
EDUCAÇÃO FISCAL

O Programa de Educação Fiscal - PEF Ceará completou 23 anos de atividade
em 2021. Um ano com grandes desafios, inclusive o de vencer a pandemia.
Historicamente, a educação fiscal tem grande parte de sua atuação no contato
direto com os cidadãos, seja nas escolas, universidades ou demais espaços de
interação social, públicos ou privados. Nesse contexto, foi necessário encarar o
novo cenário social que exigiu mudanças de comportamento e poder de
adaptação.

A fim de inserir as atividades de educação fiscal nesta nova realidade, estas
foram redefinidas e analisadas com o objetivo de fazer parte da transformação
e adaptação social. Novos projetos foram desenvolvidos resultando em novas
perspectivas, com o mesmo compromisso de levar o debate sobre tributação e
cidadania à sociedade, bem como contribuir para o desenvolvimento do bem
estar coletivo.

1. Principais Ações Realizadas pelo Programa de Educação Fiscal em
2021

Entre os projetos mais relevantes, sob a supervisão do Núcleo de
Cidadania Fiscal (Nucif), desde o planejamento, o acompanhamento, assim
como a execução, figuram: 

A. O Projeto 185 (em comemoração aos 185 anos de criação da
Sefaz-CE); 

B. A retomada do Grupo de Educação Fiscal do Estado do Ceará
(GEFE-CE) (Grupo de Trabalho, Planejamento e Execução das Ações
de Disseminação da Educação Fiscal em todo o Estado do Ceará); 

C. O Projeto: “#queromeformalizar” (em parceria com o Íris | Laboratório de
Inovação e Dados – EGP-CE); 

D. O curso Metodologias Ativas para Servidores (em parceria com o
Complexo Mais Infância. Estruturado e ofertado pela Escola de Gestão
Pública – EGP), 

E. Escola no Fisco;
F. Projeto Efaz;
G. Centro de Memória da Fazenda;
H. Fortalecimento da Parceria entre Sefaz e a Seduc;
I. Projeto Sefaz Dialoga;
J. Engaja Cidadão;
K. Projeto Vamos de Van.

Considerando o exposto, segue o detalhamento das atividades, a seguir:

A. Projeto 185 anos da Sefaz-Ce.

A Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (Sefaz-CE) realizou
inúmeras atividades durante todo o ano de 2021, dentre estas, sob



coordenação, acompanhamento e execução da Coordenadoria de Relações
Institucionais (Corins), sobreleva-se o evento em comemoração ao seu
aniversário de 185 anos, cujos resultados representaram grandes conquistas
para a sociedade cearense.

Desde sua criação, em 26 de setembro de 1836, a princípio, intitulada de
Thesouraria Provincial do Ceará, a Secretaria da Fazenda, nome que veio a
sinalar a partir do ano de 1964, protagonizou importante papel no cenário
político, econômico e social, contribuindo para o desenvolvimento e o
fortalecimento do Estado do Ceará perante outros entes federados, passando a
figurar notável posição de destaque, não só entre os estados do nordeste, mas
sim, entre os demais estados da Nação.

O Projeto Sefaz 185, assim nomeado pela Comissão Organizadora,
nasceu com o desafio de promover diversas ações de reconhecimento e
preocupação com a preservação da memória institucional, dentre as quais,
destaca-se, o lançamento do Selo Comemorativo e a institucionalização do
Centro de Memória da Fazenda, tendo apoio da Secretaria da Cultura do
Ceará.

Nesta sinergética dinâmica, cumpre registrar que a Comissão do Projeto
Sefaz 185 conseguiu reunir um grupo de profissionais, com formações em
diversas áreas do conhecimento, de áreas distintas da Sefaz, bem como
representantes das instituições fazendárias, em torno de um ousado Plano de
Ação, todos engajados numa série de atividades, quais sejam:

● Homenagear os servidores fazendários e colaboradores;
● Lançar o Selo e o Carimbo alusivos aos 185 anos da Secretaria da

Fazenda do Estado do Ceará, em parceria com a Empresa de
Correios e Telégrafos do Brasil - Correios;

● Imprimir e distribuir 4.000 exemplares dos Cartões Postais, gravados
com as imagens da Sefaz Sede I, em aquarelas sobre tela, do servidor
fazendário Walber Feijó;

● Resgatar o acervo do Centro de Memória, incluindo a galeria de
quadros desenhados à mão, dos ex-Secretários da Fazenda;

● Incorporar duas aquarelas sobre tela, reproduzindo, em perspectivas
diferentes, a Sede I da Sefaz, intituladas “Palácio da Fazenda”, de
autoria e doação do Auditor Fiscal aposentado, Walber Feijó;

● Publicar a 2ª Edição, ampliada e atualizada, do Livro “Sefaz: Tributo à
História”;

● Homenagear, em vida e em Sessão Oficial na Assembleia Legislativa
do Ceará, os ex-Secretários e a atual Secretária da Fazenda, bem
como o Presidente da AL-CE, estes últimos, fazendários de carreira;

● Reinaugurar e institucionalizar o Centro de Memória da Fazenda, que,
para além da publicação do Decreto nº 34.270, de 28 de setembro de
2021, imprescindível se fez o planejamento criativo dos espaços
expositivos, dos eixos temáticos, das atividades de integração e
interação com os públicos-alvo, constituído, pura e essencialmente,
por cada cidadão destinatário das políticas públicas, asseguradas
pelos tributos arrecadados pelo Estado;

● Lançar a exposição Notas de Memórias, que utilizar recursos de
multimídia para possibilitar uma maior interatividade com a história
fazendária, que se confunde com a própria história do Ceará. Na
exposição, o visitante poderá mergulhar no mundo dos tributos e
refletir sobre a finalidade da arrecadação para a sociedade.



● Lançar o site do Centro de Memória da Fazenda, com a exposição
Notas de Memórias em formato virtual (360º);

● Confeccionar 200 camisas com a logomarca do Centro de Memória da
Fazenda.

Isto posto, registre-se ainda as parcerias com as entidades fazendárias,
que exerceram importante apoio ao Projeto, a saber:

● Cafaz Saúde e Cafaz Seguros, representadas por Valéria Passos
Brasil;

● Sintaf e sua Fundação, representadas por Joelina Amélia de S. Silva
Barros e Yvelise Benzi Sales, respectivamente;

● Aafec, representada por Jaime Cavalcante de Albuquerque Filho;
● Uffec, representada por Edson Barbosa Lima;
● Auditece, representada por Isabel Cristina Gomes Maia

Pires.                                                                                                        
                                

O Projeto Sefaz 185 atingiu o resultado desejado, tendo realizado cada
atividade constante no seu ousado Plano de Ação.

B. Retomada do Gefe-CE.

O Grupo de Trabalho de Educação Fiscal do Estado do Ceará (Gefe-CE)
tem por finalidade discutir, propor, planejar e operacionalizar as ações definidas
pelo Programa de Educação Fiscal do Estado do Ceará (PEF-CE). O Grupo,
constituído por servidores públicos efetivos do Estado, está previsto no § 1º, do
art. 4º, da Lei nº 16.697, de 14/12/2018, que institui o Programa de educação
Fiscal do Estado do Ceará (PEF-CE), e criado por meio do Decreto 33.325, de
outubro de 2019. O Regimento do GEFE-CE foi aprovado pela Portaria nº 122,
de 13 de março de 2020. 

Compõem o GEFE-CE os seguintes órgãos estaduais:

● Sefaz-CE;
● Seplag/EGP;
● Seduc-CE;
● Scidades-CE;
● CGE;
● Secitece: Uece, Urca e Uva.

Após alguns meses inoperante, em função do período pandêmico
mundialmente suportado, o GEFE-CE retomou seus trabalhos, no dia 23 de
novembro de 2021, em reunião articulada pelo Nucif. Estiveram presentes na
citada reunião todos os representantes dos órgãos acima descritos, com
exceção do representante da Scidades. O destaque da retomada do GEFE-CE
foi a elaboração do Plano Anual de Trabalho da Educação Fiscal, para 2022. 

Para a construção do plano, foi realizada uma oficina, na manhã do dia
03/12/2021, com gestores e colaboradores dos órgãos estaduais que fazem
parte do GEFE-CE. O encontro foi conduzido pelo Laboratório de Inovação e
Dados do Governo do Ceará (Íris).

O Gefe-CE se divide em 5 grupos:

● GT de Parcerias;



● GT de Educação dos Servidores;
● GT de Educação;
● GT do 3º Setor;
● GT de Participação, Transparência e Controle Social.

C. Projeto “#queromeformalizar”. 

O Projeto “#QueroMeFormalizar” é uma iniciativa da Secretaria da
Fazenda do Estado Ceará (Sefaz-CE), desenvolvido em parceria com o Íris |
Laboratório de Inovação e Dados – EGP-CE.

A ideia é a criação do hub da Formalização, ou seja, um local físico onde
todas as informações e os serviços necessários, para que o cidadão
empreendedor consiga formalizar o seu negócio, estejam centralizados e
disponibilizados, sem que o usuário tenha que se deslocar para outros locais.
Além disso, o projeto visa reduzir os custos atrelados aos processos de
formalização, seja por evitar sua peregrinação por várias entidades ou órgãos
de regulamentação, seja reduzindo as taxas atualmente cobradas, nesse
sentido, o projeto vai acelerar e facilitar o processo de abertura e de
formalização de novos negócios no Estado do Ceará. 

Nessa via, portanto, a ideia de criação do hub da Formalização segue
firme, porém, um pouco atrasado, já que em alguns países desenvolvidos, há
algum tempo, a abertura de uma nova empresa leva menos de 01 (um) dia. No
Brasil, ainda existe uma variação considerável, oscilando entre 01 dia e 1h (um
dia e uma hora) e 06 dias e 1h (seis dias e uma hora). Em Fortaleza-CE, o
tempo médio de abertura de empresas é de 03 dias e 15h (três dias e quinze
horas), segundo quadrimestre de 2021. 

Inicialmente, em virtude do cenário desfavorável causado pela pandemia
da Covid-19 e por questões de viabilidade financeira, em vez da
disponibilização de um local físico, o projeto pretende lançar um sítio, em
construção, que disponibilizará informações importantes e objetivas aos
usuários, no que concernem a quais procedimentos devem ser observados
para iniciar, de forma precisa e célere, a formalização de um negócio,
garantindo a legalidade das suas atividades comerciais junto aos órgãos
fiscalizadores e, sobretudo, junto aos Fiscos (Federal, Estadual e Municipal).

Dentre as inúmeras informações que serão disponibilizadas, destaca-se: 

i. Os Benefícios da Formalização;
ii. A Legislação Completa Sobre a Formalização das Empresas;
iii. As Atualizações das Legislações; e, importante ressaltar, 
iv. Os CNAEs das Empresas, isto é, os CNAEs de todos os segmentos de
atuação empresarial, com vistas a facilitar o caminho sobre o que é necessário
se fazer para atuar em determinado segmento de mercado, seja na venda de
produtos, seja na prestação de serviços.

A iniciativa, além de levar ao conhecimento dos empreendedores
informais inúmeros benefícios, naturais do ato de se formalizar, persegue,
precipuamente, incentivar a formalização entre os comerciantes que mantêm
seus negócios à margem do controle dos órgãos estatais, combatendo, por
conseguinte, a sonegação e a pirataria.

Destarte, o Projeto “#queromeformalizar” objetiva, também, auxiliar no
incremento da receita pública, à medida que os empreendedores perceberem



que “Ser Legal”, ou seja, estar legalmente formalizado, é, sobretudo, contribuir
para o desenvolvimento e o crescimento de toda uma Nação. 

D. Curso Metodologias Ativas e Complexo Mais infância:
Foi iniciado em 2021 um ousado projeto em parceria com a EGP, que

envolverá o Complexo Mais Infância. 

O Projeto divide-se em dois momentos distintos:

● Primeiramente a realização do Curso Metodologias Ativas para
Servidores (Programa de Educação Fiscal parceria Sefaz, EGP, e
Complexo Mais Infância), com 2 (dois) módulos, de 20h cada, que
formará os integrantes da Rede de Disseminadores de Educação
Fiscal, na metodologia citada, objetivando promover o
desenvolvimento da capacidade de aprendizagem de conteúdos de
maneira autônoma e participativa para aplicarem nos cursos para o
Complexo Mais Infância; 

● Curso de Educação Fiscal, para famílias e lideranças, de duas
comunidades do Complexo Mais Infância (Complexo Cristo Rei e
Complexo João XXIII),  com 2 módulos, de 20h cada;

As aulas acontecerão no formato híbrido, e estão previstas para ocorrer
em março de 2022.

E. Escola no Fisco.

No final de 2021, no mês de dezembro, houve o retorno do Projeto Escola
no Fisco, idealizado pelo PEF-CE, com o objetivo de levar estudantes, em
veículo próprio da Sefaz (Van adesivada com informações do PSNTV), agora
para o Centro de Memória da Fazenda, para conhecer as atividades
desenvolvidas pela instituição, refletir sobre tributação e cidadania e visitar as
exposições “Galeria dos ex-Secretários da Fazenda” e “Notas de Memórias”.

Abaixo a lista das Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral visitantes,
com a respectiva data da visitação:

● EEMTI SENADOR OSIRES PONTES, no dia 13/12;
● EEMTI IRMÃO URBANO GONZALEZ RODRIGUEZ, no dia 14/12;
● EEMTI PROFESSOR ANTÔNIO MARTINS FILHO, no dia 15/12;
● EEMTI CARNEIRO DE MENDONÇA, no dia 21/12.

F. Projeto Efaz.

O Projeto Educação Fiscal de A a Z, o Efaz, é uma série de abordagens
com temas do dia a dia de cada contribuinte, de A a Z, ou seja, várias peças
são elaboradas a partir de determinado produto, considerando a sua letra
inicial.

Nas abordagens, demonstra-se a tributação aplicada corresponde ao
tema em pauta, isto é, sobre determinado produto, assim como o que o Estado
faz para incentivar a produção e a comercialização de determinado item. Por
Exemplo: Rapadura. Definido o produto, várias informações sobre ele serão
informadas ao cidadão, desde o processo de produção; quem é o maior
produtor; à informações nutritivas; e, por fim, o que o Estado do Ceará faz para
incentivar a produção e a comercialização da Rapadura, que vão desde



conceder isenção interna do ICMS com rapadura de qualquer tipo, inclusive, o
transporte; à dispensa de emissão de nota fiscal, quando da circulação da
rapadura, até o momento da entrada em estabelecimento inscrito como
contribuinte do ICMS. Com essas medidas, o Estado incentiva a produção local
e a comercialização, deixando, ainda, a rapadura com o preço mais acessível
para o consumidor final, além de gerar emprego e renda.

Nesse contexto geral, o Efaz revela, sobretudo, como os tributos e sua
função social estão bem pertinho do cidadão, no seu cotidiano, convidando
cada um a exercer a cidadania fiscal, mantendo relação direta com o
Programas Sua Nota Tem Valor e de Educação Fiscal.

G. Centro de Memória da Fazenda.

O Centro de Memória da Fazenda é um equipamento cultural de grande
importância para os servidores fazendários e para todo o Estado do Ceará,
posto que a história da Sefaz se confunde com a própria história do Ceará

Institucionalizado por meio do Decreto n° 34.270, de 28 de setembro de
2021, que lhe deu garantia jurídica e administrativa, está instalado no térreo do
prédio do Palácio da Fazenda, onde hoje funciona a Sede I, da Secretaria da
Fazenda, situado na cidade de Fortaleza, à Avenida Alberto Nepomuceno, n°
02, Centro. 

Criado para ser um espaço de preservação do patrimônio, valorização da
memória e exercício de educação fiscal, bem como de preservação do acervo
histórico e cultural da Secretaria da Fazenda do Ceará, sua reinauguração, em
setembro, marca as comemorações pelos 185 anos da instituição, sendo sua
principal pauta.

As ações e decisões em torno do espaço de memória foram mediadas por
um processo colaborativo entre Sefaz e instituições representativas dos
fazendários, e articuladas com a Secult, por meio da constituição da Comissão
Sefaz 185.

Para a abertura da visitação do Centro de Memória da Fazenda foram
desenvolvidas as exposições “Galeria dos ex-secretários”, com 60 quadros e
“Notas de Memórias”. As duas mostras tiveram uma curadoria compartilhada
entre servidores e colaboradores da Sefaz e Secult, assim como,
pesquisadores na área de história, contemplando um projeto educativo e de
acessibilidade para os mais diversos públicos. 

Para facilitar o acesso das pessoas com deficiência, o equipamento está
aparelhado de descrição em braille, QrCode em áudio em português, espanhol
e inglês, além de uma maquete tátil com a réplica real de todos os espaços. 

Com recursos de multimídia, nele o visitante pode mergulhar no mundo
dos tributos, tendo acesso ao mobiliário antigo, piso original, da época da
construção da edificação, fotos, documentos, livros, moedas, e a sala do cofre,
de 14 m² de área e paredes de 60 cm de espessura, onde era guardado o
dinheiro físico, arrecadado pela Sefaz.

 A missão do Centro de Memória da Fazenda também foi pensada e
elaborada de forma compartilhada em um processo formativo com os
servidores e colaboradores da Sefaz e Secult, formação esta realizada por
meio de um Termo de Cooperação Técnica.

Missão do Centro de Memória da Fazenda: 



Ser um espaço de preservação e de reflexão
do conhecimento fazendário e de valorização
da memória, bem como do acervo histórico e
cultural da Sefaz-CE, divulgando o papel da
Instituição para a sociedade e disseminando a
Educação Fiscal, para o fortalecer sua
identidade e a cidadania fiscal.

 Por fim, junto a abertura ao público no espaço físico, o Centro de
Memória lançou seu site, centrodememoria.sefaz.ce.gov.br que, por meio dele,
pode-se agendar visitações, conferir as exposições virtuais e demais projetos
desenvolvidos, tais como: atividades de pesquisas, ações de comunicação e de
educação fiscal, entrevistas com servidores aposentados e familiares (Memória
Viva), além de fotos dos visitantes que estiveram lá.

● Ações Realizadas No Centro De Memória Em 2021

 Desde sua reinauguração, em setembro, até dezembro, o Centro de
Memória da Fazenda recebeu cerca de 450 visitantes, dentre eles presenças
ilustres, tais como: do governador e ex-governador do Estado do Ceará, Camilo
Santana e Lúcio Alcântara, do Secretário da Cultura, Fabiano Piúba, dos
militares do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará, dos servidores da Sefaz
de Pernambuco, da líder comunitária do Poço da Draga, Isabel Cristina, além
de professores e alunos da rede pública de ensino, servidores e colaboradores
da Sefaz e de outros órgãos públicos do Estado do Ceará, de turistas nacionais
e até internacionais. 

No mês de dezembro deu-se o reinício ao Projeto Escola no Fisco, com a
visitação, em dias alternados, de 4 (quatro) Escolas de Ensino Médio em
Tempo Integral (EEMTI), e seus respectivos professores. Para realizar esse
Projeto, o Centro de Memória está equipado com um veículo furgão (van), com
capacidade para 15 pessoas, para fazer a locomoção dos alunos e professores
das escolas para o Centro de Memória, para uma aula de campo. Essas aulas
foram muito bem avaliadas por alunos e professores, conforme depoimentos
colhidos.

Paralelo às visitações, iniciou-se a etapa de organização do acervo da
videoteca e a catalogação do acervo geral do Centro de Memória da Fazenda.
Neste período também ocorreram as formações abordando os temas da
mediação em espaços culturais e acessibilidade em museus, assim como, uma
oficina sobre a higienização do acervo, com orientações sobre o manuseio,
higienização e conservação dos objetos em exposição. Outra formação
importantíssima foi com o professor Paulo Almada sobre ICMS, eixo temático
de expressiva discussão nas mediações do Centro de Memória.

Em 2021, foi dado continuidade no projeto Memória Viva da Sefaz em sua
segunda temporada, com a disponibilização dos seguintes vídeos:

MEMÓRIA VIVA SEFAZ

*Atualizado em:  03/02/2022



Entrevistados Data Visualizações

01 Leônidas Albuquerque 15/01 82

02 Wagner Vitoriano 29/01 48

03 José Nagibe Pontes 12/02 65

04 José Alberto Freires 26/02 59

05 Raimundo Augusto Soares e Silva 12/03 75

06 Lásaro Arsênio de Paula 26/03 88

07 Raimundo Nonato Chaves 09/04 72

08 Raimundo Fernandes Pereira 23/04 91

09 Antônio de Freitas Façanha 07/05 103

10 Francisco Edilson Teixeira 21/05 313

11 Márcia Morais Ximenes 17/06 115

12 Fernando César Ximenes 02/07 137

13 Wilton Bessa Macêdo Sá 16/07 122

14 Wilca Barbosa Hempel 30/07 75

15 Ubiratan Souza Fontenele 20/08 118

16 Alexandre Adolfo Alves 03/09 135

H. Fortalecimento da Parceria entre a Sefaz e a Seduc.
Em reunião emblemática, dia 01/09/2021, reuniram-se na sede da Sefaz,

as titulares das Secretarias da Fazenda e da Educação, e suas respectivas
equipes, para discutir ações conjuntas que visem ao fortalecimento do
Programa de Educação Fiscal (PEF-CE).

O resultado mais relevante desse encontro foi a disponibilização de duas
servidoras da Seduc, Carol Gomes e Sinthia Mota, com vivência em educação,
para dedicarem-se exclusivamente ao acompanhamento e planejamento do
Programa de Educação Fiscal, Carol cumprindo expediente na Sefaz e Sinthia
responsável pela disseminação da Educação Fiscal nos municípios do interior
do estado do Ceará.



I. Projeto Sefaz Dialoga.

O Sefaz Dialoga, em formato virtual, é um projeto da Secretaria da
Fazenda do Ceará (Sefaz-CE), lançado em 2019 para promover uma maior
interação entre o Fisco estadual e a sociedade. São abordados temas
pertinentes ao universo fiscal destinados aos contribuintes, advogados,
contadores, servidores fazendários, estudantes e demais interessados.

O evento é organizado pela Coordenadoria de Relações Institucionais do
Órgão, num enfoque de relacionamento institucional e educação fiscal.

Sefaz Dialoga   

01 SEFAZ DIALOGA 5ª EDIÇÃO

Domicílio Tributário Eletrônico (DTE)

04/03 864

02 SEFAZ DIALOGA 6ª EDIÇÃO

Sistemas de Controle de Regimes Especiais de
Tributação (Sicret)

17/03 1.000

03 SEFAZ DIALOGA 7ª EDIÇÃO

Imposto sobre transmissão causa mortis e doações
(ITCD)

22/04 2.090

04 SEFAZ DIALOGA 8ª EDIÇÃO

Contribuinte Pai d’Égua

13/05 512

05 SEFAZ DIALOGA 9ª EDIÇÃO

Balanço Social do Estado: Instrumento de
transparência e controle social 

15/07 444

06 SEFAZ DIALOGA 10ª EDIÇÃO

Como a economia pode garantir a integridade
feminina?

01/09 238

J. Projeto Engaja Cidadão.

Lives transmitidas pela conta oficial da Sefaz (Instagram e YouTube) na
qual foram debatidos temas ligados ao universo da educação fiscal.

Característica da ação: Interativa. O mediador estabelece diálogo com um
convidado, abordando temas diversos relacionados com a matéria de
educação fiscal e com a cidadania. Segue a dinâmica na linha de perguntas e
respostas para buscar leveza nos conceitos e adotar uma linguagem simples,
facilitando a compreensão e permitindo uma ampla audiência nos diversos
segmentos sociais e nível de escolaridade. O Engaja também permite a
participação do público por meio de perguntas enviadas pelas redes sociais. 



Abaixo quadro demonstrativo de todas os Engaja Cidadão ocorridos em 2021:

Data Visualizações Tema Convidados Mediador

09/02 379 Como pagar meu
IPVA?

Iara Palácio
Tarso
Espíndola

Raquel
Mourão

23/02 2.629 Como a educação
fiscal contribui para a
transformação social?

Iara Palácio
Marcello
Lettieri

Raquel
Mourão

09/03 230
A presença de
mulheres na gestão
pública impacta na
governança?

Fernanda
Pacobahyba

Juliana Diniz

Raquel
Mourão

20/04 210
Ouvidoria e Sua Nota
Tem Valor: Sinergia
para empoderar o
cidadão

Marcos
Saraiva

Jonilma Maia

Raquel
Mourão

04/05 438
Sua Nota Tem Valor
ainda melhor para
você: conheça as
novidades

Márcio
Morais

Jonilma Maia

Raquel
Mourão

25/05 772
Memórias e afetos na
trajetória da Educação
Fiscal

Márcio
Morais

Jonilma Maia

Raquel
Mourão

08/06 671
Por que educação
fiscal para agentes
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Capacitações

● Quantidade de Escolas da Rede Estadual de ensino, lecionando a
eletiva Educação Fiscal:

- 1° Semestre – 25 escolas, para um total de 908 alunos;

- 2° Semestre – 27 escolas, para um total de 1.035 alunos.

● Formação dos Professores de Acaraú que ministram a disciplina de
Educação Fiscal e para os estudantes que iriam prestar o Concurso de
Redação com a temática da Educação Fiscal, em  08/06 CREDE
Acaraú.  

●  Foi realizado com a EGP, Curso de educação Fiscal, na Plataforma
Virtual da EGP com 1.000 participantes e 926 aprovados, em maio;

●  Foram realizados Ciclo de Palestras de EF, solicitado pela Escola
Estadual de Educação Profissional Joaquim Moreira para os estudantes
que estavam com a disciplina eletiva de Educação Fiscal, de março a
junho;   

● Foi realizada a Semana de Educação Fiscal, de 25 a 28 de maio de
2021, e o Projeto Cidadania e Solidariedade Fiscal, Propósito
Organizacional, Ações de Fiscal de forma institucional - Apresentando a
Sefaz e seu Compromisso com a Cidadania Fiscal, em maio;

● Capacitação para funcionários da Fecomércio, dia 17/09, Evento virtual,
para aproximadamente 40 pessoas;

● Capacitação para os servidores públicos do Detran. Evento presencial,
para aproximadamente 130 pessoas, em 19/10

● Capacitação sobre o ICMS, para servidores e colaboradores da Corins.
Evento presencial, para 20 pessoas, em novembro;

● Capacitação “Curso Mediação, acessibilidade e abordagem em espaços
culturais”, para servidores e colaboradores do Nucif e Centro de
Memória da Fazenda. Evento presencial, para 15 pessoas, em
novembro;

● Capacitação para os servidores públicos do Detran. Evento Virtual,
aproximadamente 56 pessoas, em 23/11;



● Realização de cursos presenciais e a distância em Educação Fiscal
Corins/Ceres/Nucif foram realizados 05 (cinco) Cursos de Capacitação
Cidadania Fiscal e PSNTV, onde 04 (quatro) deles foram na modalidade
virtual e 01 (um) na modalidade presencial, em datas e pessoas
atingidas conforme descrito abaixo, totalizando 140 pessoas:

o Curso de Capacitação Sefaz e Seduc 12/08, 40 pessoas;
o Capacitação Cidadania Fiscal e PSNTV, 17/08, 25 pessoas;
o Capacitação Cidadania Fiscal e PSNTV, para profissionais de

atendimento da Sefaz/CE, 24/08, para 30 pessoas;
o Capacitação Sefaz Atendimento (virtual), para Cexats e Nuats,

31/08, para 28 pessoas;
o Formação Equipe do Centro de Memória e do Nucif, EF, 22/09,

para 8 pessoas;
o Apresentação do PSNTV e da Educação Fiscal para o

Fecomércio, 02/09, para 9 pessoas

K. Projeto “Vamos de Van”.

O Projeto Vamos de Van consiste em visitas a espaços museológicos da
cidade de Fortaleza e Região Metropolitana, pela equipe do Nucif,
mensalmente, para conhecimento e análise de práticas de gestão, educação e
produção museológicas.

● Justificativa

Tendo em vista a qualificação das ações desenvolvidas pelo Centro de
Memória da Fazenda, assim como, na articulação e a troca de experiências
com os demais espaços museológicos do estado do Ceará, as visitas técnicas
aos espaços museológicos da cidade de Fortaleza e Região Metropolitana
buscarão contribuir no aprimoramento da equipe, na implementação de novos
projetos museológicos e nos processos avaliativos de suas atividades. 

Os espaços indicados inicialmente para a visitação atendem uma
diversidade em sua tipologia, gestão de acervo, programação de exposição e
tecnologias sociais. Buscando conhecer as práticas e expertises das
instituições visitadas a partir dos acervos, dinâmicas expositivas e sua gestão
jurídico-administrativa, as visitas técnicas contemplarão também as áreas
técnicas, como reserva técnica e ateliê, se os espaços dispuserem dos
mesmos, e instalações administrativas. 

Fortaleza, 25 de abril de 2022.

Clarissa Cavalcante Barroso

Supervisora do Núcleo de Cidadania Fiscal


