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Ágora

O sistema Ágora tem por finalidade a automatização da análise do processo de prestação de contas do 
TCE-CE. A iniciativa reduzirá esforços para coleta de informações, dará maior agilidade na montagem 
dos dados, elevará o grau de assertividade e simplificará o processo de análise das prestações de 
contas anuais, diminuindo o tempo de julgamento das prestações das mesmas.

Introdução
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Para criar uma PCA, na tela inicial, clique no botão no canto superior direito da tela, conforme indicado na imagem abaixo:

Após o clique, uma nova janela será aberta para indicação dos dados de geração da nova PCA.

Criar PCA
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O sistema está dividido em 14 módulos onde estão segregadas as peças ou informações que compõem a prestação de contas. 
Dentro de cada módulo a inserção das informações estará distribuída em telas de acordo com a natureza das informações.

Além da indicação do nome de cada um dos módulos, a caixa de acesso apresenta as informações da data do ultimo acesso e 
uma legenda indicativa do status do módulo.  

Módulos de Acesso
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Dados Gerais 
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 O módulo conta com um pequeno formulário onde devem ser inseridas informações gerais sobre o jurisdicionado;

 Após o preenchimento, clique em ‘’Salvar’’ para garantir o registro dos dados inseridos.

Dados Gerais 
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Rol de Responsáveis
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 Para adicionar cada um dos responsáveis ao rol, clique no botão ‘Adicionar Responsável’;

 Uma nova tela será aberta para preenchimento dos dados do responsável

Rol de Responsáveis
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Peças Processuais
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 No módulo “Peças Processuais” você encontra reunidas as peças obrigatórias e complementares de todos os módulos. Aqui 
você tem a opção de adicionar as peças e assiná-las através dos botões em destaque:

 Ao adicionar um documento no campo ‘Adicionar Arquivo’, a cor do botão será alterada para verde, indicando que a tarefa foi 
realizada. 

 Você pode ainda assinar todas as peças inseridas de uma única vez, clicando no botão ao lado da palavra “Módulo”;

 Não esqueça de salvar suas alterações!

Peças Processuais
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Controles Internos
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 Ao acessar o módulo ‘Controles Internos’ o sistema irá disponibilizar o formulário de auto avaliação, que será composto por 
perguntas distribuídas em 5 categorias: Ambiente de Controle, Avaliação de Risco, Procedimentos de Controle, Informação e 
Comunicação e Monitoramento.

Controles Internos
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Contabilidade
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Contabilidade

 As telas que compõem o módulo ‘Contabilidade’ estão ilustradas a seguir:

 Para acessá-las clique em ‘Acesso’.

 A coluna ‘Status’ indica o situação da análise, de acordo com a legenda a seguir:

Não iniciado

Contém informações 
salvas

As informações inseridas 
foram finalizadas
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Contabilidade

Nessa análise você encontra reunidas as Peças Processuais obrigatórias e complementares do módulo Contabilidade. Aqui você 
tem a opção de adicionar um arquivo ou de assinar a peça selecionando os botões em destaque.

Peças Processuais
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Contabilidade

 Selecionando a análise ‘Cadastrar Contas Bancárias’, são mostradas as informações abaixo.

 Para adicionar uma nova conta bancária clique no botão em destaque.

Contas Bancárias
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Contabilidade

 Para cadastrar uma nova conta bancária, 
preencha o formulário conforme indicação 
dos campos. Ao finalizar, salve a nova conta 
selecionando o botão em destaque.

 Caso seja apresentada diferença entre os 
valores do ‘Saldo Extrato’ e do ‘Saldo 
S2GPR’, será necessário que sejam 
indicados os valores que compõem a 
diferença até que o saldo do campo ‘Variação 
(A-B+C)’ seja zerado.

 Os valores inseridos no campo ‘Valor Dif.’ 
podem ser negativos ou positivos a depender 
da condição de redução ou acréscimo do 
saldo financeiro. Para digitar no campo 
valores negativos, digite o valor e sem 
seguida digite o sinal -. 

Contas Bancárias
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Contratos
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 Ao clicar em ‘Lista de Contratos’ o sistema irá listar todos os contratos vigentes no exercício para o Órgão.

 A lista de contratos indicada deve ser validada pelo Órgão.

 Para cada um dos contratos listados, devem ser anexados os documentos correspondentes (contratos, aditivos, termos de 
referência/projeto básico) nos campos em destaque. 

Contratos

Lista de Contratos
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 Ao clicar em ‘Acréscimos ou Supressões de Contratos versus Limite Legal’ o sistema irá listar todos os contratos vigentes cujas 
variações de valor ultrapassaram os 25% do limite legal.

 Clique em ‘Editar’ no campo ‘Justificativa para Descumprimento do Limite Legal’ para inserir a justificativa pertinente.

Contratos

Acréscimos ou Supressões de Contratos versus Limite Legal

 Ao final de todos os preenchimentos do módulo, clique no botão ’Finalizar Módulo’’ 
para encerrar as atividades no módulo correspondente.
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Transferências Voluntárias
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 Confira as informações preenchidas, elas irão para a tabela abaixo;

 Insira os extratos bancários e caso seja necessário remova a linha da tabela.

Transferências Voluntárias

Relação dos Convênios/Ajustes Congêneres Celebrados no Exercício



Página 23

 Na tabela abaixo, onde estão as informações preenchidas anteriormente você deve fazer o upload da ‘’Evidência da 
comunicação’’ e da ‘’Evidência da medida adotada’’.

 Por fim, clique em ‘’Salvar’’ e em seguida em ‘’Finalizar’’.

Transferências Voluntárias

Comunicação das Inadimplências à Autoridade Administrativa Competente (Parágrafo Único art. 
41)
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Licitações
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 No módulo de Licitações teremos apenas que fazer o upload das peças obrigatórias.

 Clique em ‘’Acesso’’ e faça a inclusão das peças.

 Caso alguma peça não seja enviada, clique em ‘’Justificativa de Ausência’’ e digite a devida justificativa.

Licitações

Anexar Peças
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Contratos de Gestão
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Contratos de Gestão

 O módulo Contratos de Gestão contém os contratos de gestão vigentes;
 As Análises disponíveis no modulo Contratos de Gestão, são as apresentadas abaixo;
 Para acessar uma análise basta selecionar o botão Acesso na análise desejada.
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Contratos de Gestão 

 Na análise “Relação dos Pagamentos Realizados” do módulo Contratos de Gestão você pode cadastrar uma nova relação ou 
ainda visualizar as existentes;

 Para adicionar basta preencher o formulário com dados desejados e selecionar o botão adicionar, como mostrado a segui.

Relação dos Pagamentos Realizados
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Contratos de Gestão

 Na análise “Informações dos Editais e Cotações Realizadas” do módulo Contratos de Gestão você pode cadastrar uma nova 
informação de edital e cotação ou ainda visualizar as existentes;

 Para adicionar basta preencher o formulário com dados desejados e selecionar o botão adicionar, como mostrado a segui.

Informações dos Editais e Cotações Realizadas
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Contratos de Gestão

 Na análise “Relatório de Execução da Receita e Despesa” do módulo Contratos de Gestão você pode cadastrar um novo 
relatório de execução ou ainda visualizar os existentes;

 Para adicionar basta preencher o formulário com dados desejados e selecionar o botão adicionar, como mostrado a seguir.

Relatório de Execução da Receita e Despesa
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Contratos de Gestão

Para cadastrar uma nova relação preencha o formulário com os dados solicitados e depois selecione o botão adicionar.

Relação do Pessoal Vinculado
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Pessoal
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Pessoal

 O módulo Pessoal, apresenta cinco análises.

 A situação atual da relação de cargos pode ser verificada na coluna Status.

 Para acessar as análises, basta selecionar o botão Acesso como em destaque abaixo.
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Pessoal

Após preencher, selecione a opção Adicionar, vide botão em destaque abaixo.

E não se esqueça de salvar suas alterações, selecionando o botão Salvar em destaque. Caso deseje salvar e retornar a tela com as 
demais análises selecione a opção Finalizar.

Contratos de Terceirização
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Orçamento
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 Faça a inclusão das peças obrigatórias;

 Caso não consiga adicionar arquivos, clique em ‘’Justificativa de Ausência’’ e digite a devida justificativa;

 Assine as peças necessárias e não se esqueça de Salvar as alterações.

Orçamento

Anexar Peças



Página 37

Gestão de Materiais e Patrimônio
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Gestão de Materiais e Patrimônio

 No módulo Gestão de Materiais e Patrimônio você encontra as Análises apresentadas abaixo. Para acessar uma análise basta 
selecionar o botão “Acesso” ao lado da análise desejada.
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Tomada de Contas Especiais
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Tomada de Contas Especiais

Nessa análise você encontra reunidas as Peças Processuais obrigatórias e complementares do módulo Tomada de Contas 
Especiais. Aqui você tem a opção de adicionar um arquivo ou de assinar a peça selecionando os botões em destaque.

Peças Processuais
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Monitoramento de Decisões
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Monitoramento de Decisões

 Caso haja alguma Determinação ou Recomendação para o exercício, você deve ler e adicionar evidência quando aplicável.
 Clique em ‘’Salvar’’ e em seguida em ‘’Finalizar’’

2.543/2015

2.540/2015

Determinações e Recomendações
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Carga em Massa

 Há duas formas possíveis de realizar a 
inclusão das informações solicitadas nos 
f o r m u l á r i o s d i s p o n i b i l i z a d o s p a r a 
preenchimento. As informações podem ser 
incluídas manualmente ou através de carga 
em massa. A opção de carga em massa 
permite que os dados sejam carregados de 
uma única vez, possibilitando a otimização do 
tempo de declaração dos dados na PCA. 

 Para utilizar essa forma de preenchimento, é 
necessário que o download do template seja 
realizado clicando, a qualquer momento, no 
botão ‘Template Carga em Massa’.

 Após o preenchimento do template, deve ser 
realizado o upload na tela correspondente 
através do botão ‘Carga em Massa’. 
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Obrigado!Obrigado!
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