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Identificação
Projeto:

Reunião N°:

Sistema de gestão de precatórios

001

Horário:

Data:
02/09/2019

Fase:
IlhOO

Local:

Secretaria de precatórios

[ x ] Iniciação
[ ] Validação
[ ] Planejamento
[ ] Execução
[ ] Encerramento

Pauta:
Apresentação da metodologia de desenvolvimento de software (MDS);
Preenchimento da solicitação de abertura de projeto (MDS003);
Apresentação do diagrama de caso de uso simplificado;
Modelo de negócios (fluxos de trabalho);
Discussão inicial sobre para delimitação do Escopo do Projeto;
Discussão sobre inspeção e solicitação do CNJ.

Anotações
Na oportunidade foram explicados pelos senhores proponentes do projeto, Matheus e Vângelo
Sousa, as funcionalidades pretendidas.
Ficou definido que o sistema terá 4 funções ou módulos, a seguir descritas:
1. Requisição - a requisição de precatório é preenchida, a secretaria de precatório valida
as peças. Caso falte algum documento, a requisição é devolvida. Caso preencha todos
os requisitos, ela é aceita. A data do precatório começa a contar a partir de então. Após
essa "selagem temporal" é feita a transferência pró SAJ 2o grau;
2. A lista de precatórios é organizada de acordo com a "selagem temporal" da etapa
anterior. A secretaria de precatórios recebe a lista de precatórios do Tribunal Regional
Federal e Tribunal Regional do Trabalho. A lista de pagamento de precatórios é
ordenada para pagamento. São aplicados os filtros (comum, alimentar), das comuns
(idoso, doente, etc);
3. São feitas consulta às contas dos Entes para verificar a disponibilidade do saldo. Os
precatórios são atualizados, é gerado o memorial descritivo do cálculo, exportam o
memorial para o SAJ;
4. É gerado o arquivo para ordem de pagamento bancário. É gerada uma guia (boleto) de
depósito judicial. O banco efetua o pagamento. De posse da confirmação bancária de
pagamento, é dado baixa no SAPRE.
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Decisões
Item

Quem

Quando

01

Assinatura da solicitação de abertura do projeto

SEPRE

05/09

02

Elaboração dos diagramas (caso de uso, classes, fluxos)

GESIS

05/09

Observações

Próxima reunião agendada para 09/09 (segunda-feira).

Participantes
Nome
Rafael Vasconcelos do Nascimento

Cargo
Analista/DITEC

Assinatura
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Samuel Braz de Araújo

Analista/DITEC

Manoel de Souza Silva Lima

Analista/DITEC

Matheus Willian Lima de Queiroz

Assessor/SEPRE

José Vângelo Magalhães de Sousa

Assessor/SEPRE
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