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TCM lança hotsite sobre o processo
eletrônico eTCM
30/10/2015
Em continuidade ao programa de implantação do seu processo eletrônico, o Tribunal de Contas
dos Municípios lança nesta quinta-feira (29/10) o hotsite do Sistema eTCM. A ferramenta tem
como objetivo reunir em um só ambiente as informações mais relevantes sobre esse novo
sistema, que irá informatizar todos os procedimentos processuais de exame de contas das
prefeituras, câmaras municipais e autarquias dos 417 municípios baianos, eliminando a
tramitação de documentos físicos (em papel). Além de economia, a tramitação dos processos por
meio eletrônico dará maior transparência e agilidade no exame das contas públicas municipais.
O uso do processo eletrônico será regulamentado em breve através de resolução do TCM.
O hotsite do eTCM foi cuidadosamente desenvolvido pela equipe técnica para ensinar de forma
clara e objetiva todas as funcionalidades desta nova ferramenta. Para isso foram elaborados
vídeos tutoriais, que demonstram passo a passo todas as atividades que os usuários devem
praticar para a correta inserção dos dados e documentos. Inicialmente foram produzidos quatro
vídeos que abordam temas iniciais para que o público se familiarize com o sistema e possa testálo, são eles: “Como organizar os documentos digitalizados para envio através do Processo
Eletrônico do TCM-BA”, “Como acessar o sistema de Teste do Processo Eletrônico do TCMBA o e-TCM”, “Como Cadastrar as Informações da Prestação de Contas mensal no sistema de
teste do Processo Eletrônico TCM-BA” e “Enviar Prestação de Contas Mensal através do
sistema teste Processo Eletrônico TCM-BA”.
O portal também é composto por orientações sobre a forma de armazenamento dos documentos
nos computadores dos responsáveis pelo envio, a necessidade de uniformizar a nomeação desses
arquivos, o formato dos documentos e a resolução suportada pelo sistema. Ainda foi produzido
um quadro com perguntas sobre eventuais dúvidas, abordando diversos aspectos do processo
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eletrônico, com vistas a dirimir com maior rapidez e precisão as dúvidas dos usuários.
O acesso ao hotsite se dará pelo endereço http://www.tcm.ba.gov.br/etcm-manual/, mas também
será disponibilizado permanentemente um ícone de acesso no site do TCM. Nessa fase de teste,
o acesso ao sistema se dará pelo endereço https://e.tcm.ba.gov.br, com o usuário pmteste e a
senha 1234.
É importante destacar que a nova ferramenta proporcionará uma economia em torno de R$ 600
mil com gastos em impressão e de R$ 400 mil em postagens ao conjunto de municípios, além de
garantir maior transparência e facilitar fiscalização por parte dos cidadãos sobre a aplicação dos
recursos municipais. O eTCM será implantado junto com o Sistema Integrado de Gestão e
Auditoria (SIGA) e fecha a informatização dos processos de contas. No SIGA, já usado há quase
uma década pelos gestores municipais, são informadas as contas de gestão – de receitas e
despesas municipais. No eTCM, serão apresentados, em forma digital, todos os documentos, que
antes eram entregues ao tribunal em papel.
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Intagram: https://www.instagram.com/tcmbahia
Facebook: https://www.facebook.com/people/Tcm-Bahia/100074749643490/
Twitter: https://twitter.com/tcmbahia
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Youtube: https://www.youtube.com/c/TCMBAoficial

