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Seja a mudança que você deseja
ver no mundo. (Mahatma Gandhi)
Recomeçar é preciso. Não amanhã, nem mês que vem, mas agora.
Hoje é o momento. Do passado só
traremos o que nos deixa bem, o
que nos motiva. Não devemos cultivar a dor, o sofrimento, devemos
semear a felicidade, pois ela que
vai nos guiar nessa nova trajetória.
Se o inicio foi difícil, ainda temos dez meses para torná-lo melhor. São 42 semanas trabalhando
para que quando chegar ao ﬁnal
de 2013 uma nova pessoa tenha
renascido. A cada mês ﬁcaremos
mais fortes, mais unidos, faremos
a diferença na nossa sociedade.
Hoje vamos sorrir mais, vamos
desejar mais ‘bom dia’, ‘boa tarde’, “boa noite” vamos agradecer
mais, fazer aquela mudança que
ﬁcou para amanhã.
Que nosso combustível seja a
educação, que possamos ensinar o
que aprendemos e aprender o que
nos é ensinado. Só ela é capaz de
mudar o mundo, só nós somos capazes de aplicá-la.
Nós, do Programa Municipal
de Educação Fiscal (PMEF) já
estamos trabalhando no nosso recomeço. Nessa edição do informativo Cid Legal, disponibilizamos
a agenda com nossa programação
para o ano, assim como exemplos
de atividades. Agradecemos a todos que acreditam em uma Santa
Maria cidadã e esperamos que juntos possamos formar uma nova sociedade mais justa e solidária!

Na edição anterior...

A vigésima nona edição do
informativo Cid Legal priorizou
o encerramento do 6º Festival
Cid Legal Canta e Dança. Evento
que teve seu término na noite de
04 de dezembro, no auditório da
Prefeitura Municipal de Santa
Maria, com as apresentações da
Educação para Jovens e Adultos
(EJA).
Na última edição, também pode
ser vista uma mostra dos trabalhos
apresentados na noite, como uma
homenagem que o PMEF ganhou
da EMEF Pinheiro Machado que
dizia: Homenageando esse programa/Que é Educação Fiscal/
Ao completar dez anos/Ganhou

seu prêmio Nacional/Cumprindo
seus direitos/E conseguindo desenvolver/Sua habilidade e expressão/Alunos e professores/

Contribuem com projetos/A
serem desenvolvidos/Durante o
ano inteiro/Fazendo intercâmbio sociocultural/Divulgando
a função socioeconômica/Para
melhorar sua participação/Com
todos ajudando.
O informativo está disponível para
download, juntamente com as edições
anteriores, no site do Pmef.
http://www.santamaria.rs.gov.br/
educacaoﬁscal

Cartas dos Leitores
“Gostariamos de externar nossos sentimentos
em relação a tragédia que vitimou os jovens de
Santa Maria. Desde 2007 nos espelhamos na
Educação Fiscal de Santa Maria para implantarmos a Educação Fiscal em nossa cidade de
Guaíra-SP.Em nosso início fomos assessorados
por Rosaura Vargas - Coordenadora do PMEF.
Que Deus traga o conforto e a força necessária
as famílias envolvidas.”

“Espero que vocês estejam bem. E que o trabalho por aí continue o sucesso de sempre.
Expresso nossos sentimentos pelos últimos
acontecimentos em Santa Maria.”

Rosemarie Teixeira
Assessora na Secretaria de Planejamento
de Rio das Ostras - RJ

Edivaldo Martins de Faria
Fiscalização Tributária Municipal
Prefeitura do Município de Guaíra-SP

Notícias do Legislativo - www.camara-sm.rs.gov.br
Sala Eduardo Trevisan prorroga inscrições até março
A Câmara de Vereadores de Santa
Maria prorroga até 1º de março
o recebimento de inscrições para
exposição de trabalhos na sala
Eduardo Trevisan.
O(a) interessado(a) precisa ler com
atenção o regulamento e preencher
a ﬁcha de inscrição, disponíveis na
Assessoria de Relações Públicas da
Casa.
O horário para atendimento é
de segunda a sexta-feira, das 8h
às 12h e das 13h30 min às 17h30
min.A ﬁcha de inscrição preenchida

deve ser entregue pessoalmente na
Assessoria de Relações Públicas.
Os(as) interessados(as) devem,
obrigatoriamente,
apresentar
o
tema e nome da exposição, além de
informações especíﬁcas exigidas no
regulamento.
A Câmara de Vereadores promove
exposições inéditas a cada 14 dias,
sempre no período de março a
dezembro. Esta é uma das iniciativas
do Poder Legislativo para estimular e
difundir a arte e a cultura das pessoas
da cidade e/ou região.

Mais informações na Assessoria
de Relações Públicas da Câmara,
pelo e-mail rp@camara-sm.rs.gov.br
ou pelos telefones 55 3220 7252 / 55
9951 1320.
Assessoria de Imprensa
Câmara de Vereadores de Santa Maria - RS
Jornalista responsável: Ana Bittencourt
(MTb 14.265)
Rua Vale Machado, 1.415
(55) 3220-7229
imprensa@camara-sm.rs.gov.br
www.camara-sm.rs.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - SECRETARIAS DE MUNICÍPIO DA EDUCAÇÃO E DE FINANÇAS
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Jornalista Responsável: Maria Luiza Guerra- MTB 14.468/ Tiragem: 2000 exemplares /Distribuição: Gratuita
Email: educacaofiscal@santamaria.rs.gov.br - Telefone: 39217073
ESTE INFORMATIVO FOI FINANCIADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA MARIA

3

Informativo Cid Legal nº 30

Cursos Educação Fiscal 2013

Estão abertas até o dia 18 de
março as inscrições para o curso
de Disseminadores de Educação
Fiscal. A capacitação é promovida
pelo Programa Municipal de Educação Fiscal (PMEF) em parceria
com a Escola de Administração
Fazendária (ESAF). As aulas têm
duração de 60 dias, sendo à distância e gratuitas, ocorrendo de
1˚ de abril a 31 de maio de 2013.
Têm prioridade nas vagas, professores das redes municipal e
estadual de ensino que estão em
sala de aula, assim como servidores púbicos. Também podem se
inscrever graduandos, professores federais e sociedade civil organizada, em especial membros
de Conselhos.
No total de 120 horas, o curso
tem o objetivo de contribuir para
o esclarecimento e a conscientização do indivíduo, na perspectiva
da maior participação social nos
processos de geração, aplicação
e fiscalização dos recursos públicos. Além de difundir essas informações nas suas áreas de atuação.
O curso está dividido em cinco módulos.

-Estado e Sociedade: organização da vida em sociedade e suas
implicações na garantia do estado
democrático de direito e da cidadania.
- Sistema Tributário Brasileiro:
importância do tributo na atividade financeira do Estado para a
manutenção das políticas públicas e melhoria das condições de
vida do cidadão.
- Gestão Democrática dos Recursos: evidencia temas relativos ao
orçamento, ao compromisso social e fiscal do gestor público e ao
exercício do controle social.
- Elaboração de Plano de Estudos: no decorrer das aulas os inscritos passarão por quatro fóruns
e quatro provas. Sendo assim,
preparados para construir um
projeto pedagógico relacionando
a um dos temas trabalhados, que
apresentarão no quinto módulo,
finalizando o curso. O intuito desse projeto é que o disseminador
possa aplicá-lo na sua comunidade, contribuindo para o exercício
da cidadania.

- Educação Fiscal no Contexto
Social: aborda as diretrizes do
Programa, seus objetivos e abran- Inscrições até o dia 18 de de margência, no contexto da educação ço pelo email educacaoﬁscal@
fiscal e da educação pública.
santamaria.rs.gov.br.

Educação Fiscal em Ação
O PMEF de Santa Maria desenvolveu o curso “Educação
Fiscal em Ação – Santa Maria/RS”. O objetivo é oferecer
instrumentos que possam colaborar no desenvolvimento da
cidadania e promover a mudança cultural na relação entre o
Estado e o cidadão.
As inscrições já estão abertas. O curso tem 40 horas e
iniciará no dia 25 de março com duração até o dia 30 de abril.
A formação é para professores municipais, que estão
em atividade e que já realizaram o curso de Disseminadores
de Educação Fiscal promovido pela Escola de Administração
Fazendária - ESAF.
O curso será a distância, via internet e terá o conteúdo
disponibilizado no Núcleo de Tecnologia Municipal de Santa
Maria (NTEM), no endereço eletrônico,http://web2.santamaria.rs.gov.br/moodle/.
O Programa Municipal de Educação Fiscal é desenvolvido
pela Prefeitura de Santa Maria, através das Secretarias Municipais de Educação e de Finanças, desde 2002, com o apoio da
Receita Federal do Brasil, Escola de Administração Fazendária (ESAF/MF), Receita Estadual, 8ª Coordenadoria Regional
de Educação e Universidade Federal de Santa Maria.

As inscrições ocorrem até o dia 22 de março. E devem ser feitas
pela página http://web2.santamaria.rs.gov.br/moodle/.
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Brincando se Aprende

Os jogos que encartam o informativo Cid Legal tem o intuito de ser uma fonte diferenciada de conhecimento para crianças e
adolescente, pois misturam educação com diversão, fazendo com que o aprender seja uma prazerosa brincadeira. Os parâmetros curriculares do ensino
fundamental têm como objetivo que os alunos compreendam a cidadania com participação social e política, assim como, o exercício de direitos e
deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e
exigindo para si o mesmo respeito, além de desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em suas capacidades afetiva,
física, cognitiva, ética, estética, de interrelação pessoal e de inserção social, para agir com perseverança na busca de conhecimento e no exercício da cidadania.
Sendo assim, o Programa Municipal de Educação Fiscal ratifica os parâmetros curriculares nacionais e se propõe a contribuir para fortalecer os mecanismos de transformação social por meio da educação, aperfeiçoar a ética na administração pública e na sociedade, difundindo informações que possibilitem a consciência cidadã.

Jogo da Memória
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Brincando se Aprende
O jogo da memória busca ensinar a origem e aplicação dos recursos públicos de uma maneira divertida e prática. Foi
idealizado pela professora Beatriz Helena Bento Vissoto, com os alunos da EMEF Vicente Farencena.
Sugestão: O professor pode explorar cada uma das figuras, abordando conceitos e funções, trazendo para o cotidiano do estudante.
Lembre-se de nos enviar sua experiência em sala de aula.
Olá!
1. Pinte os desenhos que estão nos quadrados das páginas 4 e 5.
Eu sou o Fik Lig Fiscal,
2. Corte com cuidado cada quadrado.
mascote da EMEF Vicente Farencena. Que tal você criar um mascote para
3. Cole-os separadamente em um quadrado maior, utilizando um papel mais resistente.
sua
escola também, aproveite o quadro
Feito isso, vire as peças para baixo, embaralhe e comece a jogar.
em branco e use sua criatividade faVocê pode plastificá-las, conservando por mais tempo a durabilidade do seu jogo da
zendo um lindo desenho.
memória.

Passo
a
Passo
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Educação Fiscal promove Nota Fiscal Gaúcha

Nota Fiscal Gaúcha é um
programa que, por meio da
distribuição de prêmios,
visa incentivar os cidadãos

a solicitar a inclusão do CPF
na emissão do documento
fiscal no ato de suas compras.
Quem participa da Nota
Fiscal Gaúcha, também está
auxiliando entidades sociais
habilitadas no Programa, das
áreas da educação, saúde,
trabalho e desenvolvimento social, a receber repasses
de recursos do Estado. Para
isso, o cidadão deve cadastrar-se no site do Programa,

indicando até quatro entida- a registrar a venda da
des sociais para pontuarem mercadoria. Além disso, o
junto com ele.
consumidor passa a fiscalizar
o comércio ao denunciar
Educação Fiscal
casos em que a pontuação
concedida diverge em relação
Para o PMEF, a Nota à nota.
Fiscal Gaúcha é de suma Com o aumento da emissão
importância na luta contra da nota fiscal, o contribuinte
a sonegação, à medida que está ajudando a garantir o
os consumidores solicitarem recolhimento do imposto
o CPF na nota fiscal, o que, será transformado em
comerciante é obrigado serviço para todos.

Saiba como se cadastrar
CIDADÃO

EMPRESA

ENTIDADE

1. Solicite a inclusão do seu
CPF na emissão da Nota Fiscal. A empresa participante
do Programa enviará os documentos fiscais à SEFAZ
para que você acumule pontos para o sorteio.

1. Credencie-se no Programa Nota Fiscal Gaúcha
como empresa voluntária
e informe aos seus clientes
os benefícios do Programa,
estimulando-os
a comprarem na sua empresa.

1. Habilite-se a participar na
Secretaria Estadual da área
relacionada à sua atividade –
Educação, Saúde ou Trabalho e Desenvolvimento Social
– e confira, a cada etapa, se a
sua pontuação foi suficiente
para obtenção do repasse.

2. Cadastre-se no Programa
Nota Fiscal Gaúcha e indique
quatro entidade social para
receber recursos do Estado a
serem aplicados nos projetos
de seu interesse.

2. Informe ao cidadão que
estiver comprando em sua
empresa sobre a possibilidade de inserir o número do
CPF no documento fiscal.

2. Divulgue e faça suas ações
e projetos de forma a que o
cidadão, indique sua a entidade como destinatária da
pontuação, apoie essas iniciativas.

3. Acompanhe a pontuação
obtida pelos documentos fiscais emitidos com o seu CPF,
a geração dos seus bilhetes e
os sorteios.

3. Envie à SEFAZ os documentos fiscais de suas
operações, a fim de que o cidadão possa acumular pontos
para participar dos sorteios e
beneficiar entidades sociais.

3. Aplique os recursos em
suas ações e projetos, prestando contas e incentivando
a participação da sua comunidade.

* Primeiro sorteio dia 27 de março.
Empresa que busca o
crescimento, pratica a

Educação Fiscal.

Para mais informações
sobre a NFG acesse:
https://nfg.sefaz.rs.gov.br

A partir do mês de março,
mercados e minimercados
têm participação obrigatória no Programa Nota
Fiscal Gaúcha. A adesão,
que até então, estava sendo voluntária para dar um
tempo a adaptação aos estabelecimentos, passa ser
indispensável.
Em Santa Maria o Programa conta com apenas
108 estabelecimentos cadastrados. Para conhecer
quais são essas empresas você deve acessar o
link: https://nfg.sefaz.
rs.gov.br/Cadastro/
ConsultaestabCredenc.
aspx.
A Nota Fiscal Gaúcha proporciona grandes vantagens às empresas credenciadas, tais como aumento
das vendas pela possibilidade de premiação ao
cidadão que informar o
CPF no documento fiscal,
redução de custos pela
ampliação do uso de documentos eletrônicos, fortalecimento de imagem da
empresa socialmente responsável e comprometida
com o desenvolvimento
do Estado.
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Brincando se Aprende
O jogo Associação de Ideias
foi criado pelos alunos da Escola
Municipal Vicente Farencena,
na aula de Ensino Religioso,
ministrada pelos professores
Leonardo Marquezan e Cristian
Webber. O objetivo do jogo
é
desenvolver
habilidades
cognitivas, envolvendo atenção,
concentração e o conhecimento

Informativo Cid Legal nº 30

Associação de Ideias
do tema educação fiscal.
Passo a Passo:
1. Corte os quadrados coloridos,
de forma que você obtenha 4
cartelas e cole-as em um papel de
maior espessura.
2. Corte as fichas menores e coleas, separadamente, em um papel
de maior espessura.

3. Distribua as cartelas maiores
aos participantes (individual ou
em dupla);
4. Embaralhe as cartas menores
e vire-as com a parte escrita para
baixo fazendo um monte;
5. O jogo inicia com o participante
da direita comprando uma carta
no monte, se o conceito estiver
na sua cartela, ele fica com a
carta, caso contrário, descarta-a.

O próximo jogador poderá usar
o descarte ou comprar uma nova
carta, e assim, sucessivamente.
Vencerá o jogador que completar
a cartela primeiro.

Dica: Você pode plastificar as
peças, aumentando assim o tempo
de durabilidade do seu joguinho.
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PMEF recebe comitiva de representantes da Receita Federal do Brasil
Flores Orth, e o Idealizador dos
Núcleos de Assessoria Fiscal
(NAF), Clóvis Belbute Peres,
também da capital gaúcha, o grupo
foi recepcionado pelo Delegado
Adjunto da Receita Federal de
Santa Maria, Araquem Brum.
A comitiva foi à Prefeitura
Municipal para conhecer o
No dia 04 de março, esteve Programa Municipal de Educação
em Santa Maria uma comitiva Fiscal, onde prestigiou a exposição
de representantes da Receita dos trabalhos dos alunos da
Federal do Brasil, formada Escola Municipal de Educação
pelo Coordenador Geral de Infantil Profª Ady Schneider
Atendimento e Educação Fiscal, Beck. Logo após, direcionaramde Brasília, João Maurício Vital, a se à sala do PMEF, em que a
Chefe da Divisão de Interação com coordenadora Rosaura Vargas
o Cidadão da 10ª Região Fiscal apresentou para o grupo os
de Porto Alegre, Maria Angélica jogos produzidos pela Escola

Municipal Vicente Farencena,
que trabalham com Educação
Fiscal de uma forma lúdica.
Os jogos encantaram a todos
os visitantes, inclusive, João
Maurício Vital, se propôs a
apresentá-los em abril, no
seminario
internacional
de
Educação Fiscal, na sede da
ESAF em Brasília, o evento

que contará com a participação
de 12 países que ocorrerá no
evento com participação da
EUROsociAL,
onde
serão
compartilhadas
experiências
exitosas de Educação Fiscal pelos
representantes dos Ministérios
da
Fazenda
e
Educação.
O trabalho desenvolvido pela
EUROsociAL é sempre colaborativo, englobando consultorias,
assessorias especializadas, visitas
de intercâmbio, formação, dentre
outros.
João Maurício também salientou
a importância de se trabalhar com
a educação fiscal nas escolas e
elogiou o desenvolvimento do
Programa na cidade.

Acesse na sala de informática.
Sombra do Imposto é uma
série de 3 cartilhas, produzida
pela Federação das Indústrias
do Paraná - FIEP. Com uma
linguagem simples e didática, as
publicações têm o objetivo de
conscientizar a população sobre
o impacto da carga tributária em
nosso dia a dia.

Sítio Virtual:
http://www.ﬁepr.org.br/sombradoimposto

O site Leãozinho foi criado para
auxiliar os estudantes do ensino
fundamental no desenvolvimento
de valores e atitudes básicas para
o exercício pleno da cidadania.
Se você quer conhecer o papel da
educação fiscal nesta história de
cidadania, visite o site.

Sítio Virtual:
http://leaozinho.receita.fazenda.gov.br
O Plenarinho é o principal
canal de interação entre a
Câmara dos Deputados e o
universo infantil (crianças
de 7 a 12 anos, pais, professores e educadores). Por
meio de uma linguagem
acessível e lúdica, o portal informa sobre o Poder
Legislativo, elaboração de
leis e atuação parlamentar, política, democracia e
organização do Estado.

A Turma do Plenarinho,
composta por sete simpáticos personagens, foi criada
para facilitar a identificação com o público infantil.
Além de fornecer conteúdo
para pesquisas sobre temas
diversos, o Plenarinho oferece ainda subsídio para
que as crianças desenvolvam o pensamento crítico
e formem sua cidadania.

Sítio Virtual:
http://www.plenarinho.gov.br

