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TUDO QUE A

FUNDAÇÃO SINTAF
REALIZA?
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APRESENTAÇÃO
A Fundação Sintaf é uma
instituição de ensino e pesquisa
que foi constituída pelo Sindicato
dos Fazendários do Ceará (Sintaf),
em fevereiro de 2008. A entidade
desenvolve ações de cunho

técnico, científico, cultural e de
responsabilidade socioambiental
junto ao setor privado, a outras
organizações do terceiro setor e à
administração pública.
O trabalho da Fundação Sintaf é

realizado diretamente ou mediante
parcerias feitas com entidades
públicas e privadas, voluntários e
colaboradores.
Dentre as principais instituições
parceiras, estão: Secretaria da

Fazenda (Sefaz), Secretaria do
Trabalho e Desenvolvimento
Social (STDS), Tribunal de Contas
do Estado (TCE), Instituto de
Desenvolvimento Institucional
das Cidades do Ceará (Ideci),

Instituto Superior de Ciências
Sociais e Políticas da Universidade
de Lisboa, Universidade do
Parlamento Cearense (Unipace),
Sindicato dos Fazendários (Sintaf),
Associação dos Aposentados

Fazendários do Ceará (AAFEC),
Caixa de Assistência dos Servidores
Fazendários Estaduais (Cafaz),
Universidade Federal do Ceará
(UFC), Universidade Estadual do
Ceará (Uece) e ONG Velaumar.
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FUNDAÇÃO SINTAF:

ENSINO
A Fundação Sintaf promove e
intermedia cursos e capacitações
profissionais em diversas áreas,
como gestão pública, tributária e
políticas públicas, além de
cursos de pós-graduação, como
especialização, mestrado e
doutorado.

Curso de Primeiros Socorros
sobre Atendimento PréHospitalar: Teoria e Prática

FINANÇAS PÚBLICA
S
e EDUCAÇÃO FISCA
L
para JORNALISTAS

CURSO DE

CURSOS E CAPACITAÇÕES:

Curso sobre o ISS: teoria
e prática e procedimentos
de fiscalização em parceria
com a Prefeitura de São
Gonçalo do Amarante

Dias 17, 18, 19, 24,
25, 31
de maio, 01 e 02 de
junho de 2016.
Na Escola de Admi
nistração
Fazendária - Esaf-C
E

Realização:
Conﬁra informações
e programação completa
com o QR Code abaixo:

Apoio:

SINDICATO DOS FAZENDÁRIOS

DO CEARÁ

Curso de Finanças Públicas e Educação
Fiscal para Jornalistas promovido pela
Fundação Sintaf e o Centro Regional
do Ceará da Escola de Administração
Fazendária (Esaf), com apoio do Grupo
de Educação Fiscal do Ceará (Gefe).
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FUNDAÇÃO SINTAF: ENSINO

Curso de Banco
de Dados Access
promovido com
apoio do Sintaf para
fazendários lotados
em municípios no
interior do Ceará.

Assinatura do convênio da
Fundação Sintaf com o ISCSP

Em 2015 e 2016, a Fundação Sintaf com o apoio
do Sintaf firmou parcerias com instituições de
ensino para promover cursos de Mestrados e
Doutorado para os fazendários. As instituições
parceiras são: o Programa de Pós-graduação
em Economia da Universidade Federal do Ceará
(Caen); a Fundação da Universidade Estadual do
Ceará (Funece); o Instituto de Estudos, Pesquisas
e Projetos da Universidade Estadual do Ceará
(Iepro) e o Instituto Superior de Ciências Sociais
e Políticas da Universidade de Lisboa (ISCSP).

A Fundação Sintaf,
em parceria com
a Universidade do
Parlamento Cearense
(Unipace), realizou
diversos cursos na
área de políticas
públicas, como os
cursos de Cuidados
Paliativos, Atuação
Multidisciplinar em
Oncologia, Psicologia
Hospitalar, Psicologia
Jurídica e Psicologia
Organizacional,
bem como o curso
de Especializção
em Gestão Pública
Municipal.

Encerramento do Curso de
Cuidados Paliativos

O Curso de Especialização em Gestão
Municipal é resultado do convênio entre o
Sindicato dos Fazendários do Ceará (Sintaf)
e a Assembleia Legislativa do Ceará,
sendo promovido pela Fundação Sintaf e
a Universidade do Parlamento Cearense
(Unipace).
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FUNDAÇÃO SINTAF:

EVENTOS:

PESQUISA
A Fundação Sintaf, dentre suas
ações de pesquisa, possui um
Observatório de Finanças Públicas
(Ofice), atua na organização de
eventos, espaços de discussão,
edição e publicação de trabalhos
técnicos e científicos.
Em 2015, a instituição
criou o Observatório de Finanças
Públicas do Ceará (Ofice), um

Seminário ‘Educação Fiscal para quê?’ ocorrido no Auditório do Edifício Sede
do Ministério da Fazenda com realização da Fundação Sintaf, Receita Federal,
Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, Secretaria Municipal de Finanças de
Fortaleza, Esaf e Programa de Educação Fiscal do Ceará.

centro de estudos e pesquisas
composto por uma equipe
de pesquisadores bolsistas e
orientadores de diversas áreas do
conhecimento. O objetivo principal
é difundir informações relativas a
finanças públicas nas três esferas
governamentais, iniciando pelo
estado do Ceará.
Observatório de Finanças Públicas (Ofice)

Oficinas de pesquisa para elaboração
de trabalhos acadêmicos são
promovidas pela instituição.

A Fundação Sintaf e o
Instituto O Direito por
Um Planeta Verde (IDPV)
promoveram em novembro
de 2015 o I Simpósio de
Direito Ambiental da Região
Nordeste, com o tema “Os
impactos das mudanças
climáticas no Nordeste
brasileiro”. O evento teve
como produto final o E-book
Os impactos das mudanças
climáticas no Nordeste
brsileiro lançado pela editora
Edições Fundação Sintaf e
pelo IDPV
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FUNDAÇÃO SINTAF: PESQUISA

O I Fórum de Educação Fiscal
e Cidadania foi promovido pela
Fundação Sintaf em parceria com
a Secretaria da Fazenda (Sefaz),
por meio da Célula de Educação
Fiscal e Responsabilidade
Socioambiental (Ceduf).

O Seminário
Precatórios:
os efeitos do
julgamento da ADI
4357 realizado
com apoio da
Assembleia
Legislativa, Sintaf e
AAFEC.

Versões digitais do
primeiro número da série
bimestral Panorama Fiscal,
que foi lançado em evento
realizado na Assembleia
Legislativa.

Alguns dos lançamentos
das edições da
Panorama Fiscal, na
sede da Fundação
Sintaf e no auditório da
Secretaria da Fazenda
do Estado do Ceará

Revista virtual de
Administração
Pública, Erário
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FUNDAÇÃO SINTAF:

SOCIAL
Ciente de sua
responsabilidade social, a
entidade desenvolve, ainda,
ações e atividades de cunho
sociocultural por meio do
Programa de Inclusão
Social da Fundação Sintaf
(ProSocial), em parceria
com comunidades locais,
bem como instituições
públicas e privadas.

Evento “Ser Mãe” com roda de
conversa em alusão ao Dia das Mães

Seminário Políticas Públicas de Igualdade
de Gênero no Século XXI promovido pela
parceria entre a Fundação Sintaf, a AAFEC
e o Fórum de Mulheres no Fisco (FMFi) para
comemorar o Dia Internacional da Mulher e
homenagear as servidoras fazendárias.

A comunidade do Poço da Draga e
outras comunidades que residem
no entorno de unidades fazendárias
já foram beneficiadas com
diversos cursos, como os de Corte
e Costura, Mecânica de Motos,
Doces e Salgados, Informática
Básica, Redação, Inclusão Digital,
Inglês Instrumental, Auxiliar
Administrativo e Auxiliar Turístico.
Encerramento de cursos na área de Informática promovidos
pelo ProSocial em parceria com Instituto Aldy Mentor, Sefaz e
a ONG Velaumar na comunidade do Poço da Draga.

Cursos de qualificação
profissional do Projeto “Jovem
Bolsista”, iniciativa que integra
o Programa “Primeiro Passo”,
ação desenvolvida pela Secretaria
da Fazenda (Sefaz) e Secretaria
do Trabalho e Desenvolvimento
Social (STDS), em parceria com
Fundação Sintaf e Ong Velaumar.

Projeto Poço Sem Fronteiras, iniciativa da Fundação Sintaf em
parceria com a Assembleia Legislativa e Ong Velaumar, que
promove aulas preparatórias para o Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) por videoconferência, na comunidade do Poço
da Draga, por meio do Projeto Alcance Enem realizado na
Universidade do Parlamento Cearense (Unipace).
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FUNDAÇÃO SINTAF: SOCIAL

Dentre as diversas ações promovidas pelo ProSocial,
foi realizado o ciclo de palestras “Café com Cidadania”,
iniciativa que consiste na organização de palestras que
aconteceram no último
sábado de cada mês e
apresentaram temas de
interesse público para a
sociedade, especialmente
para comunidades
circunvizinhas da Sefaz.
O Projeto Contando e Encantando é uma iniciativa do Programa de Inclusão
Social da Fundação Sintaf (ProSocial), que tem o objetivo de promover o
incentivo à leitura em crianças de forma lúdica. São realizados eventos, a cada
mês, que buscam atrair o interesse do público infantil, por meio de técnicas e
materiais lúdicos, como brincadeiras, contação de histórias e músicas.

As palestras do “Café com Cidadania”,
realizadas entre maio de 2015 e julho
de 2016, abordaram diversos temas de
interesse público como: Estatuto da
Criança e do Adolescente e Estatuto
do Idoso, Saúde Bucal, Nutrição
Saudável, Família, Bullying, Esporte,
Cooperação e Solidariedade, Uso
de drogas, Projeto Social, Educação
Fiscal e Educação Ambiental. A ideia
é informar, discutir e expor assuntos
que fazem parte do cotidiano das
pessoas e da vida em sociedade,
estimulando o exercício da cidadania.

O Curso de Inglês Instrumental foi promovido pela
Fundação Sintaf com o apoio da Secretaria do
Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS) para
capacitar jovens da comunidade Poço da Draga no
aprendizado de uma nova língua com o objetivo de
prepará-los para o mercado de trabalho.
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FUNDAÇÃO SINTAF:

É realizado mensalmente na
comunidade do Poço da Draga o
“Sarau do Poço da Draga”. A roda de
poesia acontece no espaço conhecido
como Café Atlântico, próximo à Caixa
Cultural. Os moradores da comunidade
são convidados a participar do sarau
que a cada encontro traz um tema
diferente, além de músicas, leitura de
poemas e textos literários.

CULTURAL
A Fundação Sintaf desenvolve
ações culturais, como sarau,
eventos, seminários, lançamento
de livros e demais atividades de
incentivo à cultura.

Lançamento do livro de contos “Ponto Cego”,
de autoria do fazendário Antônio de Miranda.

I Oficina de Responsabilidade Socioambiental, que deu início à elaboração do Plano de
Gestão Socioambiental da Fundação Sintaf e das instituições parceiras.

Encontro do “Sarau do Poço da
Draga”, roda de poesia realizada na
comunidade pela Fundação Sintaf por
intermédio do ProSocial

2ª edição do evento ‘Entre Amigos”
celebrou o dia do Fazendário

No Lounge Cultural da Fundação
Sintaf, é realizado o evento “Entre
Amigos”, que tem o intuito de criar
oportunidades de encontro entre os
fazendários, suas famílias e amigos ao
som de boa música e em um ambiente
agradável e aconchegante.
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FUNDAÇÃO SINTAF:

TÉCNICA

A Fundação atua na prestação de assessoria
técnica às instituições como objetivo de promover
a modernização da gestão pública, como foco
nas áreas tributária, financeira, responsabilidade
social, educação fiscal e sustentabilidade.
Nesse intuito, foram firmadas parcerias com
instituições como o Tribunal de Contas do
Estado (TCE), o Instituto de Desenvolvimento
Institucional das Cidades do Ceará (Ideci),
o Instituto de Estudos, Pesquisas e Projetos
da Universidade Estadual do Ceará (Iepro),
o Instituto Superior de Ciências Sociais e
Políticas (ISCSP), a Secretaria do Trabalho e
Desenvolvimento Social (STDS) e a FGV Projetos.

ISCSP: Intermediação
de cursos de pósgraduação, mestrado
e doutorado, e intercâmbio científico e
intelectual.

Iepro: Viabilização
de cursos de pósgraduação

STDS:
Desenvolvimento
de projetos na área
social e técnica

Edilberto Pontes e
Alexandre Cialdini assinam convênio entre a
Fundação Sintaf e o TCE

CONSULTORIA TÉCNICA
ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO
DE ESTUDOS E REESTRUTURAÇÃO
DA GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA
MUNICIPAL

FUNDAÇÃO SINTAF:

Com relação à parceria entre
a Fundação e o Ideci, já foram
iniciadas as atividades de
consultoria técnica especializada de
sete municípios cearenses. O intuito
é realizar a reestruturação da gestão
fiscal e financeira de municípios
do Estado do Ceará, colocando em
prática um modelo de governança
interfederativa.
A consultoria tem como principal
objetivo o desenvolvimento de
um programa consistente de
autosustentabilidade financeira e
fiscal de oito municípios cearenses
de porte médio e com população
entre 30.000 e 80.000 habitantes.
Com a interlocução entre os
demais municípios, se estabelece
uma relação cooperada por meio
de mecanismos de ação coletiva
institucional.

A Fundação Sintaf realiza a
publicação e edição de livros,
e-books e trabalhos de pesquisa
de autoria de fazendários e outros
autores por meio de sua editora, a
Edições Fundação Sintaf.

EDITORA

Ideci: Realização de consultoria
técnica especializada para
reestruturação da gestão fiscal e
financeira de municípios cearenses.
Na foto, consultoria na cidade de
Camocim.

E-book que resultou das teses
apresentadas no I Simpósio de
Direito Ambiental da Região
Nordeste, promovido pela Fundação
Sintaf e Instituto O Direito por Um
Planeta Verde em 2015.
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