
RELATÓRIO ANUAL DE AÇÕES REALIZADAS PELA CEDUF

ANO 2013

O Programa tem por  objetivo  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.  Metas prioritárias e ações realizadas:

Metas Prioritárias - 2013 Realizado

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

9.450 Pessoas

Capacitar,  anualmente,  1.500  servidores 
públicos

1.599 Servidores Públicos Capacitados 

Realizar, anualmente, 5 eventos educativos 79 Eventos Educativos

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS

• Realização  de  curso  online  de  Disseminadores  de  Educação  Fiscal  para 

servidores  públicos,  em  parceria  com  a  Escola  Superior  de  Administração 

Fazendária – ESAF. O Curso de Disseminadores de Educação, com 120h/a, 

teve 455 participantes;

• Ministrado  para  colaboradores  terceirizados,  o  curso  com  12h/a,  teve  como 

resultado a capacitação de 164 pessoas que se encontram prestando serviços 

nesta secretaria, visando a formação de multiplicadores dos temas como Ética, 

Relação Estado e Sociedade, Cidadania e função social do tributo;



Capacitação de professores da Rede Pública Municipal  de Ensino de Iguatu e 

Aquiraz, com carga horária de 20h/a, os multiplicadores capacitados atuarão nas 

escolas da rede pública municipal. Foram formados 153 professores, sendo 125 

em Iguatu e 28 em Aquiraz;

• Realização do Programa TCM: Cidadania e Controle Social, parceria do Tribunal 

de Contas do Município com a SEFAZ, visando capacitar e atualizar agentes 

públicos  municipais,  a  fim  de  otimizar  seu  desempenho  como  gestor  dos 

recursos  públicos,  bem  como  levar  aos  membros  da  sociedade  civil  o 

conhecimento básico para que o cidadão possa exercer sua função como agente 

transformador  da  sociedade.  Municípios  abrangidos  Canindé,  Redenção, 

Tianguá, Aquiraz, Camocim e Sobral, no total foram capacitados 922 gestores e 

servidores públicos municipais;

• Ministrado  Curso  de  Tributação  e  Cidadania  Fiscal  para  104  alunos  de 

contabilidade e escolas profissionalizantes integrantes do Conselho Regional de 

Contabilidade, com o objetivo de proporcionar ao estudante universitário da área 

de contábeis uma visão cidadã do sistema tributário brasileiro. Além das aulas 

teóricas, o curso proporcionou visitas técnicas aos órgãos de fazenda municipal, 

estadual e federal, o que contribuiu para melhoria da imagem institucional dos 

Fiscos;

• Ministrado  Curso  de  Cidadania  Fiscal,  visando  preparar  instrutores  para 

trabalhar  como multiplicador  junto  aos alunos do Projeto  Primeiro  Passo,  da 

Secretaria  do  Trabalho  e  Desenvolvimento  Social  –  STDS,  tendo  o  evento 

capacitado 19 integrantes;

• Ministrado Curso de Cidadania Fiscal Para alunos do Projeto Primeiro Passo, o 

curso foi ofertado para 3 (três) turmas de alunos do ensino médio, estagiários do 

Projeto  Primeiro  Passo,  perfazendo um total  de  61 participantes  capacitados 

diretamente pela Célula de Educação Fiscal e 1.364 capacitados por intermédio 

por  multiplicadores  da  Secretaria  de  Trabalho  e  Desenvolvimento  Social. 



Referidos alunos terão o papel de disseminar o conteúdo em suas escolas e na 

comunidade;

• Ministrado Curso de Cidadania Fiscal, para universitários, o curso foi aplicado na 

Faculdade Ateneu em Fortaleza e na Universidade Vale do Acaraú em Iguatu 

como atividade extracurricular e complemento da formação dos alunos desta 

Instituição  de Ensino  Superior.   Diante  disso,  o  curso  Cidadania  Fiscal  para 

Universitários  busca  incentivar  no  estudante  uma  formação  crítica  e  cidadã, 

conforme  diretrizes  da  Lei  de  Bases  de  Educação,  fomentando  a 

indissociabilidade  entre  ensino,  pesquisa  e  extensão.  Dividido  em  cinco 

módulos,  o  curso  atendeu  a  formação  de  109  estudantes  universitários  de 

diversos cursos;

• Ministrado  cursos  de  Noções  de  Cidadania  Fiscal  para  Moradores  de 

Comunidades,  com  o  objetivo  de  proporcionar  aos  moradores  uma  reflexão 

inicial acerca da cidadania fiscal, no intuito de contribuir para sua emancipação 

social  e  humana,  o  curso  foi  ofertado  para  moradores  das  comunidades 

próximas às unidades da Sefaz. Foram formadas três turmas, sendo os alunos 

moradores das Comunidades Poço da Draga, Moura Brasil e Graviolas, todas 

próximas  às  unidades  fazendárias,  em  Fortaleza,  somando  um  total  de  41 

participantes;

• Sensibilização do público interno, o Projeto Educação Fiscal Itinerante objetiva 

disseminar de forma crítica e reflexiva os conteúdos da Educação Fiscal no local 

de trabalho do servidor e do colaborador fazendário. A ideia é que o público 

interno possa refletir como e em que medida o Programa de Educação Fiscal 

pode ser inserido no exercício das suas atividades funcionais e no cotidiano. No 

momento em que o agente do Fisco incorporar a essência da Educação Fiscal, é  

possível a práxis do PEF e, por conseguinte, uma nova cultura tributária.   Em 

2013, o Projeto foi desenvolvido nas seguintes unidades: Cexat Sobral, Cexat 

Água  Fria,  Cexat  Barra  do  Ceará,  Cexat  Centro,  Cexat  Parangaba,  Cexat 

Messejana, Cesut, Cexat Caucaia, Cexat Maracanaú e Cemas. Ao total, foram 

229 servidores e colaboradores que demonstraram estar abertos e disponíveis 



para conhecer os temas abordados, reforçando sua importância no âmbito da 

instituição;

• Sensibilização do público externo, com a realização de Oficinas no Centro de 

Ensino Tecnológico – CENTEC, no CENTRESAF em Fortaleza, com a avaliação 

de tutores do Curso de Disseminadores e do público infantil no Instituto Lourdes 

Viana,  com  o  total  de  55  participantes.  Na  Escola  Estadual  de  Ensino 

Profissionalizante Júlio França, foram realizadas três oficinas que levaram aos 

3.400 alunos do ensino médio profissionalizante, temas relevantes para a sua 

formação cidadã, assim definidas:

1ª Oficina: “EU, TU, ELE, NÓS SOMOS TODOS CIDADÃOS”, abordagem que 

teve como objetivo analisar os conceitos de cidadão e cidadania, destacando os 

principais direitos e deveres do cidadão.

2ª Oficina: “A IMPORTÂNCIA DA HONESTIDADE”, fomentando a reflexão acerca 

do valor da honestidade no plano individual e coletivo.

3° oficina “EDUCAÇÃO FISCAL: UM CAMINHO PARA O PLENO EXERCÍCIO DA 

CIDADANIA”, destinada a alunos do 3º ano do ensino médio, teve como objetivo 

incentivar  e  prepará-los  para  participação no Concurso Regional  de  Educação 

Fiscal  realizado de mesmo nome.

• Realização de palestras, com o objetivo de levar à população o conhecimento 

básico  e  as  ferramentas  que  possibilitem  o  cidadão  a  atuar  como  agente 

transformador da sociedade e conhecer os mecanismos de controle social dos 

recursos públicos. A metodologia e a abordagem dependem do público, que se 

dividem entre servidores, estudantes de nível médio, estudantes universitários e 

ONGs. Foram realizadas, no total  de 35 palestras, ministradas por servidores 

lotados  na  Célula  de  Educação  Fiscal  –  CEDUF,  sensibilizando  2.374 

participantes.


