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Manual de Navegação do Portal da Transparência e do sistema de Acesso à 
Informação 

 

A Lei de Acesso à Informação, Lei nº 12.527/2011 sancionada em 18 de 

novembro de 2011, regulamenta o direito constitucional de acesso dos cidadãos às 

informações públicas. A referida lei aplica-se aos três Poderes da União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios é um avanço considerável para o fortalecimento do 

Controle Social, tornando possível uma maior participação do cidadão no 

acompanhamento da arrecadação e destinação dos recursos públicos. 

O Manual do Portal da Transparência do Tribunal de Contas do Estado 

da Paraíba foi criado com o objetivo de orientar o cidadão a encontrar dados e 

informações acerca da Receita, Despesa, Contratos, Convênios, Licitações, Servidores, 

Demonstrativos Contábeis e Fiscais, Normas Legais dentre outros, buscando, assim, 

atender aos requisitos previstos da Lei de Acesso à Informação, Lei de 

Responsabilidade Fiscal e Lei da Transparência Pública. 

O manual orienta, ainda, como o cidadão pode estabelecer um canal de 

comunicação direta com o Tribunal de Contas da Paraíba, o Sistema de Informação ao 

Cidadão, para solicitar informações, apresentar sugestões, críticas, reclamações e 

denúncias. Ao acessar o site do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, 

www.tce.pb.gov.br, o interessado encontrará dois menus: o Portal da Transparência e o 

Acesso à Informação. 

 



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
 

Ao selecionar esta opção, o cidadão encontrará o menu contendo 

informações sobre os instrumentos de planejamento, procedimentos licitatórios, 

contratos, convênios, receitas, despesas, gestão de pessoal, legislação e informações 

contábeis.  

 

 
 

Instrumentos de planejamento 
 

Neste item, encontrará informações sobre a Lei Orçamentária, Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, Plano Plurianual, e o Planejamento Estratégico em vigor  do 

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. 

 

 

Procedimentos licitatórios 
 

Aqui, é possível ter acesso aos procedimentos licitatórios realizados pelo 

TCE-PB. Poderá acompanhar a sua realização de forma on-line, bem como consultar a 

tramitação processual no âmbito do Tribunal.  

 

Contratos 
 

 Acompanhe os contratos que estão em vigência no Tribunal. Caso 

necessite acesso aos contratos expirados, solicite por meio do acesso à informação. 

 

Convênios 
 

Neste item, o cidadão poderá acessar os Convênios, Termos de Parceria, 

Contratos de Repasse e Termo de Cooperação nos quais o Tribunal de Contas faz parte. 



Receitas  
 

Acompanhe os recebimentos dos duodécimos, bem como a execução 

orçamentária e financeira por meio dos Balanços Contábeis divulgados. 

 

 
Despesas 
 

Neste item, é possível acompanhar as despesas realizadas pelo Tribunal 

de Contas. Os dados estão vinculados ao Sistema SIAFI do Governo do Estado, e 

disponível em tempo real. No menu, será possível consultar despesas, as notas de 

empenho, os pagamentos e as diárias concedidas. 

Em “Consulta Despesa”, será possível acessar à execução das despesas 

por unidade orçamentária, função, natureza, programas, projetos/atividades e por 

elemento de despesa, fonte de recurso etc. além das despesas empenhadas, despesas por 

credor e as transferências concedidas e recebidas entre órgãos do próprio município. 

No item “Notas de empenho”, ao inserir a unidade gestora 

“TRIBUNAL DE CONTAS – 020001”,  é possível realizar diversos filtros na pesquisa 

a ser realizada como vemos abaixo:  

 

 
 

 

 



Do mesmo modo, ao selecionar o item “Pagamentos”, e após selecionar 

a unidade gestora “TRIBUNAL DE CONTAS – 020001”, será possível realizar as 

seguintes consultas:  

  
 

As diárias concedidas aos membros e servidores do Tribunal de Contas, 

poderão ser consultadas no item “Diárias”, ao inserir o selecionar a unidade gestora 

“TRIBUNAL DE CONTAS – 020001”, serão disponibilizadas as seguintes consultas: 

 

 

 

Gestão de pessoal 

 

Aqui, é possível ter acesso ao Plano de Cargos do TCE, a listagem dos 

servidores e suas respectivas remunerações. 

 

Legislação 

 

O Portal disponibiliza ao cidadão a opção de fazer o download dos 

Instrumentos Normativos do Tribunal de Contas. 

 

 



Informações contábeis 

 

Neste item, será possível consultar os Relatórios de Gestão Fiscal, as 

Prestações de Contas apresentadas pelos gestores do Tribunal de Contas, bem como os 

Balanços Orçamentário e Financeiro. 

 

 

ACESSO À INFORMAÇÃO 
 

 
 
 

Solicitar acesso à informação 
 

Aqui é o canal disponibilizado ao cidadão para realizar a solicitação de 

Pedido de Acesso à Informação.  

 

 

 
 
 
 
 



Acompanhamento do pedido de acesso à informação 
 

Neste item, o cidadão poderá acompanhar o andamento do seu Pedido de 

Acesso à Informação. Para isso, basta inserir o código informado quando da realização 

da solicitação. 

 
Regulamentação do acesso à informação 
 

Neste item, é possível encontrar os atos normativos que regulamentam o 

acesso à informação   

 
 
Sistema de Informações ao Cidadão – e-SIC 
 

Neste item, o interessado encontrará os canais de comunicação com o 

Tribunal de Contas, inclusive o caminho para obter os aplicativos desenvolvidos para os 

aparelhos móveis. 

 
Acompanhamento de Processos 
 

Aqui, o cidadão pode acompanhar qualquer processo e documento que 

tramitam nos sistemas do Tribunal de Contas, podendo ter acesso, por exemplo, as 

Prestações de Contas apresentadas pelos gestores municipais, denúncias, licitações, atos 

de pessoal e etc. Lembrando que, após julgamento, o cidadão interessado poderá ter 

acesso livre aos papeis de trabalho, relatórios da Auditoria, Parecer do Ministério 

Público, Recursos etc.  

Os demais itens como Relatórios dos pedidos de acesso à informação, 

Perguntas Freqüentes, Glossário, Manual de navegação, Competências e Dados 

Abertos são informativos para melhorar a comunicação entre o cidadão e o Tribunal de 

Contas. Assim, o TCE-PB busca contribuir para o aprimoramento do controle social. 

 

 


