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Pauta

Testes e homologação da entrega da Sprint 4;

 

Observações

A reunião foi realizada por videoconferência. Primeiramente foi apresentado ao servidor José Vângelo, as
correções e sugestões de melhorias implementadas para esta 4ª entrega de funcionalidades (sprint 4). Em
seguida, foi realizado um teste guiado com o servidor no sistema SAPRE, para a apresentação das novas
funcionalidades e detecção de possíveis erros.

Durante o teste foram solicitadas ou identificadas as seguintes necessidades: remover obrigatoriedade de
informar o número originário anterior do precatório; máscara para o número do processo; remover
obrigatoriedade de informar a data do reconhecimento da parcela incontroversa; ajustar o percentual do
advogado; correção de erros no cadastro de tabela de correção monetária e na inclusão de advogado sem
nome; não solicitar anexo de documentos para o cadastro de precatórios antigos; adicionar a opção de
informar também um valor fixo (não percentual) de honorário para o advogado; Relatório de montantes
pagos por ente; adicionar município ao ente devedor; adicionar Esfera do Ente Devedor (estadual, federal,
municipal).

O servidor José Vângelo confirmou quando questionado pela equipe de desenvolvimento quanto a
possibilidade de a entrega atual o sistema já atender as necessidades para iniciar o cadastro dos
precatórios que estão atualmente na fila aguardando pagamento. Com essa confirmação o sistema será
implantado para cadastro das informações básicas e precatórios em fila de pagamento.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, que teve duração de uma hora e meia.
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