
                          
e-Contas 

 

Descrição 

O e-Contas é um sistema integralmente desenvolvido por equipes do TCU e disponibilizado para os órgãos e 
entidades da Administração Pública Federal para efetuar a prestação de contas anauis ao Tribunal.  

Atualmente (exercício de 2015), o universo de órgãos e entidades abrangido pelo e-Contas é de 1.368 
unidades prestadoras de contas (UPC), 75 órgãos de controle interno e 130 órgãos supervisores. O Sistema é 
ainda utilizado, de forma permanente, por mais de quarenta subunidades do TCU para o gerenciamento das 
contas prestadas pelos órgãos e entidades. 

A quantidade de pessoas atualmente habilitadas para acessar o e-Contas supera os 4.000 usuários. Entre os 
usuários externos estão os gestores das unidades prestadoras de contas, os auditores dos órgãos de controle 
interno e os ministros ou autoridades equivalentes que têm o papel de supervisão ministerial. O número de 
usuários internos do TCU que operam quase diariamente o Sistema é de mais de 400 auditores. 
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Objetivos 

 melhorar a gestão do fluxo das contas anuais, orientando e registrando as ações tomadas pelas 
pessoas responsáveis pela elaboração e pela análise das contas apresentadas, assim como os prazos 
de cada instância 

 eliminar a tramitação de documentos físicos 

 estruturar (tabular) informações relevantes das contas para fins de transparência da gestão dos 
órgãos e entidades e para viabilizar análises automáticas e transversais de conteúdos de contas 

 promover a integração das ações de controle externo de competência do TCU 

 maior transparência dos resultados dos julgamentos de contas pelo Tribunal 

 

Gestão 

A gestão do e-Contas é feita pela Diretoria de Normas e Gestão de Contas (contas@tcu.gov.br) da Secretaria 
de Métodos e Suporte ao Controle Externo, ambas da estrutura da Secretaria-Geral de Controle Externo do 
TCU.  

Etapa 1 (concluída) 

Gestão do fluxo 

Recebimento eletrônico 
de todas as contas 

Habilitação de usuários 
internos e externos 

Autuação dos processos 
de contas 

 

Etapa 2 (Out/2015 a Mar/2016) 

Estruturação (tabulação) 
de informações da conta 

Relacionamento das 
unidades de contas com 
unidades do SIAFI (UG, 
órgão e subórgão) 

Mensagens e alertas 

Estruturação do rol de 
responsáveis e da 
responsabilização 

 

Etapa 3 (prazo a definir) 

Estruturação (tabulação) 
de informações da conta 

Desenvolvimento de 
paineis gerenciais sobre 
as unidades 

Suporte à análise da 
conta 
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