
 
 
 

 
 

EDUCAÇÃO FISCAL 
 
 
O Programa de educação fiscal – PEF Ceará completou 21 anos de atividade em 
2019. Ao longo de sua história tem buscado disseminar conceitos relevantes para 
a formação de uma cultura de participação e controle social nos diversos 
segmentos nos quais atua, com destaque para escolas públicas e universidades 
públicas e privadas. Tem sido desde seu inicio, sob responsabilidade da 
Assessoria de Desenvolvimento Institucional – ADINS e posteriormente como 
Célula de Educação Fiscal – CEDUF, reconhecido como um dos melhores 
programas de educação fiscal e cidadania no Brasil. A continuidade de sua 
trajetória de sucesso é desafio e estimulo constante. 
 
O novo modelo de gestão da Sefaz, Decreto 33.091/2019, alterou a estrutura do 
PEF incorporando o programa às atividades desenvolvidas pela Assessoria de 
Relações Institucionais – ARINS. O novo formato organizacional possibilitou a 
consolidação da educação fiscal como um tema a ser agregado, de forma 
transversal, aos programas e projetos desenvolvidos e/ou acompanhados pela 
equipe Arins, o que resulta em avanços consistentes da temática nas ações 
fazendárias. Entre elas: Programa Sua Nota Tem Valor, Governança 
Interfederativa, Programa de Conformidade Tributaria – Pai D’égua, publicações e 
comunicações institucionais etc. Assim sendo, caminhamos para que a educação 
fiscal se torne uma premissa no cotidiano das ações da Sefaz. 
 
 

 
CÓD 

 
INICIATIVA 

 
CÓD 

 
PRODUTO 

 
PROGRAMADO 

 
REALIZADO 

 
 
 

002.1.01 

 
Sensibilização e disseminação da 
Educação Fiscal 
 

 
396 

 
PARTICIPAÇÃO EM 
EVENTO APOIADA 

 
 

3.500 

 
 

4320 

 
002.1.02 

Realização de formações presenciais e 
à distância 

 
409 

 
PESSOA CAPACITADA 

 
1.500 

 

 
3805 

 
 

002.1.03 

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

 
 

237 

 
 

EVENTO REALIZADO 

 
 

5 

 
 

5 

 
002.1.04 

 

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

 
1046 

 
SERVIDOR 

CAPACITADO 

 
400 

 
146 

 
Público sensibilizado nos eventos da iniciativa 237: 413 participantes  
Participação Ceará Científico: 2000 visitantes  
Total de pessoas envolvidas diretamente nas ações de educação fiscal: 10.684 



 
 
PRINCIPAIS MOMENTOS  
 
I - Sensibilização 
 
 As atividades de sensibilização para os temas relativos à educação fiscal 
foram realizadas para diversos públicos e com um amplo espectro de assuntos. 
Destacando-se: 
 

 
- Apresentação do PEF aos gestores de escolas estaduais de tempo integral; 
 
- Eventos “Dialoga Sefaz” promovendo a transparência, a participação e o 

engajamento de profissionais e estudantes nos assuntos fazendários; 
 

 
- Participação em concursos de educação fiscal promovidos por parceiros 

como a Secretaria de Finanças de Fortaleza e a Coordenadoria Regional 
de Educação – CREDE 03 Acaraú; 

 
- 3º Seminário de Educação Fiscal promovido pela Universidade Federal do 

Cariri; 
 
- Projeto Escola no Fisco com visitas à Sefaz de escolas públicas e privadas;  
 
- Estande do Programa de Educação Fiscal – PEF no maior evento cientifico 

de alunos de escolas estaduais. O Ceará Científico que aconteceu de 04 a 
06 de dezembro teve visitação estimada em 1000 pessoas/dia. Além do 
estande para divulgar o PEF, foi realizado um game com perguntas e 
respostas abordando a temáticas da tributação e cidadania mobilizando o 
público presente; 

 
 
 
II - Formação e Capacitação 
 
  

- 01 (um) Curso de Educação Fiscal, modalidade a distância, promovido em 
parceria com a Escola de Gestão Pública – EGP. Com cerca de 500 
inscritos, a formação foi concluída com aprovação de 104 participantes; 

 
- Disciplina eletiva de educação fiscal com 40 horas/aula em 63 escolas de 

tempo integral com 1848 alunos participantes; 
 



-  Formação em educação fiscal para alunos da CREDE Acaraú em 
preparação para o Enem atrelado ao concurso de redação, com 1800 
alunos participantes; 

 
 
III - Eventos 
 

- Seminário de 21 anos do PEF; 
 
- Ciclo de palestras no Centro de Formação Grau Técnico; 

 
- Conat Itinerante com sessões realizadas na Faculdade CDL, Centro 

Universitário Estácio e Ordem dos Advogados do Brasil – OAB Ceará; 
 

 
IV – DESTAQUES 
 
- Aprovação de criação do GT – 66 por meio do Ato COTEPE/ICMS nº37/2019 
que institui grupo para definir a política do Programa Nacional de Educação Fiscal 
– PNEF entre outros objetivos para fortalecimento da educação fiscal em âmbito 
nacional, especialmente após a extinção da Escola de Administração Fazendária – 
ESAF, até então coordenadora nacional do Programa; 
 
- A regulamentação da Lei 16.697/2018 que institui o PEF como política pública e 
estabelece recursos próprios, por meio da publicação do Decreto 33.325/2019 
também possibilita a promoção da educação fiscal no âmbito das diversas 
instituições da administração direta que passam a compor o Grupo de Trabalho 
Intersetorial: Sefaz, Seduc, Seplag, Secitece, CGE e Scidades. Além de 
estabelecer uma série de atribuições para fortalecimento da educação fiscal a ser 
desenvolvida em parceria com as secretarias. O GT realizou duas reuniões e já 
estabeleceu ações a serem implementadas em 2020, especialmente para 
sensibilização dos seus grupos de servidores e colaboradores; 
 
- Publicação de e-book “21 anos do Programa de Educação Fiscal: cidadania 
fiscal em uma era disruptiva”. Com 21 artigos de autores convidados e 
selecionados em edital, o livro compõe o material didático do programa e torna-se 
referência para pesquisas; 

 
 
Desafios para 2020 
 
- Ampliar a equipe lotada na Arins com atuação específica na educação fiscal para 
foco no acompanhamento e monitoramento das atividades; prospecção de novos 
parceiros e proposição de novas metodologias de aplicação da temática. A equipe 
com um número muito restrito de pessoas como acontece atualmente, dificulta a 
ampliação do PEF pela impossibilidade de atender à demanda de sensibilização e 



demais desdobramentos de implementação do PEF em instituições públicas e 
privadas em todo o território cearense; 
 
- Sensibilizar os servidores fazendários e colaboradores para ampliar a rede de 
disseminadores, ofertando capacitação, e assim contar com mais pessoas no 
desenvolver de atividades de educação fiscal nos diversos segmentos de atuação, 
ampliando o escopo de atuação; 
 
- Implementar o Projeto Educação Fiscal em Ação oriundo do Profisco com 
previsão de produtos em variados formatos e com públicos diversos possibilitando 
visibilidade e incremento do público sensibilizado, o que deve resultar em mais 
parcerias, permitindo traçar atividades que garantam a sustentabilidade do 
Programa. 
 
- Proporcionar formação de educação fiscal e cidadania para servidores públicos 
estaduais para disseminar a importância do servidor-cidadão no atendimento das 
demandas da sociedade e na oferta de políticas públicas; 
 
- Ampliar o número de escolas de tempo integral com a eletiva de educação fiscal 
e estender para escolas profissionalizantes e regulares a oferta do tema para 
professores e alunos; 
 
- Resignificar a parceira com Receita Federal, Secretarias Municipais de Finanças 
e CRC para a formação dos NAF’s agregando valor de atuação no campo da 
educação fiscal, por meio de capacitação e oferta de bolsas de pesquisa; 
 
- Aumentar o número de programas municipais de educação fiscal oficialmente 
implementados; 
 
 
 

 
 

Fortaleza, 27 de dezembro de 2019. 
 

Imaculada Maria Vidal da Silva 
Gestora do Programa de Educação Fiscal - PEF 


