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Pauta

Reunião de entrega de funcionalidades no sistema SAPRE.

 

Observações

A reunião teve início às 10h30 do dia 13/07/2020. Presentes, os servidores Matheus Willian, José
Vângelo, Rafael Vasconcelos, Jefferson Lima e Manoel Lima.

Na reunião, foram apresentadas à equipe da SEPRE as seguintes funcionalidades:

NOVAS

Usar a SELIC no cálculo de precatórios em substituição aos juros da poupança
Simulador de atualização de cálculo de precatório e correção monetária
Registro de pagamento do precatório até a baixa
Cadastro de tabela de contribuição previdenciária
Cadastro dos regimes previdenciários
Campo com regime previdenciário adicionado ao credor, para os cálculos referentes aos descontos
previdenciários
Cadastro de contribuições previdenciárias do credor referentes ao vínculo empregatício
Cadastro do vínculo empregatício (e órgão), em caso de precatórios com natureza salarial
Calculo da retenção do imposto de renda no precatório

 

MELHORIAS

A atualização de Índice de Juros agora apresenta uma resposta visual quando atualizado
Os documentos de precatórios externos não possuem mais a funcionalidade de análise
As cessões de precatório sem atualização, agora, só aceitam cessões sem atualização
A nomenclatura dos juros foi alterada:

"Juros de Mora" agora é "Juros da Mora"
"Juros" agora é "Juros de Mora"

 

CORREÇÕES



Corrigida a exclusão de faixa em tabela de IR
Corrigido o cadastro de Precatórios pela SEPRE
Correção do carregamento de scripts no link do precatório externo
Corrigida a seleção de parte quando é informado um credor que ainda não foi cadastrado (novo)

Pontos apresentados pela equipe da SEPRE

Melhorias identificadas:

Cadastro de tabela de imposto de renda: acrescentar a máscara para o campo alíquota (não está
aceitando vírgula)
Regime Previdenciário: ajustar o layout de tipo e nome do regime (inverter)
Alterar número do processo, na página de requisição, para número do precatório
O período de juros deve considerar o primeiro dia do mês em que se inicia o período.

Ex: período inicia dia 08/03 deve considerar o índice de juros de 01/03

O período de juros deve ir até a data do cálculo. Hoje se o cálculo é realizado no dia 13/07 os juros estão
indo até o dia 01/07

A data final do cálculo deve ser considerada para obter o índice. 
Ex:

Usar também a Diária: (1+taxa*0,7)^(1/360)-1

Cálculo para retenção deve considerar Valores corrigidos + Juros - Retenção da Previdência.

 

Pontos apresentados pela equipe da DITEC

A considerar para atualizações futuras: adicionar restrição quanto às datas das tabelas de imposto de renda
e contribuição previdenciária, de modo a não permitir duas tabelas com vigências concomitantes.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 12h45.
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