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Ata da Reunião de entrega da Sprint 9 do sistema SAPRE

Observações
A reunião teve início às 10h30, onde foram apresentadas as funcionalidades corrigidas e desenvolvidas no
sistema SAPRE durante a sprint 9, que foi do dia 28/07/2020 até o dia 17/08/2020.

FUNCIONALIDADES
Seguindo o cronograma de desenvolvimento, foram entregues as seguintes novas funcionalidades:
O cadastro de esfera administrativa no ente devedor
Quando um precatório é remetido à SEPRE e este é negado, a Vara poderá ver os documentos que
foram negados, bem como o(s) motivo(s) da recusa
Adaptação do demonstrativo de cálculo para exibir informações de múltiplos credores
O cadastro do credor agora conta com um campo para registro de estrangeiros, o CRNM - Carteira
de Registro Nacional Migratório (antigo RNE/CIE - Registro Nacional de Estrangeiro/Carteira de
Identidade Estrangeira)
O cadastro de credor agora possui um campo para informar seu procurador, caso exista

Além das novas funcionalidades, também foram implementadas as seguintes melhorias:
O extrato do precatório agora exibe o valor total do precatório
Adicionada uma máscara de moeda para o campo alíquota no Cadastro da Tabela de imposto de
renda
Melhorias na disposição dos elementos (layout) do resumo do precatório

Também foram feitas as correções apontadas na homologação anterior:
O índice diário de juro importado do Web Service do Banco Central do Brasil foi corrigido
O valor base para cálculo da retenção do imposto de renda
O cálculo do precatório agora atualiza os valores e percentuais dos pagamentos já feitos

AJUSTES NA SPRINT 9
Foi pedido que, na requisição do precatório, apareça o “Número do processo de conhecimento” e
não o “Número do Precatório”;
Ao cadastrar o precatório todos os documentos ficaram como negados
Ao enviar o precatório deve ser gerado uma espécie de comprovante do protocolo
Ao ser cadastrado pela SEPRE, o precatório deve exibir uma mensagem: “o precatório já foi
enviado para a fila de pagamentos”
Na fila pública, deve ser alterada a nomenclatura “superpreferenciais” para “Credor
Superpreferencial”
No índice de juro diário, deve-se adicionar mais uma casa de precisão

CAPACITAÇÃO
Com a finalização do sistema SAPRE se aproximando, o servidor José Vângelo foi orientado sobre a fase
de capacitação dos usuários do sistema.
Serão, a priori, feitas duas capacitações: uma para os servidores da própria Secretaria de Precatórios e
outra para os servidores das Varas, que remeterão os processos de precatórios para a SEPRE.
Ficou convencionado que as capacitações serão feitas ou pelo servidor José Vângelo ou pelo servidor
Matheus Willian, que acompanharam o desenvolvimento do sistema SAPRE do início e detém
conhecimento total das regras de negócio, bem como da operacionalização do software.

PRÓXIMAS ETAPAS
A SEPRE ficou de testar e listar os possíveis relatórios e as informações que devem constar em cada um
Ficou agendada uma reunião para amanhã (19/08/2020) para priorizarmos as tarefas da próxima sprint.

FINALIZAÇÃO
Estima-se que o desenvolvimento do sistema esteja em 84%.
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada por volta de 12h00.
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