
 
 

 
 

RELATÓRIO ANUAL DE AÇÕES REALIZADAS PELA CEDUF 
 

ANO 2011 

O Programa de Educação Fiscal da SEFAZ, sob a responsabilidade da Célula de Educação Fiscal/CEDUF, em  

consonância  com  as diretrizes do Programa Nacional (PNEF), em parceria com as Secretarias de Educação do 

Estado e do Município de Fortaleza, da CGU e do CENTRESAF-CE do Ministério da Fazenda e  Secretaria da 

Receita Federal do Brasil – SRFB – 3ª Região, continuamente desenvolve ações visando a construção da 

cidadania, através de uma abordagem onde o cidadão possa  entender  as  atividades  financeiras  do  estado, 

desde  a  arrecadação  até  os  gastos públicos,  bem  como do exercício do controle social.  

   

CURSOS  

• Disseminadores de Educação Fiscal – Módulo à distância (ESAF)   

Realização  de  curso  com  1050  participantes,  com  carga  horária  de  160  horas,  realizado  em  parceria  com 

as Secretarias de Educação do Estado e do Município de Fortaleza e Conselho Regional de Contabilidade - CRC,  

com Coordenação para o Estado do Ceará da Célula de Educação Fiscal - CEDUF.   

• Aprofundamento Teórico e Prático para Instrutores em Educação Fiscal   

Realização de curso contando com 30 participantes, promovido pela SEFAZ, SRFB, CENTRESAF, SEDUC e 

SME, com o apoio da Fundação SINTAF.   

•  Formação de Tutores em Educação Fiscal para cursos a distância  

Realização de curso promovido pela SEFAZ/ SRFB/ CENTRESAF/ SEDUC/ SME, Para 16 participantes. 

 • Cursos Presenciais em Educação Fiscal  

Realização de cursos com 510 participantes, com carga horária de 20h, destinados a professores do ensino 

público, realizados em Limoeiro do Norte, Morada Nova, Icó, Maracanaú, Canindé, Juazeiro do Norte, Barbalha,  

Camocim, Acaraú, Crato, Cruz, Milagres, Porteiras, Sobral, Pacatuba, Caucaia e Maranguape, coordenados pela  

Cooperativa de Profissionais em Educação – ÁGORA  

  



 •  Monitores de Educação Fiscal   

Realização de curso com carga horária de 20 horas, totalizando 454 participantes e destinados a alunos de escola 

pública, de nível médio, participante do Programa Sua Nota Vale Dinheiro, Programa Jovem Estagiário 

SEFAZ/SEDUC/SAS e Jovem Bombeiro Voluntário do Corpo de  Bombeiro, bem  como do Projeto Primeiro 

Passo da  STDS e do Projeto da Sociedade Cearense Eunice Weaver em Maranguape, com o objetivo de 

sensibilizá-los para aplicar em suas escolas, os conteúdos de ética, cidadania, função social do Tributo, 

documentos fiscais e noções de aplicações dos recursos públicos e controle de gastos pela sociedade.   

• Cidadania Fiscal 

Realização de  curso  para  os  servidores  terceirizados,  com  71  participantes  e  carga  horária  de  12  horas,  

capacitando-os sobre os temas de Educação Fiscal, Missão, Visão e Valores da SEFAZ.   

  

CONVÊNIO   

Continuidade do Termo de Cooperação Técnica e Assistência Mútua nº 01/2010 entre a STDS/SEFAZ, que teve  

como ação  inicial  a  capacitação  dos  instrutores  para  o  módulo  Cidadania  e  Educação  Fiscal,  ministrada 

por técnicos da SEFAZ. 

Este ano o módulo foi disseminado para 1958 jovens aprendizes do Projeto Primeiro Passo.  

  

PALESTRAS   

• Setor Educacional   

Participação de 729 alunos de 10 escolas das redes estadual e municipal de ensino, com o objetivo de   

sensibilizá-los para aplicação dos conteúdos de Educação Fiscal.   

• Setor Universitário 

Participação de 188 alunos da Universidade Estadual do Ceará e da Faculdade Católica Rainha do Sertão – FCRS  

em Quixadá, em Palestra sobre Educação Fiscal e Cidadania.  

• Sociedade  

Participação de 50 jovens estudantes de ensino médio de Escola Pública Estadual Júlia Giffone, abordando temas  

sobre Educação Fiscal, em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza, através do Programa  

CDL Móvel.  

Participação de 16 membros da Rede de Incubadora do Ceará - RIC do NUTEC, abordando temas sobre  

Educação Fiscal, ocorrido no Instituto Centro de Ensino Tecnológico - CENTEC.  

  



EVENTOS  

Realização de 3 Fóruns num total de 615 participantes, nos municípios de Ipú, Ibiapina e Maranguape, com o 

objetivo de divulgar o conteúdo do Programa de Educação Fiscal, visando sua interiorização.  

Realização de Oficina de Ensino a Distância para Tutores, com 40 participantes, em parceria com CENTRESAF/  

SEDUC/ SME e SEFAZ, visando alinhar as políticas da ESAF referente ao Curso de Disseminadores de 

Educação Fiscal.  

Participação na 47ª Reunião do Programa Nacional de Educação Fiscal em Brasília, onde foram apresentadas 

as diretrizes do planejamento das ações para o período de 2012 a 2014.  

Participação na Conferência Municipal sobre transparência e controle social, promovido pela Controladoria Geral  

da União - CGU e o município de Fortaleza, visando o CONSOCIAL, onde o tema Educação Fiscal foi inserido 

nas proposições do município de Fortaleza, que servirá de base para o plano nacional sobre transparência e 

controle social. 

Participação na Oficina de Mobilização Social pela Educação, promovida pela SEDUC e MEC, visando a 

interiorização da disseminação da educação fiscal nos municípios do Estado.   

Participação da audiência pública em Brasília na Câmara dos Deputados na Comissão de Educação e Cultura 

sobre a inclusão da Educação Fiscal como disciplina autônoma e transversal nos currículos do ensino   

fundamental e médio.  

Participação do Dia da Criança Cidadã, no Colégio Militar do Corpo de Bombeiros, promovido pela 

Controladoria Geral da União – CGU, Receita Federal e SEFAZ, onde desenvolvemos noções de cidadania a 

aplicação do Jogo “Corrida da Cidadania”, com 163 participantes.  

Participação de Audiência Pública na Câmara dos Deputados, Comissão de Educação e Cultura em Brasília, 

para debate sobre o tema “Educação Fiscal como disciplina autônoma e transversal nos currículos do ensino 

fundamental e médio” no dia 06 de dezembro de 2011, através do requerimento nº 109/2011 dos deputados 

Arthur Bruno e Fátima Bezerra.  

 Total de beneficiários com educação fiscal em 2011: 5.890  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 No ano de 2011 destacamos algumas ações que mostram aceitação e sustentabilidade do Programa, tais como:  

a) Inclusão do tema cidadania fiscal na missão de nossa Instituição; 

b) A consolidação da rede de educadores fiscais com representantes em cada CREDE/SEDUC/CEDUF, onde 

são articulados os projetos nas escolas, oriundos dos cursos de Educação Fiscal; 

c) Interiorização do Programa nos municípios, através de cursos direcionados para a professores em parceria 

com as Secretarias de Educação dos Municípios, com vistas a futura formação de Grupos de Educação 

Municipal 


