PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PNEF 2016 – 2018
Missão
Compartilhar conhecimentos e interagir com a sociedade sobre a origem, aplicação e
controle dos recursos públicos, favorecendo a participação social.
Visão do futuro
Ser reconhecido como programa de excelência pelo Estado, Sociedade e pela
Comunidade internacional na promoção da cidadania fiscal.
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Cidadania
Comprometimento
Efetividade
Ética
Justiça
Solidariedade
Transparência

Diretrizes
Ø O planejamento contará com a participação de todos os níveis de governo,
prevendo execução descentralizada, mensurada, monitorada e alinhada com o
plano nacional;
Ø O planejamento contemplará, sempre que possível, a participação da sociedade;
Ø O material didático e de divulgação será produzido e socializado segundo
orientações do Programa;
Ø As ações se pautarão pela transparência e interação com a sociedade;
Ø O financiamento das ações ocorrerá por intermédio de recursos orçamentários
públicos, recomendando-se a busca de fontes alternativas;
Ø As ações serão permanentes e pautadas em políticas de Estado, não devendo ter
caráter político-partidário, evitando a veiculação de marcas de governos;
Ø Os conteúdos de educação fiscal deverão ser inseridos na praxis escolar;
Ø Deverá ser dada ênfase à formação dos profissionais das instituições gestoras do
programa;
Ø As ações contemplarão todos os públicos, enfoques e abordagens educacionais,
dentro dos limites de atuação do Programa;
Ø Deverá ser dada ênfase à comunicação mobilizadora, visando ao estabelecimento
de vínculos de corresponsabilidade;
Ø A institucionalização do Programa será expressa por ações permanentes dos
órgãos gestores, pautadas pelo aproveitamento da sinergia entre os seus atores; e
Ø As campanhas de premiação terão caráter educativo.
Objetivos estratégicos
1. Efetivar um observatório de gestão fiscal
2. Viabilizar financeiramente o PNEF

3. Ampliar a capilaridade do PNEF
4. Educação Fiscal Formalizada nas Instituições de Educação Básica
5. Incrementar a Oferta de Informações ao Cidadão sobre Educação Fiscal
6. Institucionalizar a Educação Fiscal nas Instituições de Ensino Superior
7. Difundir a Educação Fiscal em Diversas Mídias
8. Implementar a Gestão do Conhecimento
9. Fortalecer a Gestão do PNEF

