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MENSAGEM

Jovem leitor,

oferecemos a você esta revista em quadrinhos, intitulada “uma lição de 
Cidadania”, que o tribunal de Contas do estado de rondônia, por meio da 
escola superior de Contas, publica com o suporte e a parceria do coirmão 
tribunal de Contas do estado do Mato grosso, a quem manifestamos nosso 
mais profundo agradecimento pela cortesia e cessão dos direitos de uso deste 
gibi.

esta revista é instrumento pedagógico que visa incentivar jovens rondonienses 
como vocês a se juntarem à nossa tarefa de fiscalizar os gastos públicos. 
esperamos assim que as questões e assuntos que Juquinha e sua turma abordam 
nesta “lição de Cidadania” possam esclarecer as dúvidas mais comuns em 
relação ao tribunal de Contas e sua atuação.

também esperamos que vocês possam atuar como multiplicadores desses 
conhecimentos em sua família, na escola, nas suas comunidades, informando 
sobre o modo como são realizados os gastos públicos, bem como avaliando os 
serviços prestados à população.

 
Boa leitura.

 
Conselheiro WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA
Presidente da esCola suPerior de Contas
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E aí, Juquinha?
Como é que você tá?

Oi, Zeca!

Recebi esta circular 
no colégio…

Aconteceu
 alguma 
coisa?

Não, não…
só tá dizendo 
que a gente 

vai fazer uma
 visita num 

lugar 
chamado
TCE…
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Zeca, 
   afi nal 
   o que é TCE?

Ora, essa é  fácil:
Tribunal de
Contas do

Estado!

Excelentíssimo, a testemunha 
disse que 1+1=2!

Protesto,
 meritíssimo!

Ordem!
Ordem!

Oooi!
Ooi!

Juquinha,
você tá 

viajando...

Tô imaginando 
o que eles julgam 

nesse tribunal… 
Será que 

se eu errar 
na tabuada 

eles me mandam 
pra lá?
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HA! HA! Não se 
preocupe! Ninguém vai 
te mandar para o TCE 
por errar a tabuada!

Mas, então, 
o que é que 

faz esse    
Tribunal?

É que você não conhece 
minha professora de 

matemática…

Ele fi scaliza a 
utilização do 

dinheiro público!
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Da próxima 
vez, fi ca de 

olho no 
meio-fi o, 

guri…

Já que 
estamos

 aqui na praça,
vamos encontrar 

com a
Paty e a 
galera!

Hã?
O quê?

Oi, meninos!

Oi, Paty!

Eu tava falando 
sobre o TCE com 

o Juquinha...

O TCE? A minha escola 
visitou o Tribunal na 

semana 
passada, 

Nós aprendemos 
muito sobre o 

TCE... Foi 
super legal!

Ah, é? Então me 
conte mais!

O que 
vocês estão 
fazendo aqui?
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Pra entender como
é importante o
 TCE, a gente

   tem que primeiro 
saber o

     seguinte:

Vivemos num
 país democrático, 

onde o governo
 é do povo e 
para o povo!

Meu polvo brasileiro! Isso signifi ca que somos nós mesmos 
que governamos o país

por meio dos 
representantes 
que elegemos.

É pra isso que
 servem as eleições!

As pessoas eleitas 
governam o país, 
os Estados e os municípios...

Só que eles não 
conseguem cuidar 
de tudo sozinhos...

Aaaah, 
táááá!

E como é que
 eles fazem, 

então?

É simples, eles 
escolhem pessoas 
   de sua confi ança 
    para assumirem 
       diversos cargos…
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…cada um cuida
 de uma área para que 
tudo funcione bem !

Essas pessoas são chamadas 
de administradores públicos!

Juntos, eles administram o país:
 construindo escolas, estradas, pontes,

 melhorando os serviços de saúde
educação, segurança, etc…

Puxa! Tudo isso?

Ué, mas pra fazer isso
 tudo, eles devem precisar 

de muito dinheiro!

Exatamente,
Juquinha!

E sabe de onde
 vem esse dinheiro?
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Do nosso bolso!
Mas eu tô 
sem um

 centavo!

Não, Juquinha... nós todos 
contribuímos para a 

formação dos 
recursos públicos! 

Oi, gente! O que vocês
 estão fazendo?

Oi, Nina!
Eu estava explicando

 pro Juquinha 
de onde vêm 
os recursos 

públicos!

Gente, 
que susto!

Você se lembra?
Explicaram isso
 pra gente na 
aula passada!

Lembro, sim!
Onde eu entro
 nisso tudo?
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Você já vai saber.
“Recurso Público” é

 todo o dinheiro colocado à
 disposição dos 

administradores públicos,
 que é gasto para 

atender aos 
interesses da sociedade!

Inclusive o seu 
interesse, entendeu?
É aí que você entra!

Ah! Agora sim!
Eles recebem, 

guardam e aplicam o 
dinheiro da gente!
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Sabe como 
nosso dinheirinho 

vai parar nos 
cofres 

públicos? Já sei! 
Depósito no 

caixa eletrônico
 público!

Mas você 
tem cada idéia…

Ele vai pra lá, 
principalmente, 
pelo pagamento 

de impostos, taxas e 
contribuições

 feito pelo povo!
Toda vez que

  compramos qualquer
 coisa nós pagamos
 para o dono da loja 

um preço, certo?

Nesse preço já está
 incluído o valor de

 impostos que o dono 
da loja vai ter que

 repassar pro
governo...

Como, por exemplo,
 o famoso ICMS!

Eu quero meia dúzia
 de impostos, por favor!
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E aí, tchurma,
alguma novi? 

Olha quem tá aí!
Chega mais, Beto!

Estamos falando
 sobre os impostos que

 pagamos e que vão para 
   os cofres públicos…

Pô, Beto!
Você sabia que 

quando você paga 
por um sorvete , 

um pouquinho dessa 
grana vai pro Estado?

Ah, já sei! Vocês 
tão falando dos
impostos, né?

Meu pai seeempre 
fala deles…

Viemos cobrar as taxas!

Por exemplo, 
taxas de esgoto, 
de limpeza, de

 iluminação pública...

Além dos impostos,
 ainda pagamos taxas 

em troca de algum serviço 
público, sabia?
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Estamos falando
 sobre os impostos que

 pagamos e que vão para 
   os cofres públicos…

Ah, já sei! Vocês 
tão falando dos
impostos, né?

Meu pai seeempre 
fala deles…
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Já deu pra perceber que 
de alguma forma todas as 

pessoas fazem depósitos nos 
cofres públicos. Esses valores 

depositados é que serão 
utilizados pelos 
administrdores 

públicos!

Mas esse pessoal 
pode gastar 

nosso dinheiro da 
forma que quiser?

Claro que não!
Eles devem 

seguir as regras
contidas 
nas leis!

O mais importante 
é saber que o 

dinheiro do povo 
deve ser gasto 
exclusivamente 
em benefício 

do povo!
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Mas como
 controlar isso?

Como saber se
 foi usado pra 
nós mesmos?

Ué, acompanhando as
 atividades dos administradores, 

exercendo o Controle Social!

Controle Social! 
O que é isso?

É o direito que nós 
temos de acompanhar, 

fi scalizar e 
verifi car se 

os gastos públicos 
estão sendo bem 

aplicados.

Mas  é muita coisa!
  Deve ser difícil 

acompanhar cada passo 
deles! 

Como a gente 
faz isso?

Ora, analisando as 
prestações de 
contas deles...

Prestações de 
contas?



151515

Todas as pessoas que 
administram recursos

 públicos devem prestar 
contas de seus atos…

Prestar contas 
para um orgão
de controle?

…colocando uma 
série de documentos à 

disposição da sociedade 
e do orgão de 

controle.

É isso aí!
E você sabe qual é

esse orgão de 
controle?

O Tribunal de Contas!

Todos têm que 
explicar quanto de

 dinheiro foi para os cofres 
públicos, quanto se gastou, 

em que gastou e 
quanto sobrou!

E por que 
prestar contas?

Para informar
o povo, que é 

o dono do dinheiro, 
é claro!
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Mas, às vezes, é complicado para o povo entender 
todos aqueles números e palavras que

 estão na prestação de contas…

Uh?
Errr…

E ele acaba fi cando sem saber se os 
administradores públicos agiram de 

acordo com o que é determinado
 pelas leis ou não!

Só que o Tribunal
 de Contas entende!

Eu entendi!!!

Os técnicos do Tribunal analisam e fazem 
um relatório informando todas as situações 
verifi cadas, ou seja, o Tribunal é que vai 

fi scalizar se os recursos estão sendo aplicados 
em benefício da sociedade.
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E quem decide
 se os recursos estão sendo 

bem aplicados são os 
conselheiros!

Cooonselheiiiro?

Ha!Ha!Ha! 
Ôôô, Juquinha, conselheiros
são as pessoas que aprovam

ou não as prestações 
de contas.

Esse resultado
é divulgado para a

sociedade.
Por isso o TCE
 é importante!
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Mas, Paty, me fale 
uma coisa: e se o Tribunal de 

Contas verifi car que o administrador 
público não agiu assim de forma 

correta? 

Ele poderá 
determinar a aplicação 

de sanções!

Sanções???
Como assim?

Essa deixa pra mim.
Sofrer sanções, aplicadas pelo

 Tribunal de Contas, signifi ca que 
os administradores públicos que 
não agirem conforme a lei podem 

ser obrigados a pagar multa 
aos cofres públicos…

Bonito, hein?

Errr…
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…podem ter que devolver 
o valor gasto incorretamente,

 perder o cargo, ser demitidos, 
ter seus bens tomados!

Além dessas, 
há outras penalidades

 aplicáveis também pelo Poder Judiciário 
e até  pelo órgão em que trabalha o 

administrador público.

A coisa é séria!
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Então, o Tribunal 
de Contas não aplicaria sanções

se os administradores aplicassem
corretamente o dinheiro 

público! 
Olha só o Juquinha!
Tá aprendendo bem!Claro, gente! O que o 

Tribunal de Contas 
busca é justamente

 a nossa satisfação,...

 ...garantindo a correta
 aplicação dos recursos,

 de forma que a sociedade 
seja benefi ciada!

Como eu disse,
 se isso ocorresse 
dessa forma não 
haveria sanções!

Você sabia que, 
além de fi scalizar, 

o TCE ainda dá orientações 
e treinamentos aos 

administradores 
públicos?
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…pra que eles tenham 
todo o conhecimento das 
leis que devem obedecer!

O Tribunal de Contas 
também segue

 regras estabelecidas…

…as principais delas estão 
na Constituição Federal, na 

Constituição do Estado, na Lei 
Orgânica e no Regimento

 Interno do TCE!

Bem, Juquinha, agora
já deu pra entender 

como é feita a 
fi scalização da 

utilização do dinheiro
público e sua aplicação 

em benefício da sociedade.

21
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E por falar 
em sociedade, ela também 

pode auxiliar o TCE no 
cumprimento dessa missão!

Como assim?

Entrando em contato 
com o TCE por meio da 
Ouvidoria, no número 
0800-645-8750, 
acessando o link 

Formalizar Manifestação, 
no site do Tribunal 

(www.tce.ro.gov.br) ou pelo
e-mail: ouvidoria@tce.ro.gov.br

Calma, gente! Têm
 ouvidos para todos!

Caramba, 
como vocês

 sabem tanto 
sobre o TCE?

Foi uma lição de cidadania!
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Entrando em contato 
com o TCE por meio da 
Ouvidoria, no número 
0800-645-8750, 
acessando o link 

Formalizar Manifestação, 
no site do Tribunal 

(www.tce.ro.gov.br) ou pelo
e-mail: ouvidoria@tce.ro.gov.br
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O seu colégio 
 também pode 
visitar o TCE.

E você irá  
aprender tanto
 quanto a gente!

Aí é que tá o
 barato, minha escola

já foi convidada.

E não se esqueça 
que o TCE está sempre aberto 

para acolher qualquer um 
que queira saber mais sobre 
o seu funcionamento e a sua 

importância para a sociedade!
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É bom saber disso!!
Todos deveriam
conhecer o TCE!



25

A
Administração Pública – São as 
pessoas e instituições que admi-
nistram os serviços prestados ao 
cidadão.
Administração Direta – Secreta-
rias de Estado e de Município.
Administração Indireta – Em-
presas públicas, associações e 
fundações que recebem recursos 
públicos.
Assembleia Legislativa - É onde 
trabalham os deputados estaduais.

B
Bens – São os prédios, móveis, 
equipamentos e carros do Estado.

C
Câmara Municipal - É onde tra-
balham os vereadores.
Cidadania – Quando o cidadão se 
sente parte da sociedade.
Cofres Públicos – É o conjunto de 
recursos fi nanceiros, os dinheiros 
e bens do Estado.
Conselheiros do TCE – Quem 
trabalha julgando as contas públi-
cas.
Conselheiro Substituto – É quem 
substitui o Conselheiro que tra-
balha julgando as contas públicas, 
quando este está impossibilitado.

Constituição - É a Lei básica de 
um País.
Contas Públicas - Demonstração 
de como está sendo utilizado o di-
nheiro público.
Controle Externo - Ação que o 
Tribunal de Contas realiza para 
verifi car se o dinheiro público foi 
utilizado de acordo com a Lei, ze-
lando pela sua correta aplicação.
Controle Social - É o controle 
que a sociedade pode e deve fa-
zer sobre as contas públicas, nos 
momentos em que a Lei o autoriza.

D
Decisões do TCE - Resultado das 
análises técnicas do Tribunal Pleno 
sobre as contas dos gestores pú-
blicos estaduais e municipais.
Dinheiro Público – É o dinheiro 
do Estado.

F
Fiscalização – Ato de fi scalizar a 
ação do gestor para saber como 
está sendo usado o dinheiro público.

G
Gestor – Pessoa que administra 
um órgão público.

Não viaje na maionese!
Para entender melhor use o nosso 

Glossário.
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J
Julgamento de Contas - Ato de 
analisar e julgar as contas públicas. 

L
Leis – Regra obrigatória que to-
dos devem respeitar.
Lei Orgânica – Norma específi ca 
que disciplina o funcionamento dos 
poderes Legislativo e Judiciário.

M
Ministério Público de Contas – 
Instituição que fi scaliza, em nome 
do povo, o cumprimento das nor-
mas e das leis. 

O
Órgão Público – Espaço destinado 
à prestação de serviço público ao 
cidadão.
Ouvidoria – Unidade responsável 
por ouvir o cidadão (críticas, su-
gestões ou denúncias).

P
Prestação de Contas – Quando o 
gestor apresenta ao Tribunal de 
Contas e divulga para a sociedade 
como o dinheiro público foi gasto.

Políticas Públicas – Ações do Es-
tado em benefício dos cidadãos.

R
Regimento Interno – Normas in-
ternas de um órgão público.

S
Sanções – Punição aplicada à pes-
soa que deixou de cumprir uma 
obrigação legal.
Serviços Públicos – Serviços 
prestados pelos governantes para 
a população.

T
Tribunal de Contas – Instituição 
que zela pela correta aplicação 
dos recursos públicos, em benefí-
cio da sociedade.
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Hêhêhê... 
Assim fi ca
mais fácil!

Se você ainda 
tem dúvidas, 
pergunte ao 

seu professor. 
Que tal fazer 
um debate na 

escola?!





EDUCAÇÃO

Você sabia que o IDEB 
mede a qualidade do  

ensino, indicando o quanto os 
alunos de uma escola pública 
aprenderam em português e 

matemática?

O Tribunal de Contas 
fiscaliza Educação. 

E você, sabe qual é 
o índice do IDEB das 

escolas públicas de seu 
bairro?

O Tribunal de Contas 
fiscaliza a Saúde. 

E você, sabe quais 
médicos devem estar 
de plantão no Posto 

de Saúde de seu 
bairro?

Você sabia que a lista 
de plantão de atendimento 
deve estar fixada em lugar 

visível, e você pode solicitar que 
seja publicada no 

Portal Transparência do 
município?

SAÚDE

SOS



ORÇAMENTO

Você sabia que 
todos os gastos e 

investimentos estão inseridos 
nesses planos, e se “aquele 

serviço que você precisa para 
seu bairro” não estiver previsto 

neles, não poderá ser 
realizado? 

O Tribunal de Contas 
fiscaliza os Planos 
Orçamentários. E 

você, sabe o valor do 
orçamento da  sua 
cidade e com que 
é gasto o dinheiro 

público?

O Tribunal de Contas 
fiscaliza a existência 

de Ouvidoria, Serviço 
de Informação ao 

Cidadão (SIC) e Portal 
Transparência. E você, 

já buscou alguma 
informação para 

exercer o controle 
social?

OUVIDORIA

Você sabia que pode sugerir a 
inclusão de uma informação pública no 

Portal Transparência de sua cidade. Por exemplo, a 
disponibilização da lista de conselhos municipais 

ativos, o dia e o local das reuniões?



www.tce.ro.gov.br
ouvidoria@tce.gov.br

0800 645 8750


