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EDUCAÇÃO FISCAL

Programa 011 - Cidadania Fiscal: 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 - 2014 Realizado
Sensibilizar,  anualmente,  3.500 pessoas através  das  ações de 
Educação Fiscal 

14.710 Pessoas

Capacitar, anualmente, 1.500 servidores públicos 395 Servidores Públicos Capacitados

Realizar, anualmente, 5 eventos educativos 32 Eventos Educativos

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS

I – Sensibilização

Atividade realizada por meio de Palestras ministradas para professores e alunos de 
ensino médio e   fundamental, da rede pública e particular, principalmente no interior do 
Estado  (São  Gonçalo  do  Amarante,  Iguatu,  Pentecoste,  Sobral,  Horizonte)  e  para 
Universidades (Fametro, Uva, Unifor, Unichristus e Faculdade 7 de Setembro) e também, 
para servidores ativos e inativos dos fiscos, perfazendo um total de 12 palestras com 582 
participantes. Tais eventos visam difundir o conhecimento e a disseminar os conceitos de 
Educação  Fiscal  (ÉTICA,  CIDADANIA,  SISTEMA TRIBUTÁRIO,  CONTROLE  SOCIAL, 
ORÇAMENTOS).

II – Capacitação

A capacitação realiza-se por meio de três cursos básicos; o de: “Disseminadores de 
Educação Fiscal, e de “Tutores para o curso de Disseminadores”, ambos com carga horária 
de  120/horas  no  modelo  EAD,  (ensino  a  distância),  em  parceria  com  a  Escola  de 
Administração Fazendária - ESAF do Ministério da Fazenda, destinado preferencialmente a 
professores da rede pública de ensino e servidores públicos, bem como o de “Cidadania 
Fiscal”  no  modelo  Presencial  com  20h  de  carga  horária  destinado  a  servidores  e  a 
sociedade. Foram realizados 11 cursos ministrados para 395 participantes.

Neste  ano,  a  meta  de  capacitação  não  foi  atendida,  devido  à  ESAF,  não  ter 
disponibilizado  vagas  suficiente  para  o  aludido  curso  de  Disseminadores,  onde 
preferencialmente o professor e o servidor público é participante. 
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III – Eventos

- Realização do V Seminário Estadual de Educação Fiscal, com tema “15 anos do 
Programa de Educação Fiscal do Estado do Ceará - Memórias e Perspectivas, com o apoio 
da Fundação Sintaf, com 184 participantes, onde na ocasião foi feito o lançamento de um 
e-book  com  25  artigos  relativos  a  temas  de  Educação  Fiscal,  sendo  8  artigos  de 
conteudistas convidados e 17 artigos resultantes de uma seleção via edital, destinado a 
servidores fazendários e universitários.

-  Desenvolvimento  de  um  projeto  em parceria  com a  Secretaria  de  Trabalho  e 
Desenvolvimento Social, destinado a integrantes do Projeto Primeiro Passo, cujo público-
alvo são jovens e adolescentes na faixa etária de 16 a 24 anos, de escolas públicas de 
ensino fundamental  e médio,  capacitando desta forma para a inserção no mercado de 
trabalho, com temas relacionados a Educação Fiscal, com 5.040 participantes.

Implementação de Projeto que refere-se a inclusão da matéria de Educação Fiscal 
de  forma  transversal  no  projeto  pedagógico  da  13º  Coordenadoria  Regional  de 
Desenvolvimento da Educação, sediada em Acaraú, abrangendo os municípios: Cruz, Bela 
Cruz, Itarema, Jijoca de Jericoacoara, Marco, Morrinhos, totalizando 18 escolas dos temas 
de Educação Fiscal em suas disciplinas com abrangência de 8.000 alunos participantes. 

Participação no Projeto do TCM - Caravana da Cidadania, na cidade de Pentecoste 
com a  presença  de  representantes  de  21  municípios  vizinhos,  no  evento  Gincana  da 
Cidadania, com colégios das Redes Municipal e Estadual de ensino, com 150 participantes. 

Publicação de material didático para ensino médio, fundamental e universitário, por 
meio  de  contrato  com  a  Fundação  Demócrito  Rocha  visando  a  produção  de  5  livros 
didáticos para o público acima mencionado, totalizando 35.000 unidades

Implantação  de  02  (dois)  NAFs,  Núcleo  de  Apoio  Contábil  e  Fiscal,  um  na 
Universidade de Fortaleza e o outro na Faculdade Estácio de Sá - Núcleo da Parangaba, 
juntamente com a 3º Região Fiscal da Receita Federal - SEFAZ e Secretaria de Finanças 
do Município e Conselho Regional de Contabilidade com objetivo de atuar como Centro de 
Aprendizagem dos alunos de contabilidade, objetivando instruir sobre 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. 
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