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1 Apresentação 
 

O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO, no exercício de sua 

competência atribuída pelas Constituições Federal e Estadual, fiscaliza os procedimentos de atos 

de pessoal. 

Com base nessa premissa e cumprindo sua função pedagógica, este Tribunal 

disponibilizou aos Órgãos e Entidades da administração pública direta e indireta do Estado e dos 

Municípios, o Sistema Informatizado de Fiscalização de Atos de Pessoal – FISCAP – Módulo 

Concessão, que permite o envio eletrônico de documentos e informações referentes às 

concessões e cancelamentos de benefícios, contribuindo para a celeridade processual, análise 

técnica mais efetiva e, por consequência, para devido registro dos benefícios concedidos pelos 

jurisdicionados. 

Este Manual foi desenvolvido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais 

e atualizado pela Diretoria de Controle de Atos de Pessoal e Secretaria Estratégica da Tecnologia 

da Informação do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, com o objetivo de propiciar aos 

gestores públicos o entendimento geral, os requisitos para o acesso e as principais 

funcionalidades disponíveis no FISCAP Módulo Concessão. 

Caso a abordagem oferecida não seja suficiente para sanar eventuais dúvidas, o 

usuário deverá acessar o portal do SIGAP e solicitar atendimento através do Sistema de 

Atendimento ao Cidadão – SAC, disponível no menu suporte do portal SIGAP ou acessando o 

link:   http://www.tce.ro.gov.br/portalsigap/index.php/suporte/ . 

 

2 Sobre o Sistema 
 

Nesta sessão serão apresentadas algumas orientações importantes para o acesso ao 

FISCAP – Módulo Concessão. 

 

 

2.1 Como acessar 

 

O Módulo Concessão está disponível no Portal do TCE-RO através do link 

http://www.tce.ro.gov.br/portalsigap/. Para acessá-lo o usuário deverá clicar no banner Módulo 

FISCAP, conforme demonstrado a seguir: 
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O FISCAP é multiplataforma, podendo ser executado nos sistemas 

operacionais Windows 10, 7, XP e Vista. 

 

O acesso deverá ser realizado por meio dos seguintes navegadores:  

 Internet Explorer, em sua versão 8. 

 Google Chrome. 

 

No Mozzila Firefox, o sistema poderá apresentar problemas ao acessar 

determinadas funcionalidades, não sendo recomendada sua utilização. 

Para realizar o login é necessário informar o CPF e a senha do 

responsável pelo envio das informações, uma vez que já foi cadastrado no módulo 

Corporativo.  
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3 Como selecionar o Órgão/Entidade 
 

Para informar o ato concessório/cancelamento selecione o Órgão/Entidade no qual 

o servidor possua vínculo com a Administração, conforme demonstrado a seguir: 

 

 
 

Caso necessário vincular um servidor a outro Órgão/Entidade, clicar em “Trocar 

Órgão/Entidade”. 
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4 Cadastros Básicos 
 

Os Cadastros Básicos se dividem em: Normas Legais, Responsável, 

Cargo, Função, Pessoa e Teto Remuneratório. 

 

 
 

 

4.1 Como cadastrar e pesquisar “Normas Legais” 

 

Para cadastrar uma norma legal, clicar em “Normas Legais”, em seguida 

“Novo Cadastro”, preencher os campos solicitados e salvar. 
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O Órgão/Entidade deverá cadastrar todas as normas legais pertinentes a atos de 

pessoal, como: 

 Lei Orgânica; 

 Lei de criação do Regime Jurídico; 

 Estatuto do Servidor Público e do Magistério; 

 Lei de criação de Plano de Cargos e Salários; 

 Lei de criação e regulamentação de Fundo ou Instituto de Previdência Próprio; 

 Lei de criação de autarquias municipais; 

 Norma legal de delegação de competência para assinatura das concessões/cancelamentos; 

 Norma legal de fixação de teto remuneratório. 

 

Para pesquisar uma norma legal, clicar em “Normas Legais” e serão exibidas 

todas as normas cadastradas pelo Órgão/Entidade. Constarão da listagem a Constituição Federal, 

Estadual e suas emendas, algumas normas federais e estaduais, previamente cadastradas. 

A pesquisa também poderá ser realizada através dos filtros disponíveis, conforme 

demonstrado a seguir: 
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4.2 Como cadastrar e pesquisar “Responsável”  

 

Para cadastrar um responsável pela assinatura dos atos, clicar em 

“Responsável”, em seguida “Novo Cadastro”, preencher os campos solicitados e salvar. 
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Deverão ser cadastrados os responsáveis pela assinatura dos atos indicando o 

CPF, Nome, Cargo/Posto e o período de vigência. A data final só deverá ser informada quando o 

signatário não for mais o responsável legal. 

Assim, quando for lançado um “Novo Ato” no sistema, só aparecerão os 

responsáveis legais previamente cadastrados, cujo período de competência esteja vigente na data 

de publicidade do benefício. 

Para pesquisar um responsável legal pela assinatura dos atos, clicar na opção 

“Responsável” e será exibida uma listagem com os responsáveis cadastrados pelo 

Órgão/Entidade. A pesquisa também poderá ser realizada através dos filtros disponíveis, 

conforme demonstrado a seguir: 

 

 
 

Se após o envio da remessa houver necessidade de excluir um responsável legal, 

cadastrado incorretamente, clicar na opção “Remover Registro” e as concessões e cancelamentos 

que tiverem sido assinadas pelo signatário excluído do cadastro deverão ser reenviadas, 

considerando os dados do novo signatário previamente incluído no cadastro de “Responsável”. 

Em caso de substituição, o novo signatário somente deverá ser cadastrado se 

houver concessão/cancelamento no respectivo período. 

Terminado o período de vigência da competência do responsável para assinatura 

de atos deverá ser preenchido o campo “Período até”. 
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4.3 Como cadastrar e pesquisar “Cargo” ou “Função” 

 

Para cadastrar o cargo do aposentado, ou do gerador da pensão, clicar em 

“Cargo”, “Novo Cadastro” preencher os campos solicitados e salvar. 

 

 
 

 

 

Para cadastrar a função do aposentado, ou do gerador da pensão, clicar 

em “Função”, “Novo Cadastro” preencher os campos solicitados e salvar. 
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Para pesquisar um cargo, clicar em “Cargo”. Será exibida uma listagem com os 

cargos cadastrados pelo Órgão/Entidade. A pesquisa também poderá ser realizada através dos 

filtros disponíveis, conforme demonstrado a seguir: 

 

 
 

Para pesquisar uma função, clicar em “Função”. Será exibida uma listagem com 

as funções cadastradas pelo Órgão/Entidade. A pesquisa também poderá ser realizada através dos 

filtros disponíveis, conforme demonstrado a seguir: 
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4.4 Como cadastrar e pesquisar “Pessoa” 

 

As pessoas (aposentado ou gerador de pensão) que deverão ser 

cadastradas são as que tenham vínculo com a administração. Para cadastrá-las clicar em 

“Pessoa”, “Novo Cadastro”, preencher os campos solicitados e salvar. 

 

 
 

 

 

Ao informar o CPF, o sistema fará uma pesquisa dos dados da pessoa 

diretamente na base da Secretaria da Receita Federal, “retornando” o nome, data de 

nascimento e sexo. 
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Atualmente, este procedimento, poderá ser substituído pela informação do CPF 

solicitado, quando do lançamento de “Novo Ato”. 

                         Para pesquisar pessoa, clicar na opção “Pessoa”. Será exibida uma listagem com 

as pessoas cadastradas pelo Órgão/Entidade. A pesquisa também poderá ser realizada através dos 

filtros disponíveis, conforme demonstrado a seguir: 

 

 
 

 

4.5 Como cadastrar e pesquisar “Teto Remuneratório” 

 

Para cadastrar um teto remuneratório clicar em “Teto Remuneratório”, preencher 

os campos solicitados e salvar. Deverão ser informados os tetos remuneratórios, nos termos do 

inciso XI do art. 37 da CR/88, vigentes a partir de 01/01/2005, observando que os períodos de 

vigência devem ser intermitentes. 

 

 
 

Para pesquisar um teto remuneratório, clicar na opção “Teto Remuneratório”. Será 

exibida uma listagem com os valores dos tetos remuneratórios cadastrados pelo Órgão/Entidade.  
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5 Atos 
 

Na coluna “Atos” encontram-se disponíveis as funcionalidades: Novo(s) 

Atos(s); Pesquisar/Alterar Ato(s) e Ato(s) Devolvido(s). 

 

 
 

5.1 Como lançar e pesquisar um “Novo Ato” 

 

Para lançar um novo ato, clique em “Novo(s) Ato(s)”, informe o CPF do 

servidor e em seguida clique em “Pesquisar”. 
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Após informar o CPF, o sistema buscará os dados na Receita Federal, 

“retornando” o Nome, Sexo e Data de Nascimento. Posteriormente selecione o tipo de 

Concessão/Cancelamento e a seguir clique em “Novo Ato”. 

 

 
Para pesquisar uma concessão ou cancelamento selecione no menu principal 

”Pesquisar/Alterar Atos(s),” Nesta funcionalidade serão listadas todas as 

concessões/cancelamentos lançados pelo Órgão/Entidade. 

A pesquisa também poderá ser realizada através dos filtros disponíveis como por 

“Tipo lançamento”, “Tipo de Concessão/Cancelamento”, “Situação”, “Nº do processo”, “ID”, 

“CPF do servidor”, “Nome do servidor” e “CPF signatário”.  
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Selecione a opção desejada conforme demonstrado a seguir: 

 

 
 

 

5.2 Atos Devolvidos 

 

A documentação enviada via Fiscap contendo inconsistências poderá ser 

devolvida pelo tribunal para as correções necessárias, sendo justificado o motivo de sua 

devolução.  

O aviso dos documentos devolvidos aparecerá na tela principal, onde é 

exibido o menu Atos Devolvidos, portanto o jurisdicionado deverá ficar atento a 

seguinte mensagem. 
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6 Editar, Alterar e Retificar Dados  
 

Se for necessário editar as informações antes do envio da remessa, selecione 

“Atos” e clique em “Pesquisar /Alterar Ato(s)”. A seguir, escolha o “Tipo de Lançamento”: 

“Normal” ou “Alteração de Dados”. 
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Selecione o ato concessório e clique na opção de “Editar Dados”, após 

esse procedimento de edição, o usuário deverá enviar a documentação. 

 

 
 

A “Edição de Dados” só poderá ser feita antes do envio ser finalizado. 

A “Alteração de Dados” ocorrerá quando o Tribunal de Contas detectar 

alguma inconsistência nas remessas finalizadas e devolver a documentação antes da 

autuação no sistema eletrônico de processos do Tribunal de Contas do Estado de 

Rondônia. 
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Para os processos já autuados, qualquer retificação no ato de 

aposentadoria/pensão deverá ser efetuada utilizando a natureza “Ato Retificatório”. 

 

7 Remessas 
 

As “Remessas” se dividem em: “Remessas Enviadas”, “Remessas a Enviar” e 

“Remessas Vazias”. 

 
 

 

7.1 Prazo para envio de uma Remessa  

 

A data que define o período de remessa das informações é a data de publicidade 

dos atos. 

As informações relativas aos benefícios e aos cancelamentos publicados do 

primeiro ao último dia do mês deverão ser encaminhadas ao Tribunal de Contas, em até 40 

(quarenta) dias do encerramento do respectivo mês. 

Se o prazo final coincidir com final de semana, feriado, “ou dia em que o Tribunal 

não esteja em funcionamento regular”, o prazo será prorrogado até o primeiro dia útil 

subsequente. 

Na hipótese de indisponibilidade do FISCAP na data limite para o envio mensal 

ou para a alteração de informações e documentos, decorrentes de problemas técnicos no portal   

file:///C:/Users/Marcelo%20Rech/Downloads/www.tce.ro.gov.br


 

 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Secretaria Geral de Controle Externo – SGCE 

Secretaria Estratégica de Tecnologia da Informação e Comunicação – SETIC 

Av. Presidente Dutra, nº 4229, Bairro Olaria, Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-327 

www.tce.ro.gov.br 

20 

 

do Tribunal de Contas, comprovados por relatório da Diretoria de 

Tecnologia da Informação, os prazos respectivos serão prorrogados, de forma 

automática, para o primeiro dia útil seguinte ao da regularização do sistema. 

 

 

7.2 Como enviar uma Remessa 

 

No menu principal clicar na opção “Remessa(s) a Enviar” e será exibida 

a remessa desejada, que deverá ser selecionada.  

O sistema só permitirá a remessa de atos finalizados.  

Caso seja constatado algum ato com “status em preenchimento”, o cursor 

deverá ser posicionado na “quantidade de atos em preenchimento,” por tipo de 

concessão/cancelamento, a fim de que o sistema possa informar quais atos estão nesta 

situação, permitindo que sejam finalizados e aptos a serem enviados. 

 

 
 

Considerando que todos os atos se encontram finalizados, é necessário 

confirmar a inexistência dos demais atos por tipo de concessão/cancelamento para que 

seja habilitado o envio ao TCE. 

Em seguida preencha os campos exigidos: “Responsável legal pelo 

Órgão/Entidade de Envio”, “Responsável pelo controle interno” e a seguir clique em 

“Enviar”. 

Cumpre ressaltar que a remessa para os municípios que possuem Regime 

Próprio de Previdência Social é de responsabilidade do Fundo ou Instituto de 

Previdência. 
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Ao clicar em “Enviar” o sistema irá direcioná-lo para a tela onde serão informados 

os dados do responsável pelo envio da remessa, que deverão ser preenchidos e confirmados. 

 

file:///C:/Users/Marcelo%20Rech/Downloads/www.tce.ro.gov.br


 

 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Secretaria Geral de Controle Externo – SGCE 

Secretaria Estratégica de Tecnologia da Informação e Comunicação – SETIC 

Av. Presidente Dutra, nº 4229, Bairro Olaria, Porto Velho - Rondônia CEP: 76801-327 

www.tce.ro.gov.br 

22 

 

 
 

Constatada alguma incorreção no lançamento de um ato durante o 

período de remessa, as informações prestadas poderão ser alteradas, incluídas ou 

removidas pelo Órgão/Entidade. Caso isso ocorra o jurisdicionado deverá enviar 

novamente toda a remessa ao Tribunal. 

 

 

7.3 Remessa Vazia 

 

Não havendo publicação de ato concessório ou cancelamento no mês, o 

Órgão/Entidade deverá informar o fato ao Tribunal, em até 40 (quarenta) dias do 

encerramento do prazo de envio da remessa, encaminhando a “Remessa Vazia”. 

Este procedimento deverá ser efetuado para todos os Órgãos/Entidades 

vinculados ao Fundo ou ao Instituto de Previdência. 

Cumpre observar que essa remessa se refere à ausência de atos 

publicados no mês. 

Para encaminhá-la, clique na opção “Remessa(s) a Enviar”, selecione a 

remessa desejada (“Período no qual a remessa se enquadra”), preencha os campos 

disponíveis, e a seguir clicar em “Enviar”. 
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Cabe ressaltar que a remessa somente será enviada, se o jurisdicionado declarar 

que não houve publicação de atos/cancelamentos em campo próprio, conforme demonstrado a 

seguir:  

 

 
 

 

7.4 Remessas Enviadas 

 

Para pesquisar uma remessa enviada, clique em “Remessas Enviadas” e será 

possível visualizar uma listagem constando: o “Período no qual a remessa se enquadra”; o 

“Período para o envio da remessa”; o “Tipo da remessa”; a “Situação da remessa”; a “Data de 

envio da remessa”; o “Recibo” e o “Relatório de controle interno” (se for o caso).  

A remessa poderá ser considerada normal ou adicional, sendo a “Normal”, a 

primeira remessa enviada.  

A “Adicional” será criada automaticamente pelo sistema, após o envio e 

encerramento do prazo da remessa, se for necessário o lançamento de um “Novo Ato”, que se 

enquadra na remessa enviada.  
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Toda remessa “Adicional” será considerada fora do prazo e seu envio 

seguirá os mesmos procedimentos de uma remessa “Normal”. 

 

 

 

 

Atendimento 

 

 

Sistema de Atendimento ao Cidadão 
http://www.tce.ro.gov.br/portalsigap/index.php/suporte/ 
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