
      

 
 

 
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, e está albergado pela missão da SEFAZ “Captar e 

gerar os recursos financeiros para o desenvolvimento sustentável do Estado a 

promover a cidadania fiscal”. 

 
CÓD INICIAT IVA CÓD PRODUTO PROGRAMADO REALIZ ADO

002.1.01 396 3500 7.466

002.1.02 409 1500 378

002.1.03 237 5 8

002.1.04 1046 100 473

Sensibilização e 
disseminação da 
Educação Fiscal.

PARTICIPAÇÃO 
EM EVENTO 
APOIADA

Realização de 
formações presenciais e 
à distância.

PESSOA 
CAPACITADA

Realização de 
atividades sobre o tema 
Educação Fiscal para o 
ensino fundamental e 
médio e fomento à 
pesquisa e à extensão 
universitária.

EVENTO 
REALIZADO

Formações em 
Educação Fiscal para 
servidores e 
terceirizados para 
atuarem como agentes 
de cidadania.

SERVIDOR 
CAPACITADO

 
 
 
PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS 
 
I – Sensibilização 
 

Realização de palestras temáticas para os diversos públicos do ensino 

fundamental ao superior, bem como servidores públicos, objetivando a 

sensibilização para importância da tributação no cotidiano social. 

 



Foram ministradas palestras de sensibilização sobre os temas 

desenvolvidos pela educação fiscal: Educação Fiscal no Contexto Social; Relação 

Estado-Sociedade; Função Social dos Tributos e Gestão Democrática dos 

Recursos Públicos; além do desenvolvimento de projetos pedagógicos e 

estruturação dos NAF – Núcleos de Apoio Fiscal, ligados aos cursos de Ciências 

Contábeis, para apoiar a comunidade no tocante a serviços e obrigações 

acessórias junto aos fiscos locais. 

Palestras realizadas no Instituto Lourdes Viana, na EEP Joaquim Moreira 

Sousa, Escola Superior de Magistratura, Faculdades 7 de Setembro, no Workshop 

Regional de Educação Fiscal da 3a. Região Fiscal, no Poço da Draga e na cidade 

de Maranguape, na semana universitária na FA7 – Faculdade 7 de Setembro, 

palestras para estruturação dos NAFs (UECe, Unichristus, UFC, Receita Federal), 

Projeto educação fiscal “A matemática por trás dos impostos” (Escola Estefânia 

Matos – Itapajé). 

 
II – Formação e Capacitação 
 
 Foram realizados os seguintes cursos: 
 
1. Capacitações presenciais e à distância, objetivando a formação de 

disseminadores dos temas de Educação Fiscal na sociedade para a consolidação 

da cidadania fiscal; 

2. Capacitações presenciais e curso Disseminadores de Educação Fiscal – DEF, 

na modalidade a distância; 

3. Curso presencial de finanças públicas e educação fiscal para jornalistas;  

4. Curso de cidadania fiscal para alunos de ensino técnico;  

5. Curso de educação fiscal e cidadania para professores; 

6. Curso Educação Fiscal para Agentes do Fisco com a participação de 21 

servidores fazendários;  

7. Curso introdutório de educação fiscal com participação de 48 terceirizados;  

8. Curso para 176 servidores públicos estaduais, dos órgãos da administração 

direta e indireta, sobre taxas, tarifas e preços públicos, módulo de educação fiscal. 

9. Curso de Introdução à Tributação Ambiental, para servidores públicos. 



 
III – Eventos 
 
1. Fóruns realizados nas Escolas de EFM Prof Joaquim Moreira da Silva e Ma. 

Ângela da Silveira Borges, objetivando a inclusão do Tema Educação Fiscal nos 

projetos pedagógicos das escolas; 

2. Oficinas de cidadania realizadas na Universidade Federal do Ceará - UFC e 

FA7; 

3. Projeto Educação Fiscal Itinerante nas unidades internas da SEFAZ (o projeto 

visa o chamamento do servidor fazendário ao papel de agente disseminador da 

Educação Fiscal). 

4. Participação no encerramento do Projeto Educação Fiscal, do município de 

Maranguape, cujo o projeto foi escolhido entre os 10 melhores de um total de 141 

inscritos no Prêmio Nacional de Educação Fiscal da FEBRAFITE. 

5. Participação da 4ª Edição do Prêmio de Educação Fiscal em Aquiraz e na 

comissão julgadora no Prêmio SEFIN de Educação Fiscal, na cidade de Fortaleza. 

6. Implantação do Projeto Piloto, da criação do game “Cidadão Infiltrado”, 

utilizando a ferramenta edmodo, cujo objetivo é a viabilização dos temas de 

educação fiscal em linguagem lúdica e interativa. 

7. Apoio na realização do III Concurso Regional de Redação do Programa de 

Educação Fiscal, da 3ª Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação 

-  Crede de Acaraú, como envolvimento de 22 escolas estaduais, dos municípios 

pertencentes a esta CREDE. 

 

IV – Perspectivas 

 

1. Desenvolvimento de Grupos Municipais de Educação Fiscal, em parceria com o 

Instituto do Desenvolvimento das Cidades (IDECI) e Fundação SINTAF, Termo de 

Acordo Assinado, no Projeto Gestão Fiscal Eficiente. 

2. Formatação de um curso de Educação Fiscal, na modalidade à distância, a 

partir de adaptação do material didático próprio. 



3. Implementação do jogo “Cidadão Infiltrado”, com ferramenta de aprendizagem 

dos conceitos de Educação Fiscal. 

4. Desenvolver projeto de extensão universitária com os temas relacionados à 

Educação Fiscal e Cidadania, junto a universidades e faculdades parceiras. 

5. Desenvolvimento de projeto de identidade visual para consolidação do PEF 

Ceará, junto ao público interno e externo. 

6. Concepção e desenvolvimento do projeto para disseminação em escolas 

públicas e privadas, a partir de engajamento em eventos culturais e educativos. 

7. Implantação de uma disciplina optativa intitulada “Educação Fiscal e Cidadania”, 

a ser ministrada em curso de graduação, previsto o Projeto Piloto, na Faculdade 7 

de Setembro. 

 

Convém mencionar que a meta de capacitação não foi atingida, em face do 

contingenciamento financeiro, da ESAF e da SEFAZ, bem como dos parceiros do 

Grupo Estadual de Educação Fiscal no Ceará, que restringiram o número de 

vagas e quantidade de cursos. 

 

 

Fortaleza, 15 de dezembro de 2016. 

 

 

Argemiro Torres Neto 

Orientador da Célula de Educação Fiscal e  

Responsabilidade Socioambiental - CEDUF 

 


