


E aí, galera! 

A sua mãe costuma perguntar 
como foi a aula quando você 
chega em casa? Por aqui 
acontece bastante e eu gosto.

Prazer, sou o Antônio! Tenho 14 
anos e vim te contar como foi o 
papo com minha mãe depois 
que conheci o TCE por meio do 
projeto TCE Cidadão Na Escola.

Se liga na história, se precisar 
de mais algum material ou de 
confirmar alguma informação, 
no site www.tceto.tc.br tem 
muita coisa, de videoaula a 
podcast.

Partiu aprender sobre o TCE?



































 Impostos - Tributos obrigatórios cobrados pelo governo 
sobre o patrimônio do cidadão, sua renda e sobre o que 
ele consome. 

Órgão Público - É uma unidade com atribuição especí-
fica dentro da organização do Estado, integrada por 
agentes públicos.

Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado
do Tocantins  - Departamento do TCE/TO que garante 
a todo cidadão o direito de se manifestar e receber
respostas.

Papel Pedagógico do TCE/TO - Atuação didática do 
Tribunal de Contas, que tem como proposta a ampli-
ação da efetividade, com mais ênfase na orientação 
e menos na punição.

Políticas Públicas - São ações e programas desenvolvi-
dos pelo Estado para garantir o bem estar da população.

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - Órgão 
de fiscalização contábil, financeira, orçamentária,   
operacional e patrimonial do Estado e dos Municípios 
do Estado do Tocantins.

Administração Pública - Conjunto de órgãos, serviços 
e agentes públicos que procuram atender as necessi-
dades da sociedade, tais como educação, cultura, se-
gurança, saúde etc. 

Auditoria Operacional - Busca contribuir com o aper-
feiçoamento da gestão pública, onde propõe 
recomendações de ações que otimizem a capacidade 
de gestão, com vistas ao cumprimento de metas e/ou 
atingimento de resultados das políticas públicas.

Câmara Municipal - Órgão Legislativo do município, 
onde atuam os vereadores, que são responsáveis 
pela elaboração de leis, visando o bem-estar e a or-
ganização social de uma cidade.

Constituição Federal - Conjunto base de leis, normas e 
regras que regula e organiza todas as possíveis  atuações 
do Estado perante a população.

Controle Social - É a participação da sociedade no acom-
panhamento e fiscalização da aplicação dos recursos 
pela gestão pública, avaliando os resultados.
 
Dinheiro Público - É o dinheiro que o Governo dispõe 
para administrar o país.

Gestores Públicos - São os responsáveis pelos órgãos pú-
blicos dos governos federal, estadual ou municipal.

GLOSSÁRIO



 Impostos - Tributos obrigatórios cobrados pelo governo 
sobre o patrimônio do cidadão, sua renda e sobre o que 
ele consome. 

Órgão Público - É uma unidade com atribuição especí-
fica dentro da organização do Estado, integrada por 
agentes públicos.

Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado
do Tocantins  - Departamento do TCE/TO que garante 
a todo cidadão o direito de se manifestar e receber
respostas.

Papel Pedagógico do TCE/TO - Atuação didática do 
Tribunal de Contas, que tem como proposta a ampli-
ação da efetividade, com mais ênfase na orientação 
e menos na punição.

Políticas Públicas - São ações e programas desenvolvi-
dos pelo Estado para garantir o bem estar da população.

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins - Órgão 
de fiscalização contábil, financeira, orçamentária,   
operacional e patrimonial do Estado e dos Municípios 
do Estado do Tocantins.

Administração Pública - Conjunto de órgãos, serviços 
e agentes públicos que procuram atender as necessi-
dades da sociedade, tais como educação, cultura, se-
gurança, saúde etc. 

Auditoria Operacional - Busca contribuir com o aper-
feiçoamento da gestão pública, onde propõe 
recomendações de ações que otimizem a capacidade 
de gestão, com vistas ao cumprimento de metas e/ou 
atingimento de resultados das políticas públicas.

Câmara Municipal - Órgão Legislativo do município, 
onde atuam os vereadores, que são responsáveis 
pela elaboração de leis, visando o bem-estar e a or-
ganização social de uma cidade.

Constituição Federal - Conjunto base de leis, normas e 
regras que regula e organiza todas as possíveis  atuações 
do Estado perante a população.

Controle Social - É a participação da sociedade no acom-
panhamento e fiscalização da aplicação dos recursos 
pela gestão pública, avaliando os resultados.
 
Dinheiro Público - É o dinheiro que o Governo dispõe 
para administrar o país.

Gestores Públicos - São os responsáveis pelos órgãos pú-
blicos dos governos federal, estadual ou municipal.



Realização

Parceria


