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EDUCAÇÃO FISCAL

Programa 011 -  Cidadania Fiscal: O Programa tem por objetivo a conscientização,  o
compartilhamento e a interação com a sociedade,  sobre a função socioeconômica dos
tributos e o controle dos recursos públicos, por meio do exercício da cidadania, estando,
ainda, albergado pela missão da Sefaz de “Captar e gerar os recursos financeiros para o
desenvolvimento sustentável do Estado a promover a cidadania fiscal”.

Metas Prioritárias - 2014 Realizado

Sensibilizar,  anualmente,  3.500 pessoas através  das  ações de
Educação Fiscal 

 7.530 Pessoas

Capacitar, anualmente, 1.500 servidores públicos  895 Servidores Públicos Capacitados

Realizar, anualmente, 5 eventos educativos 40 Eventos Educativos

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS

I - Sensibilização

Atividade realizada por meio de palestras ministradas para professores e alunos dos
ensinos médio, fundamental e profissionalizante na capital e no interior do Estado (Iguatu,
Milagres, Horizonte, General Sampaio e Sobral), para unidades de ensino superior (Unifor,
Universidade do Vale do Acaraú – Sobral e Centro Universitário Estácio de Sá) e com a
Faculdade  da Câmara  de Dirigentes  Lojistas  de Fortaleza  no  Projeto  CDL Móvel,  nos
bairros  de Fortaleza,  perfazendo  um total  de  13  palestras  com 974  participantes.  Tais
eventos visam difundir e compartilhar os conceitos que o Programa de Educação Fiscal
dissemina, tais como Ética, Cidadania Fiscal, Gasto Público, Sistema Tributário Nacional,
Controle Social, Gestão Fiscal e Ajuste Fiscal.

II - Capacitação

Foram realizados os seguintes cursos:

1) Disseminadores de Educação Fiscal (DEF) e “Atualização de Conteúdo - DEF II”,
em parceria com a Escola de Administração Fazendária (ESAF) do Ministério da Fazenda,
destinados preferencialmente para professores da rede pública de ensino e universitários.

2) Cidadania Fiscal para Universitários.

3) Cidadania Fiscal para Agentes do Fisco (servidores da Sefaz).
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4) Educação Fiscal e Cidadania, em parceria com Centresaf-CE, Receita Federal 3ª
Região Fiscal, Secretarias de Finanças e da Educação de Fortaleza e Sefaz, destinado a
professores da rede municipal de Fortaleza para disseminar os conteúdos de Educação
Fiscal nas escolas de tempo integral.

Ao total, foram ministrados 10 cursos com 895 participantes.

Neste ano, em face do contingenciamento financeiro, a Esaf e a Sefaz, bem como
os parceiros do Grupo Estadual de Educação Fiscal no Ceará, restringiram o número de
vagas e quantidade de cursos.

III - Projetos

1)  Projeto  Educação  Fiscal  nas  Escolas,  na  Coordenadoria  Regional  de
Desenvolvimento  de Educação em Acaraú,  abrangendo os seguintes  municípios:  Cruz,
Bela Cruz, Itarema, Jijoca de Jericoacoara, Marco e Morrinhos, cuja aplicação se deu de
forma transversal nas diversas disciplinas, e em 02 escolas municipais de Fortaleza.

2) Projeto de Cidadania Ativa, em parceria com a Universidade de Fortaleza, em 02
escolas de Fortaleza.

3) Instalação do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) no Centro Universitário
Estácio de Sá, Unidade Moreira Campos, em Fortaleza, em parceria com a Receita Federal
da 3ª  Região  Fiscal,  Secretaria  de  Finanças  do  Município  de  Fortaleza  e  Conselho
Regional  de  Contabilidade,  com objetivo  de  atuar  como  Centro  de  Aprendizagem dos
alunos de contabilidade, visando instruir sobre o funcionamento e a finalidade dos fiscos
para  produção  de  estudos  e  aproximar  a  Academia  aos  Fiscos,  bem  como  transmitir
conhecimento aos universitários a respeito dos serviços disponibilizados pelos órgãos da
administração  fiscal.  O  NAF  atua,  portanto,  como  extensão  universitária,  formando  o
estudante universitário, o professor e permitindo o acesso aos serviços do Fisco por parte
da Comunidade. 

4) Educação Fiscal Itinerante, projeto destinado aos servidores fazendários em sua
unidade de trabalho, ocasião em que são feitos diálogos entre a equipe da Ceduf com os
servidores da unidade visitada, de modo a inserir  os conteúdos da Educação Fiscal de
forma critica e reflexiva no cotidiano do servidor, promovendo, uma nova cultura tributária e
fortalecendo a figura do servidor cidadão.

5) Universidade no Fisco, por meio do qual universitários visitam à Sefaz, a fim de
conhecer a instituição, as atividades desenvolvidas, propiciando uma maior aproximação
do Fisco com a academia e contribuindo para uma nova percepção em relação às finanças
públicas do Estado do Ceará. 

Ao total, participaram desses projetos 5.517 pessoas
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IV – Eventos

- Realização de 04 Seminários, sendo 02 direcionados aos servidores da atividade
de Fiscalização de Trânsito de Mercadorias da Sefaz sobre Cidadania Fiscal e o papel do
Servidor Cidadão, 01 Seminário sobre a nova Lei das Taxas e Cidadania Fiscal destinado a
todos os gestores financeiros dos órgãos públicos do Governo do Estado, e um Seminário
“Cidadania Fiscal como alternativa para a Crise Financeira”, em Sobral, para estudantes
universitários da Universidade do Vale do Acaraú.

Participaram desses seminários 588 pessoas

-  Realização do 1º  Fórum de Educação Fiscal  e  Cidadania,  ocasião em que foi
lançada  a  nova coleção  de  livros  de  Educação  Fiscal  e  Cidadania,  destinados  a
professores e alunos do Ensino Fundamental II e Médio e para o público universitário, com
130 participantes.

-  Realização  de  um  concurso  de  Redação  sobre  Educação  Fiscal  na  Escola
Estadual  de  Educação  Profissional  Júlio  França,  na  cidade  de  Bela  Cruz,  com  321
participantes.

- Participação no Mutirão de Conciliação Fiscal, iniciativa do Governo do Estado do
Ceará e da Prefeitura Municipal de Fortaleza, alinhado ao Programa de Conciliação Fiscal
promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pelo Tribunal de Justiça do Estado
do Ceará, com um stand de divulgação do Programa de Educação Fiscal do Estado do
Ceará, sensibilizando o contribuinte sobre a função socioeconômica dos tributos.

V – Programa de Responsabilidade Socioambiental

Foram  promovidos  04  cursos  em  parceria  com  a  Fundação  Sintaf,  Sintaf  e
Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social  (STDS), na sala do Projeto Social  na
dependência da Sefaz, tendo sido concluídos 02 cursos “Auxiliar Administrativo” e “Auxiliar
Turístico”,  albergados  pelo  Programa  Primeiro  Passo  da  STDS  e  02  cursos  (em
andamento)  de  “Informática  Básica”  e  “Robótica”,  dentro  do  Programa  Criando
Oportunidades  direcionados  para  moradores  de  comunidades  próximas  às  unidades
fazendárias. Ao total, foram capacitados 90 jovens. 

Fortaleza, 10 de dezembro de 2015.

Argemiro Torres Neto 
Orientador da Célula de Educação Fiscal e 
Responsabilidade Socioambiental (Ceduf)


