova Olinda, Ítalo Brito Alencar Alves e do Crato J osé Airton Brazil, a 
AMCOESTE foi reativada. Inicialmente ocorreu a reunião preparatória na residência do prefeito do Crato com as presenças de representantes dos poderes 

executivos dos municípios de Crato, Nova Olinda, Altaneira, Santana do Cariri, Assaré, Tarrafas, Antonina do Norte, Campos Sales, Salitre, Araripe, Potengi, 
Farias Brito. Naquela reunião foi decidido pelos prefeitos da região a reativação da entidade com o nome de Associação dos Prefeitos dos Municípios do Cariri 
Oeste e convocaram eleições gerais para a refundação da entidade o que aconteceu em 5 de fevereiro de 2021 na sede da Escola Estadual de Educação 

Profissionalizante Ma ria Violeta Arrais em Crato. 

Durante a assembleia geral extraordinária do dia 5 de fevereiro de 2021 foi aprovado o texto do estatuto Social, definido o município de Nova Olinda como o local 
da sede e realizada a eleição e posse da diretoria executiva e do conselho Fiscal para o biênio 2021-2022. 

A diretoria da entidade para garantir a instalação e funcionamento da entidade resolveu criar o pres ente projeto que através de termo de fomento que abrange 
todos os municípios integrantes da mesma nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014 alterada pela Lei nº 13.204/2015, Decreto Federal nº 8.726/2016 através dos 
quais se garante o alcance dos objetivos comuns da Associação que congregar todos os municípios integrantes da Microrre giã o do Cariri Oeste do Estado do 

Ceará que são: Nova Olinda, Santana do Cariri, Altaneira, Farias Brito, Assaré, Tarrafas , Antonina do Norte, Campos Sales, Salitre, Araripe, Potengi, C rato e 
Farias Brito e seus respectivos Prefeitos, devidamente filiados, representando-os no âmbito estadual e federal, judicial ou extrajudicialmente, se propondo a 
promover a organização e defesa dos interesses de seus associados. 
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Descrição do Objeto 

O objeto do presente projeto é promover a Colaboração Institucional da ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DOS MUNICÍP IOS DO CARIRI OESTE - AMCOESTE 
com o financiamento de ações que visam a finalidade de atender ao interesse público e recíproco em regime de mútua cooperação entre os municípios que 
compõem a entidade, mediante transferência de recurs os financeiros, visando o seu regular funcionamento, manutenção das suas atividades e consecução dos 
seus objetivos sociais com ênfase no desenvolvimento integrado e sustentável e o fortalecimento da identidade política dos entes associados, conforme os 

projetos e as metas adiante estabelecidas. 

Público Alvo 

Previsão 

(01) prefeitos e vices-prefeito (a) s de municípios da Microrre giã o Administrativa da Chapada do Araripe, Mic rorre gião de Caririaçu, Micro rre gião de Várzea Alegre, 
Região Metropolitana do Cariri; 

(02) s ecretários municipais de municípios da Micro rregiã o Administrativa da Chapada do Araripe, Micro rre gião de Caririaçu, Microrre giã o de Várzea Alegre, Região 
Metropolitana do Cariri; 

(03) Servidores públicos de municípios da Microrregião Administrativa da Chapada do Araripe, Micro rre gião de Caririaçu, Mic rorre giã o de Várz ea Alegre, Região 
Metropolitana do Cariri; 

(04) membros de Consórcios Públicos de Saúde e de Resíduos Sólidos de municípios da Microrre giã o Administrativa da Chapada do Araripe, Mic rorre giã o de 
Caririaçu, Microrre giã o de Várzea Alegre, Região Metropolitana do Cariri 
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J ustificativa do projeto 

A AMCOESTE atua na região do Cariri Oeste e se constitui como sociedade civil sem fins lucrativos de caráter representativo de duração ilimitada, tendo como um 
dos objetivos sociais o aperfeiçoamento do municipalismo, entendendo o Município enquanto ente portador de direitos e deveres na persecução dos interesses 

públicos, na prestação de serviços públicos, em especial os serviços voltados para a saúde, bem como o aperfeiçoamento e fortalecimento das gestões públicas 
visando a excelência na realização de políticas públicas, aprimoramento dos serviços públicos, capacitação de colaboradores públicos. 

Visa ainda a defesa dos entes públicos locais, seus interesses e necessidades, promovendo a forma associativa enquanto instrumento de barateamento de custos 
em aquisições comuns, e maior repres entatividade frente a outras entidades públicas e privadas que atuem em qualquer âmbito, regional, nacional e internacional, 
sejam eles os que atuando no regime público, enquanto instituidores de políticas públicas que obrigam os municípios, regulamentam repasses e aplicações de 

verbas, sejam ainda entidades privadas que atuem na es fera da saúde e que possam agregar conhecimento e novas práticas aos se rviços públicos de saúde. 

A realidade dos Municípios Caririenses é desafiadora, enquanto entes coobrigados a concretizar políticas públicas voltadas, em especial, para os fins desta proposta, 
serviços de saúde à população. Além disso, notadamente é crescente o número de demandas judiciais que tem por objetivo requerer do judiciário a condenação 
dos entes municipais ao pagamento, ou ao fornecimento de medicamentos e tratamentos de alto custo. Tendo em vista a necessidade de organização social dos 
municípios de forma orgânica pa ra enfrentar não somente os exemplos dos desafios enfocados na área da saúde, mas em toda a extensão das suas 

responsabilidades. 

Mas soma-se a isso, o cenário do atual colapso da saúde que no corrente ano de 2021 se vê voltado quase que exclusivamente pa ra a concentração de esforços 
no combate a covid-19, sem, contudo, ignorar a demanda ainda crescente da população por serviços de saúde, em oposição a uma considerável diminuição na 
arrecadação dos cofres públicos em todas as esferas. 

A atuação dos representantes municipais, congregados, por essa entidade é por tanto impar nesse contexto de uniformização das ações, racionalização dos recurs os 
públicos para o alcance de melhores resultados no enfrentamento dos problemas que lhes são comuns na região em que estão inseridos os municípios da 
microrregião da Chapada do Araripe. 

Desde destes aspectos e de outros aqui não mencionados, considerando que os entes públicos têm como finalidade precípua a satisfação dos interesses públicos; 
considerando que a proponente AMCOESTE se constitui como associação cuja natureza jurídica pauta sua atuação igualmente em atingir objetivos sociais de 

relevante interesse públicos; 
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Considerando ainda a necessidade crescentes dos entes públicos de firmarem colaborações e fomentos com entes de natureza humanitária, representativas dos 
interesses públicos, mormente diante das limitações de recursos orçamentários, inúmeras vedações de contratações de servidores, limitações de gastos; demandas 
por insumos, a associação dos municípios do Cariri propões a presente parceria no intuito de promover ações de interesse público e recíproco em regime de mútua 
cooperação. 

Objetivos e Metas 

META 1 - (Administração e Gestão) : formalização jurídica junto aos Cartórios de Pessoa J urídica e Receita Federal; locação de imóvel pa ra a sede da entidade; 
contratar fornecedores de energia, água e internet pa ra a manutenção do es critório ; contratar pessoal pa ra o corpo técnico e administrativo para a manutenção do 
escritório; contratar equipe de Tecnologia da Informação– TI para a manutenção do escritório; contratar serviços de assessorias jurídica e contábil para a manutenção 
do escritório; contratar equipe de mídia e marketing para a manutenção do escritório; aquisição móveis e equipamentos para a sede da entidade; aquisição de 

material de expediente e de limpeza e conservação pa ra a manutenção do escritório; locação de serviços de trans portes ; formalização dos termos de fomento junto 
as prefeituras municipais; abertura de contas em bancos; formalização de te rmos de parcerias com os consórcios públicos de saúde e de resíduos sólidos; realizar 
semestralmente as Sessões Ordinárias da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal. 

META 2 - (Formação e Capacitação): promover e realizar cursos de capacitação de gestores e servidores públicos nas diversas áreas objetivando a melhoria dos 
serviços públicos, a racionalização dos gastos públicos, a troca de experiências de gestão; capacitação de ges tores e servidores públicos pa ra aprimorar a gestão 

dos Consórcios Público de Saúde e dos Resíduos Sólidos da Micro rre gião do Cariri Oeste e da região Metropolitana do Cariri. 

META 3 - (Integração Regional): Promover e realizar um Seminário Regional de Desenvolvimento Integrado e Sustentável com a mobilização de gestores e 
servidores públicos das diversas áreas de gestão; promover encontro com gestores municipais e representantes das bancadas federal e estadual para discutir os 
orçamentos de 2022 – elegendo propostas de caráter regional; a elaboração e criação de projetos de integração e desenvolvimento regional. 
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Descrição do projeto e dos parâmetros a serem utilizados para aferição do cumprimento das metas 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES OU PROJ ETOS A SEREMEXECUTADOS PARA O CUMP RIMENTO DE META S 

A AMCOSTE disporá de sala atendimento de sede alugada para a realização de suas atividades dotada de recurs os humanos e técnicos, para a realização do bom 
funcionamento desta entidade; contratação de corpo técnico profissional e semiprofissional para garantir um funcionamento regular por no mínimo 40 horas 
semanais. 

❖ Realização, apoio e promoção de congressos, s eminários , estudos sociais políticos, econômicos e científicos relacionados com os interesses dos municípios e 
da região na qual está inserida; 

❖ Promover capacitação de servidores públicos, em especial da área da saúde em todos os Municípios Associados à AMCOES TE; 

❖ Acompanhar a atuação e desempenho das bancadas, federal e estadual nos projetos de lei e demais iniciativas legislativas de interesses dos governos municiais; 

❖ Promoção de espaços de convívio e atividades coletivas para partilha de saberes e troca de experiências, mesmo que em ambientes virtuais, a fim de otimizar 
as práticas de gestão e serviços públicos; 

❖ Criar, manter um site na re de mundial de computadores voltado para as questões municipalistas em formato de portal que possa fomentar a promoção dos 

municípios da microrregião como destinas e rotas turísticas, atração de investimentos com foco no desenvolvimento local e regional; 

❖ P restar continuamente assessoria aos prefeitos e ges tores municipais nas questões que envolvem os inte resses dos municípios filiados; 

❖ Firmar termos de parcerias com entidades congêneres pa ra ajudar na consecução dos objetivos da entidade sobretudo com a APRECE, Consórcios Municipais, 

Regionais de Governos, Bancos, Empresas, Universidades e Faculdades, Institutos e ONG ́s com atuação na região. 
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Meto dologia 

CRONOGRA MA DE EXECUÇÃO 

1. 1° Trimestre 2021 – Realização das Eleições Gerais; atualização jurídica dos documentos da Associação J unto à Cartórios, J unta Comercial e a Receita 
Federal, Abertura de Contas em Bancos, Elaboração do Plano de Trabalho 2021-2021; Elaboração dos Termos de Fomento para a manutenção das 

Atividades da Associação em conformidade com o Plano de Trabalho; Assinaturas dos Termos de Fomento junto aos municípios associados. 
2. 2° Trimestre 2021 – Instalação da Sala de Atendimento da AMCOES TE; contratação de equipe técnica; abertura de processos pa ra a contratação de 

assessorias jurídica e contábil; abertura de processo para a contratação de equipe de Tecnologia da Informação – TI para a criação, desenvolvimento e 

confecção do site; realização de reunião com o consórcio regional de saúde. 
3. 3° Trimestre 2021– Realizar o 1° seminário regional sobre saúde e resíduos sólidos; realizar a 2ª reunião semestral ordinária da entidade; elaborar Termos 

de P arcerias com entidades congêneres e governamentais; aprovar e lançar o site oficial; 

4. 4° Trimestre 2021– Promover o primeiro encontro regional com representantes da bancada federal e de deputados estaduais e do governo do estado para 
discutir os orçamentos de 2022 – elegendo propostas de caráter regional; 

5. 1° Trimestre 2022 – Realizar a primeira reunião semestral ordinária da entidade; realizar a prestação de contas do exercício anterior; elaborar Termos de 

P arcerias com entidades congêneres, governamentais; aprovar cursos de capacitação; 
6. 2° Trimestre 2022 – promover cursos de capacitação de gestores e s e rvidores públicos; 
7. 3° Trimestre 2022 – realizar a 2ª reunião semestral ordinária da entidade; promover cursos de capacitação de gestores e servidores públicos 

8. 4° Trimestre 2022 – promover cursos de capacitação de gestores e s ervidores públicos; promover o processo eleitoral para a eleição dos cargos da 
diretoria e conselho fiscal para a próxima gestão; 
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Previsão de Atendimentos/Público 

Item 
01 
02 
03 

04 

Descrição Quantidade 
Prefeitos e vices-prefeito (a)s 
Secretário (a)s municipais 
Servidores Públicos Municipais 

Consórcios Públicos 

24 
180 
800 

80 
05 Outros seguimentos 100 

Total de atendimentos previsto: 1.184 

Cronograma de realização do projeto (forma de execução do projeto e de cumprimento de metas a ele atreladas) 

Metas 

Me ta 1 

Especificação 

Administração e 
Gestão 

Unidade 

Locação de Imóvel 

Aquisição de bens 
duráveis 

Quantidade Valor R$ 

10.000,00 

Data início 

01/05/2021 

Data término 

01 

10 

31/12/2022 

31/12/2022 8.000,00 01/05/2021 

Aquisição de bens 
de consumo – 
material de 
expediente e 

limpeza 

02 

01 

2.000,00 01/05/2021 31/12/2022 

Manutenção de 
escritório – pessoa 

jurídica - 

8.000,00 01/05/2021 31/12/2022 

Concessionária de 
Energia elétrica 
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Manutenção de 
escritório – pessoa 

jurídica - 
Concessionária de 
Água 

Manutenção de 
escritório – pessoa 
jurídica – 

01 

01 

800,00 01/05/2021 

01/05/2021 

31/12/2022 

31/12/2022 1.500,00 

Fornecedor de 
Internet Banda 
Larga 

Manutenção de 
escritório – Serviço 

pessoa jurídica – 
Serviço de 

01 60.000,00 01/05/2021 31/12/2022 

Contabilidade 

Manutenção de 
escritório – Serviço 
de Assessoria 
J urídica 

Manutenção de 
escritório – Serviço 
de pessoa física – 
Pessoal Civil 

Manutenção de 
escritório – Serviço 
de pessoa física – 
Tecnologia da 

Informação (TI) 

80.000,00 

40.160,00 

5.000,00 

01/05/2021 

01/05/2021 

01/05/2021 

31/12/2022 

31/12/2022 

31/12/2022 

02 

01 
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Me ta 2 Formação e 
Capacitação 

Formação de 
Gestores e 

01 8.318,33 01/05/2021 31/12/2022 

Servidores Públicos 
para atuar em 
conjunto na 

prevenção e 
controle de vetores 
epidemiológicos 

com foco na 
pandemia do Covid- 
19– Seminário de 

Capacitação 

Formação de 01 8.318,33 01/05/2021 31/12/2022 
Gestores e 

Servidores Públicos 
para valorizar a 
identidade da Rota 
Turística do Ca riri 

Oeste – Encontro 
Regional 

Formação de 01 

01 

8.318,33 

8.318,33 

01/05/2021 

01/05/2021 

31/12/2022 

31/12/2022 

Servidores Públicos 
para fortalecer os 
Consórcios 
Municipais do 

Cariri Oeste – 
Encontro Regional 

Formação de 

Gestores e 
Servidores Públicos 

AMCOESTE – ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DOS MUNICIPIOS DO CARIRI OESTE www.amcoeste.org caririoeste@amcoeste.org (88) 9 97526123 

http://www.amcoeste.org/
http://www.amcoeste.org/
mailto:caririoeste@amcoeste.org
mailto:caririoeste@amcoeste.org


 
 
  
  

ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI OESTE 

discutir a melhoria e 
o aperfeiçoamento 

da política de saúde 
e educação no 
Cariri Oeste – 

Seminário Regional 

Me ta 3 Integração Regional Assembleias 
Ordinárias e 

03 

01 

6.005,35 

7.261,33 

01/05/2021 

01/05/2021 

31/12/2022 

31/12/2022 

Extraordinárias 
Itinerantes 

Seminário Regional 
de 

Desenvolvimento 
Integrado e 
Sustentável do 
Cariri Oeste 

Cronograma de receitas e despesas 

Receitas (descrição) Quantidade Valor (R$) Despesas (descrição) Periodicidade Valor (R$) 

217.460,00 Mês Contribuição dos 
Associados – Termo de 
Fomento 

20 13.200,00 Meta 1 

Meta 2 

Meta 3 

33.273,32 

13.266,68 

Total: 264.000,00 Total: 264.000,00 

Plano de divulgação 
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A divulgação será feita por meios gratuitos na internet através de cards, vídeos, fotos e textos nas redes sociais próprias e no website oficial da entidade além do 
posicionamento dos seus membros nos veículos de comunicação na internet, rádio e tv, por meio de entrevistas e debates e o encaminhamento de releases com 

informações institucionais. São eleitos como meios próprios de divulgação o site oficia e perfis no facebook e Instagram. 

RECURSOS HUMA NOS 

Outros 
encargos 

(descrever) 

Custo 
total 

Quantidade Cargo Carga horária Remuneração INS S Patronal 

8.000,00 

FGTS 

01 

01 

Secretário Executivo 

Estagiário 

40 

30 

22.000,00 

12.000,00 

3.200,00 

0 0 

TOTAL: 
34.000,00 

TOTAL: 
4.400,00 

TOTAL: TOTAL: 
1.760,00  0 

Custo efetivo total R$ 40.160,00 
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ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI OESTE 

MA TERIA IS E SERVIÇOS 

Unidade de 
medida 

Peça 

Valor 
Unitário 

Especificação 

MATERIAL 

Descrição detalhada de cada item 

Mesa de Escritório 

Quantidade 

01 

Valor Total 

600,00 600,00 

Expediente e Limpeza 

Cederias escritório 

Computador 

Conjunto 

Kit 

Kit 

01 

01 

01 

2.000,00 

1.000,00 

6.400,00 

2.000,00 

1.000,00 

6.400,00 

10.000,00 

5.000,00 

1.500,00 

8.000,00 

800,00 

Sub Total de Materiais 

TI Diárias 

Mês 

Mês 

80 

20 

20 

20 

93,75 

75,00 

400,00 

40,00 

Internet 

Energia Elétrica 

Aguá Mês 

SERVIÇOS Contador Mês 20 3.000,00 60.000,00 

Advogado 

Locação de imóvel 

Mês 

Mês 

20 

20 

4.000,00 

600,00 

80.000,00 

12.000,00 

Sub Total de Serviços 167.300,00 

177.300,00 Total Geral 

EVENTOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO 

Unidade de 
medida 

Unidade 

Unidade 

Unidade 

Valor 
Unitário 

2.001,79 

8.318,33 

7.261,33 

Descrição detalhada de cada item 

Assembleias Gerais 

Formação e Capacitação 

Seminário Regional de Int. e Des. Sustentável 

Quantidade Valor Total 

03 

04 

01 

6.005,35 

33.273,32 

7.261,33 

Sub Total de Materiais 46.540,00 
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ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI OESTE 

RES UMO GERAL DAS DESPESAS POR RUBRICAS 

VALOR R$ 
Rubricas 

Recursos 
Humanos 

Materia l 

Serviços 

Eventos 

40.160,00 

10.000,00 

167.300,00 

46.540,00 

CRONOGRA MA DE DESEMBOLSO 

Rubricas Repasse das Parcelas do Termo de Fomento por Mês/Ano 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 3ª 14ª 15ª 16ª 18ª 17ª 19ª 20ª 

Recursos 
Humanos 

Materia l 

Serviços 

Eventos 

5/21 6/21 7/21 8/21 9/21 10/21 11/21 12/21 1/22 2/22 3/22 4/22 5/22 6/22 7/22 8/22 9/22 10/22 11/22 12/22 

5/21 6/21 7/21 8/21 9/21 10/21 11/21 12/21 1/22 2/22 3/22 4/22 5/22 6/22 7/22 8/22 9/22 10/22 11/22 12/22 

5/21 6/21 7/21 8/21 9/21 10/21 11/21 12/21 1/22 2/22 3/22 4/22 5/22 6/22 7/22 8/22 9/22 10/22 11/22 12/22 

5/21 6/21 7/21 8/21 9/21 10/21 11/21 12/21 1/22 2/22 3/22 4/22 5/22 6/22 7/22 8/22 9/22 10/22 11/22 12/22 

Local_____________________________________

_ 

Responsável Técnico 

Data ______ /______/__________ 

Dirigente Gestor do Te rmo de Fomento 
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