
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FISCAL 
 

MÓDULO DELIBERAÇÃO 262/14 
 
 

MANUAL DE UTILIZAÇÃO 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

SIGFIS – MÓD. DELIBERAÇÃO 262 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERSÃO 2016 
 

Julho de 2015 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIGFIS-Sistema Integrado de Gestão Fiscal: Manual de Utilização  
v. 2016 

 
 
 

 
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 

Diretoria Geral de Informática 
 
 

Venda Proibida - Distribuição Gratuita 
 
 
 

 
Novembro/2016 – 1.1.0



  SIGFIS – Sistema Integrado de Gestão Fiscal Módulo Deliberação 262 

Manual de Utilização versão 2016   Parte I-1

APRESENTAÇÃO ......................................................................................................................... 4 

I - PROCEDIMENTOS INICIAIS .................................................................................................... 4 

I.1 ATOS ABRANGIDOS – QUEM DEVE UTILIZAR ............................................................................................................. 4 

I.2 PROCEDIMENTOS PARA CREDENCIAMENTO ............................................................................................................. 6 

I.3 PROCEDIMENTOS DE UTILIZAÇÃO ................................................................................................................................ 8 
I.3.1 Requisitos para Uso do Sistema .................................................................................................................................... 8 

Certificação Digital ..................................................................................................................................................... 9 
Assinatura Digital ..................................................................................................................................................... 10 
Gerenciador de Envio de Arquivos ........................................................................................................................... 11 
Certificados do TCE-RJ e Módulo de Segurança ..................................................................................................... 11 

I.3.2 Acesso ......................................................................................................................................................................... 12 
I.3.3 SIGFIS – O que Mudou? ............................................................................................................................................ 14 

Cadastros de Atos Jurídicos ...................................................................................................................................... 14 
Dels. 222/02 e 223/02 – Prazos diferentes de envio ................................................................................................. 19 
Envio dos Informes Mensais é bloqueado caso existam atos jurídicos pendentes .................................................... 20 

I.3.4 Módulo Dados da Deliberação 262 ............................................................................................................................. 20 
Cadastros de Atos Jurídicos ...................................................................................................................................... 21 
Novo Sistema da Deliberação 262 ............................................................................................................................ 22 

I.3.5 Situações dos Atos Jurídicos ....................................................................................................................................... 23 
Atos Jurídicos Pendentes .......................................................................................................................................... 24 
Retificar um ato ........................................................................................................................................................ 24 

I.3.6 Etapas para Enviar um Ato ......................................................................................................................................... 24 
Incluir o Ato ............................................................................................................................................................. 25 
Salvar ........................................................................................................................................................................ 25 
Detalhar .................................................................................................................................................................... 26 
Enviar os Dados ........................................................................................................................................................ 26 
Digitalizar Documentos ............................................................................................................................................ 28 
Assinar com Certificado Digital ............................................................................................................................... 31 
Acessar Novo Sistema Del. 262 ............................................................................................................................... 32 
Anexar os Documentos ............................................................................................................................................. 32 
Finalizar .................................................................................................................................................................... 33 
Enviar ao TCE .......................................................................................................................................................... 33 

II – SIGFIS – MÓDULO DELIBERAÇÃO 262 ............................................................................. 35 

II.1 Editais ..................................................................................................................................................................................... 36 
Competência ........................................................................................................................................................................ 36 
Identificador ........................................................................................................................................................................ 36 
Edital Deserto ou Fracassado .............................................................................................................................................. 36 
Tela do Cadastro de Edital .................................................................................................................................................. 37 
Alterar os dados de um Edital ............................................................................................................................................. 41 
Envio dos dados de um Edital ............................................................................................................................................. 43 
Anexar documentos e concluir o envio de um Edital .......................................................................................................... 48 
Retificar os dados e documentos de um Edital .................................................................................................................... 48 
Adiamento, Republicação ou Remarcação do Edital .......................................................................................................... 48 

II.2 Licitações Homologadas ........................................................................................................................................................ 49 
Envio dos dados de uma Licitação Homologada ................................................................................................................ 49 
Mudanças de preenchimento no Cadastro de Licitação Homologada ................................................................................. 50 
Editais desertos ou fracassados ........................................................................................................................................... 52 

II.3 Atos de Adesão à Ata de Registro de Preço / Dispensas / Inexigibilidades / Desapropriações de Imóveis ..................... 53 
Alterações nos tipos de informações ................................................................................................................................... 53 
Demais campos ................................................................................................................................................................... 54 



  SIGFIS – Sistema Integrado de Gestão Fiscal Módulo Deliberação 262 

Manual de Utilização versão 2016   Parte I-2

Envio dos dados para fins da Del. 262/14 ........................................................................................................................... 55 
Anexar documentos e concluir o envio de um ato............................................................................................................... 60 
Retificar os dados e documentos de um ato ........................................................................................................................ 60 

II.4 Contratos de Despesa ............................................................................................................................................................. 60 
Competência ........................................................................................................................................................................ 60 
Identificador ........................................................................................................................................................................ 60 
Alterações no preenchimento dos campos .......................................................................................................................... 60 
Envio dos dados de um Contrato ......................................................................................................................................... 65 
Anexar documentos e concluir o envio de um Contrato ..................................................................................................... 70 
Retificar os dados e documentos de um Contrato ............................................................................................................... 70 
Termo Aditivo ..................................................................................................................................................................... 70 

II.5 Termo Aditivo de Contrato de Despesa ............................................................................................................................... 70 
Competência ........................................................................................................................................................................ 71 
Identificador ........................................................................................................................................................................ 71 
Alterações no preenchimento dos campos .......................................................................................................................... 71 
Envio dos dados de um Termo Aditivo de um Contrato ..................................................................................................... 71 
Anexar documentos e concluir o envio de um Termo Aditivo ............................................................................................ 74 
Retificar os dados e documentos de um Termo Aditivo ..................................................................................................... 74 

II.6 Convênio ................................................................................................................................................................................. 75 
Competência ........................................................................................................................................................................ 75 
Identificador ........................................................................................................................................................................ 75 
Alterações no preenchimento dos campos .......................................................................................................................... 75 
Envio dos dados de um Convênio ....................................................................................................................................... 75 
Anexar documentos e concluir o envio de um Convênio .................................................................................................... 79 
Retificar os dados e documentos de um Convênio .............................................................................................................. 80 
Termo Aditivo a Convênio .................................................................................................................................................. 80 

II.7 Termos Aditivos de Convênios .............................................................................................................................................. 80 
Competência ........................................................................................................................................................................ 80 
Identificador ........................................................................................................................................................................ 80 
Alterações no preenchimento dos campos .......................................................................................................................... 81 
Envio dos dados de um Termo Aditivo de um Convênio .................................................................................................... 81 
Anexar documentos e concluir o envio de um Termo Aditivo ............................................................................................ 84 
Retificar os dados e documentos de um Termo Aditivo ..................................................................................................... 84 

II.8   Termos de Parceria .............................................................................................................................................................. 85 
Competência ........................................................................................................................................................................ 85 
Identificador ........................................................................................................................................................................ 85 
Envio dos dados de um Termo de Parceria ......................................................................................................................... 85 
Anexar documentos e concluir o envio de um Termo de Parceria ...................................................................................... 89 
Retificar os dados e documentos de um Termo de Parceria ................................................................................................ 90 
Prorrogação ......................................................................................................................................................................... 90 
Competência da Prorrogação .............................................................................................................................................. 90 
Identificador de uma Prorrogação ....................................................................................................................................... 90 
Envio dos dados de uma Prorrogação de um Termo de Parceria ........................................................................................ 91 
Anexar documentos e concluir o envio de um Termo Aditivo ............................................................................................ 93 
Retificar os dados e documentos de um Termo Aditivo ..................................................................................................... 94 

II.9   Retificar um Ato ................................................................................................................................................................... 94 

III – NOVO SISTEMA DELIBERAÇÃO 262 ................................................................................ 97 

III.1   NAVEGAÇÃO .................................................................................................................................................................... 98 
Listagens de informações .................................................................................................................................................... 98 
Preenchimento de datas ....................................................................................................................................................... 99 
Gerenciador de Envio de Arquivos ................................................................................................................................... 100 



  SIGFIS – Sistema Integrado de Gestão Fiscal Módulo Deliberação 262 

Manual de Utilização versão 2016   Parte I-3

III.2   TELA INICIAL ................................................................................................................................................................ 102 
Opções de filtro ................................................................................................................................................................. 103 

III.3 – ANEXAR OS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS .................................................................................................... 104 

III.4 – ENVIAR O ATO .............................................................................................................................................................. 106 
Finalizar a Elaboração ....................................................................................................................................................... 106 
Retornando o processo para a situação Em Elaboração .................................................................................................... 108 
Envio dos dados e dos documentos ao TCE-RJ ................................................................................................................ 108 

III.5 CONSULTAR DADOS E DOCUMENTOS DE UMA ATO ENVIADO ...................................................................... 110 

III.6 RESPOSTA A OFÍCIO ..................................................................................................................................................... 111 
Respondendo a um ofício .................................................................................................................................................. 111 
Preenchimento da tela ....................................................................................................................................................... 112 
Envio dos documentos da resposta a ofício ao TCE-RJ .................................................................................................... 113 
Consultar a resposta a ofício enviada ao TCE-RJ ............................................................................................................. 115 

 
 
 
 
 
  



  SIGFIS – Sistema Integrado de Gestão Fiscal Módulo Deliberação 262 

Manual de Utilização versão 2016   Parte I-4

 
APRESENTAÇÃO 
 
Em 2 de dezembro de 2014, o TCE-RJ publicou a Deliberação 262/14 que estabelece normas visando 
o controle e à fiscalização dos atos administrativos que especifica, em substituição as Deliberações 
244/07 e 245/07. Este é o manual da versão 2015 do módulo Deliberação 262/14 do Sistema 
Integrado de Gestão Fiscal – SIGFIS. Estão descritos todos os procedimentos a serem adotados pelas 
Unidades Gestoras para a utilização do Módulo Deliberação 262/14 da versão 2015 do Sistema. 
 
Cabe destacar que o manual do SIGFIS deve ser usado em conjunto com este manual, no que se 
refere aos cadastros existentes no módulo Informes Mensais e que foram migrados para o módulo 
Deliberação 262. A seção [II.3 – SIGFIS – O que Mudou?] explica as mudanças no SIGFIS 
decorrentes da entrada em vigor da Deliberação 262. 
 
 

I - PROCEDIMENTOS INICIAIS 
 
O envio ao TCE-RJ dos atos jurídicos previstos na Deliberação 262/14 deverá ser realizado pelos 
jurisdicionados por meio do sistema informatizado e-TCERJ, regulamentado nos termos da 
Deliberação TCE-RJ nº 261/14. A Deliberação TCE-RJ nº 261/14, de 04/12/2014, estabeleceu o uso 
de meio eletrônico na tramitação de documentos e processos, na tramitação de dados e na prática de 
atos processuais no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro através do e-TCERJ. 
 
O e-TCERJ é um conjunto de sistemas implantados no âmbito deste Tribunal, disponíveis para 
usuários internos e externos e deve ser observado o disposto no Art. 5º da Del. 261/14: 
 

Art. 5º O processo eletrônico no âmbito desta Corte será implantado gradualmente, 
a partir de normas específicas, respeitados os ditames gerais da presente 
Deliberação. 
 
§ 1º A partir da data de vigência de cada norma específica, os dados e documentos 
exigidos pelas referidas normatizações somente poderão ser encaminhados pelos 
órgãos e entidades jurisdicionados desta Corte por meio do Módulo Dados do e-
TCERJ. 

 
As informações e documentos dos atos jurídicos de que trata a Deliberação 262/14 devem ser 
enviadas ao TCE-RJ através do módulo Deliberação 262 do SIGFIS. Cabe destacar que as 
informações (dados) de todos os atos devem ser sempre enviadas para o TCE, independente 
da natureza e do valor do ato, conforme disposto no Parágrafo Único do Art. 5º da Del. 262/14. 
 
O acesso ao módulo deve obedecer ao disposto na Deliberação 261/14. Para tal, o TCE-RJ definiu um 
procedimento especial de autorização de acesso ao Módulo para o envio dos atos jurídicos previstos 
na Del. 262/14. Este procedimento é explicado na página do TCE-RJ na internet, e pode ser 
consultado escolhendo a opção [Jurisdicionados] no menu da página principal e em seguida a opção 
[Credenciamento para a Delib 262]. 
 
O acesso apenas para a consulta e inclusão das informações pode ser realizado por qualquer usuário 
que tenha acesso ao módulo, através de permissão explicitamente atribuída pelo Administrador do 
SIGFIS da respectiva Unidade Gestora. Para esclarecer dúvidas de como proceder para atribuir as 
permissões, consulte o manual do SIGFIS ( http://intranet.tce.rj.gov.br/web/guest/manuais1 ). 
 
 
I.1 ATOS ABRANGIDOS – QUEM DEVE UTILIZAR 
 
 
Os atos jurídicos abrangidos pela Del. 262/14 que devem ter os seus dados e documentos enviados 
através do sistema são relacionados no Art. 2º: 
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I - atos unilaterais: 

a) editais de licitação, observado o disposto no art. 6º; 

b) atos de dispensa de licitação; 

c) atos de inexigibilidade de licitação; 

d) atos que importem em reconhecimento de dívida; 

e) atos de desapropriação de imóveis; 

II - atos bilaterais: 

a) contratos; 

b) contratos de concessão e permissão de serviços públicos (Lei 8.987/95); 

c) contrato de parceria público-privada (Lei 11.079/04); 

d) termos aditivos, termos de ajuste de contas e instrumentos congêneres, relativos a 
atos de encaminhamento obrigatório ao Tribunal de Contas; 

e) termos de alienação e de utilização de bens imóveis; 

f) consórcios públicos (Lei 11.107/05): contratos de programa e contratos de rateio; 

III - atos multilaterais: 

a) convênios firmados com entidades de direito público ou privado, ou particulares, 
excetuando-se aqueles que envolvam exclusivamente recursos federais; 

b) convênios que envolvam participação direta ou indireta de Organismos 
Internacionais, mediante empréstimos externos e de adesão, celebrados entre o Estado 
com outras entidades de Direito Público Interno, bem como, com particulares; 

c) termos de parceria (Lei 9.790/99); 

d) contratos de gestão (Lei 9.637/98); 

e) Atos de Adesão à Ata de Registro de Preço. 

 
A Del. 262/14 exige que TODOS os atos abrangidos por ela, independente do valor, tenham seus 
dados enviados para o TCE-RJ, através do seu Módulo Dados, conforme o artigo Art. 2º. 
 

Art. 2º Os órgãos ou entidades da Administração Direta do Estado e dos Municípios, 
bem como os da Administração Indireta, de quaisquer dos Poderes, compreendendo 
autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e 
demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Poder Público, 
encaminharão, por meio do sistema informatizado e-TCERJ, nos prazos constantes 
desta Deliberação, dados e documentos relativos aos seguintes atos: ... ver incisos 
... 

 
Não obstante a obrigação de enviar os dados de todos os atos praticados e abrangidos pela Del. 
262/14, o envio da documentação em formato eletrônico dos atos está sujeito ao Art. 5º: 
 

Art. 5º Poderá ser dispensado o envio de documentos relativos aos atos 
unilaterais, bilaterais e multilaterais previstos no inciso I, alíneas “b”, “c”, “d” e “e”, 
inciso II e inciso III, do art. 2º desta Deliberação, a juízo do Tribunal e segundo 
critérios de risco, materialidade e relevância. 
 
Parágrafo único. A dispensa mencionada no caput não desobriga as entidades 
e os órgãos jurisdicionados de enviarem os dados e de manterem, em seus 
respectivos arquivos, todos os atos e seus documentos correlatos à 
disposição do Tribunal de Contas, para serem examinados por suas equipes de 
auditoria ou requisitados no exercício de suas atribuições. 
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No momento do envio dos dados de um ato pelo jurisdicionado, o sistema verifica os critérios de 
risco, materialidade e relevância e indica para o usuário se o somente o envio do ato atende à Del. 
262/14 ou se é preciso o jurisdicionado complementar o envio com a anexação dos documentos, em 
formato eletrônico, indicados no Anexo I da deliberação. 
 
Caso somente o envio de dados seja suficiente, após o envio dos dados o sistema mostrará o número 
de protocolo referente ao envio. 
 
Caso seja preciso complementar o envio dos dados com a documentação solicitada, o ato permanece 
pendente de envio e o número de processo do ato no TCE-RJ somente é gerado após o usuário 
anexar os documentos e enviá-los através do sistema. 
 
 
 
I.2 PROCEDIMENTOS PARA CREDENCIAMENTO 
 
 
O envio dos dados e documentos referentes aos atos jurídicos abrangidos pela Del. 262/14 somente 
pode ser realizado pelos usuários autorizados pelo gestor da unidade, nos termos da Del. 261/14. 
Para indicar quais usuários são autorizados, o gestor deve encaminhar através do SICODI (Sistema 
de Comunicação Digital) o formulário de cadastramento de usuários externos, conforme o Art. 10 da 
Del. 261/14: 
 

Art. 10. Os gestores referidos no artigo anterior poderão efetuar o credenciamento 
ao e-TCERJ de servidores a eles subordinados, conferindo-lhes acesso somente ao 
Módulo Dados do sistema, disciplinado na Seção I do Capítulo IV da presente 
Deliberação. 

 
Portanto, é condição essencial para atender às exigências da Del. 261/14 que o gestor da unidade 
gestora faça a sua adesão ao SICODI, conforme definido no Art. 9º da Del. 261/14: 
 

Art. 9º Os titulares de órgãos e entidades e demais ordenadores de despesa em 
exercício da Administração direta e indireta, sujeitos à jurisdição desta Corte, 
deverão efetuar seu credenciamento ao e-TCERJ com o uso de certificado digital, a 
fim de obter senha eletrônica que lhes conferirá acesso ao Módulo Dados e ao 
Módulo Processo do sistema. 

 
Os procedimentos para a adesão, nos termos da Del. 234/06, podem ser obtidos no sítio do TCE-RJ 
na internet acessando a página principal, selecionando a opção Jurisdicionados e em seguida “SICODI 
– Informações Gerais” ou através do endereço: 
 

http://www.tce.rj.gov.br/web/guest/informacoes-gerais 
 
Após efetuada a adesão ao SICODI, o gestor deve encaminhar ao TCE-RJ o Formulário de 
Cadastramento de Usuários Externos, disponível no sítio do TCE-RJ na internet acessando a página 
principal, selecionando a opção Jurisdicionados e em seguida [Credenciamento para a Delib 262]. 
 
As instruções de como preencher e encaminhar o formulário (uma planilha Excel) para o TCE-RJ 
através do SICODI encontram-se disponíveis na mesma página. 
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Figura I.2-1 – Página com as instruções de cadastro no Sistema e-TCERJ 

 
Feito o procedimento, o TCE-RJ irá analisar as informações prestadas no formulário e, caso as 
informações estejam corretas, os usuários indicados serão criados no SIGFIS, devidamente 
autorizados para o envio das informações e documentos para os atos jurídicos previstos na Del. 
262/14. Os usuários indicados receberão a senha de acesso ao sistema nos e-mails indicados no 
formulário de cadastramento. 
 

Atenção para não confundir o procedimento de credenciamento descrito acima com o procedimento 
de criação e administração de permissões pelos administradores já existente no SIGFIS. 
 
O credenciamento descrito acima cria um usuário novo no SIGFIS, com autorização especial para o 
envio de dados e documentos para fins de cumprimento da Del. 262/14. Estes usuários credenciados 
pertencem a um grupo específico criado para este fim denominado DEL 262. Este grupo possui as 
permissões de acesso nas rotinas necessárias para incluir os dados dos atos jurídicos previstos na 
Del. 262/14. Nenhuma outra permissão é atribuída a este grupo e, em um primeiro momento, os 
usuários associados a este grupo não podem acessar nenhum outro módulo do SIGFIS. 
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Por outro lado, os administradores continuam com a possibilidade de criar usuários e atribuir 
permissões para as rotina do SIGFIS. Mas eles não podem atribuir a permissão para envio de dados e 
documentos para fins de cumprimento da Del. 262/14. Esta permissão é atribuída somente pelo TCE-
RJ, através de pedido em formulário específico, como visto acima. 
 
Assim, os administradores do SIGFIS de uma unidade gestora podem criar novos usuários e novos 
grupos e atribuir a permissão de acesso ao novo módulo Deliberação 262 (atribuindo acesso a rotina 
específica), para os novos grupos ou grupos existentes. Mas atribuir o acesso ao novo módulo não 
assegura o acesso ao envio: apenas permite aos usuários acessar os cadastros de atos jurídicos e 
efetuar a inclusão, alteração e exclusão de dados que não tenham sido enviados. Para saber mais 
sobre a atribuição de permissões às rotinas, consulte o seu administrador do SIGFIS de sua unidade 
gestora. 
 
Também é possível o administrador do SIGFIS de uma unidade gestora atribuir permissões de acesso 
adicionais aos outros módulos e rotinas do sistema para o grupo DEL 262, ao qual os usuários 
credenciados são associados. Desta forma, os usuários criados através do credenciamento podem ter 
acesso ao restante do SIGFIS. 
 
 
I.3 PROCEDIMENTOS DE UTILIZAÇÃO 
 
I.3.1 Requisitos para Uso do Sistema 
 
A seguir são apresentados os requisitos para a utilização do sistema que suporta a Deliberação 
262/14: 

1. Acesso ao sistema SIGFIS: as unidades gestoras dos jurisdicionados devem estar cadastradas 
no SIGFIS. Para maiores informações sobre como incluir a sua unidade gestora no SIGFIS ou 
solicitar acesso ao sistema, consulte http://www.tce.rj.gov.br/web/guest/informacoes-gerais2. 

2. Certificação Digital: para encaminhar os documentos relacionados no Anexo da Del. 262/14, os 
servidores dos órgãos jurisdicionados responsáveis pela digitalização destes documentos 
devem possuir um certificado digital no padrão E-CPF A3. 

3. Os arquivos com os documentos digitalizados devem estar no formato PDF e assinados 
digitalmente, conforme o item anterior. 

Para que o limite em relação ao tamanho de arquivo não seja ultrapassado, siga as seguintes 
recomendações: 

• Para os documentos legíveis, recomenda-se que sejam digitalizados com uma resolução 
de 100 dpi. 

• Para os documentos antigos e/ou com baixa qualidade de impressão, recomenda-se 
que sejam digitalizados com uma resolução de no máximo 300 dpi. Em geral, 150 dpi é 
mais do que suficiente para permitir a visualização de forma clara de qualquer página 
digitalizada. 

• Ao digitalizar um documento com um scanner, dê preferência a digitalização em preto-
e-branco. Eventualmente a qualidade pode ficar insatisfatória. Neste caso, utilize a 
digitalização no modo “escala de cinza”. O modo colorido deve ser evitado, já que a 
digitalização em cores aumenta muito o tamanho do arquivo gerado. 

4. Instalar o Microsoft Silverlight (ver seção Gerenciador de Upload). 

5. Instalar os certificados digitais e o módulo de segurança do TCE-RJ, conforme explicado na 
seção Certificados do TCE-RJ e Módulo de Segurança. 
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6. Navegador Internet Explorer 9.0 ou superior. O navegador Google Chrome não é suportado 
porque não funciona com o Microsoft Silverlight. 

 

Certificação Digital 
 
Os documentos encaminhados para o TCE-RJ através do sistema devem estar assinados digitalmente 
para que sua autenticidade seja assegurada. Assim sendo, cada unidade gestora deve ter ao menos 
um servidor de posse de um certificado digital para conseguir assinar digitalmente os arquivos que 
serão encaminhados.  
 
A certificação digital deve ser no padrão e-CPF A3. Este padrão é associado a uma pessoa física. 
Certificados digitais associados a um CNPJ não poderão ser utilizados para assinar os documentos 
digitalizados. Existem diversas entidades que fornecem certificados digitais. Maiores informações 
podem ser obtidas consultando as páginas da internet abaixo: 
 
http://www.correios.com.br/produtos_servicos/certificacaodigital/default.cfm 
 
https://www.serpro.gov.br/conteudo-solucoes/servicos/portlet-certificacao-digital 
 
O usuário da unidade jurisdicionada que for utilizar o sistema deve ter acesso ao módulo Deliberação 
262 do SIGFIS, atribuído pelo gestor responsável da sua unidade gestora, conforme indicado na 
seção [I.1 – Procedimentos de Autorização]. Porém, este usuário não precisa ser necessariamente o 
mesmo servidor que possui a certificação digital e que irá assinar digitalmente (através de um 
certificado no padrão e-CPF A3 ) os documentos anexados ao sistema. Podem ser pessoas diferentes. 
A assinatura digital dos documentos enviados tem por intuito assegurar que o documento digitalizado 
confere com o documento original correspondente, e que este é elemento constitutivo do processo 
administrativo originário. Assim, o servidor que deve possuir a certificação digital e irá efetuar a 
assinatura digital dos documentos deve ser um servidor legalmente habilitado para exercer esta 
função e atestar o “confere com o original”, nos termos da legislação vigente. 
 
Cabe observar também as normas especificadas na Del. 261/14. No Inciso IV do Art. 2º, é definido o 
que é documento eletrônico: 
 

IV – documento eletrônico: documento armazenado sob a forma de arquivo 
eletrônico, incluídos os criados digitalmente desde sua origem e os resultantes de 
digitalização; 

 
No Art. 16, é definida a obrigatoriedade de uso da assinatura digital: 
 

Art. 16. Os documentos eletrônicos encaminhados através do Módulo Dados do e-
TCERJ deverão ser assinados digitalmente pelo usuário externo. 

 
O uso do certificado digital para assinar digitalmente os documentos permite: 
 

1. Assegurar que o documento digitalizado cadastrado no sistema confere com o original; 
2. Assegurar que a transmissão eletrônica do documento durante ao envio ao TCE-RJ não sofreu 

adulteração ou interferência de agentes externos; 
3. Assegurar a origem e autenticidade do documento que está tramitando eletronicamente 

durante a análise para registro do ato encaminhado ao TCE-RJ e evitando sua adulteração; 
 
Desta forma, os documentos eletrônicos recebidos serão considerados originais, como destacado no 
Art. 20 da Del. 261/14: 
 

Art. 20. Os documentos remetidos a esta Corte via e-TCERJ serão considerados 
originais para todos os efeitos legais. 
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Assinatura Digital 
 
Para assinar digitalmente um arquivo, o usuário deve seguir os seguintes passos: 
 

• Obter a certificação digital no padrão e-CPF A3; 
 

• Instalar o aplicativo que vem junto com o Token do certificado adquirido. Para maiores 
informações sobre como proceder com a instalação, consulte o seu fornecedor; 
 

• Assinar os arquivos digitalizados no formato PDF 
 
Com intuito de facilitar o procedimento de assinar digitalmente um arquivo, o TCE-RJ disponibiliza na 
sua página na Internet um aplicativo para assinar digitalmente os arquivos. O aplicativo pode ser 
encontrado em: 
 

http://www.tce.rj.gov.br/web/guest/downloads 
 
Para instalar o aplicativo, utilize o navegador Internet Explorer e acesse o link "Novo Assinador 
TCE“, que aparece no 3º Passo da página acima, conforme indicado na figura abaixo. 
 

 
Figura I.3.1-1 – Página para download do Assinador TCE 

 
No aplicativo, o usuário da Deliberação 262 precisa utilizar somente o menu Assinar para assinar um 
arquivo PDF, como indicado na tela abaixo. Em seguida, ele deve seguir as instruções da tela. 
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Figura I.3.1-2 – Assinador TCE 

 
 
Gerenciador de Envio de Arquivos 
 
O módulo Deliberação 262 do SIGFIS oferece aos usuários um gerenciador para facilitar e controlar o 
carregamento dos documentos digitalizados para o sistema. Este componente do sistema recebeu o 
nome de Gerenciador de Envio de Arquivos e necessita da ferramenta Silverlight da Microsoft. 
Portanto, antes de utilizar o sistema o usuário deve instalar esta ferramenta da Microsoft a partir do 
endereço http://www.microsoft.com/getsilverlight/. 
 
O funcionamento do Gerenciador de Envio de Arquivos é explicado na seção [IV.1 – Navegação – 
Gerenciador de Envio de Arquivos]. 
 
 
Certificados do TCE-RJ e Módulo de Segurança 
 
Algumas funcionalidades do SIGFIS necessitam que o usuário tenha instalado os certificados digitais 
do TCE-RJ. Para instalar os certificados, entre na página do TCE-RJ (www.tce.rj.gov.br), clique no 
menu Jurisdicionados e em seguida no link Informações Gerais, do SIGFIS Estadual ou Municipal, 
conforme a esfera da sua unidade gestora. Na página seguinte, localize a seção Aprimoramento de 
segurança, exibida na figura abaixo. 
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Figura I.3.1-3 – Página do portal do TCE-RJ com as Informações Gerais para uso do SIGFIS 
 
Siga os passos de  1 e 2 para instalar os certificados digitais do TCE-RJ. 
 
Siga também os passos 3 e 4 para instalar os componentes necessários para a execução do 
Gerenciador de Envio de Arquivos (seção anterior) e do Módulo de Segurança. Este passos devem ser 
obrigatoriamente executados para os usuários do módulo Deliberação 262 do SIGFIS. 
 
I.3.2 Acesso 

Para iniciar o Sistema, usar o endereço https://seguro.tce.rj.gov.br/sigfismun/ (para os 
jurisdicionados municipais) ou https://seguro.tce.rj.gov.br/sigfisest/ (para os jurisdicionados 
estaduais) em qualquer navegador (browser) da internet (como o Internet Explorer) Como resultado 
será mostrada a tela de acesso ao Sistema (figura II-1), apresentada abaixo. Nela o usuário deverá 
digitar o código de acesso atribuído pelo TCE e específico para cada unidade gestora. 

 

 
Figura I.3.2-1 - TELA DE ACESSO 

 
Em seguida será feita a identificação do usuário, cabendo informar o seu nome e senha, 
respectivamente nos campos Usuário e Senha. Cabe destacar que essas chaves serão atribuídas pelo 
administrador local e associam cada usuário a um conjunto de operações às quais ele terá acesso.  
 
Quando completada a digitação, clicar no botão OK. O botão LIMPAR faz com que os dados digitados 
sejam apagados e reiniciada a digitação.  
 
Cumprida com sucesso esta etapa, o Sistema apresenta a Tela Principal, mostrada na figura II.2-2. 
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Figura I.3.2-2 - TELA PRINCIPAL DO SIGFIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Observar que no lado esquerdo aparece o elenco das grandes 
rotinas que constituem o SIGFIS. Para acessar o módulo 
Deliberação 262, clique na opção [Deliberação 262], conforme 
a tela ao lado. 
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I.3.3 SIGFIS – O que Mudou? 
 
Esta seção destaca as principais alterações no funcionamento do SIGFIS a partir da entrada em vigor 
da Del. 262/14 em Janeiro de 2015. 
 
Cadastros de Atos Jurídicos 
 
A principal mudança foi a criação de um novo módulo, denominado Deliberação 262. Este novo 
módulo contém os cadastros de atos jurídicos que anteriormente estavam localizados dentro do 
módulo Informes Mensais, como ilustra a imagem abaixo. 
 
 

 
Figura I.3.3-1 - TELA DO MÓDULO INFORME MENSAIS 
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Figura I.3.3-2 - TELA DO MÓDULO DELIBERAÇÃO 262 – (MUNICIPAL) 

 

 
Figura I.3.3-3 - TELA DO MÓDULO DELIBERAÇÃO 262 – (ESTADUAL) 
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As informações digitadas nos cadastros de atos jurídicos do módulo Deliberação 262, assim como 
ocorre com os outros módulos do SIGFIS, são integradas na mesma base de dados do sistema e 
aparecem automaticamente para os outros módulos, incluindo Informes Mensais, LRF, Deliberação 
248, etc. 
 
No módulo Informes Mensais foram mantidos os links de acesso aos cadastros de atos jurídicos, 
porém sem permitir a inclusão, alteração ou exclusão dos dados principais destes cadastros.  
 
As telas abaixo exemplificam esta situação. A primeira mostra a tela de listagem do cadastro de 
Contratos sem o botão de Incluir, que não aparece mais no Informes Mensais e aparece somente no 
módulo Deliberação 262. A segunda figura mostra a tela de detalhe do cadastro de contratos, aberta 
a partir do módulo Informes Mensais, sem os botões de Salvar e Excluir, ou seja, a partir dos 
Informes Mensais o usuário NÃO pode alterar os dados do contrato. Para alterar, é preciso abrir o 
contrato a partir do módulo Deliberação 262. 
 
 

  
Figura I.3.3-4 - TELA DO CADASTRO DE CONTRATOS – INFORMES MENSAIS – (MUNICIPAL) 

 

Informes Mensais: 
sem inclusão, 
alteração ou 

exclusão 
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Figura I.3.3-5 - TELA DE DETALHE DO CADASTRO DE CONTRATOS – INFORMES MENSAIS – 

(MUNICIPAL) – SEM OPÇÕES DE SALVAR E EXCLUIR 
 

Permanecem disponíveis para inclusão e alteração nos Informes Mensais os cadastros das 
informações dos atos jurídicos consideradas complementares e que não são solicitadas pela Del. 
262/14: 
 
- Para Contratos: associação com Empenhos e cadastro de Subcontratos (ver [Figura I.3.3-4]); 
- Para Convênios: cadastro de Participantes; 
- Para Termo de Parceria: cadastro de Prorrogação e de Término; 
- Para Licitações Homologadas: cadastro de Publicações, de Convidados, de Itens, de Participantes e 
de Cotações; 
 
A figura a seguir mostra a tela de detalhe do cadastro de Licitações Homologadas, aberta a partir do 
módulo Informes Mensais, sem a possibilidade de edição ou exclusão, mas com os botões para 
cadastrar Publicações, Convidados, Itens, Participantes e Cotações. 
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Figura I.3.3-6 - TELA DE DETALHE DO CADASTRO DE LICITAÇÕES HOMOLOGADAS – INFORMES 

MENSAIS 
 
Para maiores informações sobre os cadastros acima, consulte  a seção [II – SIGFIS – Módulo 
Deliberação 262] e o manual do SIGFIS. 
 
Portanto, a inclusão, a alteração e a exclusão de atos jurídicos somente estão disponíveis através do 
módulo Deliberação do SIGFIS. Mesmo os atos anteriores a 2015, praticados até Dezembro de 2014 e 
portanto antes da entrada em vigor da Del. 262/14, devem ser inseridos no SIGFIS através do novo 
módulo Deliberação 262 e não mais pelo Informes Mensais. 
 
Após a inclusão, o ato jurídico recebe uma situação ou status de envio para fins da Del. 262/14. A 
seção [II. 5 SITUAÇÕES DOS ATOS JURÍDICOS] explica as situações de envio dos atos jurídicos para 
fins da Del. 262/14. Os atos anteriores a entrada em vigor da Del. 262/14 recebem no SIGFIS o 
status “Anterior à Deliberação 262” e não precisam ser enviados através do sistema. Estes atos 
devem seguir as determinações das Del. 244/2007 e 245/2007 e seus anexos (envio em papel). 
 
Atos inseridos a partir da competência Janeiro/2015 recebem no SIGFIS o status “Em Elaboração” e 
devem ser enviados através do SIGFIS. 
 
Cabe destacar que a inclusão de atos jurídicos também pode ser realizada através da importação de 
arquivos TXT, conforme os layouts divulgados e encontrados na página do TCE-RJ na internet. Os 
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atos importados através de arquivos TXT são inseridos, mas não enviados. O envio deve ser realizado 
ato a ato, individualmente, pelos usuários credenciados (ver a seção [I.2 Procedimentos para 
Credenciamento]).  
 
 
Dels. 222/02 e 223/02 – Prazos diferentes de envio 
 
Outra mudança que deve alterar a forma de trabalhar com o SIGFIS de todos os jurisdicionados 
decorre da diferença entre os prazos estipulados pela Del. 262/14 para o envio dos atos e o prazo de 
envio das informações do SIGFIS, previstos nas Deliberações 222/02 e 223/02. 
 
Os prazos previstos na Del. 262/14 para o envio dos atos jurídicos exigem que os atos sejam 
cadastrados antes do prazo estipulado pela Del. 222/02 e 223/02, como podemos observar nos 
artigos destacados a seguir: 
 

Del. 262/14 - Art. 4º O envio ao Tribunal de Contas de dados e 
documentos relativos aos atos mencionados no inciso I, alíneas “b”, “c”, 
“d” e “e”, inciso II e inciso III, do art. 2º desta Deliberação, por meio do e-
TCERJ, deverá ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias após sua 
publicação, nos termos da legislação em vigor. 
 
Del 262/14 - Art. 6º Os órgãos e entidades da Administração Direta e 
Indireta submetidos à jurisdição desta Corte deverão encaminhar, por meio 
do sistema informatizado e-TCERJ, dados relativos a todos os editais de 
licitação e alterações subsequentes, no prazo de 2 (dois) dias úteis a 
partir da data de sua publicação ou republicação. 

 
Prazos para as Deliberações 222/02 e 223/02: 
 

Del. 222/02 - Art. 3º As Unidades Gestoras dos Municípios jurisdicionados 
deverão encaminhar mensalmente, até o último dia útil do mês 
subsequente ao mês em referência, a base de dados eletrônica a que se 
refere o artigo 2º desta Deliberação. 
 
Del. 223/02 - Art. 9° Os órgãos da administração direta e indireta do 
Estado deverão encaminhar ao Tribunal de Contas, no prazo de 30 (trinta) 
dias, contados do término de cada mês, a base de dados eletrônica para 
alimentação do Sistema Integrado de Gestão Fiscal (SIGFIS), que 
estabelece a padronização das informações contábeis, financeiras, 
orçamentárias, operacionais e patrimoniais, bem como dos atos 
administrativos. 

 
Se antes os jurisdicionados podiam cadastrar e enviar os dados até o último dia útil do mês seguinte 
ao mês de competência do ato, com a entrada em vigor da Deliberação 262/14, os atos devem ser 
enviados ao TCE-RJ no máximo 15 dias após a sua publicação, ou antes, no caso de editais. 
 
Assim, os atos jurídicos abrangidos pela Del. 262/14 precisam ser cadastrados antes das demais 
informações exigidas pelas Del. 222/02 e 223/02. Isso implica em mudança na forma de trabalhar e 
nas responsabilidades de envio entre os diversos setores e departamentos da unidade gestora. 
 
Cabe destacar que para fins de apuração dos prazos previstos na Del. 262/14, o envio somente é 
considerado completo após o usuário receber o número de protocolo ou número de processo referente 
ao envio do ato. 
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Envio dos Informes Mensais é bloqueado caso existam atos jurídicos pendentes 
 
O envio dos Informes Mensais não será permitido caso existam atos jurídicos abrangidos pela Del. 
262/14 que estejam pendentes de envio (dados e/ou documentos). 
 
Para fins de apuração dos prazos previstos na Del. 262/14, o envio de um ato jurídico somente é 
considerado completo após o usuário receber o número de protocolo ou número de processo referente 
ao envio do ato. 
 
Para facilitar a identificação dos atos jurídicos não enviados, foi disponibilizado um relatório no 
módulo Dados que apresenta os atos jurídicos não enviados. Para ver a lista de atos jurídicos 
pendentes, acesse o módulo Dados, em seguida clique no link Enviar abaixo da opção Geração de 
Arquivos - Informes Mensais. Na tela seguinte, exibida abaixo, selecione a competência adequada 
escolha o botão [Atos Jurídicos não Enviados]. 
 

 
Figura I.3.3-7 – SIGFIS – MUNICIPAL – Relatório de Atos Jurídicos não Enviados 

 
 
I.3.4 Módulo Dados da Deliberação 262 
 
O Módulo Dados do sistema e-TCERJ para a Deliberação 262 é composto de duas partes distintas, 
acessadas a partir do SIGFIS: 
 

1. Módulo Deliberação 262 
 
Funcionalidades: 
 

• Cadastros das informações dos atos jurídicos 
• Envios dos dados para fins da Del. 262 

 
2. Novo Sistema da Deliberação 262 

 
Funcionalidades: 
 

• Anexar documentos referentes aos atos jurídicos 
• Envio dos documentos para fins da Del. 262 
• Consulta ao histórico de envios dos atos 
• Vistas dos autos do processo, quando for o caso 
• Resposta a um ofício ou comunicação que envolva um processo de um ato jurídico 

encaminhado de forma eletrônica 



  SIGFIS – Sistema Integrado de Gestão Fiscal Módulo Deliberação 262 

Manual de Utilização versão 2016   Parte I-21

 
Ambas as partes são acessadas por dentro do SIGFIS, no botão Deliberação 262 do lado esquerdo. O 
usuário encontrará os links correspondentes aos cadastros (parte 1) e o link [Novo Sistema da 
Deliberação 262], que direciona para as telas da parte 2. 
 

 
Figura I.3.4-1 – Tela principal Módulo Deliberação 262 – SIGFIS Municipal 

 
As seções a seguir contêm explicações gerais sobre estes duas partes. As explicações detalhadas de 
cada funcionalidade podem ser encontradas nas seções [II – SIGFIS – Módulo Deliberação 262] e [III 
– Novo Sistema Deliberação 262]. 
 
 
Cadastros de Atos Jurídicos 
 
Esta parte do módulo Deliberação 262 deve ser utilizada pelos usuários para registrar e enviar as 
informações (dados) dos atos jurídicos praticados e que estejam previstos na Del. 262/14. 
 
Os cadastros aqui listados substituem os cadastros que existiam no Módulo Informes Mensais do 
SIGFIS até Dezembro de 2014 e foram acrescidos do novo cadastro para o registro das informações 
dos Editais, que não existia anteriormente, e a também a possibilidade de inserir as Desapropriações 
de Imóveis e Atos de Adesão a partir do cadastro de Dispensas e Inexigibilidades. 
 
No módulo Informes Mensais, os usuários encontram os links para os cadastros de atos jurídicos, mas 
sem a possibilidade de efetuar as operações de Inclusão, Alteração e Exclusão das informações 
inseridas no módulo Deliberação 262. Contudo, o módulo Informes Mensais deve ser utilizado para 
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cadastrar e complementar as informações dos atos jurídicos que não são exigidas nos cadastros do 
módulo Deliberação 262. Por exemplo, para associar os empenhos aos contratos deve-se utilizar o 
cadastro de Contratos do módulo Informes Mensais e não no módulo Deliberação 262. O mesmo 
ocorre para complementar as informações de uma Licitação Homologadas: o cadastro dos 
participantes, dos itens e das cotações deve ser efetuada no respectivo cadastro do módulo Informes 
Mensais. Para maiores informações, consulte o manual específico para cada ato jurídico. 
  
Assim, no módulo Deliberação 262 estão disponíveis os seguintes cadastros de atos jurídicos: 
 
Contratos de Despesa – Deve ser utilizado para cadastrar e enviar os dados dos contratos e seus 
termos aditivos; 
 
Convênios – Este cadastro deve ser utilizado para cadastrar e enviar os dados dos convênios e seus 
termos aditivos; 
 
Dispensas/Inexigibilidades/Desapropriações/Adesão a ata de registro de preço – Deve ser 
utilizado para cadastrar e enviar os dados dos atos de dispensa, inexigibilidade, desapropriações de 
imóveis e atos de adesão a atas de registro de preços; 
 
Licitações Homologadas – Deve ser utilizado para cadastrar os dados dos atos de homologação dos 
certames realizados. As informações cadastradas aqui se limitam aos dados básicos, sem incluir a 
lista de convidados, de participantes, de itens, de publicações e às cotações, por exemplo, cujos 
preenchimentos permanecem no módulo Informes Mensais. As informações aqui cadastradas serão 
utilizadas no envio dos contratos associados as licitações homologadas. Atenção que não há envio dos 
dados dos atos de homologação dos certames realizados para fins da Del. 262/14. Estes dados serão 
enviados no momento do envio dos contratos associados a licitação homologada; 
 
Termos de Parceria – Este cadastro deve ser utilizado para cadastrar e enviar os dados dos termos 
de parceria; 
 
Editais – Este cadastro deve ser utilizado para cadastrar e enviar os dados dos editais. Devem ser 
cadastrados e enviados as informações de todos os tipos de editais praticados pela unidade gestora, 
independente da modalidade e valor; 
 
Dentro de cada um dos cadastros citados, com exceção do cadastro de Licitações Homologadas,  
existe a opção de [Enviar dados para fins da Del. 262]. No momento do envio dos dados, o sistema 
irá avaliar os critérios de risco, materialidade e relevância definidos pelo TCE-RJ. Para os atos 
jurídicos que não se enquadram nestes critérios, somente o envio dos dados é suficiente para atender 
a Del. 262/14 e o jurisdicionado receberá um número de protocolo no momento do envio. 
 
Para os atos que se enquadram nos critérios definidos pelo TCE-RJ, o jurisdicionado deve enviar os 
documentos digitalizados solicitados, conforme o anexo I da Del. 262/14. Para isso ele deve utilizar a 
segunda parte do módulo Deliberação 262, denominada [Novo Sistema da Deliberação 262] e que 
pode ser acessada através do link [Novo Sistema da Deliberação 262], na tela principal do módulo 
Deliberação 262. Esta parte é explicada a seguir. 
 
 
Novo Sistema da Deliberação 262 
 
O [Novo Sistema da Deliberação 262] corresponde a segunda parte do Módulo Dados da Deliberação 
262 e é uma parte nova do sistema que é complementar ao SIGFIS. Neste módulo só aparecem os 
atos jurídicos para os quais o jurisdicionado já tenha enviado os dados. 
 
Este módulo deve ser utilizado pelo jurisdicionado para: 
 
Anexar os documentos digitalizados de um ato – Após o envio dos dados de um ato jurídico, 
segundo critérios de risco, materialidade e relevância definidos pelo TCE-RJ, o jurisdicionado pode ser 
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instruído pelo sistema a anexar os documentos digitalizados exigidos pela Del. 262/14 para concluir o 
envio do ato ao TCE-RJ; 
 
Enviar os documentos digitalizados de um ato – Após anexar a documentação obrigatória, o 
jurisdicionado deve enviar o ato e seus documentos através deste módulo. Cabe destacar que, para 
os atos que atendem aos critérios de risco, materialidade e relevância definidos pelo TCE-RJ, o prazo 
de envio previsto na Del. 262/14 somente será atendido após o envio dos documentos;  
 
Consultar as informações e documentos de um ato enviado – Através deste módulo, os 
jurisdicionados podem consultar as informações e documentos enviados por ele ao TCE-RJ; 
 
Ter acesso às vistas do processo – O jurisdicionado pode visualizar os autos do processo através 
deste módulo, a qualquer momento; 
 
Responder a um ofício / comunicação relacionado a um ato jurídico – Os ofícios e/ou 
comunicações referentes a atos jurídicos enviados ao TCE-RJ através do módulo Deliberação 262 
devem ser respondidos por dentro deste módulo, de forma eletrônica; 
 
A explicação detalhada do funcionamento de cada item acima é fornecida mais adiante neste manual, 
na seção [III. Novo Sistema da Deliberação 262]. 
 
Para que o sistema possa controlar o envio dos dados e documentos conforme descrito até aqui, foi 
criado um campo que reflete a situação de envio dos atos jurídicos. Estas situações são explicadas na 
próxima seção. 
 
 
I.3.5 Situações dos Atos Jurídicos 
 
Os atos jurídicos inseridos no SIGFIS passam por diversas situações de envio dos dados. Estas 
situações indicam a etapa de preenchimento em que o ato se encontra. As situações no SIGFIS são 
explicadas a seguir: 
 
Em Elaboração – Após a inclusão de um ato jurídico, este assume esta situação, que indica que o ato 
está em elaboração (digitação parcial das informações, verificação, etc.) pelo usuário. Os processos 
em elaboração ainda não foram enviados ao TCE. 
 
Aguardando Envio de Documentos – Os atos que atendem aos critérios de risco, materialidade e 
relevância definidos pelo TCE-RJ assumem esta situação após o envio dos dados que é efetuado na 
parte de cadastros do módulo Deliberação 262. Para fins dos prazos previstos na Del. 262/14, os atos 
nesta situação ainda são considerados como não enviados (pendentes). 
 
Enviado – Os atos jurídicos passam para esta situação após o envio dos documentos digitalizados 
exigidos para os atos que atendem aos critérios de risco, materialidade e relevância definidos pelo 
TCE-RJ, ou após o envio dos dados para os atos que não atendem aos critérios. O sistema retorna um 
número de protocolo no momento da mudança para esta situação. Somente os atos jurídicos na 
situação Enviado são considerados como entregues (não pendentes) para fins da Del. 262/14. 
 
Em retificação – Somente os atos nas situações Em Elaboração e Em Retificação podem ser alterados 
ou excluídos no sistema. Assim, após o envio dos dados dos atos jurídicos, o usuário somente 
conseguirá alterar uma informação se colocar o ato enviado em retificação, através de um botão 
específico para isto. Os atos Em Retificação são considerados pendentes e não entregues para fins da 
Del. 262/14. 
 
A figura a seguir ilustra o fluxo do processo e as situações que ele pode assumir: 
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Figura I.3.5-1 – Situações de um Processo 
 
 
 
Atos Jurídicos Pendentes 
 
São considerados atos jurídicos pendentes os atos nas situações: Em Elaboração, Em Retificação e 
Aguardando Envio de Documentos (situações dentro da linha pontilhada da figura II.4-1). Estas 
situações indicam que o jurisdicionado deve realizar alguma ação sobre o ato para em seguida 
remetê-lo ao TCE. Para fins de cumprimento dos prazos previstos na Del. 262/14 são considerados 
como entregues somente os atos na situação Enviado. Além disto, os atos jurídicos pendentes 
impendem a entrega das informações mensais exigidas pelas Del. 222/2002 e 223/2002. 
 
 
Retificar um ato 
 
A figura acima mostra uma situação denominada [Em Retificação]. Esta situação é atribuída a um ato 
jurídico cadastrado no sistema da Deliberação 262 quando o usuário seleciona a opção [Retificar] no 
sistema. Esta opção deve ser utilizada para corrigir algum dado ou documento de um ato já enviado. 
Contudo, não é possível alterar a identificação do ato, como o número do contrato, o número do 
edital, etc. Neste caso, é preciso excluir o ato e incluir um novo ato.  
 
Mas atenção: a retificação não deve ser utilizada para responder a um ofício ou comunicação. Neste 
caso, existe um formulário específico para este fim (ver a seção [III.6 Resposta a Ofício]). 
 
Mais informações sobre a retificação de um ato podem ser consultadas na seção [II.9 Retificar um 
ato]. 
 
 
I.3.6 Etapas para Enviar um Ato 
 
Esta seção descreve as etapas, o passo-a-passo, que os usuários devem executar para enviar um ato 
para fins da Del. 262/14. O objetivo é que estas etapas sirvam de um guia resumido sobre os 
procedimentos a serem seguidos. Explicações mais detalhadas de cada etapa podem ser encontradas 
em outras seções do manual. 
 



  SIGFIS – Sistema Integrado de Gestão Fiscal Módulo Deliberação 262 

Manual de Utilização versão 2016   Parte I-25

A figura abaixo ilustra as etapas e em que parte do sistema (módulo Deliberação 262 do SIGFIS ou o 
Novo sistema Deliberação 262) ela deve ser executada. 
 

 
Figura I.3.6-1 – Etapas para Enviar um Ato para Fins da Del. 262/14 

 
 
Incluir o Ato 
 
Esta é o primeiro passo do jurisdicionado que deseja cumprir a Del. 262/14. A inclusão do ato deve 
ser realizada pelo Módulo Deliberação 262 do SIGFIS (ver seção [II.4 MÓDULO DADOS DA 
DELIBERAÇÃO 262]). Podem realizar a inclusão do ato os usuários que possuem acesso ao módulo 
Deliberação 262. O acesso pode ser obtido através do pedido de credenciamento (ver seção [I.2 
PROCEDIMENTOS PARA CREDENCIAMENTO]) ou através de concessão de acesso ao módulo pelo 
Administrador do SIGFIS da unidade gestora do usuário (nesta última opção, o usuário terá acesso a 
inclusão, mas não ao envio do ato). Após entrar no Módulo Deliberação 262, o usuário deve acessar o 
cadastro do ato jurídico que deseja incluir. Antes de clicar no botão [Incluir], presente na tela de 
listagem do cadastro de ato jurídico selecionado, selecione a competência adequada, para evitar erros 
de validação ao salvar. Para maiores informações, consulte o manual do SIGFIS relativo ao respectivo 
cadastro. 
 
 
Salvar 
 
Após clicar no botão de [Incluir] da tela de listagem do cadastro de ato jurídico selecionado pelo 
usuário, os campos devem ser preenchidos e deve ser selecionado o botão [Salvar]. Ao salvar, o 
sistema efetua uma validação nos dados. Caso não ocorra erros, o sistema exibe uma mensagem de 
[Registro incluído com sucesso]. 
 
No entanto, antes de salvar observe os seguintes pontos: 
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• Se a data que define a competência do ato é compatível com o mês e ano da competência 
selecionada. A data que define a competência varia para cada tipo de cadastro, mas em geral 
é a data de assinatura do ato; 
 

• O campo de identificação (Nº do Edital, Nº do Contrato, etc.) não pode ser repetido e não 
pode ser modificado após a inclusão; 

 
Após a salvar, o ato assume a situação [Em Elaboração]. Os atos inseridos cujas competências sejam 
anteriores a 2015 assumem a situação [Anterior à Del. 262] e não devem ser enviados através do 
sistema da Deliberação 262 (o envio destes atos ao TCE-RJ deve ser realizados de acordo com as 
Deliberações 244/2007 e 245/2007. 
 
 
Detalhar 
 
Salvar as informações no sistema não significa que o ato foi informado ao TCE-RJ. O cumprimento do 
prazo só ocorre após o envio completo do ato (dados e documentos, quando solicitados) e o 
recebimento do número de protocolo. Portanto, após salvar é preciso enviar o ato e para isso é 
preciso que o usuário retorne a tela de detalhe dos dados do ato para ter acesso ao botão de 
[Enviar]. 
 
Conforme o padrão estabelecido nas telas do SIGFIS, para chegar a detalhar o ato o usuário deve: 
 

1. Entrar na tela de cadastro de dados do respectivo ato, através dos links existentes na tela 
principal do Módulo Deliberação 262; 
 

2. Localizar o ato que se deseja detalhar na listagem do respectivo cadastro. Para facilitar a 
localização do ato, selecione a competência adequada ou use as opões de busca, conforme 
explicado no manual do SIGFIS; 
 

3. Uma vez localizado o ato na listagem, clique sobre ele. A tela de detalhe dos dados irá 
aparecer; 

 
Para os termos aditivos (de contratos, de convênios, etc.) é preciso seguir os passos 1, 2 e 3 para 
localizar o ato principal (contrato, convênio, etc.) a que o termo está vinculado e na tela de detalhe 
exibida no passo 3, clicar no botão [Aditivo] ou o botão equivalente. Seguem os passos a serem 
efetuados de forma resumida (maiores detalhes, no manual do SIGFIS): 
 

4. Clicar no botão [Aditivo] ou o botão equivalente. O sistema irá exibir então a tela de listagem 
dos termos aditivos, similar a exibida no passo 1; 
 

5. Localizar o ato que se deseja detalhar na listagem de termos abertas no passo 4. Para isso, 
valem as mesmas instruções aplicadas ao passo 2, como o uso de campos de busca ou da 
seleção da competência adequada; 
 

6. Uma vez localizado o ato na listagem, clique sobre ele. A tela de detalhe dos dados irá 
aparecer; 

 
Uma vez aberta a tela de detalhe do ato, o usuário pode seguir para a próxima etapa. 
 
 
Enviar os Dados 
 
Salvar as informações no sistema não significa que o ato foi informado ao TCE-RJ. O cumprimento do 
prazo só ocorre após o envio completo do ato (dados e documentos, quando solicitados) e o 
recebimento do número de protocolo. Portanto, após salvar é preciso enviar o ato e para isso é 
preciso que o usuário retorne a tela de detalhe dos dados do ato para ter acesso ao botão de 
[Enviar]. 
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Na tela de detalhe dos dados do ato o usuário encontra o botão [Enviar Dados para fins da Del. 262]. 
Ao clicar neste botão, os dados do ato serão enviados ao TCE-RJ, conforme previsto nos Art. 2º e  
Art. 6º da Del. 262/14. 
 
Antes de clicar no botão de enviar, o usuário deve: 
 

• Preencher a natureza do objeto, quando solicitado na tela (para Contrato não é preciso já que 
a natureza do objeto é definida pelo próprio tipo de contrato); 

 
• Marcar a declaração que “Certifico e dou fé que as informações digitadas no sistema e 

encaminhadas de forma eletrônica conferem com os originais que constam do processo 
administrativo originário.”; 

 
Observe que somente os servidores credenciados pelo titular da unidade gestora têm permissão para 
enviar os dados (ver seção [I.2 PROCEDIMENTOS PARA CREDENCIAMENTO]). Os usuários não 
credenciados, incluindo os administradores, receberão a mensagem de acesso negado, como na 
figura abaixo. 
 

 
Figura I.3.6-2 – Mensagem de acesso negado 

 
 
No envio, o sistema avalia os critérios de risco, materialidade e relevância do ato e indica para o 
usuário se o somente o envio do ato atende à Del. 262/14 ou se é preciso o jurisdicionado 
complementar o envio com a anexação dos documentos, em formato eletrônico, indicados no Anexo I 
da deliberação, conforme o Art 5º da Del. 262/14: 
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Art. 5º Poderá ser dispensado o envio de documentos relativos aos atos 
unilaterais, bilaterais e multilaterais previstos no inciso I, alíneas “b”, “c”, “d” e “e”, 
inciso II e inciso III, do art. 2º desta Deliberação, a juízo do Tribunal e segundo 
critérios de risco, materialidade e relevância. 
 
Parágrafo único. A dispensa mencionada no caput não desobriga as entidades 
e os órgãos jurisdicionados de enviarem os dados e de manterem, em seus 
respectivos arquivos, todos os atos e seus documentos correlatos à 
disposição do Tribunal de Contas, para serem examinados por suas equipes de 
auditoria ou requisitados no exercício de suas atribuições. 

 
 
Caso somente o envio de dados seja suficiente, o sistema mostrará o número de protocolo referente 
ao envio dos dados e o ato assumirá a situação [Enviado]. Neste caso, o envio do ato previsto na Del. 
262/14 foi atendido e a data do envio será considerada para fins de apuração do prazo. O 
jurisdicionado não precisa seguir os próximos passos, destinados apenas aos casos em que é preciso 
enviar a documentação do ato. 
 
Caso seja preciso complementar o envio dos dados com a documentação solicitada, o ato passa a ter 
a situação [Aguardando Envio de Documentos], continua pendente de envio e o número de processo 
do ato no TCE-RJ somente é gerado após o usuário anexar os documentos e enviá-los através do 
sistema. Neste caso, o usuário deve proceder para os próximos passos. 
 
 
Digitalizar Documentos 
 
Caso o sistema indique que o jurisdicionado deve encaminhar de forma eletrônica a documentação do 
ato enviado, o usuário deve proceder com a digitalização da documentação solicitada. A Digitalização 
de Documentos é o processo de conversão de documentos físicos em formato digital.  
 
Os documentos solicitados devem ser encaminhados nos formatos indicados pelo sistema. Por 
exemplo, alguns documentos podem ser enviados somente no formato PDF; alguns devem ser 
enviados no formado do MS Word (DOC ou DOCX); outros permitem o envio tanto em PDF quanto em 
DOC ou XLS. O usuário deve verificar a descrição do documento e a indicação do formato. 
 
Cabe destacar, contudo, que os documentos que devem integrar os autos do processo serão 
recebidos em arquivos do tipo PDF, devidamente assinados com certificado digital. Mas existe a 
possibilidade de alguns destes documentos serem recebidos também em outro formato, ou seja: o 
jurisdicionado deve encaminhar a versão em PDF e, quando solicitado pelo sistema, deve encaminhar 
o mesmo documento em outro formato (por exemplo, DOC, DOCX, XLS, XLSX ou DWG). 
 
 
FORMATO PDF 
 
A digitalização de um documento para o formato PDF envolve o uso de equipamentos adequados 
como um scanner ou uma impressora multifuncional. 
 
Portanto, este passo é executado pelo usuário FORA DO SISTEMA SIGFIS.  
 
Contudo, existem dois aspectos que devem ser observados ao enviar a documentação solicitada pelo 
sistema de forma eletrônica: O que enviar; e Como digitalizar; 
 

O que enviar? 
 
Os anexos I e II da Del. 262/14 preveem uma lista de documentos que devem ser enviados ao TCE-
RJ para cada tipo de ato. O sistema vai exigir o envio desta lista de documentos, observando que 
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cada alínea (por exemplo, “I.I.a. cópia do instrumento convocatório (edital) e de todos os seus 
anexos;”) será um documento exigido pelo sistema. 
 
Assim, o usuário NÃO DEVE digitalizar toda a documentação em papel em um único arquivo PDF. 
Nem tão pouco deve gerar um arquivo PDF para cada página da documentação. O usuário deve 
observar cada item da documentação que consta dos anexos da Del. 262/14 e gerar um arquivo PDF 
para cada item do anexo. Se necessário, o arquivo PDF pode conter uma ou mais páginas. 
 
O sistema da Deliberação 262, na sua parte 2 – Novo sistema da Deliberação 262 – exibe para cada 
ato selecionado a lista de documentos obrigatórios. Selecione o ato e no [Passo 3 – Verificar 
Pendências], o sistema lista os documentos que devem ser obrigatoriamente anexados antes do envio 
do ato para o TCE-RJ. 
 
Para maiores explicações sobre quais os documentos devem ser digitalizados e enviados, consulte a 
própria Del. 262/14, Anexos I e II. 
 

Como digitalizar? 
 
A digitalização deve ser efetuada de forma a gerar arquivos no formato PDF. Em geral, os 
equipamentos utilizados possuem parâmetros de digitalização que interferem no resultado do arquivo 
gerado, afetando aspectos como o tamanho do arquivo, a qualidade e definição (que podem afetar a 
capacidade de leitura do documento), o número de cores, formato, etc. 
 
Arquivos digitalizados com parâmetros inadequados podem ficar ilegíveis ou ter um tamanho muito 
grande, dificultando a sua transmissão ou assinatura digital. Preferencialmente, devem ser utilizados 
os seguintes parâmetros: 

• Para os documentos legíveis, composto somente por texto, recomenda-se que sejam digitalizados 
com uma resolução máxima de 100 dpi e em preto e branco. Uma resolução de 50 dpi para 
digitalizar documentos somente de texto e que estejam com boa qualidade de impressão, já é 
suficiente (não utilizar a digitalização em cores); 

• Para os documentos antigos e/ou com baixa qualidade de impressão, recomenda-se que sejam 
digitalizados com uma resolução de 100 dpi, em escala de cinzas; 

 

OUTRAS DICAS E RECOMENDAÇÕES 

Gerar PDF a partir de Documentos Word, BR Office, Excel, etc. 

Se você possui um arquivo do Microsoft Word (ou outro editor de texto como o BR Office) ou do 
Microsoft Excel e deseja gerar um PDF a partir dele, NÃO use a opção “Salvar como PDF”. Esta opção 
gera um arquivo com o tamanho muito grande. Ao invés disso, utilize a opção de imprimir o 
documento para uma impressora virtual que gera um PDF ao invés de imprimir em papel (ver 
próximo tópico). 
 
 
Impressoras virtuais que geram PDF 
 
Uma ferramenta que pode ser bastante útil são os aplicativos que instalam no computador uma 
impressora virtual (não é uma impressora física), que ao invés de imprimir em papel, gera um 
arquivo PDF como resultado do comando de impressão. 
 
Como dito acima, este tipo de aplicativo pode ser utilizado para transformar arquivos de editores de 
texto ou planilhas de cálculo (como o Excel) em arquivos PDF. A maior vantagem nestes casos é que 
o PDF gerado possui boa qualidade e um tamanho otimizado (reduzido). 
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Estes aplicativos podem ser utilizados também para reduzir o tamanho de um arquivo PDF já 
existente. Para isso, basta abrir o arquivo PDF original e selecionar a opção de Imprimir. Em seguida, 
selecione a impressora virtual que gera arquivos PDFs. Aproveite também para selecionar quais 
páginas farão parte do novo arquivo PDF, desta forma você pode gerar um arquivo apenas com as 
páginas desejadas e um tamanho menor. Ao confirmar a impressão, o aplicativo vai perguntar o 
nome do novo arquivo PDF e gerar um arquivo otimizado, com redução do tamanho e preservação da 
qualidade. Já obtivemos reduções de 75% no tamanho utilizando este procedimento. 
 
Existem diversos aplicativos que podem ser instalados e criam no seu computador impressoras 
virtuais que geram PDF. Uma busca na Internet permite localizar vários. Seguem aqui alguns 
exemplos: 
 

• Adobe PDF – aplicativo da mesma empresa que criou o padrão PDF. Baixe o aplicativo em 
https://acrobat.adobe.com/br/pt/; 

 
• PDF Creator – aplicativo gratuito que permite a geração de arquivo PDF a partir de qualquer 

impressão. Baixe o aplicativo a partir do endereço http://www.pdfforge.org/pdfcreator; 
 

• Cute PDF Writer - aplicativo gratuito que permite a geração de arquivo PDF a partir de 
qualquer impressão. Baixe o aplicativo a partir do endereço 
http://www.cutepdf.com/Products/CutePDF/writer.asp; 
 

• Existem diversos outros aplicativos similares que podem ser encontrados a partir de uma 
busca na Internet. 

 
 
Juntar ou dividir um arquivo PDF 
 
Durante o procedimento de digitalização, talvez seja preciso dividir um PDF de diversas páginas em 
um ou mais arquivos distintos. Ou o contrário: juntar em um mesmo arquivo PDF um ou mais 
arquivos PDFs. O primeiro procedimento pode ser feito, como mencionado, utilizando as impressoras 
virtuais em PDF, selecionando antes de imprimir quais páginas farão parte do PDF gerado. 
 
Mas existem aplicativos que permitem estes procedimentos de separar ou juntar (mesclar) arquivos 
PDFs. Além de aplicativos, existem alguns sites que oferecem estas funcionalidades on-line, isto é, 
diretamente na página do site na Internet, sem a necessidade de baixar e instalar um aplicativo. 
 
Procure na internet por estes aplicativos, existem vários. Seguem algumas alternativas: 
 

• Small PDF – Este site permite combinar e juntar arquivos PDFs diretamente na página deles, 
sem necessidade de instalar um programa: http://smallpdf.com/pt/juntar-pdf; 

 
• Adolix Split & Merge PDF – Este oferece um bom aplicativo gratuito para mesclar um ou mais 

arquivos PDFs. Baixe o aplicativo em: http://www.adolix.com/split-merge-pdf; 
 
 
OUTROS FORMATOS (DIFERENTES DE PDF) 
 
Os documentos solicitados pelo sistema em formatos diferentes de PDF deverão ser compactados 
para o formato ZIP, utilizando qualquer compactador disponível, antes de ser encaminhado. Após 
compactar, o arquivo ZIP deve ser assinado com o certificado digital, como os arquivos PDFs. Para 
assinar um arquivo ZIP com o certificado digital, consulte a seção a seguir. 
 
Entre os formatos solicitados pelo sistema estão: 
 

• DOC ou DOCX: EDITOR DE TEXTO WORD 
• XLS ou XLSX: PLANILHA ELETRÔNICA EXCEL 
• DWG: DESENHOS EM CAD 
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Assinar com Certificado Digital 
 
Uma vez gerados os arquivos PDFs ou ZIPs correspondentes aos documentos solicitados para o ato a 
ser enviado, o próximo passo é assinar digitalmente cada arquivo com um certificado digital no 
padrão e-CPF A3. Novamente, esta operação é realizada fora do sistema SIGFIS. 
 
Para assinar digitalmente um arquivo, o usuário deve seguir os seguintes passos: 
 

• Obter a certificação digital no padrão e-CPF A3. Atualmente existem diversos fornecedores de 
certificado digital. Uma busca na Internet lista diversos deles. Entre os mais usados estão: 
Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, OAB, Serpro, Correios, Certisign, entre outros; 
 

• Instalar o aplicativo que vem junto com o Token do certificado adquirido. Para maiores 
informações sobre como proceder com a instalação, consulte o seu fornecedor; 
 

• Assinar os arquivos digitalizados no formato PDF 
 
A assinatura digital de um arquivo PDF pode ser realizada de diversas maneiras. Alguns fornecedores 
de certificado digital oferecem em seus sites na Internet programas para realizar a assinatura (alguns 
gratuitos, outros pagos). No intuito de facilitar o atendimento da deliberação pelos jurisdicionados, o 
TCE-RJ disponibiliza um aplicativo que permite assinar com um certificado digital arquivos PDFs e 
arquivos compactados (extensão .ZIP). 
 
Baixe o “Novo Assinador TCE”, na página do tribunal na Internet, acessando a opção Jurisdicionados \ 
SICODI – Downloads e o link <Novo Assinador TCE> ou através do endereço abaixo: 
 

http://seguro.tce.rj.gov.br/assinadortcerj/TCERJ.Certificados.application 
 
Para instalar o aplicativo, utilize o navegador Internet Explorer e acesse o link "Novo Assinador 
TCE“, que aparece no 3º Passo da página acima, conforme indicado na figura abaixo. 
 

 
Figura I.3.6-3 – Página para download do Assinador TCE 

 
 
No aplicativo, o usuário da Deliberação 262 precisa utilizar somente o menu Assinar para assinar um 
arquivo PDF ou ZIP, como indicado na tela abaixo. Em seguida, ele deve seguir as instruções da tela. 
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Figura I.3.6-4 – Assinador TCE 

 
 
Acessar Novo Sistema Del. 262 
 
Após os documentos estiverem digitalizados e os arquivos PDFs assinados com o certificado digital 
válido, o usuário deve acessar o novo sistema da Deliberação 262. 
 
Como explicado na seção [I.3.4 – Novo Sistema da Deliberação 262], este módulo é uma parte nova 
do sistema que é complementar ao SIGFIS. Neste módulo só aparecem os atos jurídicos para os quais 
o jurisdicionado já tenha enviado os dados e é através deste módulo que o usuário vai anexar os 
arquivos referentes aos documentos digitalizados. 
 
A explicação detalhada do funcionamento deste sistema é fornecida mais adiante neste manual, na 
seção [III. Novo Sistema da Deliberação 262]. 
 
Cabe destacar que somente os usuários credenciados pelos titulares das unidades gestoras, conforme 
explicado na seção [I.2 PROCEDIMENTOS PARA CREDENCIAMENTO], podem acessar o Novo Sistema 
da Del. 262. 
 
 
Anexar os Documentos 
 
Nesta etapa o usuário deve anexar os arquivos correspondentes aos documentos solicitados pelo 
sistema. O Anexo I da Deliberação 262/14 contém a lista completa dos documentos solicitados. 
Contudo, os documentos que devem ser enviados dependem da natureza de cada ato. No [Passo 3 – 
Verificar Pendências], o sistema indica os documentos que devem ser obrigatoriamente anexados 
antes do envio do ato para o TCE-RJ. 
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Após o usuário acessar o novo sistema, ele deve localizar o ato no qual irá anexar os documentos 
digitalizados. Os atos que estão na situação [Aguardando Envio de Documentos] e estão pendentes 
de envio são listados logo na primeira tela do sistema. Localize ele na listagem e clique sobre no link 
do número do ato. 
 
O sistema exibe a tela com os dados do ato, no Passo 1. Selecione o Passo 2 – Documentos, para 
anexar os arquivos. A seção anterior [Digitalizar Documentos] explica como os documentos podem 
ser digitalizados em arquivos do tipo PDF. Siga as instruções da seção [IV.1 – Navegação – 
Gerenciador de Envio de Arquivos] para anexar um arquivo. 
 
Observe também se o arquivo selecionado corresponde ao documento pedido pelo sistema. 
 
 
Finalizar 
 
Após os todos os documentos aplicáveis ao ato estarem selecionados, o usuário deve selecionar o 
Passo 3 – Verificar Pendências. 
 
Neste passo, o usuário consulta se existem documentos obrigatórios que não foram anexados. Se 
existir, o botão [Finalizar Elaboração] não estará habilitados e o sistema vai indicar os documentos 
pendentes. 
 
Se a verificação das pendências não reportar nenhum erro, o usuário poderá finalizar a elaboração do 
ato no sistema e deixa-lo pronto para o envio das informações e documentos ao TCE. Para isso, o 
usuário deve clicar no botão [Finalizar elaboração]. Neste momento, o sistema vai alterar a situação 
do processo de [Aguardando Envio de Documentos] para [Aguardando Envio]. 
 
Após finalizar a elaboração, o sistema abrirá a tela para o envio das informações e documentos ao 
TCE, como apresentado na seção [III – Novo Sistema Deliberação 262]. O processo somente poderá 
ser alterado novamente se o usuário retornar o mesmo para a situação Em Elaboração de 
documentos, como explicado na seção [III – Novo Sistema Deliberação 262]. 
 
 
Enviar ao TCE 
 
O último passo é o usuário enviar o ato com seus dados e documentos ao TCE-RJ. 
 
Contudo, antes de efetuar o envio, o usuário deve marcar as duas opções que são apresentadas na 
tela de envio, certificando que: 
 

1. As informações digitadas no sistema e os documentos assinados digitalmente e encaminhados 
de forma eletrônica conferem com os originais que constam do processo administrativo 
originário. 

 
2. Os documentos encaminhados de forma eletrônica estão visíveis e possuem qualidade que 

permitam a análise por parte do TCE-RJ 
 
Após certificar as duas condições acima, o sistema habilitará o botão para o envio das informações e 
documentos.  
 
O sistema irá registrar o usuário como sendo o responsável pela entrega das informações no TCE-RJ. 
Cabe ressaltar que o usuário do SIGFIS responsável por este envio não precisa ter certificação digital 
nem ser o servidor que assinou digitalmente os documentos encaminhados através do sistema. 
Porém, ele é responsável por conferir e assegurar que as informações e documentos registrados no 
sistema correspondem aos elementos constitutivos do processo administrativo originário. 
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ATENÇÂO: a responsabilidade pelo ato praticado é do titular do órgão. Contudo, o usuário que envia 
o ato ao TCE-RJ através do sistema é responsável pela veracidade e conformidade dos dados e 
documentos encaminhados em relação aos originais do processo administrativo. 
 
Após clicar no botão [Enviar], o sistema transmite todas as informações e documentos e abre 
eletronicamente um processo no TCE-RJ para análise dos atos para registro. O sistema irá exibir, 
conforme a figura abaixo, o número do processo TCE aberto. É recomendável imprimir a tela com o 
este número e com a informação da data e hora de envio. Este número do processo no TCE-RJ pode 
ser utilizado para consultar o andamento do processo e deverá ser utilizado em futuras comunicações, 
ofícios e respostas a cerca do processo transmito junto ao TCE-RJ. 
 
Mais informações e explicações sobre esta tela põem ser encontradas na seção [III – Novo Sistema 
Deliberação 262]. 
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II – SIGFIS – Módulo Deliberação 262 
 
Para acessar o módulo Deliberação 262 do SIGFIS o usuário deve efetuar o login no sistema (ver 
seção [I.2 – Acesso], utilizando o seu código de acesso, usuário (em geral o CPF) e a sua senha, e em 
seguida clicar no botão Deliberação 262, disponível no menu lateral, logo abaixo da opção Informes 
Mensais, como indicado na tela ao lado. 
 
 
 

SIGFIS MUNICIPAL      SIGFIS ESTADUAL 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura II-1 – Menu Principal do SIGFIS 
 
Em seguida, o sistema exibe a tela principal do Módulo Deliberação 262 ([Figura II.4-1 – Tela 
principal Módulo Deliberação 262]). 
 
Para acessar o cadastro do ato específico, clique sobre o link correspondente. 
 
O SIGFIS possui uma forma padronizada de navegação. Para saber mais, consulte o manual do 
SIGFIS – Módulo Captura, que pode ser encontrado na página do TCE-RJ na Interna, em 
www.tce.rj.gov.br, e clicando sobre a opção Jurisdicionado e em seguida SIGFIS – Manuais, ou 
através dos links abaixo: 
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SIGFIS Estadual 
 
http://www.tce.rj.gov.br/documents/10180/91820/Manual%20SIGFIS%20Estado%20-%20V2_0_0-
20130819.pdf 
 
SIGFIS Municipal 
 
http://www.tce.rj.gov.br/documents/10192/15219/Manual_SIGFIS_Modulo_Captura_V20110722.pdf 
 
A seguir são explicados os cadastros existentes no Módulo Deliberação 262. 
 
 
II.1 Editais 
 
Este cadastro não existia no Módulo de Informes Mensais e foi criado a partir da implantação da Del. 
262/14. De acordo com a deliberação, devem ser informados neste cadastro os dados de todos os 
Editais praticados pela unidade gestora, independente de sua modalidade ou valor. 
 
O cadastro dos Editais deve ser realizado pelo link “Editais” na tela principal do Módulo Deliberação 
262. A seguir, a tela do cadastro é explicada de forma mais detalhada. Antes, cabem algumas 
observações sobre o cadastro de editais. 
 
Atualmente, não existe entrada no Sistema Deliberação 262 para Chamadas Públicas, somente para 
editais de licitação. Portanto, as chamadas públicas não devem ser cadastradas (excetos as chamadas 
públicas referentes a merenda escolar, previstas na Lei 11.947/2009 e que devem ser cadastradas 
como dispensa – ver a seção de [Dispensa / Inexigibilidade]). Contudo, os dados do pacto ou 
instrumento ou termo decorrente da referida chamada deverão ser registrados em tela adequada a 
natureza do ato no sistema e enviados ao TCE-RJ, nos termos da Del. 262/14. 
 
 
Competência 
 
No caso de um edital, a competência (mês e ano) é determinada pela [Data de Publicação], campo 
de preenchimento obrigatório. Esta data também é a data a ser observada para o cumprimento do 
prazo de envio, de 2 dias úteis, conforme previsto no Art. 6º. 
 
OBSERVAÇÃO: Para os demais tipos de atos deste cadastro (Dispensa, Inexigibilidade e 
Desapropriação de Imóvel), a data de competência é determinada pela data do ato. 
 
 
Identificador 
 
A identificação única de um edital é definida pelo Nº do Edital, independente de sua modalidade. 
Isso pressupõe que a numeração dos editais de um órgão é sequencial e independente da 
modalidade. Para as unidades gestoras que trabalham com uma numeração sequencial distinta para 
cada tipo de modalidade (um sequencial para numerar os convites; outro para numerar as tomadas 
de preço; outro para as licitações, etc.), o usuário deve cadastrar o número do Edital incluindo nele 
alguma sigla que faça a distinção entre as modalidades. Assim, será evitado o erro de se inserir dois 
Editais com o número 001 para modalidades diferentes, por exemplo. 
 
 
Edital Deserto ou Fracassado 
 
Caso ocorra a repetição, com a devida republicação, de um edital deserto ou fracassado, a 
republicação deve ser feita com um novo número de edital, representando um novo ato, 
independente de ter havido ou não alterações no valor, no objeto, etc. Este novo edital deve ser 
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encaminhado nos termos da Del. 262/14. Portanto, ao repetir um edital deserto ou fracassado, ele 
NÃO pode ser publicado com o mesmo número anterior. 
 
Cabe destacar também que não é necessário incluir a homologação do Edital deserto ou fracassado 
no sistema, ou seja, nestes casos não precisa preencher o cadastro de licitação homologada. 
 
Tela do Cadastro de Edital 
 
Para cadastro um edital, deve-se acessar o cadastro através do link “Editais” disponível na tela 
principal do Módulo Deliberação 262. 
 

 
Figura II.1-1 – Link para cadastro de Editais na Tela Principal Módulo Deliberação 262 

 
Em seguida, na tela de listagem, deve-se selecionar a competência do edital, para depois clicar no 
botão [Incluir]. 
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Figura II.1-2 – Tela de Listagem do Cadastro de Editais 

 
O sistema exibe então a tela de detalhe das informações de um Edital. Esta tela é utilizada para o 
preenchimento ou consulta dos dados de um Edital, conforme a figura abaixo. Na figura, são 
destacados a competência do Edital, selecionada na tela anterior; o campo [Número do Edital], que é 
o identificador do Edital; o campo [Data de Pub. Avisos], que é a data que deve ser compatível com a 
competência selecionada; e o botão [Salvar]. 
 

 
Figura II.1-3 – Tela de detalhe do Cadastro de Editais 
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A seguir, são explicados cada campo a ser preenchido na tela de detalhe do Cadastro de Edital: 
 
Campos 
 

Nº Edital 
Número e ano do edital. Este campo é o identificador único do edital e não pode haver 
repetição do seu valor dentro do SIGFIS. Observar as orientações da seção anterior, 
[Identificador]. Este campo é obrigatório. O número do edital deve ter no máximo 16 
caracteres. 

 
Processo 
Número e ano do processo administrativo que deu origem ao edital. Este campo é obrigatório. 
O número de processo deve ter no máximo 36 caracteres. 
 
Modalidade 
Selecionar, entre as opções apresentadas, a que descreve a modalidade adotada no edital. As 
modalidades apresentadas são as que estão previstas na Lei 8666/93, a saber: 
 
Concurso – modalidade a ser adotada, preferencialmente, para a contratação de serviços 
técnicos profissionais especializados (art. 13, § 1º) mediante a instituição de prêmios ou 
remuneração dos vencedores. (art. 22, § 4º ); 
 
Leilão – modalidade de licitação prevista no art. 22, § 5º da Lei 8666/93; 
 
Licitação com Recursos de Organismo Internacional – quando a licitação seguir normas de 
órgãos como Banco Mundial, BID, etc. Nesse caso, o sistema abrirá um novo campo para 
especificação do organismo responsável pela liberação do recurso. 
 
Pregão Presencial – modalidade instituída pela Lei Federal nº10.520, de 17/07/2002, 
conduzido de forma presencial; 
 
Pregão Eletrônico – modalidade instituída pela Lei Federal nº10.520, de 17/07/2002, 
conduzido de forma eletrônica; 
 
Regime Diferenciado de Contratação – modalidade instituída pela Lei Federal 12.462/2011; 
 
Concorrência – modalidade mais ampla, que permite a participação de quaisquer interessados 
que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação (art. 22, § 1º), e obrigatória 
para contratações de maior vulto (art. 23), registro de preços (art. 15, § 3º, inciso I), compra 
de bens imóveis, concessão de direito real de uso e em certames internacionais (art. 23, § 3º). 
 
Convite – modalidade em que ao administrador é permitido usar o seu poder discricionário 
para convidar pelo menos três interessados do ramo objeto da licitação (art.22, § 3º) e dentro 
dos limites fixados no art. 23. 
 
Tomada de Preços – modalidade definida no art. 22, § 2º , e com limites fixados no art. 23. 
 
PPP – Parceria Pública Privada. 
 
Critério de Julgamento 
Critério ou tipo de julgamento do edital, a ser selecionado entre as opções previstas no § 1º do 
art. 45, a saber: 
 
Maior lance ou oferta – nos casos de alienação de bens ou concessão de direito real de uso; 
 
Menor preço global; 
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Menor preço por item – esta opção deve ser utilizada também para os casos de menor preço 
por lote. Neste caso, cada lote é considerado um item indivisível *(ver comentário abaixo); 
 
Melhor técnica; 
 
Técnica e preço; 
 

* Menor Preço por LOTE 
 
Não há a necessidade de criar uma modalidade específica MENOR PREÇO 
POR LOTE porque para fins de julgamento e preenchimento do sistema, o 
LOTE deve ser tratado como um item licitado. 
 
Assim, ao complementar as informações de Participantes, Itens e Cotações 
no módulo Informes Mensais, para a homologação da licitação associada a 
este Edital, cada Lote deve ser cadastrado como um Item diferente. Assim, 
ao se detalhar os itens da licitação, cada lote deve ser inserido como um 
item separado no sistema e a descrição no sistema deve ser preenchida com 
um resumo dos itens previstos no lote da licitação. Portanto, cada lote 
previsto na licitação deve ser preenchido como Item. 
 
Em seguida, deve ser preenchida a cotação que cada participante 
apresentou para cada lote da licitação, ou seja: preenchida a cotação pelos 
itens cadastrados no sistema. 
 
Desta forma, não há real diferença perante o sistema e a avaliação das 
cotações apresentadas entre item e lote. 

 
Objeto 
Descrição do objeto do edital. Utilize para descrever sucintamente o objeto. Este campo é 
obrigatório. O objeto deve ter no máximo 300 caracteres. 
 
Data de Pub. Avisos 
Data de publicação ou na qual foi dada publicidade ao edital. Este campo é obrigatório e 
determina a competência do edital (veja a seção anterior sobre a competência do edital). 
 
Imprensa Oficial - Publicação de Avisos 
Local ou meio de publicação (diário oficial, jornal, quadro de avisos, etc.) do edital. Este campo 
é obrigatório. O campo deve ter no máximo 40 caracteres. 

 
Data Início do CERTAME 
Data de início do certame. Este campo é obrigatório, a não ser que o usuário marque a 
indicação de que o Edital está adiado sine die, ou seja, sem data fixa para acontecer. 
 
Adiado sine die 
Indica se o Edital foi adiado sem data fixa para acontecer. Ao marcar esta opção, a data do 
certame será salva em branco. 
 
Valor Estimado 
Valor estimado do edital. Este campo é obrigatório, mas pode ter valor zero. 
 
Data Últ. Republicação 
Data de republicação do edital. Deve ser preenchido em virtude de republicação do edital após 
este ser modificado, ou após o edital ser republicado depois de ter sido adiado. Este campo é 
opcional. 
 
Imprensa Oficial - Publicação de Avisos 
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Local ou meio no qual o edital foi republicado (diário oficial, jornal, quadro de avisos, etc.). 
Este campo é opcional e deve ser preenchido quando a data de republicação for preenchida. O 
campo deve ter no máximo 40 caracteres. 
 

Após digitar as informações, clique no botão [Salvar]. 
 
Caso ocorra algum erro, o sistema exibirá uma mensagem de aviso. Observe as instruções da 
mensagem e proceda com as correções antes de clicar no botão [Salvar] novamente. Para desistir da 
inclusão ou da alteração, clique no botão [Voltar]. 
 
A figura abaixo mostra um exemplo de mensagem de erro, quando do não preenchimento da data de 
publicação ou o preenchimento de uma data inválida: 
 

 
Figura II.1-4 – Exemplo de mensagem de erro do Cadastro de Editais 

 
Outro exemplo de erro ao inserir é mostrado na figura abaixo. A mensagem de erro informa que o 
registro já foi inserido, indicando que já existe um Edital cadastro para esta unidade gestora com o 
número de edital preenchido pelo usuário. 
 

 
Figura II.1-5 – Mensagem de erro ao inserir um edital com um número já cadastrado 

 
 
Alterar os dados de um Edital 
 
Caso seja preciso alterar os dados de um Edital já cadastrado, o usuário deve acessar o cadastro de 
editais e na tela de listagem, selecionar a competência correspondente ao mês e ano da data de 
publicação do Edital a ser enviado. Em seguida, o usuário deve localizar o Edital desejado na listagem 
e clicar sobre ele, como na figura abaixo. 
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Figura II.1-6 – Tela de listagem de um edital 

 
 
O sistema exibe a tela de detalhe de um edital. Somente os editais que estão na situação “Em 
Elaboração” ou “Anterior a Del. 262” podem ser alterados ou excluídos. Para as demais situações, os 
botões [Salvar] e [Excluir] não aparecem para o usuário. Para os editais que estão em outras 
situações de envio, antes de proceder com a alteração ou exclusão o usuário deve acionar a opção 
Retificar. 
 

 
Figura II.1-7 – Tela de detalhe de um edital 
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Após alterar os campos desejados, clique no botão [Salvar] para confirmar as alterações. 
 
 
Envio dos dados de um Edital 
 
Conforme mencionado, para atender as exigências da Del. 262/14 não basta inserir as informações 
sobre os editais realizados pela unidade gestora. É preciso enviar os dados referentes a cada Edital. 
 
Para isso, o usuário deve acessar o cadastro de editais e na tela de listagem, selecionar a 
competência correspondente ao mês e ano da data de publicação do Edital a ser enviado. Em 
seguida, o usuário deve localizar o Edital desejado na listagem e clicar sobre ele, como na figura 
abaixo. 
 

 
Figura II.1-8 – Selecionando um Edital para envio dos dados 

 
 
Em seguida o sistema exibe a tela de detalhes do Edital selecionado. Nesta tela, aparece o botão para 
o envio dos dados. Antes de efetuar o envio, o usuário deve conferir as informações digitadas. Uma 
vez enviado o ato, os dados digitados não poderão ser alterados. 
 
Para efetuar o envio de um Edital, é preciso: 
 

• Selecionar a natureza do objeto do edital, escolhendo entre as opções abaixo 
Compras 
Serviços em Geral 
Obras e Serviços de Engenharia 
Outros 

 



  SIGFIS – Sistema Integrado de Gestão Fiscal Módulo Deliberação 262 

Manual de Utilização versão 2016   Parte I-44

• Marcar a opção que indica que o usuário certifica e dá fé que as informações digitadas no 
sistema e encaminhadas de forma eletrônica conferem com os originais que constam do 
processo administrativo originário. 

 
ATENÇÂO: a responsabilidade pelo ato praticado é do titular do órgão. Contudo, o usuário que envia 
o ato ao TCE-RJ através do sistema é responsável pela veracidade e conformidade dos dados e 
documentos encaminhados em relação aos originais do processo administrativo. 
 
Em seguida, clique no botão [Enviar dados para fins da Del. 262]. 
 

 
Figura II.1-9 – Envio dos dados de um Edital 
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No momento do envio dos dados o sistema irá avaliar os “critérios de risco, materialidade e 
relevância” , conforme previsto na Del. 262/14 Art. 5º. 
 
Se o ato não atender aos critérios estabelecidos pelo TCE-RJ, o envio dos dados é suficiente para 
atender à Del. 262/14 e o sistema retornará um número de protocolo e a situação do ato passa para 
“Enviado”. A tela abaixo ilustra a mensagem exibida pelo sistema após o envio dos dados de um 
Edital que não atende aos critérios estabelecidos pelo TCE-RJ. 
 
 
 

 
Figura II.1-10 – Envio dos dados de um Edital – Número de Protocolo 

 
 
Caso o ato se enquadre nos critérios, o sistema demandará o envio de documentos digitalizados, nos 
termos da Del. 262/14. No caso de um Edital, e somente no caso de Edital, o envio de documentos 
para análise prévia do TCE-RJ é facultativo, a critério do jurisdicionado. 
 
Portanto, no caso do edital atender aos critérios citados, o jurisdicionado deve decidir se que anexar 
documentos ou não. Esta opção deve ser feita na tela seguinte ao envio dos dados, como ilustra a 
figura abaixo. 
 
Para cumprir a Del. 262/14, sem submeter a documentação do Edital à análise prévia pelo 
TCE-RJ, clique no botão [Concluir apenas com o envio dos dados]. 
 
Selecionando esta opção, o sistema exibe a tela com o número de protocolo, como ilustrado na 
[Figura II.6-10 – Envio dos dados de um Edital – Número de Protocolo]. 
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Figura II.1-11 – Envio dos dados de um Edital – Decidir pelo envio de documentos 

 
 
Para enviar o Edital para análise prévia pelo TCE-RJ, clique no botão [Anexar Documentos]. 
Neste caso, o ato não recebe número de protocolo e a situação do ato passa para “Aguardando Envio 
de Documentos”. 
 
Selecionando esta opção, o sistema exibe a tela abaixo, informando o novo status de envio do Edital. 
O link [Ir para o módulo Deliberação 262] permite o acesso à parte 2 do sistema, [Novo Sistema da 
Deliberação 262], para que o usuário possa anexar a documentação do Edital e concluir o envio do 
mesmo para o TCE-RJ. 
 
É importante destacar que o prazo de envio previsto na Deliberação 262/14 de dois dias úteis 
somente será atendido com o envio da documentação e o recebimento pelo usuário do número de 
processo referente ao Edital encaminhado. 
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Figura II.1-12 – Envio dos dados de um Edital – Opção por anexar documentos 

 
 
Ao clicar na opção [Voltar], o sistema exibe a tela de detalhe do Edital. No lado direito da tela, a 
situação de envio do Edital é [Aguardando o envio de Documento]. Nesta situação, o Edital não pode 
ser alterado nem excluído (o sistema não exibe os botões com estas opções). 
 

 
Figura II.1-13 – Tela de detalhe de um Edital na situação Aguardando Envio de Documentos 
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Anexar documentos e concluir o envio de um Edital 
 
Caso a opção tenha sido por anexar os documentos e enviar o Edital para análise prévia do TCE-RJ, 
os documentos devem ser anexados no [Novo Sistema da Deliberação 262], cujo o link de acesso 
está na página principal do módulo Deliberação 262 do SIGFIS, como explicado na seção [I.3.4 Novo 
Sistema da Deliberação 262]. 
 
Para maiores explicações de como anexar os documentos e concluir o envio do Edital ao TCE-RJ, 
consulte a seção [III – Novo Sistema Deliberação 262]. 
 
Retificar os dados e documentos de um Edital 
 
O SIGFIS permite que o usuário corrija as informações e documentos enviados. Para isso deve-se 
utilizar a opção de retificar o ato. 
 
O procedimento de retificar um ato é igual para todos os tipos de atos de envio previsto na Del. 
262/14. Para maiores informações sobre como proceder com a retificação de um ato, veja a seção 
[II.9 – Retificar um Ato]. 
 
 
Adiamento, Republicação ou Remarcação do Edital 
 
Caso ocorra o adiamento do edital, por iniciativa própria ou a pedido do TCE-RJ, remarcação da data 
do certame ou republicação do edital em função de alterações no valor e objeto, o jurisdicionado deve 
enviar novamente o edital ao TCE-RJ. 
 
Para isso, ele deve RETIFICAR o edital, como mencionado na seção anterior. Após retificar, as 
informações do Edital devem ser alteradas para refletir as mudanças nas informações enviadas 
anteriormente. 
 
Após salvar as alterações, o usuário deve retornar ao Edital e efetuar o envio dos dados novamente, 
como descrito na seção acima, [Envio dos dados de um Edital]. No momento deste envio, o sistema 
irá verificar os critérios de risco materialidade e relevância. Caso seja do interesse do TCE-RJ e a data 
do certame ainda não tenha ocorrido, o sistema irá perguntar se o usuário deseja enviar a 
documentação do Edital ao TCE-RJ ou não. De acordo com o estabelecido no §3º do art. 6º da Del. 
262/14, abaixo reproduzido, caso o sistema tenha gerado um número de processo TCE para o Edital 
que foi modificado (houve envio da documentação do Edital), o jurisdicionado deve enviar a 
documentação novamente. 
 

Art. 6º Os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta submetidos à 
jurisdição desta Corte deverão encaminhar, por meio do sistema informatizado 
e-TCERJ, dados relativos a todos os editais de licitação e alterações 
subsequentes, no prazo de 2 (dois) dias úteis a partir da data de sua publicação 
ou republicação. 
... 
§ 3º Uma vez remetido o edital de licitação para exame desta Corte, 
voluntariamente pelo jurisdicionado ou por solicitação do Tribunal, qualquer 
alteração efetuada no ato convocatório que demande nova publicação deverá ser 
encaminhada para apreciação. 

 
Nos casos em que o Edital foi republicado sem alterações, e sem alteração da data do certame, o 
reenvio da documentação não é obrigatório e é suficiente o envio somente dos dados. 
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II.2 Licitações Homologadas 
 
 
A explicação completa sobre o cadastro de Licitações Homologadas pode ser consultada no manual do 
SIGFIS – Módulo Captura, seção [INFORMES MENSAIS – Termos de Parceria]. 
 
A Del. 262/14 não prevê, entre os atos jurídicos que menciona, a homologação da licitação, e, 
portanto, este tipo de ato não enseja o envio das informações (dados e documentos). Contudo, são 
relevantes para fins da Deliberação 262 as informações principais da licitação homologada. Assim, a 
inclusão e preenchimento destas informações deve ser realizada no módulo Deliberação 262. As 
informações complementares, como Publicações, Itens, Participantes e Cotações não são utilizadas no 
módulo Deliberação 262 e o preenchimento destas deve ser realizada pelo módulo Informes Mensais, 
conforme descrito no manual do SIGFIS. 
 
Envio dos dados de uma Licitação Homologada 
 
Ao contrário dos outros atos administrativos abrangidos pela Deliberação 262 e abordados neste 
manual, o envio das homologações de licitações não está prevista na Del. 262/14. Assim, não existe 
o envio de dados para fins da Del. 262/14. Isso significa que na tela de cadastro das licitações 
homologadas o usuário não irá encontrar um botão de envio, como ocorre em outros cadastros. 
 
Contudo, os dados principais da homologação das licitações são importantes e relevantes para o TCE-
RJ para fins de análise dos contratos celebrados. Assim, ao enviar um contrato, o módulo Deliberação 
262 envia junto, automaticamente, os dados da licitação homologada associada ao contrato (se 
houver). Este envio somente ocorre para os contratos que possuem uma licitação homologada 
vinculada a ele. Este envio é automático e transparente para o usuário, ou seja, não requer nenhuma 
ação adicional. 
 
Se uma licitação homologada não originou nenhum contrato, seus dados não serão enviados para fins 
da Del. 262/14. 
 
Mesmo não existindo o envio de dados de forma explícita, cada licitação homologada possui uma 
situação de envio para fins da Deliberação 262. Esta situação de envio é atualizada quando um 
contrato associado a licitação é enviado. Assim, ao inserir uma licitação homologada, 
automaticamente o sistema atribui a situação de envio [Em Elaboração]. Esta situação somente é 
alterada quando algum contrato associado a respectiva licitação homologada for enviado. Neste caso, 
a situação é alterada para a mesma situação do contrato (enviado ou aguardando envio de 
documentos). 
 
Cabe destacar que, ao contrário dos outros atos administrativos abordados neste manual, as 
licitações homologadas na situação [Em Elaboração] não impedem o envio dos Informes Mensais (ver 
seção [I.3.3 Envio dos Informes Mensais é bloqueado caso existam atos jurídicos pendentes]).  
 
Porém, assim como nos outros cadastros, somente as licitações homologadas que estão nas situações 
[Em Elaboração] ou [Em retificação] podem ser alteradas ou excluídas pelo usuário. Licitações na 
situação [Enviada] não podem ser modificadas. Caso seja preciso alterar uma licitação homologada 
que está na situação [Enviada], o usuário deve localizar o contrato associada a ela e retificá-lo. Ao 
clicar no botão [Retificar] no cadastro do contrato, o sistema automaticamente também altera a 
situação da licitação homologada para [Em Retificação], habilitando assim a edição dos seus dados. 
 
Após modificar as informações necessárias, o usuário deve retornar no cadastro de contrato e 
proceder com o envio dos dados, clicando no botão [Enviar] deste cadastro. 
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Figura II.2-1 – Tela de detalhe de uma Licitação Homologada – Campos preenchidos 

automaticamente com os dados oriundos do Edital selecionado 
 
  
Mudanças de preenchimento no Cadastro de Licitação Homologada 
 
Em relação ao preenchimento de dados no cadastro de licitação homologada descrito no manual do 
SIGFIS houve uma alteração relevante com a entrada em vigor da Del. 26/14: a partir da entrada em 
vigor da Del. 262/14 é obrigatório indicar um Edital e é preciso selecioná-lo em uma lista de editais 
previamente cadastrados (ver a explicação sobre o cadastro de editais em [II.4 Editais]); antes, o 
usuário apenas preenchia o número do edital, em um campo livre e opcional. 
 
Com isso, algumas informações que antes deviam ser preenchidas pelo usuário passaram a ser 
recuperadas do edital selecionado e não podem mais ser alteradas. A tela abaixo mostra com 
destaque em vermelho o campo para a seleção de um edital e os campos que são preenchidos 

Não há botão 
para envio 
dos dados! 



  SIGFIS – Sistema Integrado de Gestão Fiscal Módulo Deliberação 262 

Manual de Utilização versão 2016   Parte I-51

automaticamente. A explicação destes campos, destacadas do manual do SIGFIS são reproduzidas a 
seguir: 
 
Campo 2 - Modalidade - descreve a modalidade adotada no procedimento licitatório. As 
modalidades apresentadas são as que estão previstas na Lei 8666/93. 
 
Campo 3 - Tipo – previstos no § 1º do art. 45 da Lei 8666/93, a saber: 
 Maior lance ou oferta, nos casos de alienação de bens ou concessão de direito real de uso; 
 Menor preço global; 
 Menor preço por item; 
 Melhor técnica; 
 Técnica e preço 
 
Campo 6 - Data da Publicação/Convite - data da publicação do edital ou da Carta Convite 
 
Campo 8 – Data do início do certame - data da 1ª sessão pública realizada 
 
Campo 9 - Imprensa Oficial - nome do veículo usado para divulgação dos atos da Administração. 
 
Campo 10 – Objeto - descrição resumida do objeto da licitação. 
 
Campo 11 - Valor Estimado - valor estimado para a licitação. 
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Figura II.2-2 – Tela de detalhe de uma Licitação Homologada – Campos preenchidos 

automaticamente com os dados oriundos do Edital selecionado 
 
 
Editais desertos ou fracassados 
 
Outra mudança é a orientação de que NÃO é necessário incluir a homologação do Edital deserto ou 
fracassado no sistema, ou seja, não precisa preencher o cadastro de licitação homologada nestes 
casos. Desta forma, o trecho do manual do SIGFIS que orientava esta prática, transcrito abaixo, deve 
ser ignorado. 
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Esta rotina se destina ao registro de uma licitação depois da homologação e 
adjudicação do objeto ao vencedor. Serão também registradas as licitações 
fracassadas, ainda que eventualmente não homologadas, e que derem 
origem a uma compra direta com base nos incisos V e VII da art. 24 da 
Lei 8666/93. 

 
O procedimento acima, grifado, não deve mais ser realizado no SIGFIS. Mas as referidas dispensas 
devem ser cadastradas e enviadas no cadastro de Dispensas e Inexigibilidades, para fins da 
Del. 262/14. 
 
 
 
II.3 Atos de Adesão à Ata de Registro de Preço / Dispensas / 
Inexigibilidades / Desapropriações de Imóveis 
 
Este cadastro sofreu algumas alterações em relação à versão anterior que existia no módulo Informes 
Mensais. A partir da implantação do módulo Deliberação 262, o cadastro, que antes servia apenas 
para dispensas e inexigibilidades, deve ser usado também para informar os Atos de Adesão à Ata de 
Registro de Preço e as Desapropriações de Imóveis. Além disso, foram criados novos tipos de 
dispensa / inexigibilidade. As alterações são explicadas a seguir. 
 
A explicação completa sobre este cadastro pode ser consultada no manual do SIGFIS – Módulo 
Captura, seção [INFORMES MENSAIS – DISPENSAS / INEXIGIBILIDADES]. 
 
Competência 
 
No caso de ato de adesão a ata de registro de preço, o fato gerador é a primeira emissão da 
autorização de fornecimento/execução. Assim, a competência (mês e ano) do Ato de Adesão a ata de 
registro de preço é determinado pela [Data da Primeira autorização de fornecimento], campo de 
preenchimento obrigatório. Esta data também é a data a ser observada para o cumprimento do prazo 
de envio, como citado na seção anterior. Observe que no caso de previsão de vários 
fornecimentos/execuções de um ou mais fornecedores, a referência deve ser a primeira data e o valor 
total deve ser o valor da soma dos diversos fornecimentos/execuções previstos para todos os 
fornecedores previstos. 
 
Para os demais tipos de atos previstos neste cadastro (Dispensa, Inexigibilidade, Leis 11.497/09 e 
12.850/2013, e Desapropriação de Imóvel), a data de competência é determinada pela data do 
ato. 
 
 
Identificador 
 
A identificação única dos atos informados neste cadastro é o número do processo administrativo que 
deu origem ao ato. No caso de ato de adesão, por exemplo, a identificação é definida pelo Nº do 
Processo administrativo em que o ato de adesão teve origem. 
 
Caso um mesmo processo administrativo tenha dado origem a um ou mais atos destes tipos (ato de 
adesão, dispensa, inexigibilidade, etc.) deve-se registrar ao lado do número do processo, separado 
com uma / (barra), um número sequencial, começando de 1 (um), para identificar cada um dos atos 
diferentes. 
 
 
Alterações nos tipos de informações 
 
Como mencionado, estão disponíveis neste cadastro novos tipos. Os tipos, novos e antigos, são 
explicados a seguir: 
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Campo 2 – Tipo - selecionar o tipo da contratação direta ou da despesa; 
 

Dispensa – Atos de dispensa de licitação, baseados nos incisos do Art. 24 da Lei 8666/93; 
 
Inexigibilidade – Atos de inexigibilidade de licitação, baseados no caput e nos incisos do Art. 
25 da Lei 8666/93; 
 
Lei 11497/09, art. 14,§1° – Atos de inexigibilidade de licitação, referentes à aquisição de itens 
para a merenda escolar, baseados no §1º do Art. 14 da Lei 11.947/2009; 
 
Desapropriação de Imóveis – Atos de desapropriação de imóveis; 
 
Ato Adesão a Ata de Reg. preços – este tipo deve ser utilizado para informar a adesão a atas 
de registro de preços de outros órgãos. Atenção: NÃO É PARA SER REGISTRADO A ATA DE 
REGISTRO DE PREÇO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS CONDUZIDOS PELO PRÓPRIO ÓRGÃO; 
 
Lei 12.850/2013 Art. 3º §1º – este tipo se aplica aos atos de dispensa de licitação para 
contratação de serviços técnicos especializados, aquisição ou locação de equipamentos 
destinados à polícia judiciária para o rastreamento e obtenção de provas; 

 
Cabe destacar que as Chamadas Públicas referentes a merenda escolar, previstas na Lei 
11.947/2009, devem ser cadastradas aqui, utilizando o respectivo tipo (Lei 11497/09, art. 14,§1°). 
Lembrando que os dados do pacto ou instrumento ou termo decorrente da referida chamada deverão 
ser registrados em tela adequada a natureza do ato no sistema e enviados ao TCE-RJ, nos termos da 
Del. 262/14. 
 
 
Demais campos 
 
A seguir, são explicados os demais campos disponíveis na tela para preenchimento. 
 

Processo 
Número e ano do processo administrativo que deu origem ao ato. Este campo é o identificador 
único do ato e não pode haver repetição do seu valor dentro do SIGFIS. Observar as 
orientações da seção anterior, [Identificador]. Este campo é obrigatório. O número de processo 
deve ter no máximo 16 caracteres. 

 
Fundamentação Legal - Artigo 
Artigo da fundamentação legal do ato. Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema 
no momento da seleção do tipo de ato: 
 
Tipo Dispensa – Campo preenchido com o artigo 24; 
 
Tipo Inexigibilidade – Campo preenchido com o artigo 25; 
 
Tipo Lei 11.947/09, art. 14, §1º – Campo preenchido com o artigo 14; 
 
Tipo Lei 12.850/13, art. 3, §1º – Campo preenchido com o artigo 3; 
 
Demais tipos: para os demais tipos, o campo Artigo ficará em branco; 

 
Fundamentação Legal - Inciso 
Inciso da fundamentação legal do ato. Este campo deve ser preenchido pelo usuário quando o 
tipo de ato selecionado for [Dispensa] ou [Inexigibilidade], com o número do inciso em que o 
ato foi baseado. Para os demais tipos, o campo Artigo ficará em branco. 
 
Regime de Execução 
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Regime de Execução do ato praticado. O preenchimento deste campo é obrigatório. Porém, 
caso o regime de execução não seja aplicável ao tipo de ato selecionado, deve ser selecionado 
o item [Não Aplicável]. 
 
Imprensa Oficial 
Local ou meio de publicação (diário oficial, jornal, quadro, etc.) do ato praticado. Este campo é 
opcional e pode ser deixado em branco caso não tenha havido publicação. O campo deve ter 
no máximo 120 caracteres. 

 
Data de Publicação 
Data de publicação do ato praticado. Este campo é opcional e pode ser deixado em branco 
caso não tenha havido publicação, como ocorre, por exemplo, nos atos de dispensa baseados 
nos incisos I ou II do Art. 24 da Lei 8.666/1993. 

 
Objeto 
Descrição do objeto do ato. Utilize para descrever sucintamente o objeto e identificar a ata 
aderida e o respectivo órgão gerenciador. Este campo é obrigatório. O objeto deve ter no 
máximo 100 caracteres. 

 
Valor ou Valor Total 
Valor do ato. Para atos do tipo [Ato de Adesão a Ata de Reg.preços], este campo deve ser 
preenchido com o valor total decorrente da soma de todas as aquisições/ 
fornecimentos/execuções previstos para o ato de adesão praticado, somando os valores 
previstos para todos os fornecedores envolvidos. Este campo é obrigatório. 

 
Ordenador Responsável 
Selecione o ordenador responsável pelo ato. Este campo é obrigatório. 

 
Data do Ato ou Data da primeira autorização de fornecimento 
Data em que o ato foi praticado ou, no caso de um ato de adesão a ata de registro de preço, 
data da primeira autorização de fornecimento. Este campo é obrigatório e determina a 
competência do ato (veja a seção anterior sobre a competência do ato). 

 
Responsável pela Ratificação 
Selecione o responsável pela ratificação do ato. Este campo é opcional e não está disponível 
para os atos de adesão a ata de registro de preço. 

 
Data da Ratificação 
Selecione a data em que ato foi ratificado. Este campo é opcional e não está disponível para os 
atos de adesão a ata de registro de preço. 

 
 
Envio dos dados para fins da Del. 262/14 
 
Conforme mencionado, para atender as exigências da Del. 262/14 não basta inserir as informações 
sobre os atos de adesão, dispensas, inexigibilidades, desapropriações de imóveis realizados pela 
unidade gestora. É preciso enviar os dados referentes a cada ato. 
 
Para isso, o usuário deve acessar este cadastro e na tela de listagem, selecionar a competência 
correspondente ao mês e ano da data do ato a ser enviado. Em seguida, o usuário deve localizar o 
ato desejado na listagem e clicar sobre ele, como na figura abaixo. 
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Figura II.3-1 – Selecionando um ATO para envio dos dados 
 
 
Em seguida o sistema exibe a tela de detalhes do ato selecionado. Nesta tela, aparece o botão para o 
envio dos dados. Antes de efetuar o envio, o usuário deve conferir as informações digitadas. Uma vez 
enviado o ato, os dados digitados não poderão ser alterados. 
 
Para efetuar o envio, é preciso: 
 

• Selecionar a natureza do objeto do ato, escolhendo entre as opções abaixo 
Compras 
Serviços em Geral 
Obras e Serviços de Engenharia 
Empresas concessionárias de serviços públicos 

 
• Marcar a opção que indica que o usuário certifica e dá fé que as informações digitadas no 

sistema e encaminhadas de forma eletrônica conferem com os originais que constam do 
processo administrativo originário. 

 
ATENÇÂO: a responsabilidade pelo ato praticado é do titular do órgão. Contudo, o usuário que envia 
o ato ao TCE-RJ através do sistema é responsável pela veracidade e conformidade dos dados e 
documentos encaminhados em relação aos originais do processo administrativo. 
 
Em seguida, clique no botão [Enviar dados para fins da Del. 262]. 
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Figura II.8-2 – Envio dos dados de um ato 
 
  
No momento do envio dos dados o sistema irá avaliar os “critérios de risco, materialidade e 
relevância” , conforme previsto na Del. 262/14 Art. 5º. 
 
Se o ato não atender aos critérios estabelecidos pelo TCE-RJ, o envio dos dados é suficiente para 
atender à Del. 262/14 e o sistema retornará um número de protocolo e a situação do ato passa para 
“Enviado”. A tela abaixo ilustra a mensagem exibida pelo sistema após o envio dos dados de um 
Edital que não atende aos critérios estabelecidos pelo TCE-RJ. 
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Figura II.3-3 – Envio dos dados de um ato – Número de Protocolo 

 
 
Caso o ato se enquadre nos critérios, o sistema demandará o envio de documentos digitalizados, nos 
termos da Del. 262/14. A figura a seguir mostra a mensagem do sistema que indica que o 
jurisdicionado precisa enviar a documentação do ato enviado. 
 
Neste caso, o ato não recebe número de protocolo e a situação do ato passa para “Aguardando Envio 
de Documentos”. 
 

 
Figura II.3-4 – Envio dos dados de um ato – pendente de envio de documento 

 
É importante destacar que o prazo de envio previsto na Deliberação 262/14 de quinze dias somente 
será atendido com o envio da documentação e o recebimento pelo usuário do número de processo 
referente ao termo encaminhado. 
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Figura II.3-5 – Tela de detalhe de um ato na situação Aguardando Envio de Documentos 
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Anexar documentos e concluir o envio de um ato 
 
Caso o sistema indique que é necessário anexar os documentos e enviar o ato para análise do TCE-
RJ, os documentos devem ser anexados no [Novo Sistema da Deliberação 262], cujo o link de acesso 
está na página principal do módulo Deliberação 262 do SIGFIS, como explicado na seção [I.3.4 Novo 
Sistema da Deliberação 262]. 
 
Para maiores explicações de como anexar os documentos e concluir o envio do Contrato ao TCE-RJ, 
consulte a seção [III – Novo Sistema Deliberação 262]. 
 
 
Retificar os dados e documentos de um ato 
 
O SIGFIS permite que o usuário corrija as informações e os documentos enviados. Para isso deve-se 
utilizar a opção de retificar o ato. 
 
O procedimento de retificar um ato é igual para todos os tipos de atos de envio previsto na Del. 
262/14. Para maiores informações sobre como proceder com a retificação de um ato, veja a seção 
[II.9 – Retificar um Ato]. 
 
 
 
II.4 Contratos de Despesa 
 
A explicação completa sobre o cadastro de Contratos de Despesa pode ser consultada no manual do 
SIGFIS – Módulo Captura, seção [INFORMES MENSAIS – Contratos de Despesa]. Aqui destacamos os 
pontos mais importantes ou as alterações efetuadas em virtude da entrada em vigor da Del. 262/14. 
 
Competência 
 
No caso de um contrato de despesa, a competência (mês e ano) é determinada pela [Data de 
Assinatura], campo de preenchimento obrigatório. Cabe destacar que a data a ser observada para o 
cumprimento do prazo de envio, de 15 dias, conforme previsto no Art. 4º, é a Data de Publicação. 
Nos casos em que a legislação competente não obriga a publicação, o prazo de 15 dias para envio do 
contrato ao TCE é contado a partir da data de assinatura. 
 
Antes de incluir um Contrato (através do botão [Incluir], na tela de listagem), selecione a 
competência adequada. A competência de um contrato é definida pela data de assinatura. Por 
exemplo, a competência de um contrato assinado em 01/03/2015 é 03/2015, portanto é preciso 
selecionar o mês 03/2015 na tela de listagem antes de clicar no botão Incluir. 
 
Identificador 
 
Todo cadastro do SIGFIS possui um ou mais campos que formam a identificação única do cadastro. 
No caso dos contratos de despesa, a identificação única é determinada pelo Número do Contrato. 
Assim, não é permitido que o usuário inclua dois contratos com o mesmo número na sua unidade 
gestora. Este número deve incluir de alguma forma a informação do ano, para evitar duplicidade de 
número ao longo dos anos. 
 
Por vezes, o SIGFIS impede que o número do contrato seja alterado depois de incluído. Portanto, 
antes de salvar o contrato que está sendo incluído, confira atentamente o número de contrato 
digitado. Caso o número do contrato seja digitado erradamente, o usuário terá que excluir e inserir o 
contrato novamente. 
 
Alterações no preenchimento dos campos 
 
O cadastro de Contratos de Despesa sofreu as seguintes alterações: 
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a) Data de Início e de Término do Contrato passam a ser obrigatórias. Caso não seja possível no 
momento da inclusão do contrato no sistema determinar com precisão a data de início, o 
usuário deve inserir uma data estimada. Por exemplo, esta situação pode ocorrer quando o 
contrato prevê o início após a emissão de uma ordem de início de serviço. 
 
Já a data de término deve ser preenchida considerando o prazo estipulado em cláusula 
específica do contrato. Ambas as informações devem ser preenchidas com o estabelecido nas 
cláusulas do contrato e em conformidade com o Art. 55, inciso IV da Lei 8.666/1993. 
 
Em caso de reconhecimento de dívida, o período de execução deve ser aquele a que a dívida 
reconhecida se refere. 

 
Não obstante, permanece válido o comentário que consta do manual do SIGFIS, abaixo 
reproduzido: 
 

Os campos 13 (Dt. Início Execução) e 14 (Dt. Término Contrato) devem ser 
preenchidos com as datas precisas de início e fim do contrato, já que serão 
usados nas análises feitas pelo TCE e para a determinação dos contratos em 
vigor em determinadas datas, especialmente no último ano do mandato. 
Quando as datas só podem ser determinadas com precisão depois do registro 
do contrato no SIGFIS, é obrigatório que o ele seja corrigido. Ex: contratos em 
que o início esteja vinculado a uma ordem de serviço - emitida a ordem, as 
datas devem ser corrigidas, mesmo que isso ocorra em mês diferente do da 
assinatura 

 
Para os Termos Aditivos, caso os mesmos não modifiquem as datas de execução, deve-se 
preencher os campos de início e término com as datas em vigor do contrato, já considerando 
eventuais alterações pactuadas em outros termos aditivos. 
 

b) O campo 11, [Dispensa/inexigibilidade], descrito no manual do SIGFIS, foi alterado para [Ato 
de Adesão / Dispensa / Inexigibilidade / Desapropriações], permitindo também ao usuário 
selecionar, como ato de origem do contrato, o número do processo do ato de adesão a uma 
Ata de Registro de Preços de outro órgão/entidade ou o número do processo de uma 
Desapropriação, além das dispensas / inexigibilidades (antes este campo listava apenas as 
dispensas e inexigibilidades da unidade gestora); 
 

c) O campo 2, [Tipo de Contrato], teve a sua lista de opções alteradas. A nova lista passou a ser: 
 
 

Tipo de Contrato Descrição 
Compras em Geral Cadastro de contratos referentes à aquisição remunerada de bens para 

fornecimento de uma só vez ou parceladamente. Exceto de bens na área de 
informática ou quando adquiridos através de registro de Preços, que possuem 
cadastro próprio. 

Compra de Bens na 
Área de Tecn. da 
Informação - TI 

Contrato para aquisição de bens para a área de tecnologia da informação (TI) 
ou informática para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. 

Compras através 
do Sist. Reg. de 
Preços próprio 

Não se trata do cadastro de ata decorrente de licitação no Sistema de Registro 
de Preços, mas de contrato que decorra de licitação efetuada nesta 
sistemática, quando a unidade gestora é a responsável pelo processo 
licitatório. Este cadastro deve ser usado para os contratos cuja natureza de 
objeto seja Compras. 
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Tipo de Contrato Descrição 
Compras por 
participação em Ata 
de reg. de preço 

Contrato decorrente de participação da unidade gestora em certame de 
registro de preços conduzido por outro órgão. Este tipo deve ser utilizado para 
os contratos em que a unidade gestora consta como órgão participante do 
mesmo, desde o seu início. 
Obs: Para o cadastro de um contrato de adesão a registro de preços de outro 
órgão, quando a unidade gestora não é participante, use o cadastro desse tipo 
específico de contrato. 

Compras por 
Adesão a Ata 
Reg.Preços-
Compras Geral 

Contrato decorrente de adesão a ata de registro de preços de outro órgão 
quando a natureza do objeto for compras em geral. Este tipo deve ser utilizado 
para os contratos em que a unidade gestora não conduziu o processo licitatório 
nem constava como órgão participante do mesmo. 

Prestação de 
Serviços em Geral 

Cadastro de contratos de prestação de serviços em geral. 
Exceto de serviços de engenharia, serviços na área de informática ou quando 
contratados através de registro de Preços, que possuem cadastro próprio. 

Prestação de 
Serviços de TI (Tec. 
Da Informação) 

Contratos de prestação de serviços na área de tecnologia da informação (TI) 
ou informática. 

Prest. de Serviços 
em Geral – Sist. 
Reg. de Preços 

Não se trata do cadastro de ata decorrente de licitação no Sistema de Registro 
de Preços próprio, mas de contrato que decorra de licitação efetuada nesta 
sistemática, quando a unidade gestora é a responsável pelo processo 
licitatório. Este cadastro deve ser usado para os contratos cuja natureza de 
objeto seja Serviços em Geral. 

Contrato por 
participação ata 
reg.preço-
Sev.Geral 

Contrato decorrente de participação da unidade gestora em certame de 
registro de preços conduzido por outro órgão. Este tipo deve ser utilizado para 
os contratos em que a unidade gestora consta como órgão participante do 
mesmo, desde o seu início. 
Obs: Para o cadastro de um contrato de adesão a registro de preços de outro 
órgão, quando a unidade gestora não é participante, use o cadastro desse tipo 
específico de contrato. 

Contr.de Ato 
Adesão Ata 
Reg.Preços-Serv. 
em Geral 

Contrato decorrente de adesão a ata de registro de preços de outro órgão 
quando a natureza do objeto for serviços em geral. Este tipo deve ser utilizado 
para os contratos em que a unidade gestora não conduziu o processo licitatório 
nem constava como órgão participante do mesmo. 

Contrato de Obras 
e Serviços de 
Engenharia 

Cadastro de contrato de Obras e Prestação de Serviços de Engenharia. 

Obra e serviços de 
Engenharia por 
Adesão a Ata 
Reg.Preços 

Contrato decorrente de adesão a ata de registro de preços de outro órgão 
quando a natureza do objeto for obras e serviços de engenharia. Este tipo deve 
ser utilizado para os contratos em que a unidade gestora não conduziu o 
processo licitatório nem constava como órgão participante do mesmo. 

Concessão de Serv. 
Públ. – Obras e 
Serv. de Eng. 

Contrato decorrente da delegação da construção, total ou parcial, conservação, 
reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público, 
delegada pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de 
concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre 
capacidade para a sua realização, por sua conta e risco, de forma que o 
investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a 
exploração do serviço ou da obra por prazo determinado; 
Lei 8.987/95. 
Este tipo deve ser utilizado quando a natureza do objeto do contrato de 
concessão for de Obras e Serviços de Engenharia. 

Concessão de 
Serviços Públicos –
Serv. em Geral 

Contrato decorrente da delegação de prestação de serviço público, feita pelo 
poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à 
pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu 
desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado; 
Este tipo deve ser utilizado quando a natureza do objeto do contrato de 
concessão for de Serviços em Geral (exceto serviços de engenharia). 

Consórcio Públ.- Contratos de programa celebrados na forma de consórcios públicos cuja 
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Tipo de Contrato Descrição 
Contrato de 
Programa–
Obras/Serv Eng 

natureza de objeto seja Obras e Serviços de Engenharia. 

Consórcio Públ.-
Contrato de 
Programa–Serv. em 
Geral 

Contratos de programa celebrados na forma de consórcios públicos cuja 
natureza de objeto seja Serviços em Geral. 

Consórcio Públ.-
Contrato de 
Programa–Outros 

Contratos de programa celebrados na forma de consórcios públicos cuja 
natureza de objeto não seja Obras e Serviços de Engenharia ou Serviços em 
Geral. 

Consórcio Públ.-
Contrato de Rateio–
Obras/Serv Eng 

Contratos de rateio celebrados na forma de consórcios públicos cuja natureza 
de objeto seja Obras e Serviços de Engenharia. 

Consórcio Públ.-
Contrato de Rateio–
Outros 

Contratos de rateio celebrados na forma de consórcios públicos cuja natureza 
de objeto não seja Obras e Serviços de Engenharia e nem de Serviços em 
Geral. 

Consórcio Públ.-
Contrato de Rateio–
Serv. em Geral 

Contratos de rateio celebrados na forma de consórcios públicos cuja natureza 
de objeto seja Serviços em Geral. 

Contrato de 
Comodato 

Contrato de empréstimo gratuito de coisa infungível, destinada a ser 
posteriormente restituída, ou quando decorrer o prazo contratual ou quando 
cessar a utilidade para a qual estava destinada. Contrato típico de direito 
privado e será lançado quando o Poder Público aparecer como comodatário. 

Contrato de PPP – 
Obras e Serv. de 
Engenharia 

Registro de um contrato de parceria público-privada definido na lei no 11.079, 
de 30/12/2004, cuja natureza de objeto seja Obras e Serviços de Engenharia. 

Contrato de PPP –
Serviços em Geral 

Registro de um contrato de parceria público-privada definido na lei no 11.079, 
de 30/12/2004, cuja natureza de objeto seja Serviços em Geral. 

Contrato p/Prest. 
de serviços por 
concessionárias de 
serviço público 

Contrato celebrado com empresas concessionárias de serviços públicos, como, 
por exemplo, água, luz, etc., previstas na Lei 8.666/1993. 

Contratos de 
Gestão - 
Obras/Serv Eng. 

Contratos de gestão cuja natureza de objeto seja Obras e Serviços de 
Engenharia. 

Contratos de 
Gestão – Outros 

Contratos de gestão cuja natureza de objeto não seja Obras e Serviços de 
Engenharia e nem Serviços em Geral. 

Contratos de 
Gestão – Serv. em 
Geral 

Contratos de gestão cuja natureza de objeto seja Serviços em Geral. 

Credenciamento de 
Saúde 

Registro de contratos cujo objeto é o credenciamento para a prestação de 
atendimento médico dentro do Sistema Único de Saúde 

Fornecimento de 
mão de obra 

Contrato que esteja relacionado com o fornecimento direto de mão de obra. 
ATENÇÃO: será obrigatória a identificação individual do pessoal contratado e 
das funções desempenhadas dentro desse contrato usando a opção 
Contratação de Mão-de-Obra, para fins de envio dos Informes Mensais. Para 
fins da Del. 262/14, o envio pode ser efetuado sem que ocorra este 
detalhamento. 

Locação de Imóveis Cadastro de contrato de locação de imóveis. 
Permissão de Serv. 
Públ. – Obras e 
Serv. de Eng. 

Contrato decorrente da delegação, a título precário, mediante licitação, da 
prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou 
jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e 
risco. 
Lei 8.987/95. 
Escolha este tipo quando a natureza do objeto for Obras e Serviços de 
Engenharia. 
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Tipo de Contrato Descrição 
Permissão de 
Serviços Públicos – 
Serv. em Geral 

Contrato decorrente da delegação, a título precário, mediante licitação, da 
prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou 
jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e 
risco. 
Lei 8.987/95. 
Escolha este tipo quando a natureza do objeto for Serviços em Geral (exceto 
de engenharia). 

Reconhecimento de 
Dívida – Compras 

Obrigação de pagamento criada em virtude de lei quando o direito do 
reclamante é reconhecido (durante o exercício correspondente ou após o 
encerramento do exercício), fornecimento de bens sem cobertura contratual, 
bem como de Restos a Pagar com prescrição interrompida e que serão pagas à 
conta da dotação específica consignada no orçamento. 
Selecionar este tipo quando a natureza do objeto de reconhecimento de dívida 
for de Compras em geral. 

Reconhecimento de 
Dívida – 
Obras/Serv Eng 

Obrigação de pagamento criada em virtude de lei quando o direito do 
reclamante é reconhecido (durante o exercício correspondente ou após o 
encerramento do exercício), prestação de serviços e fornecimento de bens sem 
cobertura contratual, bem como de Restos a Pagar com prescrição 
interrompida e que serão pagas à conta da dotação específica consignada no 
orçamento. 
Selecionar este tipo quando a natureza do objeto de reconhecimento de dívida 
for de Obras e Serviços de Engenharia. 

Reconhecimento de 
Dívida – Serv. em 
Geral 

Obrigação de pagamento criada em virtude de lei quando o direito do 
reclamante é reconhecido (durante o exercício correspondente ou após o 
encerramento do exercício), prestação de serviços sem cobertura contratual, 
bem como de Restos a Pagar com prescrição interrompida e que serão pagas à 
conta da dotação específica consignada no orçamento. 
Selecionar este tipo quando a natureza do objeto de reconhecimento de dívida 
for de Serviços em Geral. 

Reconhecimento de 
Dívida – Outros 

Obrigação de pagamento criada em virtude de lei quando o direito do 
reclamante é reconhecido (durante o exercício correspondente ou após o 
encerramento do exercício), prestação de serviços e fornecimento de bens sem 
cobertura contratual, bem como de Restos a Pagar com 
prescrição interrompida e que serão pagas à conta da dotação específica 
consignada no orçamento. 
Selecionar este tipo se e somente se a natureza do objeto de reconhecimento 
de dívida não puder se classificada como Compras, Serviços em Geral ou Obras 
e Serviços de Engenharia. 

Termo de Ajuste de 
Contas – Compras 

É o instrumento hábil para efetivar, quando necessária, a expedição de novas 
notas de empenho para atender às despesas de reajustamento contratual, 
quando os serviços ou obras já tenham sido concluídos e aceitos em caráter 
provisório. 
Selecionar este tipo quando a natureza do objeto do termo de ajuste de contas 
for de Compras em geral. 

Termo de Ajuste de 
Contas – 
Obras/Serv Eng 

É o instrumento hábil para efetivar, quando necessária, a expedição de novas 
notas de empenho para atender às despesas de reajustamento contratual, 
quando os serviços ou obras já tenham sido concluídos e aceitos em caráter 
provisório. 
Selecionar este tipo quando a natureza do objeto do termo de ajuste de contas 
for de Obras e Serviços de Engenharia. 

Termo de Ajuste de 
Contas – Serv. em 
Geral 

É o instrumento hábil para efetivar, quando necessária, a expedição de novas 
notas de empenho para atender às despesas de reajustamento contratual, 
quando os serviços ou obras já tenham sido concluídos e aceitos em caráter 
provisório. 
Selecionar este tipo quando a natureza do objeto do termo de  
ajuste de contas for de Serviços em Geral. 

Alienação de bens Contratos de Alienação de bens móveis; 
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Tipo de Contrato Descrição 
móveis 
Termo de Alienação 
de Bens Imóveis 

Contrato decorrente de um termo de alienação de um bem imóvel. Lei 
Complementar nº 08/77. 

Termo de Utilização 
de Bens Imóveis 

Contrato decorrente de um termo de utilização de um bem imóvel. Lei 
Complementar nº 08/77. 
Obs:Exceto termo de cessão de uso que possui cadastro próprio. 

Cessão de uso de 
bens 

Termo decorrente de ato de cessão de uso de bens. 

Outros ATENÇÃO: Este tipo de contrato deve ser selecionado se e somente se o tipo 
do contrato e a natureza do objeto não puderem ser enquadrados em nenhum 
dos tipos disponíveis. 

 
 

d) Observe que na relação de tipos de contratos acima constam tipos referentes aos Termos de 
Ajuste. No procedimento atualmente adotado pelo sistema, os Termos de Ajuste devem ser 
cadastrados como um novo registro de contrato pactuado entre as partes. Isso constitui uma 
mudança para os jurisdicionados Estaduais, que anteriormente cadastravam o Termo de 
Ajuste vinculado a um contrato já existente (de forma análoga ao que ocorre com termo 
aditivo). Assim, com a mudança, os jurisdicionados estaduais devem proceder de forma igual 
aos jurisdicionados municipais, cadastrando os termos de ajuste como um novo contrato e 
escolhendo entre os tipos as opções [Termo de Ajuste de Contas – Compras], [Termo de 
Ajuste de Contas – Obras/Serv Eng] e [Termo de Ajuste de Contas – Serv. em Geral]; 
Futuramente, este procedimento pode ser revisto; 
 

 
 
Envio dos dados de um Contrato 
 
Conforme mencionado, para atender as exigências da Del. 262/14 não basta inserir as informações 
sobre os contratos de despesa realizados pela unidade gestora. É preciso enviar os dados referentes a 
cada Contrato. 
 
Para isso, o usuário deve acessar o cadastro de contratos e na tela de listagem, selecionar a 
competência correspondente ao mês e ano da data de assinatura do Contrato a ser enviado. Em 
seguida, o usuário deve localizar o Contrato desejado na listagem e clicar sobre ele, como na figura 
abaixo. 
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Figura II.4-1 – Selecionando um Contrato para envio dos dados 

 
 
Em seguida o sistema exibe a tela de detalhes do Contrato selecionado. Nesta tela, aparece o botão 
para o envio dos dados. Antes de efetuar o envio, o usuário deve conferir as informações digitadas. 
Uma vez enviado o ato, os dados digitados não poderão ser alterados. 
 
Para efetuar o envio de um Contrato, é preciso marcar a opção que indica que o usuário certifica e dá 
fé que as informações digitadas no sistema e encaminhadas de forma eletrônica conferem com os 
originais que constam do processo administrativo originário 
 
ATENÇÂO: a responsabilidade pelo ato praticado é do titular do órgão. Contudo, o usuário que envia 
o ato ao TCE-RJ através do sistema é responsável pela veracidade e conformidade dos dados e 
documentos encaminhados em relação aos originais do processo administrativo. 
 
Em seguida, clique no botão [Enviar Dados para a Deliberação 262]. 
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Figura II.4-2 – Envio dos dados de um Contrato 
 
  
No momento do envio dos dados o sistema irá avaliar os “critérios de risco, materialidade e 
relevância” , conforme previsto na Del. 262/14 Art. 5º. 
 
Se o ato não atender aos critérios estabelecidos pelo TCE-RJ, o envio dos dados é suficiente para 
atender à Del. 262/14 e o sistema retornará um número de protocolo e a situação do ato passa para 
“Enviado”. A tela abaixo ilustra a mensagem exibida pelo sistema após o envio dos dados de um 
Contrato que não atende aos critérios estabelecidos pelo TCE-RJ. 
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Figura II.4-3 – Envio dos dados de um Contrato – Número de Protocolo 

 
 
Caso o ato se enquadre nos critérios, o sistema demandará o envio de documentos digitalizados, nos 
termos da Del. 262/14. A figura a seguir mostra a mensagem do sistema que indica que o 
jurisdicionado precisa enviar a documentação do Contrato. 
 
Neste caso, o ato não recebe número de protocolo e a situação do ato passa para “Aguardando Envio 
de Documentos”. 
 

 
Figura II.4-4 – Envio dos dados de um Contrato – Contrato pendente de envio de documento 

 
É importante destacar que o prazo de envio previsto na Deliberação 262/14 de quinze dias somente 
será atendido com o envio da documentação e o recebimento pelo usuário do número de processo 
referente ao Contrato encaminhado. 
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Figura II.4-5 – Tela de detalhe de um Contrato na situação Aguardando Envio de Documentos 
 
 
ATENÇÃO: Caso o contrato faça referência a um ato de adesão a ata de registro de preço, dispensa 
ou inexigibilidade, o ato referenciado deve estar na situação [Enviado]. Caso contrário o contrato não 
poderá ser enviado e o sistema exibirá a mensagem de erro abaixo: 
 

 
 Figura II.4-6 – Erro ao enviar um Contrato – Ato de adesão, dispensa ou inexigibilidade pendente de 

envio 
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Neste caso, acesse o cadastro de [Ato de Adesão / Dispensa / Inexigibilidade] e envie o ato a que o 
contrato faz referência. Em seguida, retorne ao cadastro de contratos e proceda com o envio do 
mesmo. 
 
 
Anexar documentos e concluir o envio de um Contrato 
 
Caso o sistema indique que é necessário anexar os documentos e enviar o Contrato para análise do 
TCE-RJ, os documentos devem ser anexados no [Novo Sistema da Deliberação 262], cujo o link de 
acesso está na página principal do módulo Deliberação 262 do SIGFIS, como explicado na seção 
[I.3.4 Novo Sistema da Deliberação 262]. 
 
Para maiores explicações de como anexar os documentos e concluir o envio do Contrato ao TCE-RJ, 
consulte a seção [III – Novo Sistema Deliberação 262]. 
 
 
Retificar os dados e documentos de um Contrato 
 
O SIGFIS permite que o usuário corrija as informações e os documentos enviados. Para isso deve-se 
utilizar a opção de retificar o ato. 
 
O procedimento de retificar um ato é igual para todos os tipos de atos de envio previsto na Del. 
262/14. Para maiores informações sobre como proceder com a retificação de um ato, veja a seção 
[II.9 – Retificar um Ato]. 
 
 
Termo Aditivo 
 
O cadastro de Contratos de Despesa deve ser utilizado também para cadastrar os Termos Aditivos 
dos contratos. Para isso, localize o contrato a que o Termo Aditivo pertence e clique sobre ele na 
listagem. Em seguida, clique sobre o botão Aditivo, na tela de detalhe que exibe os dados do 
Contrato. Maiores informações no manual do SIGFIS e na seção a seguir. 
 
 
 
II.5 Termo Aditivo de Contrato de Despesa 
 
A explicação completa sobre o cadastro de Termos Aditivos de Contratos de Despesa pode ser 
consultada no manual do SIGFIS – Módulo Captura, seção [INFORMES MENSAIS – ADITIVOS DE UM 
CONTRATO]. Aqui destacamos os pontos mais importantes ou as alterações efetuadas em virtude da 
entrada em vigor da Del. 262/14. 
 
DICA: Caso a unidade gestora emita um apostilamento a um contrato (por exemplo, para o caso de 
reajustamento de preço previsto no contrato ou reequilíbrio econômico financeiro) ou outro 
instrumento congênere, ela deve cadastrar no SIGFIS, para fins da Del. 262/14 um termo aditivo, 
conforme os itens destacados abaixo do texto da Del. 262/14: 
 

Art. 2º Inciso II – atos bilaterais, alínea d: “termos aditivos, termos de ajuste 
de contas e instrumentos congêneres, relativos a atos de encaminhamento 
obrigatório ao Tribunal de Contas” 
 
Anexo I, Inciso XI – “termos aditivos, termos de ajuste de contas e 
instrumentos congêneres” 
 
Anexo II, Inciso VI – termos aditivos, alínea c: “no caso de reajustamento de 
preços ou reequilíbrio econômico financeiro” 
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Cabe destacar que o acesso ao cadastro de um Termo Aditivo é realizado por dentro do cadastro de 
contrato. Assim, para registrar um aditivo é necessário localizar o lançamento feito para o contrato 
original, o que obriga posicionar a Tela Grade de Contratos (figura II.5-18) na competência em que o 
contrato foi assinado, selecionando o mês na parte superior da tela do cadastro de Contratos. 
 
Localizado o Contrato, deve-se clicar sobre ele e na tela de detalhe dos dados do contrato, clicar no 
botão [Aditivo]. 
 
Competência 
 
No caso de um termo aditivo de um contrato de despesa, a competência (mês e ano) é determinada 
pela [Data de Assinatura], campo de preenchimento obrigatório. Cabe destacar que a data a ser 
observada para o cumprimento do prazo de envio, de 15 dias, conforme previsto no Art. 4º, é a Data 
de Publicação. Nos casos em que a legislação competente não obriga a publicação, o prazo de 15 dias 
para envio do termo aditivo ao TCE é contado a partir da data de assinatura. 
 
Assim, antes de incluir um Termo Aditivo (através do botão [Incluir], na tela de listagem), selecione a 
competência adequada. Por exemplo, a competência de um termo aditivo assinado em 01/03/2015 é 
03/2015, portanto é preciso selecionar o mês 03/2015 na tela de listagem antes de clicar no botão 
Incluir. 
 
Identificador 
 
Todo cadastro do SIGFIS possui um ou mais campos que formam a identificação única do cadastro. 
No caso dos termos aditivos de um contrato de despesa, a identificação única é determinada pelo 
Número do Termo Aditivo e pelo Número do Contrato. Assim, não é permitido que o usuário inclua 
dois termos aditivos para um mesmo contrato com um mesmo número, na sua unidade gestora. 
 
O SIGFIS impede que o número do termo aditivo seja alterado depois de incluído. Portanto, antes de 
salvar o termo aditivo que está sendo incluído, confira atentamente o número digitado. Caso o 
número do termo aditivo seja digitado erradamente, o usuário terá que excluir e inserir o termo 
aditivo novamente. 
 
Alterações no preenchimento dos campos 
 
O cadastro de Termo Aditivo de Contratos de Despesa sofreu a seguinte alteração: 
 

a) Data de Início e de Término do Termo Aditivo passam a ser obrigatórias. Caso o termo aditivo 
não altere as datas do contrato, preencha os campos com as mesmas datas do contrato. 

 
 
Envio dos dados de um Termo Aditivo de um Contrato 
 
Conforme mencionado, para atender as exigências da Del. 262/14 não basta inserir as informações 
sobre os termos aditivos realizados pela unidade gestora. É preciso enviar os dados referentes a cada 
termo. 
 
Para isso, o usuário deve acessar o cadastro de termos aditivos de contratos e na tela de listagem, 
selecionar a competência correspondente ao mês e ano da data de assinatura do termo a ser enviado. 
Depois, o usuário deve localizar o termo aditivo desejado na listagem e clicar sobre ele. 
 
Em seguida o sistema exibe a tela de detalhes do termo selecionado. Nesta tela, aparece o botão para 
o envio dos dados. Antes de efetuar o envio, o usuário deve conferir as informações digitadas. Uma 
vez enviado o ato, os dados digitados não poderão ser alterados. 
 
ATENÇÂO: a responsabilidade pelo ato praticado é do titular do órgão. Contudo, o usuário que envia 
o ato ao TCE-RJ através do sistema é responsável pela veracidade e conformidade dos dados e 
documentos encaminhados em relação aos originais do processo administrativo. 
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Clique no botão [Enviar Dados para a Deliberação 262] para enviar o Ato. 
 

 
Figura II.5-1 – Envio dos dados de um Termo Aditivo de Contrato 

 
No momento do envio dos dados o sistema irá avaliar os “critérios de risco, materialidade e 
relevância” , conforme previsto na Del. 262/14 Art. 5º. 
 
Se o ato não atender aos critérios estabelecidos pelo TCE-RJ, o envio dos dados é suficiente para 
atender à Del. 262/14 e o sistema retornará um número de protocolo e a situação do ato passa para 
“Enviado”. A tela abaixo ilustra a mensagem exibida pelo sistema após o envio dos dados de um 
termo aditivo que não atende aos critérios estabelecidos pelo TCE-RJ. 

 

 
Figura II.5-2 – Envio dos dados de um Termo Aditivo – Número de Protocolo 
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Caso o ato se enquadre nos critérios, o sistema demandará o envio de documentos digitalizados, nos 
termos da Del. 262/14. A figura a seguir mostra a mensagem do sistema que indica que o 
jurisdicionado precisa enviar a documentação do Termo Aditivo. 
 
Neste caso, o ato não recebe número de protocolo e a situação do ato passa para “Aguardando Envio 
de Documentos”. 

 

 
Figura II.5-3 – Envio dos dados de um Termo Aditivo – Termo pendente de envio de documento 

 
É importante destacar que o prazo de envio previsto na Deliberação 262/14 de quinze dias somente 
será atendido com o envio da documentação e o recebimento pelo usuário do número de processo 
referente ao Termo Aditivo encaminhado. 
 
ATENÇÂO: O sistema somente permitirá o envio de um termo aditivo caso o Contrato a que o Termo 
Aditivo pertence tenha sido enviado. Se a situação do Contrato for diferente de [Enviado], o sistema 
exibirá a mensagem de erro abaixo: 
 

 
Figura II.5-4 – Erro ao enviar um Termo Aditivo – Contrato não foi enviado antes 

 
Nesta condição, envie o contrato (dados e documentos) e depois proceda com o envio do termo 
aditivo. 
 
A figura a seguir exibe um exemplo de termo aditivo que foi enviado com sucesso. 
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Figura II.5-5 – Termo Aditivo Enviado – Destaque para o Nº de Protocolo 

 
 
Anexar documentos e concluir o envio de um Termo Aditivo 
 
Caso o sistema indique que é necessário anexar os documentos e enviar o Termo Aditivo para análise 
do TCE-RJ, os documentos devem ser anexados no [Novo Sistema da Deliberação 262], cujo o link de 
acesso está na página principal do módulo Deliberação 262 do SIGFIS, como explicado na seção 
[I.3.4 Novo Sistema da Deliberação 262]. 
 
Para maiores explicações de como anexar os documentos e concluir o envio do termo aditivo ao TCE-
RJ, consulte a seção [III – Novo Sistema Deliberação 262]. 
 
 
Retificar os dados e documentos de um Termo Aditivo 
 
O SIGFIS permite que o usuário corrija as informações e os documentos enviados. Para isso deve-se 
utilizar a opção de retificar o ato. 
 
O procedimento de retificar um ato é igual para todos os tipos de atos de envio previsto na Del. 
262/14. Para maiores informações sobre como proceder com a retificação de um ato, veja a seção 
[II.9 – Retificar um Ato]. 
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II.6 Convênio 
 
A explicação completa sobre o cadastro de Convênios pode ser consultada no manual do SIGFIS – 
Módulo Captura, seção [INFORMES MENSAIS – Convênios]. Este cadastro deve ser utilizado para o 
registro de todos os convênios que geram despesas. 
 
Aqui destacamos os pontos mais importantes ou as alterações efetuadas em virtude da entrada em 
vigor da Del. 262/14. 
 
 
Competência 
 
No caso de um convênio, a competência (mês e ano) é determinada pela [Data de Assinatura], 
campo de preenchimento obrigatório. Cabe destacar que a data a ser observada para o cumprimento 
do prazo de envio, de 15 dias, conforme previsto no Art. 4º, é a Data de Publicação. Nos casos em 
que a legislação competente não obriga a publicação, o prazo de 15 dias para envio do convênio ao 
TCE é contado a partir da data de assinatura. 
 
Antes de incluir um Convênio (através do botão [Incluir], na tela de listagem), selecione a 
competência adequada. A competência de um contrato é definida pela data de assinatura. Por 
exemplo, a competência de um convênio assinado em 01/03/2015 é 03/2015, portanto é preciso 
selecionar o mês 03/2015 na tela de listagem antes de clicar no botão Incluir. 
 
 
Identificador 
 
Todo cadastro do SIGFIS possui um ou mais campos que formam a identificação única do cadastro. 
No caso de convênio, a identificação única é determinada pelo Número do Convênio. Assim, não é 
permitido que o usuário inclua dois convênios com o mesmo número na sua unidade gestora. 
 
Por vezes, o SIGFIS impede que o número do convênio seja alterado depois de incluído. Portanto, 
antes de salvar o convênio que está sendo incluído, confira atentamente o número de convênio 
digitado. Caso o número do convênio seja digitado erradamente, o usuário terá que excluir e inserir o 
convênio novamente. 
 
 
Alterações no preenchimento dos campos 
 
O cadastro de Convênios as seguintes alterações: 
 

• Data de Início e de Término do Convênio passam a ser obrigatórias. 
  
 
Envio dos dados de um Convênio 
 
Conforme mencionado, para atender as exigências da Del. 262/14 não basta inserir as informações 
sobre os convênios que geram despesa e que foram realizados pela unidade gestora. É preciso enviar 
os dados referentes a cada convênio. 
 
Para isso, o usuário deve acessar o cadastro de convênios e na tela de listagem, selecionar a 
competência correspondente ao mês e ano da data de assinatura do convênio a ser enviado. Em 
seguida, o usuário deve localizar o convênio desejado na listagem e clicar sobre ele, como na figura 
abaixo. 
 
 



  SIGFIS – Sistema Integrado de Gestão Fiscal Módulo Deliberação 262 

Manual de Utilização versão 2016   Parte I-76

Figura II.6-1 – Selecionando um convênio para envio dos dados 
 
Em seguida o sistema exibe a tela de detalhes do convênio selecionado. Nesta tela, aparece o botão 
para o envio dos dados. Antes de efetuar o envio, o usuário deve conferir as informações digitadas. 
Uma vez enviado o ato, os dados digitados não poderão ser alterados. 
 
ATENÇÂO: a responsabilidade pelo ato praticado é do titular do órgão. Contudo, o usuário que envia 
o ato ao TCE-RJ através do sistema é responsável pela veracidade e conformidade dos dados e 
documentos encaminhados em relação aos originais do processo administrativo. 
 
Também é preciso selecionar o tipo (Entidade Pública ou Participação de Organismos Internacionais) e 
a natureza do convênio (Serviços em Geral, Obras e Serviços de Engenharia, Outros), marcando a 
opção correspondente, como mostra a figura abaixo. 
 
Em seguida, clique no botão [Enviar Dados para a Deliberação 262]. 
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Figura II.6-2 – Envio dos dados de um Contrato 
 
  
No momento do envio dos dados o sistema irá avaliar os “critérios de risco, materialidade e 
relevância” , conforme previsto na Del. 262/14 Art. 5º. 
 
Se o ato não atender aos critérios estabelecidos pelo TCE-RJ, o envio dos dados é suficiente para 
atender à Del. 262/14 e o sistema retornará um número de protocolo e a situação do ato passa para 
“Enviado”. A tela abaixo ilustra a mensagem exibida pelo sistema após o envio dos dados de um 
convênio que não atende aos critérios estabelecidos pelo TCE-RJ. 
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Figura II.6-3 – Envio dos dados de um convênio – Número de Protocolo 

 
 
Caso o ato se enquadre nos critérios, o sistema demandará o envio de documentos digitalizados, nos 
termos da Del. 262/14. A figura a seguir mostra a mensagem do sistema que indica que o 
jurisdicionado precisa enviar a documentação do convênio. 
 
Neste caso, o ato não recebe número de protocolo e a situação do ato passa para “Aguardando Envio 
de Documentos”. 
 

 
Figura II.6-4 – Envio dos dados de um convênio – Convênio pendente de envio de documento 

 
É importante destacar que o prazo de envio previsto na Deliberação 262/14 de quinze dias somente 
será atendido com o envio da documentação e o recebimento pelo usuário do número de processo 
referente ao convênio encaminhado. 
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Figura II.6-5 – Tela de detalhe de um convênio na situação Aguardando Envio de Documentos 
 
 
Anexar documentos e concluir o envio de um Convênio 
 
Caso o sistema indique que é necessário anexar os documentos e enviar o convênio para análise do 
TCE-RJ, os documentos devem ser anexados no [Novo Sistema da Deliberação 262], cujo o link de 
acesso está na página principal do módulo Deliberação 262 do SIGFIS, como explicado na seção 
[I.3.4 Novo Sistema da Deliberação 262]. 
 
Para maiores explicações de como anexar os documentos e concluir o envio do Convênio ao TCE-RJ, 
consulte a seção [III – Novo Sistema Deliberação 262]. 
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Retificar os dados e documentos de um Convênio 
 
O SIGFIS permite que o usuário corrija as informações e os documentos enviados. Para isso deve-se 
utilizar a opção de retificar o ato. 
 
O procedimento de retificar um ato é igual para todos os tipos de atos de envio previsto na Del. 
262/14. Para maiores informações sobre como proceder com a retificação de um ato, veja a seção 
[II.9 – Retificar um Ato]. 
 
 
Termo Aditivo a Convênio 
 
O cadastro de convênios deve ser utilizado também para cadastrar os seus Termos Aditivos. Para 
isso, localize o convênio a que o Termo Aditivo pertence e clique sobre ele na listagem. Em seguida, 
clique sobre o botão Aditivo, na tela de detalhe que exibe os dados do convênio. Maiores informações 
no manual do SIGFIS e na seção a seguir. 
 
 
 
II.7 Termos Aditivos de Convênios 
 
A explicação completa sobre o cadastro de Termos Aditivos de Convênios pode ser consultada no 
manual do SIGFIS – Módulo Captura, seção [INFORMES MENSAIS – ADITIVOS DE CONVÊNIOS]. Aqui 
destacamos os pontos mais importantes ou as alterações efetuadas em virtude da entrada em vigor 
da Del. 262/14. 
 
Cabe destacar que o acesso ao cadastro de um Termo Aditivo é realizado por dentro do cadastro de 
convênio. Assim, para registrar um aditivo é necessário localizar o lançamento feito para o convênio 
original, selecionando o mês de competência (na parte superior da tela do cadastro de Convênios) em 
que o convênio foi assinado. Localizado o convênio, deve-se clicar sobre ele e, na tela de detalhe dos 
dados do convênio, clicar no botão [Aditivo]. 
 
Competência 
 
No caso de um termo aditivo de um convênio, a competência (mês e ano) é determinada pela [Data 
de Assinatura], campo de preenchimento obrigatório. Cabe destacar que a data a ser observada 
para o cumprimento do prazo de envio, de 15 dias, conforme previsto no Art. 4º, é a Data de 
Publicação. Nos casos em que a legislação competente não obriga a publicação, o prazo de 15 dias 
para envio do termo aditivo ao TCE é contado a partir da data de assinatura. 
 
Assim, antes de incluir um Termo Aditivo (através do botão [Incluir], na tela de listagem), selecione a 
competência adequada. Por exemplo, a competência de um termo aditivo assinado em 01/03/2015 é 
03/2015, portanto é preciso selecionar o mês 03/2015 na tela de listagem antes de clicar no botão 
Incluir. 
 
Identificador 
 
Todo cadastro do SIGFIS possui um ou mais campos que formam a identificação única do cadastro. 
No caso dos termos aditivos de um convênio, a identificação única é determinada pelo Número do 
Termo Aditivo e pelo Número do Convênio. Assim, não é permitido que o usuário inclua dois termos 
aditivos para um mesmo convênio com um mesmo número, na sua unidade gestora. 
 
O SIGFIS impede que o número do termo aditivo seja alterado depois de incluído. Portanto, antes de 
salvar o termo aditivo que está sendo incluído, confira atentamente o número digitado. Caso o 
número do termo aditivo seja digitado erradamente, o usuário terá que excluir e inserir o termo 
aditivo novamente. 
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Alterações no preenchimento dos campos 
 
O cadastro de Termo Aditivo de Convênios sofreu a seguinte alteração: 
 

a) Data de Início e de Término do Termo Aditivo passam a ser obrigatórias. Caso o termo aditivo 
não altere as datas do convênio, preencha os campos com as mesmas datas do convênio. 

 
 
Envio dos dados de um Termo Aditivo de um Convênio 
 
Conforme mencionado, para atender as exigências da Del. 262/14 não basta inserir as informações 
sobre os termos aditivos realizados pela unidade gestora. É preciso enviar os dados referentes a cada 
termo. 
 
Para isso, o usuário deve acessar o cadastro de termos aditivos de convênios e na tela de listagem, 
selecionar a competência correspondente ao mês e ano da data de assinatura do termo a ser enviado. 
Depois, o usuário deve localizar o termo aditivo desejado na listagem e clicar sobre ele. 
 
Em seguida o sistema exibe a tela de detalhes do termo selecionado. Nesta tela, aparece o botão para 
o envio dos dados. Antes de efetuar o envio, o usuário deve conferir as informações digitadas. Uma 
vez enviado o ato, os dados digitados não poderão ser alterados. 
 
ATENÇÂO: a responsabilidade pelo ato praticado é do titular do órgão. Contudo, o usuário que envia 
o ato ao TCE-RJ através do sistema é responsável pela veracidade e conformidade dos dados e 
documentos encaminhados em relação aos originais do processo administrativo. 
 
Clique no botão [Enviar Dados para a Deliberação 262] para enviar o Ato. 
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Figura II.7-1 – Envio dos dados de um Termo Aditivo de Convênio 

 
No momento do envio dos dados o sistema irá avaliar os “critérios de risco, materialidade e 
relevância” , conforme previsto na Del. 262/14 Art. 5º. 
 
Se o ato não atender aos critérios estabelecidos pelo TCE-RJ, o envio dos dados é suficiente para 
atender à Del. 262/14 e o sistema retornará um número de protocolo e a situação do ato passa para 
“Enviado”. A tela abaixo ilustra a mensagem exibida pelo sistema após o envio dos dados de um 
termo aditivo que não atende aos critérios estabelecidos pelo TCE-RJ. 

 

 
Figura II.7-2 – Envio dos dados de um Termo Aditivo – Número de Protocolo 

 
 
Caso o ato se enquadre nos critérios, o sistema demandará o envio de documentos digitalizados, nos 
termos da Del. 262/14. A figura a seguir mostra a mensagem do sistema que indica que o 
jurisdicionado precisa enviar a documentação do Termo Aditivo. 
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Neste caso, o ato não recebe número de protocolo e a situação do ato passa para “Aguardando Envio 
de Documentos”. 

 

 
Figura II.7-3 – Envio dos dados de um Termo Aditivo – Termo pendente de envio de documento 

 
É importante destacar que o prazo de envio previsto na Deliberação 262/14 de quinze dias somente 
será atendido com o envio da documentação e o recebimento pelo usuário do número de processo 
referente ao Termo Aditivo encaminhado. 
 
ATENÇÂO: O sistema somente permitirá o envio de um termo aditivo caso o convênio a que o Termo 
Aditivo pertence tenha sido enviado. Se a situação do convênio for diferente de [Enviado], o sistema 
exibirá a mensagem de erro abaixo: 
 

 
Figura II.7-4 – Erro ao enviar um Termo Aditivo – Convênio não foi enviado antes 

 
Nesta condição, envie o convênio (dados e documentos) e depois proceda com o envio do termo 
aditivo. 
 
A figura a seguir exibe um exemplo de termo aditivo que foi enviado com sucesso. 
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Figura II.7-5 – Termo Aditivo Enviado – Destaque para o Nº de Protocolo 

 
 
Anexar documentos e concluir o envio de um Termo Aditivo 
 
Caso o sistema indique que é necessário anexar os documentos e enviar o Termo Aditivo para análise 
do TCE-RJ, os documentos devem ser anexados no [Novo Sistema da Deliberação 262], cujo o link de 
acesso está na página principal do módulo Deliberação 262 do SIGFIS, como explicado na seção 
[I.3.4 Novo Sistema da Deliberação 262]. 
 
Para maiores explicações de como anexar os documentos e concluir o envio do termo aditivo de 
convênio ao TCE-RJ, consulte a seção [III – Novo Sistema Deliberação 262]. 
 
 
Retificar os dados e documentos de um Termo Aditivo 
 
O SIGFIS permite que o usuário corrija as informações e os documentos enviados. Para isso deve-se 
utilizar a opção de retificar o ato. 
 
O procedimento de retificar um ato é igual para todos os tipos de atos de envio previsto na Del. 
262/14. Para maiores informações sobre como proceder com a retificação de um ato, veja a seção 
[II.9 – Retificar um Ato]. 
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II.8   Termos de Parceria 
 
A explicação completa sobre o cadastro de Termos de Parceria pode ser consultada no manual do 
SIGFIS – Módulo Captura, seção [INFORMES MENSAIS – Termos de Parceria]. 
 
Observe que o cadastro de Termo de Parceria deve ser utilizado para instrumento firmado com 
transferência de Recursos orçamentários, entre a unidade gestora e Organizações Sociais de 
Interesse Público - OSCIPs nos termos da Lei Federal nº 9.790/1999 e da Lei Estadual 5.501/2009. 
 
Devem ser informados os Termos de Parceria que gerem despesas e celebrados pela Unidade 
Gestora. 
 
Competência 
 
No caso de um termo de parceria, a competência (mês e ano) é determinada pela [Data de 
Assinatura], campo de preenchimento obrigatório. Cabe destacar que a data a ser observada para o 
cumprimento do prazo de envio, de 15 dias, conforme previsto no Art. 4º, é a Data de Publicação. 
Nos casos em que a legislação competente não obriga a publicação, o prazo de 15 dias para envio do 
contrato ao TCE é contado a partir da data de assinatura. 
 
Antes de incluir um Termo de Parceria (através do botão [Incluir], na tela de listagem), selecione a 
competência adequada. A competência de um termo de parceria é definida pela data de assinatura. 
Por exemplo, a competência de um termo de parceria assinado em 01/03/2015 é 03/2015, portanto é 
preciso selecionar o mês 03/2015 na tela de listagem antes de clicar no botão Incluir. 
 
Identificador 
 
Todo cadastro do SIGFIS possui um ou mais campos que formam a identificação única do cadastro. 
No caso dos termos de parceria, a identificação única é determinada pelo Número do Processo. Assim, 
não é permitido que o usuário inclua dois termos com o mesmo número de processo na sua unidade 
gestora. Este número deve incluir de alguma forma a informação do ano, para evitar duplicidade de 
número ao longo dos anos. 
 
O SIGFIS impede que o número do processo do termo de parceria seja alterado depois de incluído. 
Portanto, antes de salvar o termo que está sendo incluído, confira atentamente o número de processo 
digitado. Caso o número do processo seja digitado erradamente, o usuário terá que excluir e inserir o 
termo de parceria novamente. 
 
Envio dos dados de um Termo de Parceria 
 
Conforme mencionado, para atender as exigências da Del. 262/14 não basta inserir as informações 
sobre os termos de parceria celebrados pela unidade gestora. É preciso enviar os dados referentes a 
cada termo. 
 
Para isso, o usuário deve acessar o cadastro de termos de parceria e na tela de listagem, selecionar a 
competência correspondente ao mês e ano da data de assinatura do termo a ser enviado. Em 
seguida, o usuário deve localizar o Termo de Parceria desejado na listagem e clicar sobre ele, como 
na figura abaixo. 
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Figura II.8-1 – Selecionando um Termo de Parceria para envio dos dados 

 
 
Em seguida o sistema exibe a tela de detalhes do termo de parceria selecionado. Nesta tela, aparece 
o botão para o envio dos dados. Antes de efetuar o envio, o usuário deve conferir as informações 
digitadas. Uma vez enviado o ato, os dados digitados não poderão ser alterados. 
 
Para efetuar o envio de um termo de parceria, é preciso: 
 

• Selecionar a natureza do objeto do termo de parceria, escolhendo entre as opções abaixo 
Serviços em Geral 
Obras e Serviços de Engenharia 
Outros 

 
• Marcar a opção que indica que o usuário certifica e dá fé que as informações digitadas no 

sistema e encaminhadas de forma eletrônica conferem com os originais que constam do 
processo administrativo originário. 

 
ATENÇÂO: a responsabilidade pelo ato praticado é do titular do órgão. Contudo, o usuário que envia 
o ato ao TCE-RJ através do sistema é responsável pela veracidade e conformidade dos dados e 
documentos encaminhados em relação aos originais do processo administrativo. 
 
Em seguida, clique no botão [Enviar Dados para a Deliberação 262]. 
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Figura II.8-2 – Envio dos dados de um Termo de Parceria 

 
  
No momento do envio dos dados o sistema irá avaliar os “critérios de risco, materialidade e 
relevância” , conforme previsto na Del. 262/14 Art. 5º. 
 
Se o ato não atender aos critérios estabelecidos pelo TCE-RJ, o envio dos dados é suficiente para 
atender à Del. 262/14 e o sistema retornará um número de protocolo e a situação do ato passa para 
“Enviado”. A tela abaixo ilustra a mensagem exibida pelo sistema após o envio dos dados de um 
termo de parceria que não atende aos critérios estabelecidos pelo TCE-RJ. 
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Figura II.8-3 – Envio dos dados de um Termo de Parceria – Número de Protocolo 

 
 
Caso o ato se enquadre nos critérios, o sistema demandará o envio de documentos digitalizados, nos 
termos da Del. 262/14. A figura a seguir mostra a mensagem do sistema que indica que o 
jurisdicionado precisa enviar a documentação do termo de parceria. 
 
Neste caso, o ato não recebe número de protocolo e a situação do ato passa para “Aguardando Envio 
de Documentos”. 
 

 
Figura II.8-4 – Envio dos dados de um Termo de Parceria – Termo pendente de envio de documento 

 
É importante destacar que o prazo de envio previsto na Deliberação 262/14 de quinze dias somente 
será atendido com o envio da documentação e o recebimento pelo usuário do número de processo 
referente ao termo encaminhado. 
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Figura II.8-5 – Tela de detalhe de um Termo de Parceria na situação Aguardando Envio de 

Documentos 
 
 
Anexar documentos e concluir o envio de um Termo de Parceria 
 
Caso o sistema indique que é necessário anexar os documentos e enviar o termo de parceria para 
análise do TCE-RJ, os documentos devem ser anexados no [Novo Sistema da Deliberação 262], cujo o 
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link de acesso está na página principal do módulo Deliberação 262 do SIGFIS, como explicado na 
seção [I.3.4 Novo Sistema da Deliberação 262]. 
 
Para maiores explicações de como anexar os documentos e concluir o envio do Contrato ao TCE-RJ, 
consulte a seção [III – Novo Sistema Deliberação 262]. 
 
 
Retificar os dados e documentos de um Termo de Parceria 
 
O SIGFIS permite que o usuário corrija as informações e os documentos enviados. Para isso deve-se 
utilizar a opção de retificar o ato. 
 
O procedimento de retificar um ato é igual para todos os tipos de atos de envio previsto na Del. 
262/14. Para maiores informações sobre como proceder com a retificação de um ato, veja a seção 
[II.9 – Retificar um Ato]. 
 
 
Prorrogação 
 
Para maiores informações e uma explicação completa sobre o cadastro de prorrogação de termos de 
parceria e o preenchimento dos respectivos campos, consulte o manual do SIGFIS. 
 
Antes desta nova versão, a prorrogação dos Termos de Parceria era informada através do módulo 
Informes Mensais. Agora, a prorrogação deve ser inserida através do módulo Deliberação 262. 
 
Cabe destacar que o acesso ao cadastro de uma Prorrogação é realizado por dentro do cadastro de 
Termo de Parceria. Assim, para registrar uma prorrogação é necessário localizar o lançamento feito 
para o termo de parceria original, o que obriga posicionar a Tela Grade de Termos de Parceria na 
competência em que o termo foi assinado, selecionando o mês na parte superior da tela do cadastro 
de Termo de Parceria. 
 
Localizado o Termo, deve-se clicar sobre ele e na tela de detalhe dos dados do termo de parceria, 
clicar no botão [Prorrogação]. 
 
Competência da Prorrogação 
 
No caso de uma prorrogação de um termo de parceria, a competência (mês e ano) é determinada 
pela [Data de Assinatura], campo de preenchimento obrigatório. Cabe destacar que a data a ser 
observada para o cumprimento do prazo de envio, de 15 dias, conforme previsto no Art. 4º, é a Data 
de Publicação. Nos casos em que a legislação competente não obriga a publicação, o prazo de 15 dias 
para envio do termo aditivo ao TCE é contado a partir da data de assinatura. 
 
Assim, antes de incluir uma Prorrogação (através do botão [Incluir], na tela de listagem), selecione a 
competência adequada. Por exemplo, a competência de uma prorrogação assinada em 01/03/2015 é 
03/2015, portanto é preciso selecionar o mês 03/2015 na tela de listagem antes de clicar no botão 
Incluir. 
 
Identificador de uma Prorrogação 
 
Todo cadastro do SIGFIS possui um ou mais campos que formam a identificação única do cadastro. 
No caso das prorrogações de termos de parceria, a identificação única é determinada pelo Número do 
Aditivo (nº da prorrogação) e pelo Número do Contrato. Assim, não é permitido que o usuário inclua 
duas prorrogações para um mesmo termo de parceria com um mesmo número, na sua unidade 
gestora. 
 
O SIGFIS impede que o número da prorrogação seja alterado depois de incluído. Portanto, antes de 
salvar a prorrogação, confira atentamente o número digitado. Caso o número da prorrogação seja 
digitado erradamente, o usuário terá que excluir e inserir a prorrogação novamente. 
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Envio dos dados de uma Prorrogação de um Termo de Parceria 
 
Conforme mencionado, para atender as exigências da Del. 262/14 não basta inserir as informações 
sobre as prorrogações realizadas pela unidade gestora. É preciso enviar os dados referentes a cada 
prorrogação. 
 
Para isso, o usuário deve acessar o cadastro de prorrogações de termos de parceria e na tela de 
listagem, selecionar a competência correspondente ao mês e ano da data de assinatura da 
prorrogação a ser enviada. Depois, o usuário deve localizar a prorrogação desejada na listagem e 
clicar sobre ela. 
 
Em seguida o sistema exibe a tela de detalhes da prorrogação selecionada. Nesta tela, aparece o 
botão para o envio dos dados. Antes de efetuar o envio, o usuário deve conferir as informações 
digitadas. Uma vez enviado o ato, os dados digitados não poderão ser alterados. 
 
ATENÇÂO: a responsabilidade pelo ato praticado é do titular do órgão. Contudo, o usuário que envia 
o ato ao TCE-RJ através do sistema é responsável pela veracidade e conformidade dos dados e 
documentos encaminhados em relação aos originais do processo administrativo. 
 
Clique no botão [Enviar Dados para a Deliberação 262] para enviar o Ato. 
 

 
Figura II.8-6 – Envio dos dados de uma prorrogação de termo de parceria 

 
 
No momento do envio dos dados o sistema irá avaliar os “critérios de risco, materialidade e 
relevância” , conforme previsto na Del. 262/14 Art. 5º. 
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Se o ato não atender aos critérios estabelecidos pelo TCE-RJ, o envio dos dados é suficiente para 
atender à Del. 262/14 e o sistema retornará um número de protocolo e a situação do ato passa para 
“Enviado”. A tela abaixo ilustra a mensagem exibida pelo sistema após o envio dos dados de uma 
prorrogação de termo de parceria que não atende aos critérios estabelecidos pelo TCE-RJ. 

 

 
Figura II.8-7 – Envio dos dados de uma Prorrogação de Termo de Parceria – Número de Protocolo 

 
 
Caso o ato se enquadre nos critérios, o sistema demandará o envio de documentos digitalizados, nos 
termos da Del. 262/14. A figura a seguir mostra a mensagem do sistema que indica que o 
jurisdicionado precisa enviar a documentação da Prorrogação de Termo de Parceria. 
 
Neste caso, o ato não recebe número de protocolo e a situação do ato passa para “Aguardando Envio 
de Documentos”. 

 

 
Figura II.8-8 – Envio dos dados de uma Prorrogação de Termo de Parceria – Prorrogação pendente de 

envio de documento 
 
É importante destacar que o prazo de envio previsto na Deliberação 262/14 de quinze dias somente 
será atendido com o envio da documentação e o recebimento pelo usuário do número de processo 
referente à Prorrogação encaminhada. 
 
ATENÇÂO: O sistema somente permitirá o envio de uma prorrogação caso o Termo de Parceria a que 
a prorrogação pertence tenha sido enviada. Se a situação do Termo de Parceria for diferente de 
[Enviado], o sistema exibirá a mensagem de erro abaixo: 
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Figura II.8-9 – Erro ao enviar uma Prorrogação de Termo de Parceria – Termo não foi enviado antes 

 
Nesta condição, envie o termo (dados e documentos) e depois proceda com o envio da prorrogação. 
 
A figura a seguir exibe um exemplo de prorrogação que foi enviado com sucesso. 
 

 
Figura II.8-10 – Prorrogação de Termo de Parceria Enviado – Destaque para o Nº de Protocolo 

 
 
Anexar documentos e concluir o envio de um Termo Aditivo 
 
Caso o sistema indique que é necessário anexar os documentos e enviar a prorrogação do termo de 
parceria para análise do TCE-RJ, os documentos devem ser anexados no [Novo Sistema da 
Deliberação 262], cujo o link de acesso está na página principal do módulo Deliberação 262 do 
SIGFIS, como explicado na seção [I.3.4 Novo Sistema da Deliberação 262]. 
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Para maiores explicações de como anexar os documentos e concluir o envio da prorrogação ao TCE-
RJ, consulte a seção [III – Novo Sistema Deliberação 262]. 
 
 
Retificar os dados e documentos de um Termo Aditivo 
 
O SIGFIS permite que o usuário corrija as informações e os documentos enviados. Para isso deve-se 
utilizar a opção de retificar o ato. 
 
O procedimento de retificar um ato é igual para todos os tipos de atos de envio previsto na Del. 
262/14. Para maiores informações sobre como proceder com a retificação de um ato, veja a seção 
[II.9 – Retificar um Ato]. 
 
 
II.9   Retificar um Ato 
 
Os atos que foram enviados (seja somente os dados ou envio dos documentos) não podem ser 
alterados. A retificação é um recurso que pode ser utilizado para corrigir os dados ou documentos de 
um ato jurídico enviado, conforme explicado na seção [I.3.5 – SITUAÇÕES DOS ATOS JURÍDICOS]. 
Contudo, não é possível alterar a identificação do ato, como o número do contrato, o número do 
edital, etc. Neste caso, é preciso excluir o ato e incluir um novo ato.  
 
Mas atenção: a retificação não deve ser utilizada para responder a um ofício ou comunicação. Neste 
caso, existe um formulário específico para este fim (ver a seção [III - Novo Sistema Deliberação 
262]). 
 
Ressaltados estes aspectos, a retificação deve ser efetuada pelo usuário na tela de detalhe de cada 
ato. Assim, o usuário deve: 
 

1. Entrar no módulo Deliberação 262; 
2. Escolher o cadastro correspondente ao ato que deseja retificar; 
3. Localizar e selecionar o ato desejado na tela de listagem, alterando, se preciso, a competência 

e clicando sobre o ato na listagem; 
4. Na tela de detalhe do ato, o usuário deve clicar no botão [Retificar informações enviadas], 

disponível na parte inferior da tela, como ilustrado na figura abaixo; 
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Figura II.9-1 – Exemplo de um botão Retificar - Tela de detalhe de um Edital 

 
Uma vez acionado o botão de retificar, o ato passa para a situação [Em retificação]. Nesta situação, o 
ato é considerado pendente de envio para fins da Del. 262/14. Portanto, o usuário deve enviar o ato 
novamente, seguindo os procedimentos indicados na seção de enviar ato do respectivo cadastro. A 
existência de algum ato em retificação impede o envio dos Informes Mensais do mês de competência 
do ato. 
 

 
Figura II.9-2 – Mensagem de alerta após retificar um ato 

 
 
ATENÇÃO: Se ao enviar um ato o sistema não solicitou o envio de documentos, retificar e enviar 
novamente, SEM ALTERAR nenhum campo, NÃO mudará a resposta do sistema. Ou seja, sem 
nenhuma modificação, o sistema não irá permitir o envio de documento, mesmo em caso de reenvio. 
Antes de retificar um ato, observe se as informações relevantes para o sistema decidir se o ato deve 
ter a documentação enviada ou não estão preenchidas corretamente. Entre as informações relevantes 
estão: Tipo do Ato, Data do Certame de um Edital, se for o caso, Valor do Ato, Tipo e Natureza do 
objeto. 
 
Ao enviar um ato em retificação, o sistema avalia novamente os critérios de risco, materialidade e 
relevância. Desta forma, dependendo das alterações efetuadas, um ato que anteriormente exigiu o 
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envio de documento pode não atender mais aos critérios e dispensar o envio; e vice-versa. Caso seja 
solicitado o envio de documentos para o ato jurídico retificado (no momento do novo envio), o 
jurisdicionado deverá anexar TODOS os documentos obrigatórios novamente, mesmos os que não 
foram alterados. 
 
No caso de um ato jurídico cujo o envio anterior ensejou o envio de documentos e recebeu número de 
processo no TCE-RJ, o reenvio dos documentos, em decorrência da retificação, pode: 
 

• Dispensar o envio de documentos – A retificação e os novos dados ficam a disposição do TCE-
RJ para análise em conjunto com a documentação anterior; 
 

• Reenvio dos documentos – A nova remessa dos documentos recebe um número de documento 
que será anexado ao processo existente; 

 
 
  



  SIGFIS – Sistema Integrado de Gestão Fiscal Módulo Deliberação 262 

Manual de Utilização versão 2016   Parte I-97

 
III – Novo Sistema Deliberação 262 
O [Novo Sistema da Deliberação 262] corresponde a segunda parte do Módulo Dados da Deliberação 
262 e é uma parte nova do sistema que é complementar ao SIGFIS. Neste módulo só aparecem os 
atos jurídicos para os quais o jurisdicionado já tenha enviado os dados (ver as opções de enviar nas 
telas do SIGFIS deste manual). 
 
Este módulo deve ser utilizado pelo jurisdicionado para: 
 
Anexar os documentos digitalizados de um ato – Após o envio dos dados de um ato jurídico, 
segundo critérios de risco, materialidade e relevância definidos pelo TCE-RJ, o jurisdicionado pode ser 
instruído pelo sistema a anexar os documentos digitalizados exigidos pela Del. 262/14 para concluir o 
envio do ato ao TCE-RJ; 
 
Enviar os documentos digitalizados de um ato – Após anexar a documentação obrigatória, o 
jurisdicionado deve enviar o ato e seus documentos através deste módulo. Cabe destacar que, para 
os atos que atendem aos critérios de risco, materialidade e relevância definidos pelo TCE-RJ, o prazo 
de envio previsto na Del. 262/14 somente será atendido após o envio dos documentos;  
 
Consultar os dados e os documentos de um ato enviado – Através deste módulo, os 
jurisdicionados podem consultar os dados e documentos enviados por ele ao TCE-RJ; 
 
Responder a um ofício / comunicação relacionado a um ato jurídico – Os ofícios e/ou 
comunicações referentes a atos jurídicos enviados ao TCE-RJ através do módulo Deliberação 262 
devem ser respondidos por dentro deste módulo, de forma eletrônica, ou através do SICODI; 
 
Pedidos de prorrogação de prazo, e outros tipos de respostas ou tramitações que tratem de trâmites 
processuais devem ser realizadas através do SICODI. 
 
Os ofícios emitidos pela Secretaria Geral de Controle Externo (SGE) solicitando adiamento do 
certame, nos termos do §4º do Art. 6º da Del. 262/14, devem ser atendidos com o adiamento do 
certame, mas não ensejam resposta através dos sistemas (Módulo Deliberação 262 ou SICODI). 
 
Para acessar este módulo o usuário deve clicar no link [Novo Sistema da Deliberação 262] que 
aparece na tela do módulo Deliberação 262 do SIGFIS, como destacado na tela abaixo. 
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Figura III-1 – Link para acessar o novo sistema da Deliberação 262 

 
A seguir, é explicada a forma de navegação dentro deste novo módulo, que difere um pouco da forma 
de utilizar o SIGFIS tradicional. As seções seguintes explicam as telas existentes, que são 
padronizadas e funcionam da mesma forma para todas as naturezas de atos previstos na Deliberação 
262/14. 
 
 
III.1   NAVEGAÇÃO 
 
O sistema possui algumas características de navegação entre as telas e algumas funcionalidades que 
se repetem em todas as telas. Estas características comuns são apresentadas aqui. 
 
Listagens de informações 
 
Em diversos momentos o sistema irá listar um conjunto de informações, como uma lista de processos 
pendentes, uma lista com o resultado de uma consulta aos processos existentes ou a lista de 
beneficiários de um ato de concessão de pensão. Para isso é utilizada uma grade, dividida em linhas e 
colunas e formando assim uma lista de informações. Cada coluna representa um campo de 
informação, como Nome do servidor, CPF do servidor, Número do processo, etc. Cada linha 
representa um registro de informação, como um processo, um beneficiário, etc. A primeira linha 
constitui um cabeçalho e mostra o título do campo. 
 
Ordenação 
 
Para facilitar a pesquisa, o sistema permite ordenar os registros usando qualquer um dos campos 
apresentados na grade, bastando clicar no título do campo a ser usado como referência. Um novo 
clique no mesmo título faz com que a ordem de classificação (crescente ou decrescente) seja 
invertida. 
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Figura III.1-1 – Ordenação de Listagens – trocar figura 

 
 
Total de registros 
 
Abaixo de cada listagem é exibido o total de registros que constituem a lista. Como na imagem 
abaixo. 
 

 
Figura III.1-2 – Total de Registros 

 
 
Paginação 
 
Em cada listagem, são exibidas um número limitado de linhas. Em geral o sistema exibe 20 registros 
por página. Caso o total de registros seja superior a este limite, os registros serão distribuídos por 
diversas páginas, seguindo o critério de ordenação escolhido pelo usuário (como visto acima). Para 
avançar registros numa mesma página, o usuário deve usar o cursor que aparece à direita, 
deslocando-o para baixo. Para avançar ou recuar páginas, o usuário deve usar as setas para direita 
ou para esquerda que aparecem na parte inferior da listagem. O usuário também pode clicar sobre o 
número que indica a página de informações (1 para a primeira página, 2 para os 20 registros 
seguintes, 3 para a terceira, e assim em diante). 
 

 
Figura III.1-3 – Paginação de Listagens 

 

Preenchimento de datas 
 
Em todo o sistema, os campos que devem ser preenchidos com uma data possuem um botão ao lado 
que exibe um calendário para a seleção de uma data. A imagem abaixo ilustra este tipo de campo e o 
calendário de funcionamento. 
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Figura III.1-4 – Exemplo de campo do tipo Data 

 
 
Ao clicar no botão, o calendário é aberto. As setas para esquerda e para a direita que estão ao lado 
do mês e ano devem ser utilizadas para, respectivamente, ir para o mês anterior ou o mês posterior. 
Para selecionar uma data, clique sobre o dia. 
 

 
Figura III.1-5 – Calendário para preencher um campo do tipo data 

 
 
Gerenciador de Envio de Arquivos 
 
O Gerenciador de Envio de Arquivos é a ferramenta que deve ser utilizada pelo usuário do módulo 
Deliberação 262 para anexar os documentos digitalizados comprobatórios ao processo que será 
encaminhado de forma eletrônica. O Gerenciador de Envio de Arquivos aparece no passo [2 – 
Documentos] das telas de detalhe dos atos e nas telas de resposta a ofício e envio de documentos 
adicionais. 
 
Para o Gerenciador de Envio de Arquivos funcionar, é preciso que o usuário tenha instalado o 
Silverlight da Microsoft e o módulo de segurança do TCE-RJ, conforme descrito na seção [I.3.1 
REQUISITOS PARA USO DO SISTEMA - Gerenciador de Envio de Arquivos]. Caso estes programas não 
estejam instalados, o sistema vai exibir uma mensagem na tela, informando da necessidade de 
instalá-los. 
 
O funcionamento do Gerenciador de Envio de Arquivos é simples. A figura abaixo mostra um exemplo 
do gerenciador no momento em que o usuário ainda não indicou o arquivo digitalizado para ser 
carregado. Do lado esquerdo, há a descrição do tipo de documento, no caso o “Comprovação da 
publicação”. Ao lado do tipo, aparece a barra de progresso vazia, com a frase “Selecione uma arquivo 
para transferência”. Em seguida aparece o botão Selecionar e por último, o botão [Enviar], ainda 
desabilitado. 
 
 

Figura III.1-6 – Gerenciador de Envio de Arquivos 
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Para carregar um arquivo, o usuário deve: 
 

1. Clicar no botão Selecionar; 
2. O sistema exibe um diálogo para que o usuário localize e selecione o arquivo do tipo PDF que 

deseja enviar ao TCE; 
3. Após selecionar o arquivo, o usuário deve clicar no botão [Abrir] do diálogo; 
4. O sistema irá habilitar o botão de [Enviar] e o Gerenciador de Envio de Arquivos passará a ser 

exibido como na figura [Figura III.1-7 – Gerenciador de Envio de Arquivos pronto para enviar 
um arquivo]. O nome e caminho completo do arquivo selecionado aparece acima da barra de 
progresso. Para desistir, clique no botão [Cancelar]. 

 

Figura III.1-7 – Gerenciador de Envio de Arquivos pronto para enviar um arquivo 
 

5. O usuário deve clicar no botão Enviar para encaminhar o arquivo ao TCE; Caso o arquivo não 
esteja assinado digitalmente, o sistema vai indicar um erro como na figura [Figura III.1-8 – 
Erro ao selecionar um arquivo sem assinatura digital]; 

 

 
Figura III.1-8 – Erro ao selecionar um arquivo sem assinatura digital 

 
6. O sistema mostrará na barra de progresso o andamento da carga do arquivo para os 

servidores do TCE-RJ, assim como habilitará os botões de [Cancelar] e [Pausar]; 
7. Após o término da carga, o Gerenciador de Envio de Arquivos aparecerá como na figura 

[Figura III.1-9 – Gerenciador de Envio de Arquivos com arquivo carregado]. 
 
Para ver um arquivo já enviado, clique no botão [Visualizar]. 
 
Para excluir um arquivo já carregado, clique no notão [Excluir]. 
 

Figura III.1-9 – Gerenciador de Envio de Arquivos com arquivo carregado 
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III.2   TELA INICIAL 
 
Após clicar no link [Novo Sistema da Deliberação 262] do módulo Deliberação do SIGFIS, o sistema 
abre a tela inicial do novo sistema. A partir desta tela o usuário pode visualizar uma listagem dos 
processos no qual está trabalhando e consultar os processos já inseridos. A tela é apresentada abaixo 
e seus elementos explicados em seguida. 
 
Cada Unidade Gestora tem acesso somente aos processos cadastrados por ela. 
 

 
Figura III.2-1 – TELA PRINCIPAL DO MÓDULO DELIBERAÇÃO 262 

 
 
Do lado esquerdo, a tela inicial apresenta alguns botões cujas funções são explicadas a seguir: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

O botão [Home] permite que o usuário a qualquer 
momento retorne para a tela inicial. 

O botão [Remessas] permite que o usuário a 
qualquer momento retorne para a tela inicial, 
assim como o botão [Home]. 

O botão [Resposta à Ofício] permite que o usuário 
responda um ofício que seja referente a algum 
processo encaminhado através do sistema da 
Deliberação 262. 
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Além das opções do lado esquerdo, a tela inicial funciona como a tela de consulta aos atos enviados 
para fins da Deliberação 262. Cabe destacar que somente são visíveis nesta parte do sistema os atos 
do SIGFIS que já foram enviados, ou seja, que o usuário clicou no botão [Enviar para fins da Del. 
262] nas telas de cadastro do SIGFIS. Assim, aparecem neste módulo todos os atos enviados, mesmo 
aqueles para os quais o usuário enviou somente os dados, sem anexar documentos, ou seja, atos que 
receberam apenas número de protocolo. 
 
Todos os atos enviados podem ser consultados nesta tela. Para facilitar a localização de um ato 
específico, a tela de consulta (tela inicial) oferece diversos campos para filtrar os atos. Estes campos 
são explicados a seguir: 
 
Opções de filtro 
 
O sistema oferece alguns campos como opção de filtro para facilitar a busca por processos: 
 
Tipo de Ato – Permite ao usuário consultar os atos de um determinado Tipo. O tipo pode ser 
selecionado de uma lista de valores que representam os diversos tipos de atos combinados com a 
respectiva natureza de objeto (Compras, serviços em geral, Obras e Serviços de engenharia ou 
outros). Para visualizar todos os tipos de atos, escolha a opção [-- Selecione --], no início da lista. 
 
Situação – este campo permite o filtro pela Situação atual do processo. A seção [Situações 
possíveis], a seguir, explica cada uma das situações existentes. Por padrão, a tela já inicia com a 
situação [Aguardando envio de documentos] selecionada. Se o usuário deseja visualizar todos os 
atos, independente da situação deles, deve escolher a opção [-- Selecione --]. 
 
Número do Ato – Número do ato, como, por exemplo, o número de um contrato ou o número  de 
um edital. 
 
Nº do Processo na origem – Número do processo administrativo no órgão de origem. Para alguns 
tipos de atos este campo é de preenchimento opcional. 
 
Número do Protocolo/Processo TCE-RJ – este campo permite a busca de um ato a partir do 
número de protocolo ou do número do processo no TCE, atribuído bo momento do envio. 
 
Atos publicados após – Se preenchido, o sistema irá exibir apenas os atos que foram publicados 
após a data indicada. 
 
Atos publicados até – Se preenchido, o sistema irá exibir apenas os atos com data de publicação 
anterior à data indicada. 
 
Para ver o resultado da consulta com os filtros preenchidos, clique no botão 
[Consultar].  Caso nenhum campo de filtro tenha sido preenchido, o sistema irá listar 
todos os atos da Unidade Gestora do usuário. 
 
O resultado é apresentado em uma listagem com as seguintes informações: Nº do ato, Tipo de ato,  
Situação, Nº processo (número do processo administrativo na origem), Nº TCE-RJ (número 
do protocolo ou do processo TCE do ato) e Data de publicação. 
 
A partir da listagem, é possível visualizar as informações completas do processo, clicando sobre o 
número do processo. O sistema irá exibir a tela de visualização associada ao tipo de processo 
selecionado. 
 
Para os processos na situação Aguardando envio, irá aparecer na última coluna um link [Enviar]. Ao 
clicar sobre ele, o sistema exibe a tela que permite o envio das informações e documentos ao TCE-RJ 
[seção Parte III-6 - Envio de Ato], na forma do artigo 3º da Deliberação TCE nº 260/13. 
 
Abaixo da listagem, o usuário encontra o total de registros que atendem às condições de filtro. São 
exibidas apenas 20 registros por tela. Caso seja necessário verificar mais de uma tela, utilize o 
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controle de paginação. É possível, para facilitar a pesquisa, ordenar os registros usando qualquer um 
dos campos apresentados na grade, bastando clicar no título do campo a ser usado como referência. 
Um novo clique no mesmo título faz com que a ordem de classificação (crescente ou decrescente) 
seja invertida. Para entender melhor o funcionamento da listagem, consulte a seção [III.1 – 
Navegação]. 
 
 
III.3 – ANEXAR OS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS 
 
Para anexar os documentos digitalizados e completar o envio do ato para o TCE-RJ, é preciso primeiro 
localizar o ato pendente de envio de documentos. Para isso, o usuário deve utilizar a tela inicial do 
sistema, que também é a tela de consulta aos atos. 
 
Como mencionado na seção anterior, ao abrir a tela inicial o sistema mostra a lista de atos que estão 
na situação “Aguardando envio de documentos”. Caso seja preciso, para localizar os atos pendentes 
de documentos, basta selecionar na opção de filtro Situação a opção “Aguardando envio de 
documentos”, como mostrado na figura abaixo. 
 

 
Figura III.3-1 – Filtro pela situação de envio do ato 

 
Em seguida, clique no botão Consultar. O sistema vai exibir a lista de atos pendentes do envio de 
documentos. Selecione então um ato, clicando sobre o número dele, na primeira coluna da listagem, 
como indicado na figura abaixo. 
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Figura III.3-2 – Selecionar um ato para anexar os documentos 
 
Ao clicar sobre o número do ato, o sistema vai exibir uma tela com os dados do ato selecionado, 
como mostrado na figura abaixo. Nesta tela o usuário pode consultar os dados do ato selecionado. 
Para anexar os documentos, clique no [Passo 2]. 
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Figura III.3-3 – Tela de consulta aos dados de um ato 

 
No [Passo 2], o sistema exibe a lista de documentos que podem ser anexados para o ato. A lista de 
documentos se apresenta de acordo com o tipo do ato e a natureza do objeto. A relação dos 
documentos solicitados pelo sistema é fundamentada no anexo da Del. 262/14. 
 
Para anexar um arquivo, siga as orientações da seção [III.1 NAVEGAÇÃO - Gerenciador de Envio de 
Arquivos]. 
 
 
III.4 – ENVIAR O ATO 
 
Após anexar a documentação obrigatória, o jurisdicionado deve enviar o ato e seus documentos. Cabe 
destacar que, para os atos que atendem aos critérios de risco, materialidade e relevância definidos 
pelo TCE-RJ, o prazo de envio previsto na Del. 262/14 somente será atendido após o envio dos 
documentos. 
 
O envio de um ato para o TCE-RJ deve ser feito seguindo alguns passos ou etapas explicados a 
seguir. Para enviar uma ato, o jurisdicionado deve proceder localizar o ato utilizando a tela de 
consulta, e em seguida selecionar o ato, como descrito na seção anterior. O envio do ato, ocorre no 
[Passo 3 – Verificar Pendências]. 
 
Finalizar a Elaboração 
 
Cada natureza processual de um ato possui um conjunto próprio de dados e documentos obrigatórios 
que devem ser preenchidos antes do envio ao TCE-RJ. Uma vez atendidas todas as exigências, o 
usuário deve selecionar o [Passo 3 – Verificar pendências]. A figura abaixo mostra um exemplo de ato 
no qual o usuário preencheu todos documentos obrigatórios. 
 
O símbolo em verde ao lado do número do passo indica que não há erro de preenchimento. Nesta 
situação, o botão [Finalizar Elaboração], em destaque na figura abaixo, está habilitado e deve ser 
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utilizado pelo usuário para indicar ao sistema que todos os dados e documentos foram preenchidos. 
Para enviar o ato, o usuário deve clicar neste botão. 
 

 
Figura III.4-1 – Exemplo de um ato sem pendências para envio 

 
Após clicar, o sistema altera a situação do ato de [Aguardando envio de documentos] para 
[Aguardando envio]. A partir deste momento, o usuário não poderá mais alterar os documentos do 
ato, a não ser que retorne o mesmo para elaboração.  
 
O sistema utiliza esta etapa de finalizar a elaboração como uma forma de assegurar que o usuário 
preencheu todas os documentos que desejava. Alguns documentos são de preenchimento opcional e 
o sistema não emite alertas de que os mesmos não foram preenchidos. Para evitar que o usuário 
envie um ato incompleto, o sistema exige a finalização da elaboração de forma explícita. 
 
Após o clique no botão [Finalizar Elaboração], o sistema exibe a tela de envio, conforme a figura 
abaixo. 
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Figura III.4-2 – Exemplo da tela de envio de uma remessa na situação Aguardando envio 

 
 
Retornando o processo para a situação Em Elaboração 
 
Na tela de envio, o usuário pode voltar o ato para a situação [Aguardando Envio Documentos]. Para 
isso, clique sobre o botão [Retornar para Elaboração]. Automaticamente o sistema irá direcionar o 
usuário para a tela de edição das informações do tipo de ato correspondente. Desta forma, o usuário 
poderá conferir e, se desejar, alterar os documentos. Somente os atos na situação [Aguardando envio 
de documentos] podem ser alterados. 
 
 
Envio dos dados e dos documentos ao TCE-RJ 
 
Antes de efetuar o envio, o usuário deve marcar as duas opções que são apresentadas na tela de 
envio, certificando que: 
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1. Certifico que as informações digitadas no sistema e os documentos assinados digitalmente e 
encaminhados de forma eletrônica conferem com os originais que constam do processo 
administrativo originário. 

 
2. Certifico que os documentos encaminhados de forma eletrônica estão visíveis e possuem 

qualidade que permitam a análise por parte do TCE-RJ. 
 
Após certificar as duas condições acima, o sistema habilitará o botão para o envio dos documentos.  
 
O sistema irá registrar o usuário como sendo o responsável pela entrega das informações no TCE-RJ. 
Cabe ressaltar que o usuário é o responsável por conferir e assegurar que os dados e os documentos 
registrados no sistema correspondem aos elementos originais da remessa. 
 
Após clicar no botão [Enviar], o sistema transmite todos os dados e os documentos e abre 
eletronicamente um número de documento ou de processo no TCE-RJ para análise do ato. O sistema 
irá exibir, conforme a figura abaixo, o número do TCE aberto. É recomendável imprimir a tela com 
este número e com a informação da data e hora de envio. Este número de documento ou de processo 
no TCE-RJ pode ser utilizado para consultar o andamento do mesmo e deverá ser utilizado em futuras 
comunicações, ofícios e respostas a cerca do ato. A consulta pode ser efetuada pela página principal 
do TCE-RJ na internet, no endereço: www.tce.rj.gov.br. 
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Figura III.4-3 – Tela com o número do processo do TCE-RJ aberto após o envio 

 
 
Após a transmissão, o ato passa para a situação [Enviado] e não poderá ser mais alterado. O usuário 
deve aguardar o trâmite no TCE-RJ. Caso seja preciso corrigir algum dado ou documento, o usuário 
deve utilizar a opção de retificar uma remessa (ver a seção sobre como retificar o ato, na respectiva 
seção do ato deste manual). 
 
 
III.5 CONSULTAR DADOS E DOCUMENTOS DE UMA ATO ENVIADO 
 
 
O usuário pode consultar os dados e os documentos já enviados ao TCE-RJ e os respectivos 
protocolos através da tela de consulta do ato. 
 
Para isso, siga os seguintes passos: 
 

1. Localize o processo, utilizando a consulta da tela inicial do sistema; 
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• Não esqueça de modificar o filtro pelo campo Situação do valor padrão [Aguardando 
Envio de Documentos] para [Enviado], já que o ato já foi enviado. 

• Preencha as outras opções de filtro, como o número do processo TCE ou o número do 
ato, para facilitar a localização; 

• Clique no botão Consultar; 
 

2. Na lista de resultados da consulta, clique sobre o processo desejado, clicando no link exibido; 
 

3. Na tela que exibe os detalhes do processo, clique no [Passo 1 – Dados], para ver os dados do 
ato; 
 

4. Na tela que exibe os detalhes do processo, clique no [Passo 2 – Documentos], para ver os 
documentos que foram enviados; 
 

5. Na tela que exibe os detalhes do processo, clique no [Passo 3 – Recibo], para ver o número do 
processo TCE recebido pelo ato no momento do envio; 

 
 
 
III.6 RESPOSTA A OFÍCIO 
 
Os ofícios encaminhados pelo TCE-RJ referentes aos processos encaminhados de forma eletrônica 
devem ser respondidos através do e-TCERJ. Para isso, os usuários possuem duas formas de resposta: 
através do sistema de comunicação digital (SICODI) ou através de novo sistema da Deliberação 262. 
 
Cabe destacar que qualquer ofício do TCE-RJ pode ser respondido através do SICODI, mesmo que o 
processo de origem a qual o ofício se refere tenha sido encaminhado em papel. 
 
Já as respostas a ofícios através do módulo Deliberação 262 somente podem ser realizadas se o ofício 
for referente a um processo de um ato encaminhado através do módulo Deliberação 262. 
 
Respondendo a um ofício 
 
Para responder a um ofício, o usuário deve entrar no módulo Deliberação 262 e selecionar o link 
[Novo Sistema da Deliberação 262]. Em seguida, deve escolher a opção [Resposta a Ofício] no menu 
da esquerda. 
 
Na tela seguinte, preencha o número do processo TCE-RJ, com o dígito verificador, seguido do ano, e 
o número do ofício / comunicação, selecionando CSO da lista e informando o número, seguido do ano. 
Depois, clique no botão [Adicionar Documentos]. 

 
Figura III.6-1 – Tela de Resposta a Ofício 
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Caso o ofício / comunicação informado não exista ou não pertença ao processo TCE indicado, o 
sistema exibe uma mensagem de erro. 
 

 
Figura III.6-2 – Erro na tela de Resposta a Ofício, ao informar um ofício / comunicação inexistente 

 
 
Preenchimento da tela 
 
Caso o processo e o ofício / comunicação informados existam, o sistema irá exibir a tela de [Resposta 
a Ofício] (ver as figuras abaixo). No topo da tela (primeira figura), são exibidos os dados do processo 
e o número do ofício / comunicação indicados. 
 

 
 

Figura III.6-3 – Tela de Resposta a Ofício – Dados do processo 
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Para anexar um ou mais documentos como parte da resposta ao ofício, o usuário deve seguir os 
passos abaixo: 
 

1. Selecionar o Tipo de Documento que será enviado. O Tipo de documento deve ser selecionado 
entre a lista de documentos que podem ser informados para a natureza do ato indicado. Para 
uma explicação mais precisa sobre cada tipo de documento, consulte a seção [III.3 – ANEXAR 
DOCUMENTOS DIGITALIZADOS]. 
 
Além dos Tipos de Documentos da natureza do ato selecionado, também é possível enviar um 
documento de um tipo não previsto. Para isso, selecione o valor “Outro” neste campo. 
 

2. Clique no botão [Novo Documento]. Neste momento o sistema irá criar a lista de documentos 
a serem anexados ao processo. 
 

3. Utilizando o componente de carregar arquivo do TCE-RJ, selecione e envie o documento 
desejado. Para maiores informações sobre o funcionamento do componente de carregar 
arquivos no e-TCERJ, consulte a seção [III.1 – Navegação – Gerenciador de Envio de 
Arquivos]. 
 

4. Repita os passos de 1 a 3 para inserir mais arquivos antes de finalizar o envio dos 
documentos. 

 
 

 
Figura III.6-4 – Tela de Resposta a Ofício – Seleção de arquivos 

 
 
Podem ser indicados tantos arquivos quantos sejam necessários, ressaltando que todos devem 
respeitar as caraterísticas indicadas na seção [I.3.1 REQUISITOS PARA USO DO SISTEMA]. 
 
 
Envio dos documentos da resposta a ofício ao TCE-RJ 
 
Antes de efetuar o envio, o usuário deve marcar as duas opções que são apresentadas na tela de 
envio, certificando que: 
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1. Certifico que as informações digitadas no sistema e os documentos assinados digitalmente e 
encaminhados de forma eletrônica conferem com os originais que constam do processo 
administrativo originário. 

 
2. Certifico que os documentos encaminhados de forma eletrônica estão visíveis e possuem 

qualidade que permitam a análise por parte do TCE-RJ. 
 
Após certificar as duas condições acima, o sistema habilitará o botão para o envio dos dados e dos 
documentos (botão [Enviar ao TCE]).  
 
O sistema irá registrar o usuário como sendo o responsável pela resposta ao ofício / comunicação no 
TCE-RJ. Cabe ressaltar que o usuário é o responsável por conferir e assegurar que os dados e os 
documentos registrados no sistema correspondem aos elementos originais da remessa. 
 

 
Figura III.6-5 – Tela de Resposta a Ofício – Botão de Enviar 

 
 
Após clicar no botão [Enviar ao TCE], o sistema transmite todos os documentos. O sistema irá exibir, 
conforme a figura abaixo, o número do documento protocolado no TCE-RJ. É recomendável imprimir a 
tela com o este número e com a informação da data e hora de envio.  
 
Os documentos encaminhados serão então anexados ao processo enviado anteriormente. 
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Figura III.6-6 – Tela de Resposta a Ofício – Recibo 

 
 
Consultar a resposta a ofício enviada ao TCE-RJ 
 
O usuário pode consultar a resposta a ofício já enviadas ao TCE-RJ e os respectivos protocolos 
através da tela de consulta do processo. 
 
Para isso, siga os seguintes passos: 
 

1. Localize o ato, utilizando a tela de consultar remessas de processos da tela inicial; 
 

2. Clique sobre o processo desejado, clicando no link exibido na lista de resultados da consulta; 
 

3. Na tela que exibe os dados do processo, clique no [Passo 3 – Recibo]; 
 

4. Após a lista de documentos enviados, aparece a seção [Resposta a Ofício protocolado no TCE-
RJ], conforme a figura abaixo. Nela o usuário pode visualizar o número de protocolo da 
resposta a ofício enviada e visualizar os documentos encaminhados; 
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Figura III.6-7 – Passo 3 – Recibo – Consulta a uma resposta de ofício enviada 

 
 
 
 
 


