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Pauta
Reunião de entrega de funcionalidades no sistema SAPRE.

Observações
A reunião teve início às 10h30, onde foram apresentadas as funcionalidades corrigidas e desenvolvidas no
sistema SAPRE durante a sprint 10, que ocorreu excepcionalmente do dia 18/08/2020 até o dia
30/09/2020.
Foram entregues as seguintes novas funcionalidades:
cadastro de Requisitantes para servidores das Varas;
adicionado mais uma casa de precisão no índice de juro diário;
alteração na nomenclatura “superpreferenciais” para “Credor Superpreferencial” na fila pública;
o sistema exibe uma mensagem na requisição ao ser cadastrado pela SEPRE;
amortização das retenções no pagamento;
exibição dos dados de vínculo empregatício do credor;
cadastro de regime de pagamento do ente devedor;
informações de conta bancária no cadastro do Credor;
relatório de pagamentos por Ente Devedor;

Além das novas funcionalidades, também foram implementadas as seguintes melhorias:
na requisição é solicitado apenas o número do processo de conhecimento;

menu de navegação do precatório em todas as páginas referentes a um precatório
organização do Menu Lateral
novo modelo de requisição e administração de precatórios
O servidor José Vângelo durante a reunião fez um teste guiado. Durante esse teste elencamos algumas
novas solicitações.
Para a equipe de Desenvolvimento:
no menu, índice de juro deve estar no plural: “índice de juros”;
incluir o valor pago na fila pública;
incluir o saldo restante na fila pública;
na fila pública deve ter um link para voltar ao contexto do sistema;
a validação da data do pagamento deve considerar até um mês após a data do último cálculo para
realizar pagamentos;
a data final da correção monetária deve ser exatamente a data informada para o cálculo;
devem ser corrigidas as retenções. Não está calculando retenções no pagamento;
Exibir pagamentos no demonstrativo do cálculo.

Solicitações para a SEPRE:
Repassar o modelo de número de processo originário;
Definir uma data para treinamento de toda a equipe da SEPRE.
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