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A Educação Fiscal em 2016

O “braço” da Secretaria da Fazenda que atende a sociedade, orientando o
cidadão com informações e conceitos sobre a gestão fiscal, favorecendo a
compreensão e a intensificação da participação social nos processos de
geração, aplicação e fiscalização dos recursos públicos é a Educação fiscal,
uma das duas áreas fins da Fazesp.
Missão difícil, uma vez que nossa área de atuação abrange todos os cidadãos
paulistas e, por conta do passivo histórico de relação conflituosa entre Estado x
Sociedade. O desafio é grande, mas a causa é nobre e devagar estamos
ampliando a cada dia nossa área de atuação e alcançando nossos objetivos.
Por isso, compartilhamos neste fim de ano algumas informações e números
atingidos pela educação fiscal.
1 – Dados quantitativos de número de ações da Educação Fiscal
(gráfico divido por grupo de ações e por modalidade ofertada)

O primeiro gráfico demonstra o número de ações ofertadas dividido por tipo de
ação (educacionais, institucionais, organizacionais, sociais e tributárias).
Percebe-se que todas as cinco categorias tiveram ações no ano corrente, com
grande concentração na área educacional, com um público total de 7.049
pessoas atendidas nesse grupo. Por outro lado, as ações sociais não foram tão
expressivas quanto ao número de ações, mas tiveram o maior público do ano,
45.059 pessoas atendidas, fato que se explica por enquadrarem-se nesse
grupo as participações em Feiras, como a Bienal do Livro, evento com 10 dias
de duração e público total presente de mais de 184 mil pessoas.
O segundo gráfico demonstra a divisão das ações de acordo com a modalidade
ofertada, presencial ou por meio de EAD (ensino à distância). Ainda temos
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grande concentração nos cursos e participações de forma presencial, mas
acreditamos que com a oferta dos cursos abertos ao cidadão em nossa
plataforma digital, teremos cada vez mais o aumento da participação por essa
modalidade, o que nos permite chegar a diversas localidades de nosso Estado,
conforme podemos verificar no quadro abaixo que destaca o percentual de
municípios paulistas em que tivemos alunos inscritos nos nossos três cursos
ofertados:
2 – Percentual de Municípios Paulistas em que tivemos munícipes
participando dos cursos de Educação Fiscal ofertados na modalidade
EAD pela Fazesp:

Municípios
impactados
Municípios não
impactados

Quantidade

%

91

14%

554

86%

3 – Total de municípios impactados diretamente pelo trabalho do Centro
de Educação fiscal
(diretamente = receberam alguma ação em seu município)
Total de municípios impactados diretamente = 10
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Esta análise identifica o número de municípios em que realizamos ações
diretamente. Como a figura dos representantes regionais foi criada no final de
2015 e eles foram designados em meados do primeiro semestre, ainda não
conseguimos, nesse ano, descentralizar as nossas ações para todas as
regionais do Estado, feito que pretendemos fazer em 2017.

4 – Destaques do ano na Educação Fiscal
Tivemos em 2016 um ano muito produtivo, com muitos frutos. Selecionamos
alguns destaques para ilustrar nosso ano:
 Pesquisa sobre Percepção de Tributos e Gastos Públicos - realização de
pesquisa - conduzida pela Fundação Seade - para verificar a percepção
da população da região metropolitana de São Paulo sobre tributos e
gastos públicos. A pesquisa foi fundamental para, ao identificar o grau
de conhecimento da população sobre tais temas, desenhar ações mais
focadas e, ao mesmo tempo, avaliar a efetividade e o impacto das
existentes e implementadas pelo programa de Educação Fiscal. Ela foi
realizada por meio da aplicação de um questionário suplementar da
Pesquisa de Emprego e Desemprego realizada na Região Metropolitana
de São Paulo (PED/RMSP), durante três meses - na amostra mensal
planejada da PED -, e compreendeu um universo de cerca de 3.300
domicílios/mês. Os dados da PED foram obtidos por meio de entrevistas
em unidades domiciliares selecionadas, a partir de uma amostra
probabilística. Para a pesquisa sobre Percepção de Tributos e Gastos
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Públicos foi definido como público-alvo, moradores com 18 anos ou mais
que responderam ao questionário básico da PED em entrevista direta.
No período da pesquisa foram realizadas, aproximadamente, 15.000
entrevistas individuais.
 Participação no CONSAD – a educação fiscal de São Paulo foi
representada no IX Congresso de Gestão Pública do Conselho Nacional
de Secretários de Estado da Administração (Consad) realizado em
Brasília, nos dias 8, 9 e 10 de junho. O encontro reuniu secretários de
Estado, gestores de políticas públicas, acadêmicos, formadores de
opinião, especialistas e a sociedade civil organizada para discutir sobre
administração e gestão pública. A diretora do Centro de Educação
Fiscal, Gabriela Lubies, representando a Secretaria da Fazenda de São
Paulo, apresentou o painel “Grupo de Educação Fiscal do Estado de
São Paulo - trabalho coordenado e estruturado entre as três esferas de
governo, diferentes secretarias, com participação de entes públicos e
sociedade civil”.
 Parceria Aprendiz Legal - celebramos parceria com o Centro de
Integração Empresa-Escola – CIEE para ofertarmos ações, que até
então eram esporádicas e isoladas, de forma estruturada e centralizada
para a coordenação, com os oito polos do CIEE na capital paulista. A
ampliação da parceria não se refere apenas ao número de turmas
ofertadas, mas também nos temas abordados. Estão sendo abordadas
duas temáticas: Organização do Estado e Tributação (aprendizes
visitam a Secretaria da Fazenda) e Gasto Público e Controle Social
(educadores fiscais da Secretaria da Fazenda vão aos polos do CIEE).
Para o ano de 2017, o projeto será expandido para os demais polos do
CIEE em todo o Estado e para isso contaremos com nossos
representantes regionais para a coordenação local das atividades.
 3º Curso de Formação de Educadores Fiscais e Encontro de
Representantes Regionais de Educação Fiscal – a terceira edição do
curso, que tem por objetivo ampliar a rede de educadores fiscais,
fortalecendo e ampliando as atividades das Regionais em todo o Estado
de São Paulo, contou mais uma vez com um grande número de
participantes da Sefaz/SP. Recebemos para participar do evento, a
gerente do Programa Nacional de Educação Fiscal (PNEF), Fabiana
Baptistucci, e a auditora-fiscal da Secretaria da Fazenda de Alagoas,
Glacia Tavares. Além disso, tivemos no último dia a palestra da filósofa
Márcia Tiburi, falando sobre ética. Além dos já educadores fiscais e de
novos interessados no tema, participaram da formação nossos
representantes regionais de educação fiscal e, um dia após o término
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desse evento, tiveram um encontro com a equipe do Centro de
Educação Fiscal para traçar as diretrizes de atuação para 2017.
 Capacitação em educação fiscal para equipe de comunicação e
aposentados da AFRESP (Associação dos Agentes Fiscais de Rendas
do Estado de São Paulo) – com o objetivo de fortalecer o
relacionamento com a associação dos AFRs, grande parceira da
educação fiscal, promovemos a capacitação para a equipe de
comunicação que muito nos auxilia na confecção de materiais e peças
publicitárias. Aproveitamos a ocasião e ampliamos o escopo do evento
convidando colegas AFRs aposentados para conhecerem, se
capacitarem e trabalharem conosco. Encontramos nos aposentados um
potencial imenso visto que têm grande conhecimento técnico e tempo
disponível para trabalhar com o tema.
 Estado de São Paulo é agraciado com o 1º Lugar do Prêmio Nacional de
Educação Fiscal, na categoria Instituições, e com o 3º Lugar, na
categoria Escolas – na edição 2016 foram apresentados 141 projetos
nacionais inscritos nas categorias Escolas e Instituições e destes, 10
chegaram à final, sendo dois do Estado de São Paulo.
Na categoria Instituições, o grande vencedor foi o projeto “Cuidando do
Meu Bairro”, uma iniciativa da Escola de Artes, Ciências e Humanidades
da Universidade de São Paulo (USP), na capital paulista.
A
professora Gisele Silva Craveiro levou para a universidade premiação
em dinheiro, no valor de dez mil reais, e troféu. O projeto busca oferecer
uma ferramenta para que a sociedade possa conhecer melhor a
temática do orçamento público, exercer o controle e fiscalização dos
gastos realizados em equipamentos públicos da cidade e promover
ações concretas no seu bairro. Por meio do georreferenciamento, a
ferramenta permite que o cidadão verifique por bairro como está a
distribuição do orçamento e o status de cada uma das rubricas
(planejado, empenhado ou liquidado). Além disso, o site permite que
dúvidas sejam encaminhadas diretamente ao SIC (Serviço de
Informação ao Cidadão) do município de São Paulo e faz o
acompanhamento e monitoramento das respostas, sendo que tanto
pergunta, quanto resposta, permanecem públicas ao acesso de qualquer
cidadão.
O terceiro lugar da categoria Escolas ficou com o projeto “Vivendo a
Cidadania com Atitudes Valiosas” do colégio EMEI/EMEF Professor
Alaor Xavier Junqueira da cidade de Caraguatatuba, litoral norte de São
Paulo. A instituição foi representada pela professora Irlândia Ramos dos
Santos. O projeto trabalhado com o Ensino Fundamental I recebeu
grande apoio da comunidade escolar e local, fazendo a diferença na
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realidade local. Além dos educadores, o projeto conta com cinco
crianças, ex-alunas, que ministram pequenas palestras de
conscientização com os alunos da escola, o que traz maior empatia e
identidade entre os alunos.

5 – Análise da distribuição do orçamento da Educação Fiscal em 2016

Em 2016, foram gastos R$ 510.173,44 (quinhentos e dez mil, cento e setenta e
três reais e quarenta e quatro centavos) para a promoção da Educação Fiscal
no Estado de São Paulo. Parte expressiva do orçamento foi utilizada com
Pessoa Jurídica, devido às contratações e locações de espaço em feiras e
exposições e com o desenvolvimento e produção de material didático e de
divulgação do programa.
ATIVIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO FISCAL

Nº de cidadãos capacitados
[Pessoas que participaram de ações de
Educação Fiscal no Ano no Estado de São
Paulo]

55.498
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Atividade

Discriminação

Reuniões Mensais do Grupo Estadual de Educação
REUNIÕES DO

Fiscal, para tratar de assuntos relacionados ao

GEFE/SP

Programa Nacional de Educação Fiscal.

Palestras de orientação sobre as novas regras para
PALESTRAS DE
INTERESSE DOS
CONTRIBUINTES

emissão de cupom fiscal (CF-e-SAT).
Palestras realizadas sobre substituição tributária.
Palestras realizadas para o Sebrae, Associação
Comercial e Sescon com foco em questões
polêmicas relativas à legislação tributária do ICMS.

PALESTRAS SOBRE
EDUCAÇÃO FISCAL

Ministradas para públicos diversos.
Disciplina- Educação Fiscal e coesão social, que

DISCIPLINA SOBRE

objetiva propiciar conhecimentos básicos sobre as

EDUCAÇÃO FISCAL

instituições políticas e o exercício da cidadania com

NA USP

destaque para a política fiscal, gastos públicos e
controle social.
Sensibilização para a função socioeconômica do

PROGRAMA
“FAZENDA ABERTA”

tributo.
Levar conhecimentos sobre Administração Pública
Criar condições para uma relação harmoniosa entre
o Estado e o Cidadão.
Objetiva sensibilizar estudantes e professores para
a função social do tributo, estimulando-os ao

PROGRAMA

cumprimento voluntário das obrigações tributárias e

“FAZENDA VAI À

do controle social, criando condições para o

ESCOLA”

desenvolvimento

do

espírito

acompanhamento

da

aplicação

crítico
dos

no

recursos

públicos.
CURSO À DISTÂNCIA

Dar continuidade à formação e à ampliação da rede
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DE DISSEMINADORES nacional de educadores e disseminadores que irão
DE EDUCAÇÃO

atuar na sociedade, dentro da proposta

do

FISCAL e CURSO DE

Programa Nacional de Educação Fiscal, nas

CAPACITAÇÃO DE

escolas, no trabalho, na família, na vida em

TUTORES PARA O

comunidade.

DEF
PARTICIPAÇÃO EM

Enfoque no PNFE e atividades do GEFE/SP, com

FEIRAS E EVENTOS

exposição/atendimento em estande e palestras,

PARA A DIVUGAÇÃO

como a Bienal do Livro e a Feira do Estudante do

DO PNEF

CIEE.

PARTICIPAÇÃO EM

Reuniões nacionais do GEF para discussão do

REUINIÕES

PNEF e atividades das comissões temáticas.

NACIONAIS DO GEF –

Participação em Congressos e Seminários sobre

GRUPO DE

Educação à Distância com apresentação de

EDUCAÇÃO FISCAL E

trabalhos do curso de Disseminadores de Educação

PARTICIPAÇÃO EM

Fiscal.

CONGRESSOS
NACIONAIS
CURSO À DISTÂNCIA

Curso direcionado a cidadãos interessados em

DE ORÇAMENTO

compreender as políticas públicas do Estado, em

PÚBLICO, CONTROLE

especial a importância do orçamento público e os

SOCIAL E CIDADANIA

instrumentos disponíveis para o exercício do

FISCAL

controle social.

CURSO À DISTÂNCIA

Curso direcionado a profissionais, estudantes e

SOBRE ITCMD -

cidadãos interessados em questões relativas ao

PROCEDIMENTOS

Imposto

sobre

Transmissão

Causa

Mortis

e

Doações (ITCMD), em especial os procedimentos
necessários ao cálculo do tributo.
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MUNICIPALIZAÇÃO DA Fornecemos orientação e suporte aos municípios do
EDUCAÇÃO FISCAL:

Estado de São Paulo que desejam implantar o
GEFM. Disponibilizamos materiais e pessoal para a
capacitação dos gestores públicos municipais.

GRUPO DE ESTUDOS

Programa para a realização de estudos, debates e

DE EDUCAÇÃO

um pensar constante sobre as finanças públicas no

FISCAL E CIDADANIA

Brasil, notadamente a Educação Fiscal e Cidadania,

PARA SERVIDORES

de modo a permitir a aplicabilidade do estudo assim
como

sua

fundamentais

ampla

divulgação.

para

o

Ações

essas,

fortalecimento

e

aperfeiçoamento das políticas públicas no Brasil,
estimulando

uma

cultura

de

participação

e

cidadania em uma área de interesse capital para a
sociedade.

FORMAÇÃO DE

Encontro interno com vistas à capacitação dos

EDUCADORES

servidores da Sefaz/SP que atuam em atividades de

FISCAIS

educação fiscal em nível regional.

PARCERIA APRENDIZ

Parceria com o Centro de Integração EmpresaEscola – CIEE visando à oferta de ações de forma
estruturada e centralizada, aos oito polos do CIEE
da capital paulista. Abordagem de duas temáticas:
Organização do Estado e Tributação (aprendizes
visitam a Secretaria da Fazenda) e Gasto Público e
Controle Social (educadores fiscais da Secretaria da
Fazenda vão aos polos do CIEE).

LEGAL

PESQUISA SOBRE A
PERCEPÇÃO SOBRE
TRIBUTOS E GASTOS
PUBLICOS

Pesquisa conduzida pela Fundação Seade para
verificar a percepção da população da região
metropolitana de São Paulo sobre tributos e gastos
públicos. A identificação do grau de conhecimento
da população sobre tais temas tem como objetivo
desenhar ações mais focadas e, ao mesmo tempo,
avaliar a efetividade e o impacto das existentes e
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implementadas pelo programa de Educação Fiscal.
CAPACITAÇÃO PARA

Capacitação realizada, em parceria com a AFRESP
AFRS APOSENTADOS (Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do
Estado de São Paulo), para os AFRs aposentados.
Os aposentados representam imenso potencial de
trabalho visto que têm grande conhecimento técnico
e tempo disponível para se dedicar ao tema.

FAZESP, 23 de janeiro de 2017.

Rodrigo Bezerra da Silva
Ordenador de Despesa

