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Pauta

Entrega da Sprint 5 e homologação das funcionalidades.

 

 

Observações

A reunião foi realizada dia 02/06/2020, por videoconferência, e foi iniciada às 14h30.

    Foram apresentadas ao servidor José Vângelo as funcionalidades a serem entregues nessa Sprint 5 e
este, por sua vez, testou:

A atualização do índice de juros;

O cadastro de uma cessão de precatório;

Cálculo de tribunais externos.

 

    Após os testes, o servidor José Vângelo, então, levantou a algumas questões. Trouxe inovação à equipe
de desenvolvimento, informando que, até 2009, para os casos onde o precatório é devido a servidores
públicos, o reajuste deve ser de 0,5% (meio por cento) e, em casos onde o precatório é devido a empresas,
o reajuste deve ser de 1% (um por cento). A funcionalidade de atualização via Web Service do índice
ficou comprometida.

    O servidor José Vângelo se comprometeu a verificar a quantidade de precatórios anteriores a 2009 que
ainda estão pendentes de pagamento para que se possa avaliar, conjuntamente, se é melhor desenvolver
uma funcionalidade que contemple todas as situações ou, caso sejam poucos precatórios, adote-se a
posição de continuar tratando os precatórios de forma manual enquanto a equipe foca no desenvolvimento
das funcionalidades que vão desafogar a SEPRE.

    O sistema apresentou erro ao fazer o cálculo com cessão, o que será analisado durante a próxima sprint
pela equipe de desenvolvimento.

    Foi perguntado ao José Vângelo se a porcentagem da cessão é feita em cima do valor base ou do valor
líquido. O servidor José Vângelo ficou encarregado de estudar as hipóteses e dar uma resposta em data
oportuna.



    O cálculo de tribunais externos apresentou o comportamento esperado.

    A discussão sobre o juros específicos ficará para uma próxima reunião.

    Foi levantada já a possibilidade de implantação de uma primeira versão em produção do Sistema
SAPRE, feita a partir da Sprint 4, que foi homologada pela equipe da SEPRE. Os servidores Matheus
Willian e José Vângelo ficaram encarregados de reavaliar e homologar a Sprint 4 para, então, ser
publicada a primeira versão em produção da aplicação, contendo os cadastros básicos.

    Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 16h45, com duração de 2h15.
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