
 
 

 
 

RELATÓRIO ANUAL DE AÇÕES REALIZADAS PELA CEDUF 
 

ANO 2012 

 
O Programa Nacional de Educação Fiscal, objetiva a conscientização dos cidadãos sobre a função social dos 
tributos e de sua responsabilidade no controle da aplicação desses recursos por meio de exercício da cidadania, 
buscando, assim, a constituição de uma sociedade mais livre, justa e solidária. 
 
Ações desenvolvidas: 
 
 

CAPACITAÇÃO  
 

1. CURSO ONLINE 
 

Curso de Disseminadores de Educação Fiscal (módulo a distancia) 
 

      Promovido pela Escola Superior de Administração Fazendária – ESAF, sob a coordenação da SEFAZ/CEDUF, o 

Curso de Disseminadores de Educação Fiscal destinado principalmente a professores das redes municipal e 

estadual de ensino (SEDUC/SME), universitários (Centro Universitário Christus/FATENE) e sociedade civil 

(CRC e outros), alcançou, neste exercício, a meta de 1.276 alunos aprovados.  

 
2. CURSO SEMI-PRESENCIAL 

 
Formação de tutores de EAD 
 

A Escola Superior de Administração Fazendária, por meio da SEFAZ em parceria com o CETRESAF, SEDUC e 
SME realizou a formação de 19 tutores para atuar no Curso de Disseminador de Educação Fiscal (módulo a 
distância) 

 
3. CURSOS PRESENCIAIS 

 
O Programa ministrou neste exercício um total 2.448 (dois mil quatrocentos e quarenta e oito) participantes nos 
diversos cursos ministrados conforme especificado abaixo: 

1. Curso de aprofundamento para instrutores em Educação Fiscal;  
2.  Curso de Educação Fiscal para a Cidadania, ministrado em 05 (cinco) municípios do Ceará;  
3. Curso “Cidadania Fiscal” destinado a estagiários e terceirizados da SEFAZ; 
4. Curso de Monitores de Educação Fiscal destinado a estagiários do Programa Sua Nota Vale Dinheiro e 

Projeto Bolsa Educação e incentivo à Profissionalização de jovens estudantes. 
 



SENSIBILIZAÇÃO 

 
A Célula de Educação Fiscal realizou este ano 47 palestras nos mais diversos segmentos da sociedade, incluindo 
instituições públicas e privadas, fortalecendo o exercício da cidadania e sensibilizando 2.679 cidadãos sobre seu 
papel na construção de uma sociedade mais justa e humana. 
 

SEMINÁRIOS 
 
Trabalhando os conteúdos de Educação Fiscal foram realizados dois seminários temáticos cujos temas foram: 
“Sustentabilidade Ética, Novos paradigmas para o serviço público” e “Lei de Acesso à Informação e Índice de 
Transparência e Cidadania Fiscal”, para 264 servidores fazendários. 

 

EVENTOS 

 
1.  Conferência Livre sobre Transparência e Controle Fiscal 

 
Realizada em parceria com a CGU e SINTAF, servindo como etapa preparatória para a 1ª Conferência Nacional 
de Transparência e Controle Social, onde foram apresentadas 20 propostas e contou com a participação de           
90 representantes da sociedade civil e servidores públicos. 

 
 

2. 50ª REUNIÃO DO GRUPO DE EDUCAÇÃO FISCAL NACIONAL  – GEF 
 

      Fortaleza foi sede da 50ª Reunião do Grupo de Educação Fiscal Nacional – GEF, contando com a presença de    

65 representantes das Secretarias de Fazenda e Educação dos Estados e do Distrito Federal, Receita Federal 

(Regiões Fiscais), Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e da ESAF.  

 

 PROJETOS DE EDUCAÇÃO FISCAL 

 
O Estado do Ceará participou da 1ª edição do “Prêmio Nacional de Educação Fiscal” promovido pela 
FEBRAFITE, com  a inscrição de 18 projeto, onde a escola EEM PROFESSORA THEOLINA DE MURYLLO 
ZACAS, do Município de Bela Cruz (CE) teve seu Projeto “Responsabilidade Social e Consciência Fiscal. Um 
Binômio Essencial para a cidadania”,  na lista dos 10 melhores projetos do País. 

 
 
 
Diante do exposto informamos que o Programa de Educação Fiscal do Estado do Ceará – PEF, por intermédio da 
Célula de Educação Fiscal/SEFAZ, alcançou a meta de 8.017 (oito mil e dezessete) pessoas sensibilizadas, 
capacitou 1.567 servidores públicos e realizou 71 eventos no exercício de 2012. 

 


