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1. APRESENTAcAO

0 Sistema de Apoio Parlamentar - SISAP - foi criado a partir da

necessidade de se oferecer ao gabinete parlamentar uma forma segura e eficaz de

armazenamento e recuperacao de informacOes cadastrais dos contatos e da base

polItica representada pelo Deputado, auxiliando-o no acompanhamento da

evoluçao de seu mandato parlamentar.

0 SISAP é urn sistema de banco de dados que visa, principalmente, ao

cadastramento de pessoas fisicas e jurIdicas e ao controle do atendimento a

solicitacöes. Para otimizar a utilizacao dos cadastros, o SISAP oferece alguns

recursos auxiliares, como a realizacao de pesquisas, emissão de relatórios,

etiquetas e malas-diretas, além de estatIsticas dos cadastros e verificacao de

duplicidade de registros.

Desta forma, tern-se corno benefIcios o armazenarnento mais bern

estruturado e padronizado dos dados, major agilidade na consulta e no cruzamento

das informaçöes armazenadas e major organizacao do trabalho. 0 gabinete ganha

eficácia no acompanharnento e atendimento das solicitaçöes e major embasamento

para a tomada de decisOes.

Este manual pretende a capacitacão do leitor na operacão do sistema, hem

como procura orientá-lo na sua utilização, de rnaneira a possibilitar seu máximo

aproveitamento.
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2. A NOVA VERsA0

0 SISAP vem, ao longo de sua existência, sofrendo alteraçöes e meihorias,

procurando adaptar-se as novas realidades dos gabinetes e aos avancos

tecnologicos.

A versão 4.0 trabaiha sobre a plataforma Windows 95, proporcionando ao

usuário benefIcios adicionais aos da versão anterior. Dentre estes, destacamos:

mais seguranca quanto a confidencialidade dos dados de cada gabinete, devida,

entre outros recursos, a gravacao dos dados ser efetuada somente após estes

estarem criptografados;

• possibilidade de major controle gerencial sobre os cadastramentos efetuados,

devido a facilidade em se saber quem realizou a mais recente alteracao em um

determinado registro e quando esta alteracão foi realizada;

mais abrangencia na verificaçao de homônimos; possibilitando que palavras de

grafia ou de fonética assemeihadas sejam relacionadas para avaliacão do

operador;

• criação da tabela de Unidades da Federacão, possibilitando major confiabilidade

no cadastramento de MunicIpios;

• meihoria da interface com o usuário, destacando-se a possibilidade de se

visualizar mais de uma janela ao mesmo tempo e de se ter acesso independente

ao menu principal;

• meihoria no controle de acesso, evitando-se que se tenha que encerrar uma

sessão do SISAP para se trocar o operador;
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aumento de tamanho de alguns campos nas fichas de cadastramento (por

exemplo, Os campos Logradouro e os campos que armazenam Telefones);

• criacão de novos campos nas fichas de cadastramento (por exemplo, mais urn

para armazenar telefones no cadastro de Pessoa FIsica);

disponibilidade de campos multivalorados, que vem a atender, por exemplo, a

reivindicaçao de se poder cadastrar urna mesma pessoa (fisica ou jurIdica) em

mais de urn grupo;

• possibilidade de padronizacao de tipos de logradouro, corn conseqüente reflexo

positivo nas pesquisas a serem efetuadas nestes campos;

• eliminaçao automática de espacos em branco consecutivos em carnpos de livre

preenchimento, corn conseqUente reflexo positivo nas pesquisas a serem

efetuadas nestes campos;

• novo gerador de relatórios que oferece, além de fácil selecao e ordenacao das

fichas para consulta, meihor qualidade e versatilidade de impressao, permitindo

ainda a construção de layouts personalizados.
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3. CoNcErros BASICOS

Antes de iniciarmos as explicacOes sobre o funcionamento do SISAP 4.0, é

oportuno definir alguns termos usados neste manual:

• Campo: e o espaco reservado a digitacao de dados especIficos, tais como

nome, logradouro, tipo de solicitação, etc., podendo ser tabelado ou nao.

Campo tabelado é aquele que so pode ser preenchido corn urn codigo existente

em uma tabela especIfica do SISAP. Já o campo não tabelado é de livre

digitacao. Os campos podem ser numéricos (aceitam apenas nümeros) ou

alfanuméricos (aceitam nümeros, letras e outros caracteres).

• Tabela: e uma lista de pares Codigo, Descriçao, ünicos, para preenchirnento

dos campos tabelados. Tern por objetivo padronizar os conteüdos de urn carnpo

e agilizar a digitacao. 0 codigo e digitado no campo e a descricão aparece,

automaticamente, apOs a sua confirmaçao.

• Registro: e o conjunto de campos que identifica uma ünica pessoa (fIsica ou

jurIdica) ou uma ünica solicitacao.

• Cadastro: e o conjunto de todos os registros de urn mesmo tipo (pessoas

fIsicas, pessoas jurIdicas ou solicitacOes).
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4. ACESSANDO 0 SISAP

Vocé poderá acessar o Sisap através de urn ataiho que se encontra dentro

da pasta Gap no Menu Iniciar.

4.1. CONTROLE DE ACESSO

Ao iniciar o SISAP, a primeira janela que aparece é a de Controle de

Acesso. Somente usuarios autorizados podem acessar o sistema. Por isso, esta

janela exibe dois campos a serem preenchidos corn o codigo do usuário e sua

senha, respectivarnente.

Preencha então estes dois campos, usando a tecla TAB para navegar entre

eles.
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Caso o codigo do usuário ou a senha nao confiram, o SISAP mostrará uma

mensagem avisando que a senha nao confere e voltará para o campo usuário. Caso

contrário, ele o cumprimentará e disponibilizará os seguintes botOes:

• Prosseguir: para entrar efetivamente no sistema, exibindo a janela principal do

SISAP.

Ao clicar no botão Prosseguir, a janela principal do SISAP é exibida,

sendo apresentada a barra de menus para você escoiher uma de suas opcoes. Cabe

ressaltar que, na parte inferior direita da janela, são apresentadas data, hora e

usuário.

• Alterar Senha: para que você digite sua nova senha, caso deseje alterá-la.

Ao se clicar no botão Alterar Senha, é aberta uma janela para que vocé

possa efetuar a mudança de sua senha. Para que sua digitacão seja confirmada,

voce deverá faz6-lo duas vezes. Finalmente para confirmar a troca de senha,

clique no botAo Confinna e então vocé receberá a mensagem de que a senha foi

alterada corn sucesso. Caso queira desistir, clique no botão Cancela.

15

• Arquivos Mortos: recurso do sistema que será explicado em outro CapItulo.
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• Reorganizar Dados: para que voce possa efetuar a manutenção dos dados.

4.2. ARQUIVOS MORTOS

A opcao de Arquivos Mortos permite a separacao das solicitacOes nao mais

utilizadas do Cadastro de Solicitaçoes por perIodos diferentes (como normalmente

fazemos corn Os flOSSOS arquivos de aco), já que as solicitacöes que merecem

nossa atencão são, em sua grande maioria, recentes. Podemos, então, armazenar

as solicitacOes mais antigas em arquivos separados. 0 SISAP trata esta separacao

da seguinte forma: quando se cria urn arquivo morto (ou inativo) de urn

determinado perIodo, este arquivo pode ser novamente acessado APENAS para

consulta, ou seja, ele não pode ser mais modificado e, muito menos, voltar a

compor o cadastro corrente. Você poderá consultá-lo, fazer pesquisas em tela ou

imprimir relatórios. Porém, apenas o Administrador do Sistema tern a permissao

para criar arquivo morto. Veja abaixo a janela referente aos Arquivos Mortos:

-:

Priu o di :oIiiane
Ac.rio

Lriir	 bnc	 EcIui

4.2.1. PARA CRIAR UM ARQUIVO MORTO:

1. Clique no botão Arquivos Mortos na janela do Controle de Acesso. Será aberta

uma outra janela onde aparecerá uma listagem drop down corn os arquivos
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mortos existentes e a opcao para criacão dos mesmos. Defina os anos inicial e

final das solicitacoes que você deseja separar como Arquivo Morto, digitando-

os nos campos "Do Ano" e "Ao Ano".

2. Pressione o botao Criar. A criacao do arquivo morto pode demorar,

dependendo da quantidade de solicitacöes. ConcluIda a criacao, o arquivo

morto e apresentado na caixa "Arquivos mortos existentes".

3. Se vocé quiser criar arquivos para outros perIodos, repita a operacao. Caso

contrário, pressione o botão Fecha para voltar a janela do Controle de Acesso.

Observação Para criar arquivo mono de apenas urn ano voce devera colocai

os mesmos digitos nos campos "Do Ano e 'Ao Ano' Ex 1995 a 1995

4.2.2. PARA EXCLUIR UMARQUIVO MORTO:

1. Basta selecionar o arquivo morto que deseja excluir. Após esse procedimento

clicar no botão Excluir. Aparecerá urna caixa corn a seguinte mensagem: "0

Arquivo Motto do periodo de... a ... serO irreversivelmente excluIdo. Você

Confirma? ". Após a confirmaçao o arquivo morto será exciuldo.

Excluir urn arquivo morto sigmfica excluir , TODOS os registros que o

compoem Você não pode excluir urn ou outro registro do arquivo morto

Como ele 6 urn arquivo a pane, todo o seu conteudo e excluido
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5. MENUS E SuBMENus

0 acesso aos diversos mOdulos do SISAP se dá através de menus e

submenus, facilitando a sua identificaçao. São seis menus que possibilitam desde o

acesso aos cadastros ate a utilizacao de ferramentas que otimizam a operacao do

sistema.

SISAP é composto pelos seguintes módulos:

II-
Opce de Edico

irbreviaftrra de Logradouro

Ieclao Proaiariive;

[Irdenaçôe

U1
Sobrepogo Parcia

Lade a Ladc, Hofizontal

Ladi: a Lado Ver(lcal

Fechar Tudo

ScbeoSiSAP4L1]
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Para que se entenda meihor a estrutura do SISAP, apresentamos a seguir

uma descricao geral de sua hierarquia de menus e submenus e suas respectivas

funcöes básicas. Os capItulos subseqUentes abordam em detaihe cada menu.

5.1.1. MENU CADASTROS

Pessoas FIsicas: permite a inclusão, alteração, exclusão e localizacao de pessoas;

Pessoas JurIdicas: permite a inclusão, alteracao, exc1usão e localizacão de

organizacOes (orgãos, associacOes, empresas, etc.);

• Solicitaçoes: permite a inclusão, alteracão, exclusão e localizacao de solicitacOes

feitas por pessoas ou organizacoes;

Totais de Registros: permite a verificaçao dos totais de registros existentes, os

excluIdos e a Ultima numeracao de cada cadastro;

RelatOrios: Perniite a criacao e alteracao de consultas em tela, estatIsticas, mala-

direta e relatOrios dos cadastros e tabelas do sistema.

Controle de Acesso: permite que outro usuário tenha acesso, sem precisar sair do

programa;

Sair: sai do programa.

5.1.2. MENU EDITAR

Recortar:

transfere o conteido selecionado do campo para a Area de Transferéncia do

Windows.
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Copiar:

transfere uma cópia do conteüdo selecionado do campo para a Area de

Transferéncia do Windows.

Colar:

transfere o conteüdo da Area de Transferência do Windows para o campo

selecionado.

5.1.3. MENU TABELAS

Apresenta as tabelas do Sisap e permite a inclusão, alteracao e exclusão

dos itens nas mesmas.

• Usuários: Permite o cadastramento e o descadastramento de usuários no sistema,

inclusão, alteracao de nivel de acesso dos mesmos, bern como controle de estado

(ativo/inativo) do usuário.

5.1.4. MENU c0NFIGuRAcOEs

• Opcoes de Edicao: disponibiliza algumas opcOes para otimizar a manutencão dos

cadastros, quais sejam: realizar a verificaçao de homônimos ton-line, repetir o

conteüdo de algum dos campos no prOximo registro e pedir nova confirmação apOs

clicar no respectivo botão.

• Abreviaturas de Logradouro: utilizada para agilizar o cadastramento no campo

logradouro, desde que configurado anteriormente na tabela respectiva.

• Teclas Programáveis: permite a programacao de combinacOes de teclas de funcao

para agilizar a digitacao.
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• Ordenaçoes: permite definir a ordenacao padrão dos cadastros (Pessoa FIsica,

Pessoa JurIdica e Solicitacoes).

S.I.S. MENU JANELAS

Este menu será explicado detaihadamente no capItulo "Menu Janelas".

5.1.6. MENU AJUDA

Neste menu voce poderá obter informaçoes sobre o sistema.
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6. MENU CADASTROS

Este menu apresenta três cornandos para ativar os cadastros do sisterna,

outro para verificar a quantidade de registros em cada urn deles, outro para. mudar

O usuário que faz o acesso, outro para a elaboracao de relatOrios e consultas e,

finalmente, urn para salda do sistema.

Falaremos agora sobre a interface padronizada das janelas e

particularidades de cada cadastro. Em seguida, os comandos Totais de Registros e

Controle de Acesso serão abordados.

61. INTERFACE PADRONIZADA DAS JANELAS

Os cadastros são acessados a partir de uma janela padrão que apresenta

uma lista global dos registros do cadastro escoihido (Pessoas FIsicas, Pessoas

JurIdicas ou Solicitacoes). Selecionado o registro, seu conteüdo e mostrado numa

nova janela, a qual e padronizada quanto a forma de entrada dos dados, e quanto a

ativação das dernais operacöes possIveis, o que torna mais fácil a operacão do

sistema.

0 SISAP faz uso de recursos graficos para interacão corn o usuário, tais

como botOes de comando, Icones e caixas de listagem drop-down.

Apresentamos, a seguir, os botOes e caixas utilizados em todas as

janelas de cadastramento, e suas respectivas finalidades.

II
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- A•	 .

••.••N
u000001ILMO. SR.	 RICARDO DE BASTOS COIESRA

3000002 ILSO. SR .	 LOURIVAL ARJO ANDRADE

00000 IL}O)A). SR (A) .ASCOS ANTONIO SISON

30000041150. SR.	 PAUL CiSIAPA LACERDA

30000051 ILSO. SR .	 ALENCAR LINRARES .WDRADE

300000611150. SR.	 JOSE POSERTO DEL VALE G1.SPAR

0000007 ILKA. ZRA. 	 iMARIA CECILIA DUARTE

00000082150. SR.	 OTBON PEDRO FONSECA

0000009ILMA. SPA.	 ROSESEIPE 2EITUNE PEREIPA

3000010ILSO. SR. 	 1012 StROIO LOPES DAZOLLA

00O0013:ILNO SR.	 SAGNER FERREIRL DA SILVA

0000012 ILMO. SR .	 sEsolo JOSE GOINAPIES

0000013 ILO. SR .	 Job RDNUEL SILVA

3000014ILRA. SPA.	 lORE }IARTA PINREIRO

TTTTT .

-
IN	

me.-

IN -

- Fe

I N	 me,

-

- Her

IN

me

5 - Ncr
IF - Fer

Botöes de movimentacao:

Exibe o primeiro registro

Exibe o registro anterior.

Exibe o prOximo registro.

Exibe o ültirno registro.

Individual: 1....

Abre a janela Ficha Individual corn os dados do registro selecionado.
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Urdena por

	

Ordenapor: 
Lr'digii	 _j

Abre uma lista drop-down para a escoiha do campo que ira ordenar a exibiçao do

cadastro.

-

Procura:

Para encontrar determinado registro, pode-se informar nesta caixa de texto o

conteiido a ser procurado, observando a ordenaçao utilizada no cadastro.

6.1.2. FICHA INDIVIDUAL

	

r	 •-	 IJJ

illiH1HHJ_J id

	

fl	 rrnortj	 I	 - -

	

Nr	 CDOQQ6	 -

J IL

	

r	 I	 I -	 -	 -	 --

L	 ALAZEk, 56

I 6	 GAERIL

r

CEP	 -

-

Global

Abre a janela Lista Global.
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Botôes de coinando:

Incluir.--.-

Permite a inclusão de urn novo registro no cadastro. Ao ser acionado, este botão

faz corn que os carnpos da janela sejarn esvaziados para receber Os flOVOS dados.

Alterar:

Possibilita a alteraçao do registro exibido na janela.

Excluir:

Exclui o registro exibido. A exclusão é defmitiva, ou seja, nao ha urn comando

que faca a operacao inversa.

Confirmar:

Confirma a inclusão ou alteracão que está sendo feita no momento.

Cancelar: ^,—J^

Cancela a inclusão ou alteracão que está sendo feita no momento.
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6.1.3. Uso DE TECLAS ESPECIAJS

0 uso de algumas teclas no SISAP e uma alternativa ao uso do mouse,

tornando muitas vezes mais agil o cadastramento As principais teclas são:

Teclas de movimentação e preenchimento de campos:

TAB: desloca o cursor para o prOximo campo, confirmando seu conteüdo.

SfflF+ TAB: desloca o cursor para o campo anterior, confirmando seu

conteüdo.

SETAS HORIZONTAIS E VERTICAlS: movimentam o cursor dentro das

caixas dos botöes de opcao.

Principais teclas de ataiho:

ALT+F4: sai do sistema.

ALT+ F: abre a janela do Cadastro de Pessoas FIsicas.

ALT+J: abre a janela do Cadastro de Pessoas JurIdicas.

ALT+L: abre a janela do Controle de Acesso.

ALT+ 0: ativa guia Dados Complementares.

ALT+P: ativa guia Dados Prmcipais.

ALT + R: abre a janela de RelatOrios.
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4LT+ S: abre a janela do Cadastro de Solicitaçöes.

ALT+T: abre o menu Tabelas. Caso se esteja no modo de alteraçao ou

inclusão, posicionado num campo tabelado, a respectiva tabela será aberta.

CTRL+ G: abre a Lista Global.

CTRL+ ENTER: confirma.

CTRL + DEL: exclui registro.

CTRL + INS: inclui registro.

CTRL + A: habilita a alteracão do registro.

ESC: quando na janela Ficha Individual, retorna a janela Lista Global. Caso se

esteja no modo de alteracão ou inclusão, simplesmente cancela a operacao em

andamento.

Observaçao Todas as letras sublmhadas nos menus e submenus quando

pressionadas juntamente corn a tecla ALT funcionam como teclas de atatho

6.1.4. UTILIZANDO A ORDENA cÁo NOS CADASTROS E PROCURANDO UM

REGIS TRO EXISTENTE

Ordena por;

Para ordenar o cadastro: 
ILodigo
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1. Escoiha na lista drop-down Ordena por que se encontra na Lista Global dos

Cadastros o campo que deverá ordenar o cadastro.

Observação: 0 cad.astro é automaticamente reordenado c os registros de

mesmo conteüdo são aprentados seguindo-se a ordem de sua inclusão no

cadastro. Por exemplo, a ordenaç5o por municipio apresentará todos OS

registros ordenados pelos cOdigos dos muii icipit s. estando os de mesmo codigo

ordenados segwid a sequéncia de sua inclusdo no ctdastro.

Prccura.

Para procurar por urn registro existente:

1. Escolha na lista Ordena por e selecione o campo que deverá ordenar o

cadastro, caso queira realizar a procura por urn carnpo que nao seja o da

ordenacao atual do cadastro (defmido pela Ordenacao).

2. Digite na caixa "Procura" o conteüdo do campo procurado.

3. Você pode, ainda, movimentar-se entre os registros do cadastro através dos

botöes de movimentação ate chegar ao registro desejado.

6.1.5. USANDO Os BOTOES DE COMANDO pAp4 o CADASTRAMENTO

Para incluir urn novo registro: ----.-..

1. Escoiha o botão Incluir. Uma janela e aberta para a entrada de novos dados.

2. Digite o conteüdo de cada campo, utilizando a tecla TAB para deslocar para

o próximo campo e a tecla SHIFT + TAB para navegar no sentido anti-

horário.
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3. Escotha a Guia Dados Complementares se desejar preencher a segunda janela

de cadastramento. Terminado o preenchimento, escoiha Guia Dados

Principais para voltar a primeira janela.

4. Preenchidos todos os campos desejados, você pode escoiher o botão Confirina

Gravaçao ou Cancela Gravacao.

5. Escolha o botão Confirma Gravaçao para incluir novo registro no Cadastro

de Pessoas FIsicas. Se no menu Configuracoes/OpcOes de EdiçAo a opcao

Confirmacao nos Registros estiver ligada, uma janela corn a mensagem "Vocé

confirina a inclusão?" pede para vocé confirmar a inclusão deste registro.

6. Escoiha o botao Cancela Gravacão se você desistir da inclusão do registro. Se

no menu ConfiguracOes/Opcoes de Edição a opcao Confirmacao nos

Registros estiver ligada, uma janela corn a mensagem "Atençao: Os dados

digitados serão perdidos! Você quer mudar de idéia e continuar a digitá-

los?" pede para voce confirmar o cancelamento da inclusão. Escotha o botão

Sim para desistir do cancelamento ou Não para confirmar.

iiPara alterar urn registro existente;

1. Corn o registro em tela, escolha o botão Altera Registro A janela é aberta e os

campos ficam disponiveis para alteracão (uma tarja escura sobre o campo

indica que o ponto de insercão está posicionado nele e pronto para. digitacao).

'Observação:SL V( 1 LL digitar shre urn campo selecionado, todo o conteüdo

deste campo sera apagad. Portantu, se vee .juiser alterar :tpenas uma letra

errada nu cic:i ptrL'eida, retire a seleqdo do camp usand ' as teclas de sera

HOME ou END e. em seguid:i. Iaça as alteraçOes que deseai.

2. Alterados todos Os campos desejados, vocé pode escother o botão Confirina

Gravaçao ou Cancela Gravacao.
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3. Escolha o botão Confirina Gravacao para gravar as alteracôes feitas no

registro de Cadastro de Pessoas FIsicas. Se no menu Configuracoes/OpcOes

de Edicao a opcão Confirmaçao nos Registros estiver ligada, uma janela corn

a mensagern "Vocé confirma a alteraçao?" pede para vocé confirmar a

alteracao deste registro.

4. Escolha o botão Cancela Gravacao se você desejar cancelar as alteraçöes no

registro. Se no menu ConfiguracOes/Opcoes de Ediçao a opcao Confirmaçao

nos Registros estiver ligada, uma janela corn a mensagem "Atençao: Os dados

digitados serão perdidos! Você Confirina?" pede para voce confirmar o

cancelamento das alteracoes no registro. Escoiha o botão Sim para desistir do

cancelamento ou Não para confirmar.

Para excluir urn registro existente:

1. Corn o registro em tela, escolha o botao Excluir Registro. Se no menu

Configuracoes/Opcoes de Edicao a opcao Confirmacao nos Registros estiver

ligada, urna janela corn a mensagem "Atençao: Os dados deste registro serão

retirados do cadastro! Você Confirma?" pede para vocé confirmar a exclusão

do registro do cadastro. Escolha o botão Sim para desistir da exclusão ou Não

para confirrnar.

nr
Solicitacoes:

Nos cadastros de Pessoas FIsicas e JurIdicas este botão abre uma janela de

consulta para vocé visualizar uma lista corn as solicitacoes daquela pessoa, caso

existam. Se estiver habilitado 6 porque existem solicitaçOes.
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6.1.6. PREENCHIMENTO DOS CAMPos

Os campos dos cadastros do SISAP são de fácil preenchimento, o que

varia apenas em funcao do tipo de campo (tabelado, livre ou de opcoes).

Campos livres: SãO OS campos que aceitam qualquer inforinacao digitada. Por

exemplo: nome, bairro e telefone do cadastro de Pessoa FIsica.

Campos de opçöes: SãO OS campos em que você escoihe, por meio de botöes,

uma dentre as opcOes disponIveis.

Campos tabelados: são os campos que somente aceitam urn codigo pré-defmido

em tabela. São exemplos os campos de MunicIpio, Cargo, Profissão, Partido, Pessoa

JurIdica de Athacao e Grupo do Cadastro de Pessoas FIsicas. As tabelas do SISAP são

rnontadas pelo usuário e relinem todos os cOdigos que podem ser usados nos diversos

campos tabelados do sistema, juntamente corn suas descricoes. A tabela MunicIpio,

por exemplo, contém os nomes dos rnunicIpios e uma codificacão que os identifica.

Assirn, quando você preencher o campo MunicIpio, digitara o cOdigo do rnunicIpio

que deseja.

6.1.6.1.Para informar urn campo tabelado:

1. Posicione o cursor no campo tabelado a ser preenchido.

2. Digite o código referente ao campo ou tecle ALT + T e a janela de tabelas

será apresentada na tela, estando já selecionada a tabela referente ao campo

em que o cursor está posicionado. Posicione o cursor no codigo e escolha o

botAo Seleciona Registro ou dê urn duplo clique.

Você poderá obter mais inforrnacOes sobre este assunto no CapItulo

"Menu Tabelas".
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6.2. CADASTRO DE PESSOAS FisIcAs

0 Cadastro de Pessoas FIsicas armazena informacOes para mala-direta

(enderecamento), informaçOes profissionais (cargo, pessoa jurIdica, ocupacao

atual, profissao) e informacOes pessoais (data de nascimento, apelido, partido) das

bases polIticas representadas pelo Deputado. Na janela Ficha Individual, as

informacöes são apresentadas em duas guias distintas: a primeira (Dados

Principais) agrupa dados pessoais e de endereçamento, e a segunda (Dados

Complementares) acondiciona os Grupos, Cargos e Pessoas JurIdicas, além de

outras infonnacOes (observacoes, profissao e partido).

Veja as duas guias nas figuras abaixo:
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6.2.1. IDENTIFICANDO Os CAMP0s NA GUJA DADOS PRINCIPAlS

Namero

CaracterIsticas: Numérico, de preenchimento automático pelo sistema.

Conteádo : Nümero de cadastro da pessoa fisica, que a identifica no sisterna.

Quando urn registro é eliminado, o seu nürnero também é excluIdo do cadastro,

nao podendo ser reaproveitado.

Tratamento

CaracterIsticas: Alfanurnérico, livre digitacao de ate 15 caracteres.

Conteádo: Forma de tratamento que será irnpressa na etiqueta elou mala-direta.

Quando nao for preenchido, o sistema assumirá as seguintes formas:

Quando o campo "Sexo" for Feminino: "Jima. Sra."

Quando o campo "Sexo" for Masculino: "limo. Sr."
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Quando o campo "Sexo" for Desconhecido: "Ilrno(a). Sr(a)."

Nome

CaracterIsticas: Alfanumérico, livre digitacao de ate 45 caracteres. E campo de

preenchimento obrigatorio.

Conteüdo: Nome completo da pessoa fisica. 0 sistema possui urn mecanismo de

verificacao on-line de homônimos. Quando ativado, pesquisa o cadastro e

apresenta as pessoas cujos nomes sejam iguais ou parecidos ao que foi digitado.

Isto é ütil para se evitar o cadastramento repetido de pessoas fisicas ou jurIdicas,

a menos que seja desejado.

© Dica: A opcao de verificaçao on-line de homônimos é ativada através do menu

"Configuracoes - OpcOes de Edicão - Verificacao de hornônimos". Veja

maiores detalhes sobre isto no CapItulo "Menu Configuracoes".

Seio

CaracterIsticas: Assinalado através de botOes de opcao.

Conteüdo: Opcoes entre feminino, masculino ou desconhecido. Este campo

determina o campo "tratamento", quando o usuário usa o padrão do sisterna.

Nascimento

CaracterIsticas: Numérico de ate 8 caracteres, nao incluIdas as barras de

separacao.

Conteádo: Data de nascimento da pessoa fIsica. Aceita a digitacao da data de

aniversário. (0 ano não 6 obrigatorio).
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-	 Critério

CaracterIsticas: Alfanumérico, livre digitacao de ate 8 caracteres. Pode ser

impresso no canto superior direito das etiquetas emitidas para a pessoa.

Conteádo: Qualquer informacao extra que julgue importante imprimir na

etiqueta. Geralmente e usado para agilizar a separacão das etiquetas para envio

ao correio.

© Dica: 0 sistema o preenche automaticamente corn a data de aniversário da

pessoa fisica (dia e més), mas permite a alteracAo.

© Dica: Caso você não queira que o registro seja impresso em etiquetas ou malas

diretas, basta inserir urn asterisco (*) neste carnpo. Caso contrário, lembre-se

de especificar isto na defmiçao dos critérios de filtragem da consulta.

Apelido

CaracterIsticas: Alfanumérico, de livre digitacao de ate 20 caracteres.

Conteádo: Alcunha pela qual a pessoa e comumente conhecida. Vocé pode

procurar uma pessoa por seu apelido.

Logradouro:

CaracterIsticas: Alfanumérico, de livre digitaçao de ate 45 caracteres.

Conteádo: Endereço completo da pessoa fIsica, incluindo tipo (ay ., ma,

alameda, etc.), nümero e complemento.
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© Dica: Apesar de nao ser obrigatOrio, se não for preenchido nao será possIveij

imprimir etiquetas relativas ao registro. Caso nao queira imprimir fichas nas

quais o campo logradouro esteja vazio, lembre-se de especificar isto na

defmicao dos critérios de filtragem da consulta.

Bairro

CaracterIsticas: Alfanumérico, de livre digitacao de ate 25 caracteres.

Conteádo: Nome do bairro em que se localiza o logradouro da pessoa fisica.

MunicIpio

CaracterIsticas: Alfanumérico, tabelado.

Conteüdo: COdigo do municipio, pré-defmido na tabela de MunicIpios. Ao

confirmar seu preenchimento, o nome do municIpio aparece ao lado do campo.

CEP

CaracterIsticas: Numérico, de ate 08 caracteres.

Conteádo: COdigo de endereçamento postal da pessoa fIsica.

© Dica: Apesar de nao ser obrigatOrio, se nao for preenchido nao será possIvel

imprimir etiquetas relativas ao registro. Caso nao queira imprimir fichas nas

quais o campo logradouro esteja vazio, lembre-se de especificar isto na

defmicao dos critérios de filtragem da consulta.

Correspondências

CaracterIsticas: Assinalado através de botOes de opcão.

Conteüdo: Opcao "Apenas Pessoal ": Indica que a pessoa fisica deverá receber

apenas correspondéncias pessoais, tais como cartöes de aniversário, etc. (na
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impressão de etiqueta e geracao de arquivo de mala-direta, é possIvel especificar

isto na defmiçao dos critérios de filtragem da consulta).

Observação: Opçao "Toda": I. ui ii quand " se ten) no cadastro mais de urna

pessoa corn o mesino endr. Neste caso, ikfine-se urna ünica pessoa que

recebera iodas as corrcsj ndLncias nao pessoais (urnO jornais, comunicados,

cartöes de natal, etc..

Tipo de endereço

CaracterIsticas: Assinalado através botöes de opcao.

Conteüdo: Opcaes entre residencial ou comercial. 0 padrao é sempre

Residencial. A opcao Comercial inclui, nas etiquetas impressas, o campo

"Pessoa JurIdica" especificada no campo "Recebe Correspondência".

Fones

CaracterIsticas: Trés campos alfanuméricos, de livre digitacao de ate 20

caracteres.

Conteádo: Ate trés nümeros de telefone, incluindo o DDD. Aceita a digitacao de

letras para identificar, por exemplo, o ramal: "RAMAL 123".

Ocupacao alual/Encaminhamento

CaracterIsticas: Alfanurnérico, de livre digitacao de ate 40 caracteres, impresso

na etiqueta, logo abaixo do nome.

Conteádo: Este campo pode ser preenchido corn a descricao da ocupacao atual

da pessoa (ex: DD. Diretor-Superintendente) ou designando o responsável pelo

recebimento da correspondência (ex: "A/C Fulano de Tal").
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Alteraçao Anterior:

CaracterIsticas: De preenchimento automático pelo sistema.

Conteádo: Indica o responsável e a ültima data de gravacão do registro.

6.2.2. IDENTIFICANDO Os CAMPO5 NA GUIA DADOs COMPLEMENTARES

Grupos

CaracterIsticas: Tabelado e Multivalorado (uma pessoa fisica pode pertencer a

vários grupos)

Conteádo: COdigo dos grupos, pré-defmidos na tabela "Grupos". Ao confirmar

seu preenchimento, o nome do grupo selecionado aparece ao lado do campo.

I© Dica: Este campo possibilita defmir segmentos de registros. Criando

tabela consistente, vocé poderá identificar todo o seu cadastro de Pessoas

FIsicas a partir de agrupamentos especIficos (ex: correligionários, lideranca,

eleitor, etc). Maiores informaçöes sobre a tabela "Grupos" você encontra no

CapItulo "Menu Tabelas".

Cargo

CaracterIsticas: Alfanumérico, tabelado e multivalorado, sendo que cada

ocorrência de cargo pode estar relacionado a uma pessoa jurIdica.

Conteádo: COdigo que identifica o cargo da pessoa, pré-defmido na tabela

"Cargo". Ao confirmar seu preenchimento, a descricao do cargo selecionado

aparece abaixo do campo.
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Observação Todo cargo normalmente e acompanhado de urna pessoa juridica

Sendo assim, ao ser, selecionado, o sistema abre outra janela para que seja feita

a selecao da pessoa jurIdica a que se refere. Caso nao se deseje selecionar a

pessoa juridica, basta clicar no botão Não seleciona registro

Pessoa Jur(dica

CaracterIsticas: Numérico, tabelado e multivalorado, sendo que a cada

ocorrência de pessoa jurIdica pode corresponder urn cargo. E impresso na

etiqueta, abaixo da "Ocupacao Atual", quando o tipo de endereco for

"Cornercial".

Conteádo: Codigo que identifica a pessoa jurIdica em que a pessoa fIsica atua. 0

sistema busca esta informacão no cadastro de Pessoas JurIdicas. Ao confirmar

seu preenchimento, a descriçao da Pessoa JurIdica selecionada aparece abaixo do

campo.

Observacao: .Toda vez que selecionamosurna .pessoa jurIdica, .outra janela

automaticamente é .aberta para que seja feita a seleçao :de urn cargo que faca

referência junto a pessoa jurIdica. Caso não se :deseje selecionar cargo, basta

chcar no botão Não seleciona regzstio

Dica: Para voce incluir uma nova pessoa jurIdica sem sair do Cadastro dell

Pessoas FIsicas basta pressionar as teclas ALT+T e clicar o botão Incluil

Registro na janela Pessoas JurIdicas-Individual.

Recebe Correspondência:

CaracterIsticas: Lista drop down.
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Conteádo: Utilizada para defmir, entre as pessoas jurIdicas listadas no campo

Pessoa JurIdica, qual vai ser impresso na etiqueta

Profissao

CaracterIslicas: Alfanumérico, tabelado -

Conteádo: Codigo que identifica a profissão da pessoa, pré-definido na tabela

"Profissao". Ao confirmar seu preenchimento, a descricao da profissão aparece

ao lado do campo.

Partido

CaracterIsticas: Alfanumérico, tabelado.

Conteádo: COdigo que identifica o partido politico ao qual a pessoa pertence,

pré-defmido na tabela "Partido". Ao confirmar seu preenchimento, a descricao

do partido aparece ao lado do campo.

Observaçoes

CaracterIsticas: Alfanumérico, de livre digitacao de ate 200 caracteres.

Conteádo: Qualquer informaçao acerca da pessoa que você julgue importante e

que näo possa ser colocada nos demais campos disponIveis.



6.3. CADASTRO DE PESSOAS JuRmIcAs

0 Cadastro de Pessoas JurIdicas armazena informacöes para mala-direta

(enderecamento), sobre a direcao executiva (nome do responsável e respectiva

posicao, data de posse, etc.) e para contato telefônico (nome do contato, telefones

e fax) das organizacOes corn as quais o Deputado mantém algum relacionamento.

Na janela individual, as informaçoes são apresentadas em duas guias distintas: a

primeira (Dados Principais) agrupa dados da Pessoa JurIdica e endereçan-iento, e a

segunda (Dados Complementares) acondiciona outros dados como Grupos,

Contato, Responsável e ObservacOes.

Veja as duas guias nas figuras abaixo:
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6.3.1. IDENTIFICANDO Os CAMPOS NA GUIA DADoS PRiNCIPAlS
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Námero

CaracterIsticas: Numérico, de preenchimento automático pelo sistema.

Conteádo : Nümero de cadastro da pessoa jurIdica, que a identifica no sistema.

Quando urn registro é eliminado, o seu nümero também e excluIdo do cadastro,

não podendo ser reaproveitado.

CaracterIsticas: Numérico, de 14 caracteres.

Conteádo: COdigo de cadastramento da empresa na Receita Federal. 0 SISAP

realiza duas checagens para confinnacao deste campo: na primeira, os dIgitos

verificadores (Os dois ültimos) validam o código (confirmam se ele realmente

existe). Na segunda, e feita uma verificacao de duplicidade de cOdigos (Se este

CGC já está cadastrado em outro registro).

CGC
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Razao Social

CaracterIsticas: Alfanumérico, de digitacao livre de ate 80 caracteres.

Conteádo: Nome oficial da organizacao. 0 sistema possui urn mecanismo de

verificaçao on-line de homônimos. Quando ativado, pesquisa o cadastro e

apresenta as empresas cadastradas cujos nomes sejam iguais ou parecidos ao que

foi digitado. Isto e ütil para se evitar o cadastramento repetido de empresas, a

menos que seja desejado.

© Dica: A opcao de verificaçao on-line de homônimos e ativada pelo menu

"Configuracoes - Opcoes de Edicao - Verificacao de hornônimos". Vejall

maiores detathes sobre isto no CapItulo "Menu ConfiguracOes".

Tipo

CaracterIsticas: Tabelado, de digitacao de ate 05 caracteres.

Conteádo: Código do tipo de constituicão da empresa, pré-defmido na tabela

"Tipo de Pessoa JurIdica". Ao confirmar seu preenchimento, a descrição do

codigo aparece ao lado do campo.

Logradouro.

CaracterIsticas: Alfanumérico, de livre digitacao de ate 45 caracteres.

Conteádo: Endereco completo da empresa, incluindo tipo (ay ., rua, alameda,

etc.), nUmero e complemento.

© Dica: Apesar de nao ser obrigatOrio, se não for preenchido nao será possIvel

imprimir etiqueta relativa ao registro. Caso não queira imprirnir fichas nas

quais o campo logradouro esteja vazio, lembre-se de especificar isto na

defrnicao dos critérios de filtragem da consulta.
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Bairro

CaracterIsticas: Alfanumérico, de livre digitacao de ate 25 caracteres.

Conteüdo: Nome do bairro em que se localiza a empresa.

MunicIpio

CaracterIsticas: Alfanumérico, tabelado.

Conteádo: Codigo do municIpio, pré-defmido na tabela de MunicIpios. Ao

confirmar seu preenchimento, o nome do municIpio aparece ao lado do campo.

CEP.

CaracterIsticas: Numérico, de ate 8 caracteres.

Conteádo: Codigo de endereçamento postal da empresa.

© Dica: Apesar de nao ser obrigatOrio, se não for preenchido nao será possIvel

imprimir etiqueta relativa ao registro. Caso nao queira imprimir fichas nas

quais o campo CEP esteja vazio, lembre-se de especificar isto na defmicao dos

critérios de filtragem da consulta.

Correspondência

CaracterIsticas: Assinalado através de botöes de opcao.

Conteádo: A partir daI pode-se imprimir diferentes layouts de etiqueta para cada

opcão, por exemplo, se Contato, imprime-se "Ilmo(a). Sr(a)" e o nome do

contato, se Responsavel imprime-se o tratamento e o nome do Responsável,

seguido do nome da empresa.



Fones

CaracterIsticas: Quatro campos alfanuméricos, de livre digitacao, de ate 20

caracteres.

Conteádo: Ate quatro nümeros de telefone, incluindo o DDD. Aceita a digitacao

de letras para identificar, por exemplo, o ramal: "RAMAL 123"

6.3.2. IDENTIFICANDO Os CAMPOS NA GUIA DADO5 COMPLEMENTARES

Gnpos

CaracterIsticas: Tabelado e multivalorado. (uma pessoa jurIdica pode pertencer

a vários grupos)

Conteádo: Codigo do grupo, pré-defmido na tabela Grupo. Ao confirmar seu

preenchimento, a descricao do grupo aparece ao lado do campo.

I@ Dica: Este campo possibilita defmir segmentos de registros. Criando

tabela consistente, vocé poderá identificar todo o seu cadastro de Pessoas

JurIdicas, a partir de agrupamentos especIficos (ex: correligionários, lideranca,

eleitor, etc). Maiores informacoes sobre a tabela "Grupos" você encontra no

CapItulo "Menu Tabelas".

Nome (Contato)

CaracterIsticas: Alfanumérico, de livre digitacao, de ate 45 caracteres.

Conteüdo: Nome da pessoa de contato na empresa.

47

Tratamento
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CaracterIsticas: Alfanumérico, de livre digitacao de ate 15 caracteres.

Conteüdo: Forma de tratamento ao responsável que deverá ser impressa na

mala-direta.

Nome (Responsável)

CaracterIsticas: Alfanumérico, de livre digitacao de, ate 45 caracteres.

Conteüdo: Nome da pessoa que responde oficialmente pela empresa.

Posicao

CaracterIsticas: Alfanumérico, de livre digitacao de ate 25 caracteres.

Conteádo: Cargo da pessoa indicada como responsável pela empresa.

Data de Posse

CaracterIsticas: Numérico de ate 8 caracteres, nao incluldas as barras de

separacao.

Conteádo: Data de posse da Ultima diretoria a qual a pessoa designada como

Responsável faz parte.

ObservaçOes

CaracterIsticas: Alfanumérico, de livre digitacao de ate 200 caracteres.

Conteádo: Qualquer informacao acerca da empresa que você julgue importante e

que nao possa ser colocada nos demais campos disponiveis.

Alteraçao Anterior:

CaracterIsticas: De preenchimento automático pelo sistema.

Conteádo: Indica o responsável e a data anterior de gravacao do registro.



6.4. CADASTRO DE S0LIcITAcOEs

0 Cadastro de SolicitaçOes armazena informacoes sobre os pedidos que

são feitos ao Deputado. Utiliza-se de duas guias para a entrada dos dados. A

primeira guia (Dados Principais) apresenta a maioria das informacOes sobre a

solicitaçao, como o seu beneficiário e interessado, o nümero do oficio do gabinete

a ela referente e a Pessoa JurIdica de Destino para o qual o ofIcio foi

encaminhado, a situacao atual do pedido e a data da sua solucao fmal. Já a

segunda guia (Dados Complementares) apresenta a descriçao sucinta da

solicitacao e toda a sua tramitacão.

Veja as duas guias nas figuras abaixo:
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J6/07/97 - Soi.lcita a publicaç&o de ecu quinto qulnqueniO.

10/07/97 - Documetoe entregues a Tatiana.

30/09/97 - Quinquénio pubiicado no "HG" desta data.Colnunlcado.

6.43. IDENTIFICANDO Os CAMPOS NA Gum DADOS PRINCIPAlS

Nümero

CaracterIsticas: Numérico, de preenchimento automático pelo sistema.

Conteádo : Nürnero de cadastro da solicitaçao, que a identifica no sisterna.

Quando urn registro é eliminado, o seu nümero também é excluIdo do cadastro,

nâo podendo ser reaproveitado.

Data da Solicitaçao

CaracterIsticas: Numérico, de digitacao de ate 8 caracteres.

Conteádo : Data de entrada da solicitação no gabinete.

0 Dica: Se você nao digitar a data, o Sisap assume a data do dia.



51

Data da Soluçao Final

CaracterIsticas: Numérico, de digitacao de ate 8 caracteres.

Conteádo : Data em que a solicitacao teve seu trâmite finalizado, seja corn

solução favorável ou nAo.

Referencia

CaracterIsticas: Alfanumérico, de livre digitacao, de ate 15 caracteres.

Conteádo: NUmero da correspondência expedida pelo gabinete a Pessoa JurIdica

de Destino da solicitacao.

© Dica: Se você padronizar a numeração (ex: OF 000 1/97), você poderá fazer

pesquisas mais facilmente a partir deste campo. Neste caso, quando chegar

alguma resposta referindo-se ao niimero de ofIcio do gabinete, será simples e

rápido encontrar, no cadastro, a solicitacão referida.

Expediente

CaracterIsticas: Tabelado.

Conteüdo: Codigo do tipo de expediente (a via através da qua! a solicitacao foi

iniciada, tal como telefone, carta ou ofIcio), pré-defmido na tabela de

Expedientes de Solicitação. Ao confirmar o preenchimento do campo, a

descriçao aparece ao lado do mesmo.

Beneficidrio - Tipo

CaracterIsticas: Assinalado através de botOes de opcão.

Conteádo: OpcOes entre FIsico, JurIdico e Municipal. Identifica o tipo de pessoa

que e alvo da solicitação, para determinar qual o codigo deverá ser digitado no

campo Beneficiário - Código (o campo descrito a seguir).
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© Dica: Ao cadastrar urn municIpio como beneficiário, atente para o fato de que

a solicitacao deve beneficiar a populacao ou comunidade em geral e não uma

pessoa fisica ou jurIdica individualmente.

Beneficiario - Codigo

CaracterIsticas: Alfanumérico, de livre digitacao.

Conteádo: Código que identifica o beneficiário. Ao ser confirmado o codigo,

aparecerá na caixa, logo a frente deste campo, o nome completo do beneficiário,

referente ao codigo digitado.

Observação Este codigo pode sertanto o numero de registro de urn dos

Cadastros de Pessoa Fisica ou Juridica, corno o codigo da tabela de Mumcipio

Se o beneficiario for urna pessoa (tisica ou juridica) o Sisap buscara o nome

relacionado ao codigo nos Cadastros de Pessoas Fisicas ou Pessoas Juridicas,

respectivamente Se o beneficiario for urn murncipio o Sisap buscara seu norne

na tabela Mumcipios

© Dica: Vocé pode escolher entre digitar o nome do beneficiário (na caixa de]

nome) ou o seu código. Caso seja uma pessoa fIsica ou jurIdica ainda nao

cadastrada, o Sisap permite que vocé a cadastre imediatarnente, abrindo a

janela de registro determinada pelo tipo de beneficiário.

Bairro

CaracterIsticas: Alfanumérico, de livre digitacao, de ate 25 caracteres.

Conteádo: Nome do bairro do beneficiário da solicitacao. Este campo é ütil para

se fazer pesquisa ou impres são segmentada pelos bairros do municIpio.



53

© Dica: Se o Beneficiário for pessoa fIsica ou jurIdica e este campo não for

preenchido, o sisterna buscará preencher este campo corn o seu conteüdo

correspondente no registro do Beneficiário.

Municipio

CaracterIsticas: Tabelado.

Conteádo: Codigo do municIpio envolvido no contexto da solicitacão, pré-

defrnido na tabela de MunicIpios. Ao confirmar o preenchimento do campo, o

nome do municIpio aparece ao lado do mesmo.

© Dica: Se o Beneficiário for pessoa fisica ou jurIdica e este campo não for

preenchido, o sisterna buscará preencher este campo corn o seu conteüdo

correspondente no registro do Beneficiário.

Interessado - Tipo

CaracterIsticas: Assinalado através de botOes de opcao.

Conteádo: OpcOes entre FIsico, JurIdico e Municipal. Identifica o tipo de pessoa

a quern interessa infonnar sobre as trarnitaçöes da solicitacao para determinar

qual o codigo deverá ser digitado no campo Interessado - Codigo (o campo

apresentado a seguir).

Interessado - Código

CaracterIsticas: Alfanumérico, de livre digitacão.

Conteüdo: Codigo que identifica o norne do interessado. Ao ser confirmado o

cOdigo, aparecerá na caixa, logo a frente deste campo, o nome completo do

interessado, referente ao codigo digitado.
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Observação: Este codigo pode ser tanto o nftmero de registro de urn dos.

Cadastrôs de Pessoas FIsicas ou Pessoas JurIdicas, como o cOdigo da tabela de

MumcIpio. Se o interessado for uma pessoa (fisica ou jurIdica). o Sisap buscará

o nome relacionado ao cOdigo nos Cadastros de Pessoas FIsicas ou Pessoas

JurIdicas, respectivamente. Se o interessado for urn municIpio, o Sisap buscará

seu norne na tabela MumcIpio.

© Dica: Vocé pode escoiher entre digitar o nome do interessado (na caixa de

nome) ou o seu codigo. Caso seja uma pessoa fisica ou jurIdica ainda nao I

cadastrada, o Sisap permite que você a cadastre imediatamente, abrindo at

janela de registro determinada pelo tipo de interessado.

Tipo de Solicitaçao

CaracterIsticas: Tabelado.

Conteádo: Codigo do tipo de solicitacão, pré-definido na tabela de Tipo de

Solicitaçao. Ao confirmar o preenchimento do campo, a descriçao aparece ao

lado do mesmo.

Pessoa JurIdica de Destino

CaracterIsticas: Tabelado.

Conteüdo: Código da Pessoa JurIdica, pré-defmido no cadastro de Pessoas

JurIdicas. Ao confirmar o preenchimento do campo, o nome da Pessoa JurIdica

aparece ao lado do mesmo.
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Responsdvel

CaracterIsticas: Alfanumérico, tabelado, de ate 5 caracteres.

Conteádo: COdigo do funcionário do gabinete responsável pelo acompanhamento

da solicitação, pré-defmido na tabela Responsáveis por Solicitaçao. Ao

confirmar o preenchimento do campo, o nome do responsável aparece ao lado do

mesmo.

© Dica: Este campo e ütil na recuperacao dos registros por responsável. Assim,

• cada funcionário do gabinete, responsável por uma regiao de atuacão ou

assunto de interesse, por exemplo, poderá imprimir relatOrios e/ou pesquisar as

solicitaçöes sob sua responsabilidade.

Situacao da Solicitaçao

CaracterIsticas: Alfanumérico, tabelado, de ate 5 caracteres.

Conteádo: Codigo da situacão atual da solicitacão, pré-defmido na tabela de

Situacoes de Solicitacao. Ao confirmar o preenchimento do campo, a descricao

aparece ao lado do mesmo.

© Dica: Este campo deverá ser atualizado a medida que a solicitacão tramitar,

identificando, assim, o seu status naquele momento.

Alteraçao Anterior:

CaracterIsticas: De preenchimento automático pelo sistema.

Conteádo: Indica o responsável e a alteracão anterior do registro.
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6.4.2. IDENTIFICANDO Os CAMPUS NA GUIA DADUs COMPLEMENTARES

Descriçao e Tramitacoes

CaracterIsticas: Alfanumérico, de livre digitacao, sem limite de caracteres.

Conteüdo: Descricao do pedido, seguido de todo o trâmite, através de texto

explicativo.

Obser%ação A descricao e urn resumo do pedido, identificada pelo sistema

como sendo o 10 paragrafo dig itado enquanto que a tramitacão e toda e

qualquer mformaçao sobre o pedido e sua evolução, que sejam digitados nos

paragrafos subsequentes

© Dica: A descriçao e cada entrada de dados (trâmite) devem ser digitadas em

paragrafos diferentes, separados por uma linha em branco. Fazendo isto, você

poderá imprimir, por exemplo, relatórios de solicitaçoes corn a descricao

(resumo do pedido) e apenas a ültima tramitação digitada. Você consegue uma

linha em branco simplesmente teclando ENTER.



6.5. TOTAlS DE REGISTROS

Este comando permite a visualizacao dos cadastros em termos de

quantidade de registros existentes. E urn comando ütil, uma vez que as

numeracöes dos registros, quando excluIdos, nao são reaproveitadas. Neste

comando, voce pode ver o nümero do registro mais recentemente incluldo, a

quantidade de registros existentes e o nümero de registros exciuldos.
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6.6. RELATORIOS

Através do comando Cadastros/Relatórios, acionamos o Gerador de

Relatórios do Sisap. Este poderoso recurso possibilita a criacAo de consultas aos

cadastros, cujos resultados podem ser visualizados em tela ou mesmo em

relatórios corn layouts personalizados, ou ainda gravados em arquivos para

geracao de mala direta.

Para gerar um relatOrio, devemos trabaihar corn as duas guias,

"Consultas" e "RelatOrios".

Prirneiramente, devemos escoiher na guia "Consultas" aquela corn o nome

do cadastro desejado. Em seguida, devemos clicar no botao "Filtrar" e seguir as

instruçOes do tutorial para adequar a selecao das fichas a serem impressas e sua

ordenaçao.

Em seguida, na guia "Relatórios", devemos escoiher o layout de relatOrio

a ser usado, clicar no botão "Alterar", fazer as alteracOes que se fizerern

necessárias (como a definiçao da selecao realizada, etc.) e imprimir.

Para visualizar uma consulta em tela, primeirarnente escoiher na guia

"Consultas" aquela corn o nome do cadastro desejado, clicar no botão "Filtrar" e

seguir as instruçöes do tutorial para adequar a selecao das fichas e sua ordenacão.

Em seguida, basta clicar no botão "Visualizar" e a consulta será exibida em tela.

6.7. CONTROLE DE ACESSO

Este comando permite que o usuário corrente tenha sua sessão encerrada

e que outro usuário tenha acesso ao sistema, sern a necessidade de se sair do

prograrna. Vocé poderá obter mais informacöes no CapItulo "Acessando o Sisap".
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7. MENu TABELAS

No Menu Tabelas, vocé poderá fazer consultas e edicao das diversas

tabelas corn as quais o SISAP trabaiha. A tabela, para o SISAP, tern a função de

padronizar a entrada de dados dos cadastros no(s) campo(s) ao(s) qual(is) ela se

refere tomando viáveis as pesquisas e consultas aos cadastros. Além disso, o uso

de tabelas propicia major agilidade na digitacao. Os códigos das tabelas são

alfanuméricos, de ate 5 caracteres, e os descritores tern o tarnanho máximo

variando entre 13 e 45 caracteres. 0 campo tabelado é preenchido corn urn

código, ao lado do qual, urna vez confirmada a existência do cOdigo digitado na

tabela referente ao campo, é apresentado, na ficha individual, o respectivo

descritor.

E possIvel criar tItulos para faixas de cOdigos dentro de uma mesrna tabela,

exceto Unidades da Federacao e Usuários, facilitando, corn isso, o agruparnento

de descritores afins. Você pode, ainda, incluir, rnodificar ou excluir os itens de

tabela a partir da ficha individual de quaisquer dos cadastros. Corn isso, vocé

ganha agilidade na inclusão de novos registros.

E importante ressaltar que uma tabela pode ser usada por vários cadastros,

corno, por exemplo, a de MunicIpios. Por isso, e muito importante que você tenha

PLANEJADO a sua tabela para nao criar descritores ambIguos, ou repetidos (corn

cOdigos diferentes), pois as tabelas são vitais para que o seu cadastro se mantenha

organizado e, portanto, uitil.

As tabelas utilizadas no SISAP são as seguintes:

• Unidades da Federacao: Não e utilizada diretamente nos cadastros. Serve

para alimentar a tabela de municIpio, ou seja, antes de incluir os municIpios é

necessário que se faca a inclusão dos estados, corn as suas siglas, nesta tabela.
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• MunicIpios: Utilizada nos três cadastros para identificar o municIpio da

pessoa fIsica, pessoa jurIdica e o municIpio de origem ou interesse da

solicitacao.

• Grupos: Utilizada nos Cadastros de Pessoas FIsicas e de Pessoas JurIdicas,

procura identificar as pessoas ou organizacöes por segmentos que possibilitem

a sua fácil recuperacao. Sugestao: Autoridade Estadual, Autoridade

Municipal, Eleitor, LIder de Campanha, Lider Politico, etc.

• Cargos, Partidos, Profissöes: Uso exciusivo do Cadastro de Pessoas FIsicas,

cujos nomes já explicitam a sua fmalidade.

• Tipos de Pessoa JurIdica: especIfica do Cadastro de Pessoas JurIdicas, serve

para agrupar as pessoas jurIdicas por tipo de constituição (associacoes,

empresas privadas, órgãos do governo, etc.).

• Tipo, Expedientes e Situacoes de Solicitaçao: São especIficas do Cadastro de

Solicitaçoes e agrupam as solicitaçOes, respectivamente, por assunto (bolsa de

estudos, cadeira de rodas, etc.), pela forma como chegaram ao gabinete

(carta, telefonema, etc.) e pelo status (se atendida, pendente, etc.).

• Responsáveis por Solicitaçao: Utilizada para identificar o funcionário do

gabinete responsável pelo andamento da solicitação.

• Usuários: Utilizada para o cadastramento dos usuários que terão acesso ao

sistema.

7.1.1. CONSULTANDO E EDITANDO UMA TABELA

7.1.1.1.Para abrir uma tabela e ordená-la:

1. Clique no menu "Tabelas" e escoiha a tabela que deseja abrir.
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2. Escoiha na lista drop down a ordem que deverá ser visualizada: por codigo ou

por descritor.

3. Se você estiver buscando urn item especIfico, digite-o na caixa "Procura ".

4. A lista é apresentada corn os códigos e respectivos descritores. Utilize as

teclas de movimentacão ou setas da barra de rolagern para visualizar todos os

descritores.

5. Para mudar de tabela, basta fechar a janela ativa ou clicar novamente no

menu Tabelas (neste caso uma tabela ira se sobrepor a outra).

6. Para fechar uma tabela de cada vez, basta clicar no botao Fechar (padrão

Windows), e para fechar todas de uma so vez clique no menu Janelas e

escoiha o submenu Fechar Tudo

' Observacäo Os passos 2 e 3 nâo se aplicarn a tabela Usuarios

71.1.2.Para alterar urn item de tabela:

1. Corn a tabela aberta, selecione o item corn o mouse ou corn as teclas de

movimentação e clique no botão Altera Registro.

2. Uma janela para modificacao de item da tabela é aberta para você digitar 0

novo descritor.

Observação 0 SISAP permite que você altere apenas o descritor e não o

codigo pois todos os registros que possuirem referencia a este codigo serão

automaticamente atualizados corn o novo descritor. Portanto, muito cuidado ao

modificar a sua tabela, para não rnterferir na consistencia do seu cadastro
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3. Pressione o botão Confirma, para associar o novo descritor ao codigo, ou

Cancela, para cancelar o comando e voltar a janela anterior.

71.1.3.Fara incluir urn item novo de tabela:

1. Corn a tabela aberta, pressione o botão Inclui Registro.

2. Uma janela e aberta para vocé digitar o código e respectiYo descritor. Digite

o codigo, pressione a tecla TAB, caso o cOdigo contenha menos de 5

caracteres; digite o descritor, pressione TAB, caso o descritor contenha

rnenos caracteres que o máximo defmido para a tabela em questão; e faça a

inclusão através do botão Confinna.

© Dica: Você pode defmir TItulos nas tabelas, para meihor visualizar faixas del

codigos. Veja urn exemplo de TItulo de tabela mais adiante, neste capItulo, no

tópico "Otimizando as Tabelas".

3. Se a inclusão for de urn TItulo, pressione a barra de espaco e a caixa de

verificaçao será ativada. Caso contrário, pressione a tecla TAB para pular

esta opcão.

71.1.4.Para excluir urn item da tabela:

1. Corn a tabela aberta, e o item selecionado na caixa de lista de descritores,

pressione o botão Exclui Registro.

2. Uma janela de confirmaçao é aberta corn a mensagem Atencao: os dados

deste registro serão retirados da tabela. Você confirma ?. Pressione Sim para

confirmar ou Não para cancelar o cornando e voltar a janela anterior.

Observacao Vocé so podera excluir urn item de uma tabela se ele no estiver

sendo referenciado por nenhum registro de quaisquer dos cadastros



7.1.2. OTIMIzAzqDo AS TABELAS DO S1SAF

0 SISAP disponibiliza urn recurso muito interessante que e a possibilidade

de voce criar, dentro de sua tabela, segmentos que facilitem a recuperacao de

registros por faixas de cOdigos. A estes segmentos ou conjuntos de codigos é dado

o nome de TItulo e, assim, sua tabela permanecerá organizada e fácil de ser

pesquisada.

Veja, abaixo, urn modelo da tabela de SituacOes de Solicitacao, do

Cadastro de SolicitaçOes, organizada por faixas e tItulos:

-
,Lod1	 1Y iriçio

000011EN ATENDIHENTO

00002 PENDENTE NO GAEINETE

00003 PENDENTE NO ÔRGIO DE DESTINO

00004 PENDENTE COH 0 REQUERENTE

00005 ATENDIHENTO FUTURO

00010 ENCEF&RADAS

L

00011 ATENDIDA

00012 C1NCELADA

00013NAO ATENDIDA

Repare que os tItulos (Encerrada e Em Tramitacao) estAo na cor cinza, em

destaque, separando as faixas de codigos.

7.1.2. I .Para criar tItulos dentro das tabelas:

1. Clique no menu Tabela para entrar na tabela em que deseja incluir o TItulo e

pressione o botão Inclui Registro.
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2. Como se fosse incluir urn item de tabela, digite o cOdigo e o respectivo

descritor.

3. Na caixa de verificacão "TItulo", pressione a barra de espaco para ativar esta

opcao. Então pressione o botão Confirma.

© Dica: Esta opcão é extremamente ütil para você identificar através de urn

nome, dentro de uma mesma tabela, vários conjuntos de codigos (inclusos

numa mesma faixa). Por exemplo: na tabela SITUAcOES DE

soLIcrrAcAo, criam-se os segmentos (TItulos) "Em Atendimento",

"Encerradas" 1000 e 2000, respectivamente. Debaixo de cada tItulo, são

incluIdos os descritores afms - "1001 - Pendente no Gabinete" dentro de "Em

Atendimento" , e "2001 - Atendida" dentro de "Encerradas" e assim

sucessivamente. Corn isso, você estará estratificando a sua tabela ao mesmo

tempo em que nomeia as faixas de códigos criadas. Quando você quiser

impriniir uma mala direta somente para as solicitaçoes encerradas, por

exemplo, basta que vocé indique a faixa 2001 a 2999.

Observação Os Titulos nao podem ser usados no cadastramento, uma vez que

a sua funcão e aperias a de identificar faixas de codigos As sequências de

titulos e respectivos e descritores somente são perceptiveis quando a tabela esta

ordenada por codigo
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7.2. usuAiuos

0 SISAP possui urn mecanismo de seguranca que permite o acesso apenas

aos usuários previarnente cadastrados corn urn codigo e respectiva senha. Cada

usuário possui urn dos quatro niveis de acesso existentes que determina as acOes

que poderá realizar dentro do sistema. 0 major dos niveis é o do Administrador

do Sistema (ADM). Isto the pennite realizar a manutencão do cadastro de

Usuários, incluindo-os, excluindo-os e alterando seus nIveis de acesso, e, ainda, o

habilita a criar e excluir arquivos mortos. Os dernais nIveis, 0, 1 e 2, são abaixo

explicados:

NIvel 0: Exciusivo para pesquisas e impressao, a este usuário nao são permitidas

as demais operacOes (edicao de cadastros, edicão de tabelas, criacao e exclusão

de arquivo morto e, cadastramento de usuários);

NIvel 1: Acesso equivalente ao nIvel 0, acrescido da possibilidade de edicao dos

cadastros. São vedadas a este nIvel, assim, as operacOes de edicao de tabelas,

criação e exclusão de arquivo morto e, cadastramento de usuários;

NIvel 2: Além das operacoes permitidas ao nivel 1, também pode editar as

tabelas. Neste nIvel nao e possIvel criar nem excluir arquivo morto, nem lidar

corn o cadastrarnento de usuários.

7.2.1. CADASTRANDO Os usuARlos

72.1.1.Para cadastrar urn operador do sistema:

1. Selecione a opcao Usuários, do Menu Tabelas. Uma janela de Cadastro de

Usuários 6 aberta corn urna caixa corn os códigos dos usuários já cadastrados.



2. Para voce incluir urn novo usuário, pressione o botão Inclui Registro. A

janela de cadastramento de usuários é aberta para você corn as caixas Nome,

Acesso, Ativo?, Senha e Confirme Senha.

© Dica: 0 cOdigo do operador e alfanumérico e pode ter ate 13 caracteres. Pode

incluir espacos em branco entre as palavras.

3. Digite na caixa "Senha" e "Confirme Senha" a senha do operador. Este

campo é duplo porque a senha deve ser digitada novamente para confirmacao.

4. Clique as setas acirna/abaixo posicionadas a direita da caixa "Acesso" ate

que seja exibido o nIvel de acesso que se vai conceder ao operador.

5. Marque ou desmarque a caixa "Ativo?" conforme o usuário deva estar ou não

habilitado a usar o sistema.

6. Clique o botão Confirina para confinnar o cadastrarnento.

7. Terminadas as inclusOes, clique no botão Cancela para voltar a janela

anterior. Os novos cOdigos são exibidos na caixa de cadastro de usuários.

7.2.1.2.Para excluir urn código de usuário:

1. Selecione o cOdigo do usuário na caixa de cadastro e pressione o botão Exclui

Registro. Urna janela pede a conuirmaçao corn a seguinte pergunta: "Atençao:

Os dados deste registro serão retirados da tabela. Você confinna ? ".

Pressione o botão Sim para confirmar o comando ou Não para cancelar e

voltar a janela anterior.
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7.2.1.3.Para modificar caracterIsticas de usuário:

1. Selecione o codigo do usuário na caixa de cadastro e pressione o botâo Altera

Registro. A caixa de Alteraçao de Usuários é aberta para você corn a caixa

"Nome" já preenchida corn o código do usuário, e as caixas "Acesso" e

"Ativo?" selecionadas para serern alteradas.

2. Clique as setas acima/abaixo posicionadas a direita da caixa "Acesso" ate que

seja exibido o nIvel de acesso que se vai conceder ao operador.

3. Ative ou desative a caixa "Ativo"?.

4. Clique o botAo Confirma para confirmar o cadastramento. Caso contrário,

clique o botäo Cancela para çancelar a alteração no cadastro.
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8. Miu C0NFIGuRAcOEs

O Menu ConfiguracOes permite o ajuste de algumas caracterIsticas do

SISAP. Corn ele, voce pode defmir algurnas opcOes de ediçao, como ativar a

verificaçao on-line de hornônimos, a confirmacAo nos registros ou fazer a

programacão de teclas de função que agilizam o cadastramento. E possIvel, ainda,

determinar a ordenacão padrão dos seus cadastros.

8.1. OPcOES DE EDIcA0

No menu OpcOes de Edicão estão disponiveis as seguintes opcOes:

• Verificacao de Homônimos: quando ativada, faz corn que, durante as

inclusOes de pessoas fIsicas ou jurIdicas, o sisterna verifique se já ha registros

cadastrados corn o nomes iguais ou parecidos ao que está sendo informado;

• Repeticão de Informacoes: quando ativada, repete os dados de alguns campos

do registro atual na próxima inclusão. Os campos repetidos são:

Cadastro de Pessoa FIsica: Logradouro, Bairro, MunicIpio, CEP,

Correspondência, Tipo de Endereco, Fones, Ocupacao

Atual/Encaminhamento.

Cadastro de Pessoa JurIdica: Logradouro, Bairro, MunicIpio, CEP,

Fones.

Cadastro de SolicitaçOes: Data da Solicitacao, Expediente, Beneficiário,

Bairro, MunicIpio, Interessado, Responsável

• Confirmacão nos Registros: quando ativada, a cada inclusão, alteração ou

exclusão de urn registro, exibe urna mensagern solicitando confinnação.
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Observação: As opcOes de edicao são guardadas individualmente por usuário,

de modo que cada urn :pocle defini-las como preferir. A iinica exceção é o

usuano adniirnstrador do sisterna, para quem elas nao estão dispomveis

8.2. ABREVIATURAS DE LOGRADOURO

Utilizada para agilizar o cadastramento no campo logradouro. Podemos

informar na tabela que, toda vez que for digitada a letra "R" ou "R.", "AV" ou

"AV." ou outra sequência qualquer, automaticarnente seja substituIda pela palavra

que se tenha registrado na tabela (neste exemplo, RUA e AVENIDA).

8.2.1. UTILIZAJVDO A OPAO ABRE ViA TURAS DE L0GRAD0uR0

1. Selecione a opcão Abreviaturas de Logradouro do Menu ConfiguracOes.

2. Dê urn clique no leone correspondente e execute os procedirnentos a seguir:

Incluir: é aberta urna caixa para digitar o conteüdo do codigo De.

A seguir, digite o codigo Para escoihido e pressione o botão Confirina.

Alterar: selecione o texto Para a ser alterado, digite o novo e

pressione o botão Confirma.

Excluir: selecione o texto a ser exciuldo, e confirme a exclusão.

8.3. TECLAS PROGRAMAVEIS
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Corn a cornposicao de teclas de função, você pode configurar algurnas

cornbinacoes de teclas, de forma a agilizar a digitacao. Temos, ao todo, urn

conjunto de 36 combinaçoes de duas teclas, entre SHIFT, CRTL ou ALT

associadas as teclas de funcao Fl a F12.

Para cada combinacao, você pode informar o texto que deseja associar e,

enquanto estiver cadastrando, toda vez que digitar uma combinacão de teclas, o

conteUdo correspondente será inserido no campo, automaticamente.

8.3.1. UTILIZANDO AS c0MBINAcOEs DE TECLAS

1. Selecione a opcao Teclas Programáveis do Menu ConfiguracOes. Uma janela

e aberta corn a listagem das combinaçoes possIveis.

2. Dê urn clique duplo ou pressione o botao Alterar Registro para que se abra

uma janela para:

Incluir: digite o Texto Associado no carnpo referente ao conjunto

de teclas escolhido e pressione o botAo Confirma.

Alterar: selecione o Texto Associado a ser alterado, digite o novo

e pressione o botão Confirma.

Excluir: selecione o Texto Associado a ser excluIdo, apague corn

a tecla Del e pressione o botão Confirma.

8.4. ORDENAcOES

Ao abrir a janela de registros de quaisquer dos cadastros (Global), uma

ordenacão inicial define a apresentacao dos registros em tela. A configuracão de



74

ordenaçoes consiste exatarnente em escoiher quais são as ordçnacoes iniciais para

os Cadastros de Pessoas FIsicas, Pessoas JurIdicas e de Solicitaçoes.

8.4.1. DEFININDO UMA 0RDENAçA0 PADRAO:

8.4.1. 1.Para ordenar os cadastros:

1. Selecione a opcao Ordenacao do Menu Configuracoes. Uma janela é aberta

corn uma caixa de listagern drop-down para cada cadastro, contendo as opcoes

de ordenacao existentes.

2. Faca as ordenaçoes que julgar necessário e pressione o botão Confir,na.

Observação As ordenaçOes aqui defimdas são as padrOes Isso sigmfica que,

mesmo que na ficha individual de cada cadastro vocé altere a ordenacao dos

registros, atraves da listagem drop down ordena por quando fechar a janela e

reabri-la, a ordenação voltara a ser aquela predeterminada



9. MENU JANELAS

Sobreposicao Parcial: as janelas abertas ficam disponiveis na forma de cascata;

Lado a Lado Horizontal: as janelas abertas ficam disponiveis na forma horizontal;

Lado a Lado Vertical: as janelas abertas ficam disponIveis na forma vertical;

Observaçao Para que a janela volte a posicão normal, e so clicar no botão

maxmnzar.

Fechar Tudo: fecha todas as janelas abertas, sem sair do programa.

`Obseração Logo abaixo o submenu Fecliai Tudo você podera observar que

todas as janelas abertas estarão all listadas

75
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10. REORGAMZAR DAD0s

Este botão permite realizar operacOes de reorganizacão dos cadastros e das

tabelas do SISAP. Somente estará habilitado se não for digitada a identificacão do

usuário nem sua senha. Reorganizar urn cadastro (ou tabela) significa reindexá-lo

e, em seguida, eliminar todos os seus registros marcados para exclusão.

A tItulo de esciarecimento, segue-se urna breve explanacao sobre estas

duas operacOes que serão executadas consecutivamente toda a vez que se

pressionar o botão Reorganizar Dados.

A reindexacao é a recriacão dos chamados Indices de arquivos de dados do

sistema. Os arquivos de Indices são arquivos auxiliares usados pelo SISAP para

fazer o acesso aos seus cadastros e tabelas, segundo as ordenacöes que você

determinar. A medida que vocé acrescenta dados ao seu cadastro e faz uso dos

recursos de ordenacao, ou quando a execuca o do sistema termina anormalmente,

os arquivos de Indices podem vir a ficar desatualizados ou apresentarem erros. A

reindexacão corrige esses problemas.

A eliminacão efetivarnente apaga do disco os registros excluIdos de todos

os cadastros do sistema, liberando todo o espaco ocupado anteriormente por eles

no disco.

Retomando a sequência natural de nossa explicacao, lembramos que após

pressionado o botão, aparece a tela Reorganizacão de Dados. Ela contém urn

ünico item de menu: Arquivo. Clicando-se sobre este item, abrir-se-á urn menu

corn sete opcoes.

Uma delas e Sair, que nos leva de volta a tela de Controle de Acesso do

sistema.
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Duas das opcOes realizam diversos testes nos cadastros e tabelas e apontarn

erros, caso os encontrern. Estas opcoes trazem no tItulo o texto "Teste de

estrutura de tabelas e Indices". Urna delas, "Dados Atuais", refere-se aos dados

correntes do sistema e a outra, "Arquivos Mortos", a todos os arquivos mortos

porventura existentes no sistema. Caso sejam apontados erros após a execucão

destas dims opcOes, o. usuário deverá tentar repará-los usando as duas opcoes

descritas a seguir.

Em caso de perdas parciais de dados, duas outras opcOes são responsáveis

por tentar reconstruir os cadastros e tabelas, bern como seus Indices. Estas opcoes

trazem no tItulo o texto "Reconstrução de tabelas e Indices". Uma delas, "Dados

Atuais", refere-se aos dados correntes do sistema e a outra, "Arquivos Mortos", a

todos os arquivos mortos porventura existentes no sistema.

Finairnente, duas outras opcOes realizam a impressão de relatOrios que

apontam todos os erros ou ocorréncias gerados durante a utilizacão das quatro

opcOes anteriormente descritas. Estas opcOes são "Imprimir erros" e "Imprimir

ocorrências" e devem estar conjugadas corn a escoiha feita pelo usuário na caixa

"Visualizar". Nesta caixa o usuário opta por ver sornente os "Erros" ou o

"Registro cornpleto de ocorrências"
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