Prefeitura Municipal de Santa Maria
Programa Municipal de Educação Fiscal
Santa Maria – RS
Informativo Bimestral nº 01
Junho e Julho/2006

O PMEF está lançando o 1º
Informativo Cid Legal, com o
objetivo de divulgar as ações
realizadas pelo Programa em nível
Nacional, Estadual e Municipal,
bem como as atividades realizadas
pelas
Escolas
Municipais.
O
informativo
será
bimestral,
formado por 5 números anuais.
Neste primeiro número estamos
mostrando como surgiram os
Programas
nas
três
esferas
administrativas,
os
eventos
realizados no 1º semestre de 2006
e os trabalhos das Escolas
Municipais
Ione
Medianeira
Parcianello e Irmão Quintino.
Esperamos para o próximo
número a participação das demais
escolas. Até lá!!!

Programa Municipal de Educação Fiscal
“Santa Maria, um lugar onde a cidadania acontece”.
O Programa Municipal de Educação Fiscal de Santa Maria surgiu
em 2003, através do Decreto Municipal 157/03, após capacitação do
Grupo Municipal em 2002. Tem-se como missão “Conscientizar a
sociedade, através da escola, da função sócio-econômica do tributo,
buscando despertar no cidadão a necessidade de acompanhar a aplicação
dos recursos postos à disposição da Administração Pública, tendo em
vista o benefício de toda a população”.
O PMEF é formado pela parceria entre as Secretarias de Município
de Finanças e Educação, e conta ainda com o apoio de diversas entidades
como a Delegacia da Receita Federal, Delegacia da Fazenda do Estado e
8ª Coordenadoria de Educação.
O trabalho realizado junto às escolas municipais é feito por
adesão, conforme dados abaixo, sendo importante mencionar que
atualmente o município possui 59 escolas municipais:

O Programa Nacional de Educação Fiscal surgiu
em 1996 no Seminário sobre Administração Tributária
do Conselho Nacional de Políticas Fazendárias. A partir
deste momento, várias ações foram realizadas com o
intuito de aprimorar o Programa, envolver estados,
municípios e demais entidades para o alcance dos
objetivos propostos.
O PNEF tem com missão “contribuir
permanentemente para a formação do indivíduo,
visando ao desenvolvimento da conscientização sobre
seus direitos e deveres no tocante ao valor social do
tributo e ao controle social do Estado democrático”.
A abrangência nacional do Programa focaliza,
prioritariamente alunos e professores das escolas de
ensino fundamental e médio, desenvolvendo conteúdos
e práticas sobre direitos e deveres recíprocos na
relação Estado-cidadão.

Leãozinho: http://leaozinho.receita.fazenda.gov.br
Educação Fiscal RS: www.educacaofiscal.rs.gov.br
Portal Transparência: www.portaltrransparencia.gov.br
To de olho: http://www.mj.gov.br/DPDC/todeolho

Ano 2003: 12 escolas participantes
Ano 2004: 30 escolas participantes
Ano 2005: 32 escolas participantes

O programa Estadual de Educação Fiscal –
PEF/RS, instituído pela Lei nº 11.930 de 23/06/2003,
visa levar ao cidadão informação simplificada da
origem e destino dos recursos públicos, visando a
transparência de todas as ações do governo.
Esta Lei cria condições para estabelecer
parcerias entre o Governo Estadual, Municípios,
organizações públicas, órgãos da administração
pública estadual, associações e outras entidades, para
a inclusão e disseminação deste tema em todos os
segmentos da sociedade. A implementação deverá
ocorrer basicamente por meio dos professores com a
inserção da temática da Educação Fiscal em todos as
disciplinas escolares para formação de jovens e
adultos.

Educação é um processo de formação do ser
humano que objetiva prepará-lo para a vida,
dotando-o de conhecimento e habilidades que o
tornem capaz de compreender o mundo e intervir
conscientemente para modificar a realidade em que
vivemos, de modo a edificar uma sociedade livre,
justa e solidária.

