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Sabia que?

A adesão a este sistema não comporta qualquer outro custo directo para a sua instituição que não
aquele associado à instalação e manutenção de uma ligação à Internet.
Troca electrónica de informação

Formulários normalizados para
preenchimento e entrega

Sistema de
Informação

Disponibilidade permanente
da informação

Gestão normalizada dos dados e dos processos

Hoje, dispõe de:

É por tudo isto que,

•

Acreditamos que aceitará o desafio de prestar a conta
de gerência por via electrónica já no próximo ano.

•

•

Uma solução de software única, partilhada por
todos.
Uma infra-estrutura tecnológica residente no
Tribunal de Contas, robusta e “escalável”, dotada
dos mais avançados mecanismos de segurança,
autenticação, confidencialidade e integridade dos
dados.
Uma parametrização de base comum dos
documentos de prestação de contas relativos às
entidades incluídas em:
a)
b)

•

•

•

•

A adesão ao sistema pode ser solicitada no seguinte
endereço:
http://econtas.tcontas.pt/

POCAL (Instruções n.1/2001 -2ª Secção);
POCP e planos sectoriais (Instruções n.º
1/2004 – 2ª Secção), como sejam POCMS,
POCISSS, POC-Educação .

Acompanhamento on-line das interacções do
Tribunal de Contas por via dos estados dos
processos administrativos já apresentados pela
entidade.
Mais qualidade na conta de gerência a apresentar,
por via da aplicação de testes à informação
carregada (verificação de deficiências).
Possibilidade de criar a conta de gerência em
qualquer momento, gerindo autonomamente as
operações de registo, impressão e validação.
Interfaces assentes em formatos normalizados e
abertos (XML), capazes de receberem
directamente os dados provenientes de software
de gestão administrativa e financeira (ERP’s) que
porventura a entidade já possua em
funcionamento.

Pedir
adesão

SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS POR VIA ELECTRÓNICA - SERVIÇOS E ORGANISMOS PÚBLICOS

Existe uma aplicação electrónica no Tribunal de Contas para a prestação de contas, capaz de oferecer
uma maior economia, racionalização e eficiência no processo de prestação da conta de gerência.

