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Sistema SISPATRI - Manual do Usuário - V1.1 

1. Introdução 

Com base na missão institucional do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande 

do Norte (TCE-RN) e nas exigências previstas na Lei Ordinária Federal n.º 8.429/1992 

(Lei de Improbidade Administrativa), Lei Ordinária Federal nº 8.730/1993, na 

Resolução nº 030/2016-TCE-RN, e baseando-se na ferramenta desenvolvida pela 

Controladoria do Município de São Paulo, o TCE-RN importou o Sistema de Registro de 

Bens dos Agentes Públicos (SISPATRI), adaptando-o às necessidades locais, para além 

de permitir o cumprimento por parte dos agentes públicos municipais da 

obrigatoriedade prevista nos referidos normativos de apresentação da declaração de 

bens e valores para a posse e exercício de mandatos, cargos, funções ou empregos nos 

Órgãos da Administração Direta e Indireta, o Sistema é de fundamental importância 

para o acompanhamento de suas evoluções patrimoniais, atribuição esta de 

responsabilidade do TCE-RN, consoante dispõe o art. 1º, inciso XXIX da Lei 

Complementar Estadual nº 464/2012.  

2. Objetivo 

Este documento tem como objetivo principal, orientar o agente publico no envio 

e no gerenciamento da sua declaração de bens ao Tribunal de Contas do Estado do RN, 

conforme resolução Nº 30/2016-TCE-RN de 20 de Outubro de 2016, disponibilizada no 

seu sitio e na pagina inicial do sitio do sistema SISPATRI. 

3. Instruções 

Os procedimentos a seguir demonstraram de forma detalhada as 

funcionalidades que você terá que preencher na hora de enviar a sua declaração de 

bens ao Tribunal de Contas do Estado do RN. 

3.1 Acessando o Sistema e Criando o Seu Usuário 

Para realizar o primeiro envio da declaração de bens, o agente devera acessar o 

sitio: 

http://sispatri.tce.rn.gov.br/PaginasPublicas/login.aspx 

Ao abrir o sitio, o agente devera criar seu usuário de acesso ao sistema clicando 

no botão + CADASTRE-SE AQUI conforme imagem abaixo: 
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A seguir será solicitado o CPF para confirmação dos dados pessoais conforme 

imagem abaixo: 

 

Ao digitar o CPF e clicar em procurar, serão mostradas algumas informações e 

solicitado para completar outras, recomendamos que você preencha todas elas para 

depois clicar em INCLUIR no botão verde conforme imagem a seguir. IMPORTANTE, 

caso você possua mais de um vínculo ativo, você devera deixar o mais antigo 

cadastrado, pois o sistema só permite cadastrar um vinculo ativo por vez: 
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Após isto, serão solicitadas outras informações para preenchimento conforme 

imagem abaixo: 

 

Ao final o cadastro estará finalizado, e a seguir poderá entrar com os dados 

cadastrados na tela de login abaixo: 
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3.1.1 Alterando os Seus Dados Pessoais 

Caso você precise alterar os seus dados pessoais, basta clicar na opção ALTERAR 

dentro da funcionalidade ALTERAR MEUS DADOS DE ACESSO conforme destacado na 

imagem abaixo: 

 

Na imagem a seguir serão mostrados os campos disponíveis para o 

preenchimento, recomendamos que você preencha todos: 
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3.1.2 Cadastrando/Alterando o Vinculo ao Órgão Publico 

Após você ter realizado o acesso no sistema com o seu usuário cadastrado, você 

devera cadastrar/alterar os dados de vinculo ao órgão no campo abaixo, esta função 

devera ser utilizada por você para realizar o envio da sua declaração de bens do órgão 

atual ate a data 31/05 do ano subsequente ao ano de referencia da sua declaração de 

bens, bem como, a da saída deste órgão em ate 30 dias após a saída e a de entrada do 

próximo órgão que você venha trabalhar em ate 30 dia após a entrada, conforme Art. 

5º da resolução nº 030/2016 - TCE-RN: 

 

Na imagem a seguir, serão mostrados os campos disponíveis para 

cadastro/alteração do vinculo. IMPORTANTE, caso você possua mais de um vínculo 
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ativo, você devera deixar o mais antigo cadastrado, pois o sistema só permite 

cadastrar um vinculo ativo por vez: 

 

3.1.3 Saindo do Sistema SISPATRI Com Segurança 

Para sair do sistema com segurança, basta clicar no botão SAIR, localizado na tela 

inicial da central do agente, conforme destacado na imagem abaixo: 
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3.1.4 Recuperando a Sua Senha 

Caso você tenha esquecido a sua senha e precise recuperar o seu acesso ao 

sistema, basta que você acesse para isto a opção ESQUECI MINHA SENHA, localizada 

na tela inicial de acesso do sistema, conforme destacado na imagem abaixo: 

 

A seguir, será solicitado que você informe o seu CPF cadastrado, para que sejam 

enviadas as instruções de recuperação para o seu e-mail cadastrado conforme imagem 

a seguir: 
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Após você ter clicado em ENVIAR E-MAIL COM INSTRUÇÕES DE RECUPERAÇÃO, 

será mostrado uma tela de confirmação, informando que as instruções foram enviadas 

para seu e-mail, conforme imagem abaixo: 

 

Ao acessar o e-mail enviado pelo SISPATRI, apareceram as informações a seguir, 

para que você possa acessar o link que esta sendo informado no e-mail dando 

continuidade à recuperação da sua senha: 

 

Ao acessar o link informado em seu e-mail, será solicitado que você digite a nova 

senha e confirme abaixo, conforme destacado na imagem a seguir: 
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Após você ter clicado em CONTINUAR, será mostrado que a operação foi 

concluída com sucesso e você já poderá acessar o sistema com a nova senha 

cadastrada, conforme destacado na imagem abaixo: 
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3.2 Preenchendo Manualmente a Sua Declaração de Bens 

Após realizar o acesso com o usuário cadastrado, você deverá escolher o TIPO 

DA DECLARAÇÃO a ser preenchida antes do inicio do processo, selecionando entre a 

declaração de ENTRADA/ANUAL ou a de SAÍDA DE ÓRGÃO destacadas na imagem 

abaixo: 

 

Após a seleção do tipo da declaração, você devera acessar na funcionalidade 

DIGITAR NOVO FORMULÁRIO a opção DIGITAR conforme imagem a seguir para 

preencher a sua declaração de bens para o primeiro envio: 
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Após você ter clicado em DIGITAR será mostrada a primeira aba para o cadastro 

dos seus dados pessoais destacado na imagem abaixo: 

 

Na próxima aba, será solicitado que você adicione CASO POSSUA os 

DEPENDENTES ECONÔMICOS clicando na opção +ADICIONAR DEPENDENTE na 

imagem a seguir, caso não possua DEPENDENTES ECONÔMICOS basta clicar na opção 

AVANÇAR: 
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Após clicar em +ADICIONAR DEPENDENTE serão mostradas as opções de 

preenchimento disponíveis para os dados do dependente: 

 

Na próxima aba, será solicitado que você preencha CASO POSSUA os 

BENEFICIARIOS DE PENSÃO ALIMENTÍCIA clicando na opção abaixo +ADICIONAR 

ALIMENTANDO, caso NÃO POSSUA NENHUM BENEFICIARIO basta clicar em 

AVANÇAR: 
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Após clicar em +ADICIONAR ALIMENTANDO serão mostradas as opções de 

preenchimento disponíveis abaixo: 

 

Na aba a seguir, será solicitado que você preencha CASO POSSUA todos os bens 

em SEU NOME e em nome dos seus DEPENDENTES ECONÔMICOS clicando na opção 

+ADICIONAR BEM, caso você e/ou os seus dependentes econômicos não possua 

nenhum bem dos listados na imagem abaixo, basta clicar na opção de NÃO POSSUO 

BENS e em seguida AVANÇAR: 
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Após clicar em +ADICIONAR BEM serão mostradas as opções de preenchimento 

disponíveis abaixo: 

 

Na próxima aba, será solicitado que você preencha CASO POSSUA os 

rendimentos recebidos por VOCÊ e pelos seus DEPENDENTES ECONÔMICOS clicando 

na opção +ADICIONAR RENDIMENTO conforme destacado na imagem abaixo, e a 

seguir clicando em AVANÇAR após ter concluído o seu preenchimento: 
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Após clicar em +ADICIONAR RENDIMENTO serão mostradas as opções de 

preenchimento disponíveis abaixo: 

 

Na próxima aba, será solicitado que você declare OPCIONALMENTE os 

pagamentos efetuados por VOCÊ e pelos seus DEPENDENTES ECONÔMICOS clicando 

na opção +ADICIONAR PAGAMENTO e posteriormente em AVANÇAR conforme 

imagem abaixo: 
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Após clicar em +ADICIONAR PAGAMENTO serão mostradas as opções de 

preenchimento disponíveis abaixo: 

 

Na próxima aba, será solicitado que você preencha OPCIONALMENTE as doações 

recebidas por VOCÊ e pelos seus DEPENDENTES ECONÔMICOS clicando na opção 

+ADICIONAR DOAÇÃO e posteriormente em AVANÇAR conforme imagem abaixo: 
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Após ter clicado em +ADICIONAR DOAÇÃO serão mostradas as opções 

disponíveis para o preenchimento abaixo: 

 

Na próxima aba, será solicitado que você preencha OPCIONALMENTE as dividas 

existentes no ano de referencia que estejam em SEU NOME e/ou em nome de seus 

DEPENDENTES ECONÔMICOS clicando na opção +ADICIONAR DÍVIDA e 

posteriormente após seu preenchimento em AVANÇAR conforme imagem abaixo: 
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Após ter clicado em +ADICIONAR DÍVIDA serão mostradas as opções disponíveis 

para o preenchimento abaixo: 

 

Na próxima e ultima aba, será mostrado um resumo de todas as abas 

preenchidas anteriormente para sua conferencia, alteração, correção e confirmação 

para o envio, analise e o arquivamento da sua declaração de bens ao Tribunal de 

Contas do Estado do RN, clicando para isto na aba que contem a pendencia e 

posteriormente em ENVIAR DECLARAÇÃO conforme imagem abaixo: 
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3.2.1 Imprimindo o Comprovante de Envio da Sua Declaração de Bens 

Após o envio da sua declaração de bens, você poderá imprimir o comprovante 

clicando na opção IMPRIMIR dentro da funcionalidade HISTÓRICO localizada no final 

da pagina inicial da central do agente destacada na imagem abaixo, esta função e útil 

para que você possa comprovar o envio da sua declaração no dia e hora cadastrada, 

além de tornar o processo único de acordo com o código de identificação gerado no 

comprovante: 

 

3.2.2 Preenchendo as Declarações Inconclusas 

Caso venha a ocorrer algum imprevisto no período do preenchimento da sua 

declaração, como, falta de energia, falta de internet, falta de tempo no dia do 

preenchimento e etc., o sistema salvara automaticamente o que você preencheu e 

enviou ate o momento do imprevisto, para que você possa posteriormente concluir o 

preenchimento dentro do período vigente da entrega da sua declaração de bens, 

acessando para isto a opção CONTINUAR localizada na pagina inicial da central do 

agente, conforme destacado na imagem abaixo: 
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3.2.3 Retificando as Declarações Já Enviadas 

Caso você precise corrigir ou adicionar alguma informação esquecida ou não 

enviada que dependia de terceiros apos o preenchimento e envio da sua declaração de 

bens, você poderá RETIFICAR durante o período vigente de envio da sua declaração de 

bens a informação faltante, clicando para isto na opção RETIFICAR dentro da 

funcionalidade ALTERAR MINHA DECLARAÇÃO localizada na pagina inicial da central 

do agente, conforme destacado na imagem abaixo: 
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Após você ter clicado em RETIFICAR, as abas de preenchimento da sua 

declaração de bens aparecera com uma informação de RETIFICADORA conforme 

destacado na imagem abaixo. ATENÇÃO, você poderá realizar este procedimento 

sempre que precisar dentro do período vigente de envio da sua declaração de bens: 

 

3.3 Preenchendo a Sua Declaração de Bens á Partir do Arquivo .DEC do Programa 

IRPF da Receita Federal 

A fim de facilitar o preenchimento e envio da sua declaração de bens no sistema 

SISPATRI, foi disponibilizada esta funcionalidade, que tem como objetivo preencher 

todos os campos que você teria que preencher manualmente de forma automática a 

partir do arquivo .DEC já preenchido e enviado a receita federal. Para isto, será 

demonstrado a seguir, como você poderá proceder para gerar o arquivo .DEC do 

programa IRPF da receita federal e importa-lo no sistema SISPATRI, bem como a sua 

conferencia e envio. 

3.3.1 Exportando o Arquivo .DEC do Programa IRPF da Receita Federal 

Para realizar a exportação do arquivo .DEC no programa IRPF da receita federal, 

basta que você acesse a funcionalidade FERRAMENTAS > CÓPIA DE SEGURANÇA > 

GRAVAR conforme destacado na imagem abaixo: 
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Após você ter clicado em GRAVAR, você devera escolher a opção CÓPIA DA 

DECLARAÇÃO PARA ENTREGA À RFB, neste nosso exemplo iremos utilizar esta opção, 

pois e a que vai gerar a declaração preenchida em .DEC aceita pelo sistema SISPATRI. 

Depois da sua escolha basta clicar em OK: 
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Após você ter clicado em OK, você devera selecionar a declaração que deseja 

exportar na tela que apareceu, e a seguir clicar em OK conforme imagem abaixo: 

 

Após você ter clicado em OK, será mostrado outra tela para que você possa 

selecionar o local a onde o arquivo será salvo, neste nosso exemplo iremos salvar em 

nossa área de trabalho, conforme destacado na imagem abaixo: 
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Após você ter clicado em SALVAR, será mostrado outra tela informando que o 

arquivo .DEC foi salvo com sucesso, conforme imagem a seguir, após isto, você já 

poderá importa-lo no sistema SISPATRI: 

 

3.3.2 Importando, Conferindo e Enviando o Arquivo .DEC no Sistema SISPATRI 

Após você ter realizado a exportação do arquivo .DEC, você devera acessar a 

opção IMPORTAR dentro da funcionalidade IMPORTAR DO IRPF localizada na tela 

inicial da central do agente, conforme destacado na imagem abaixo: 
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Após você ter clicado em IMPORTAR, você devera selecionar o local a onde foi 

salvo o arquivo .DEC, clicando para isto na opção ESCOLHER ARQUIVO e depois em 

ENVIAR ARQUIVO conforme imagem abaixo: 

 

Após você ter clicado em ENVIAR ARQUIVO, será mostrado uma tela de 

confirmação, indicando que a declaração foi importada com sucesso para que em 

seguida você confira os dados enviados na tela da central do agente, clicando para isto 

na opção CENTRAL DO AGENTE destacado na imagem abaixo: 
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Após você ter clicado na CENTRAL DO AGENTE, você devera clicar agora em 

CONTINUAR dentro da funcionalidade CONTINUAR MINHA DECLARAÇÃO, para 

realizar a validação dos dados importados e caso for necessário corrigi-los, conforme 

imagem abaixo. Se for o caso, você poderá utilizar o guia do tópico 3.2 Preenchendo 

Manualmente a Sua Declaração de Bens, como orientação para qualquer duvida. 

IMPORTANTE, caso você possua alguma declaração em aberto, será necessário que 

você realize a conclusão desta declaração para utilizar esta função. 

 

3.4 Enviando as Próximas Declarações de Bens 

Para as próximas declarações de bens que você venha a enviar, seja ela a 

ANUAL/ENTRADA ou a de SAIDA DO ORGÃO, você poderá utilizar a opção de COPIAR, 

localizada na funcionalidade COPIAR DO ANO ANTERIOR na pagina inicial da central do 

agente, como base para a declaração atual, conforme pode ser visto em destaque na 

imagem abaixo: 
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Após você ter clicado em COPIAR, será mostrado uma tela de sucesso, 

informando que você devera conferir todos os dados copiados um a um nas abas do 

cadastro da sua declaração de bens antes de enviar a mesma ao tribunal. Caso você 

possua alguma duvida no preenchimento dessas abas, basta consultar como referencia 

o tópico: 3.2 Preenchendo Manualmente a Sua Declaração de Bens. 
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