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1. APRESENTAçAO

0 Sistema de Apoio Parlarnentar - SISAP - foi criado a partir da necessidade de se

oferecer ao gabinete parlarnentar urna forma segura e eficaz de armazenamento e

recuperaçao de informacOes cadastrais dos contatos e da base poiftica representada pelo

Deputado, auxiliando-o no acompanharnento da evoluçao de seu mandato parlarnentar.

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

cadastramento de pessoas fisicas e jurIdicas e ao controle do atendirnento a solicitacOes.

Para otimizar a utilizacao dos cadastros, o SISAP oferece alguns recursos auxiliares, corno

a realizaçao de pesquisas, ernissão de relatórios, etiquetas e malas-diretas, além de

estatisticas dos cadastros e verificaçao de duplicidade de registros.

Desta forma, tern-se corno benefIcios o arrnazenarnento mais bern estruturado e

padronizado dos dados, rnaior agilidade na consulta e no cruzarnento das informacoes

armazenadas e major organizacao do trabalho. 0 gabinete ganha eficácia no

acompanhamento e atendimento das solicitacOes e major embasamento para a tornada de

decisOes.

Este manual pretende a capacitacao do leitor na operacao do sistema, bern corno

procura orientá-lo na sua utilizacao, de maneira a possibilitar seu máximo

aproveitarnento.
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2. A NOVA VERsAO

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

procurando adaptar-se as novas realidades dos gabinetes e aos avanços tecnológicos. A

versão 3.0 trabaiha sobre a plataforma Windows, proporcionando ao usuário benefIcios

tais corno:

• interface mais amigável, corn arnbiente grafico e uso de mouse, fcones, botOes, caixas de

dialogo, etc.;

• arnbiente multitarefa, que possibilita abrir e trabaihar corn vários programas

sirnultanearnente;

• acesso multiusuário, perrnitindo, através da Rede Corporativa da ALMG, a mais de urn

operador cadastrar e consultar os cadastros, ao mesmo tempo.

Também a partir desta versão, o SISAP disponibiliza separadamente os cadastros

de Pessoas Fisicas e de Pessoas Jurfdicas, de maneira a permitr a inclusão de informacOes

especIficas a cada urn desses cadastros, como a data de nascimento de urna pessoa ou o

CGC de uma organizacao.

Outra novidade do SISAP 3.0 é a arnpliacao dos recursos de selecao e ordenacao

dos registros em relatOrios e pesquisas, que podern ser feitas corn base em vários campos.

0 usuário pode tarnbérn, a partir desta versão, criar seus próprios rnodelos de relatórios e

pesquisas, conforrne sua necessidade.

0 enfoque na recuperacao das inforrnacOes tambérn foi ampliado, corn a

possibilidade da criação de tabelas organizadas por categorias, o que facilita sua

estruturaçao e, consequenternente, a dos cadastros tarnbérn.
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3. CoNcElTos BAslcos

Antes de iniciarmos as explicacOes sobre o funcionarnento do SISAP 3.0, e

oportuno relembrar alguns conceitos do Windows, descrevendo-os no contexto do

SISAP, e definir outros termos usados neste manual.

• Janela: e uma porcao retangular da tela, delimitada e identificada por urn titulo na sua

barra superior. Apenas uma janela pode estar ativa a cada vez, e somente ela a acao do

mouse ou teclado ira afetar.

Barra de TItu10 é a primeira linha da janela e apresenta o seu nome.

• Barra de Menu: é urn outro componente da janela, e fica posicionada abaixo da barra

de tftulo, contendo os menus de opcOes disponIveis. Nern toda janela tern barra de

menu.

• Menu e Submenu: são listas corn opcOes, tanto para acesso as telas dos diversos

cadastros, quanto para seleçao e execucao de cornandos.

Barra de Status: é a ültima linha da janela e apresenta inforrnaçOes gerais e

indicadores de ativacao das teclas INS, CAPS LOCK e NUM LOCK, alérn de urn

relogio. Nern toda janela tern barra de status.

• Caixa de dialogo: quando o sistema precisa de mais informacOes para executar urn

determinado cornando, ele abre urna caixa de dialogo, que também e urna janela, corn

opcOes para serern definidas para que o comando seja executado.

• Ponteiro do mouse: é o indicador na tela da posicao do mouse. Ele pode adquirir

vários formatos (seta, barra vertical, ampulheta), conforrne a posicao do ponteiro na

tela ou a acao que está sendo executada pelo computador.

• Ponto de inserção: barra vertical que mostra onde você está dentro de urn campo. Ele

marca o lugar onde aparecerá a informaçao digitada.
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14	 MANUAL DO SISAP3.O

Campo: é o espaco reservado a digitacao de dados especIficos, tais corno norne,

logradouro, tipo de solicitacao, etc., podendo ser tabelado ou nao. Campo tabelado e

aquele que so pode ser preenchido corn urn codigo existente em urna tabela especifica

do SISAP. Ja o campo nao tabelado é de livre digitacao. Os campos podem ser

numéricos (aceitarn apenas nürneros) ou alfanuméricos (aceitam nümeros, letras e

outros caracteres).

• Tabela: e uma lista de pares Codigo, Descricao, 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 descricao aparece, autornaticarnente, após

a sua confirmaçao.

• Registro: é o conjunto de carnpos que identifica urna ünica pessoa (fisica ou juridica)

ou uma ünica solicitaçao.

• Cadastr e o conjunto de todos os registros de urn rnesrno tipo (pessoas fIsicas,

pessoas juridicas ou solicitacoes).

3.1. CON VENcOES

3.1.1. MOVIMENTOS COM 0 MOUSE

• Clique-duplo: posicionar o ponteiro do mouse no lugar indicado e pressionar,

rapidarnente, duas vezes o botao esquerdo do mouse. Este movirnento e usado

cornumente para executar algurn comando de maneira rápida.

• Clique-simple posicionar o ponteiro do mouse no lugar indicado e pressionar uma

vez o botao esquerdo do mouse. Este movimento é usado comurnente para selecionar

algum comando, ou objeto, ou acionar urn botao presente em algurna janela.

• Arrastar-e-soltai- posicionar o ponteiro do mouse no lugar indicado, pressionar o

botao esquerdo e mantê-lo pressionado enquanto se arrasta o mouse ate o destino para

então soltá-lo. Comumente usado para mover ou copiar o objeto selecionado.
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CONTEITOS BAsicos

3.1.2. MENU

• opção esbranquecida: o cornando não está disponfvel, ou seja, nao e possivel executá-

lo naquele contexto.

• Reticéncias ( ... ) apOs uma opcao: urna caixa de dialogo aparecerá ao selecioná-la, ou

seja, o SISAP solicita outras informaçoes antes de executar o comando.

• Marca de verificacao ( V ) a esquerda da opção: o comando está ativo. Para

desativá-lo, basta selecioná-lo novarnente e a marca de verificaçao desaparecera. Para

ativá-lo novamente, o procedimento é o mesmo.

• Marca de triangulo ' 	 a direita da opção: urn menu em cascata aparece ao

selecioná-la.

• Tecla de ataiho: cornbinaçao de teclas que executa urna funçao. Alguns comandos de

menu possuem teclas de ataiho, que são apresentadas a sua frente no menu.
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4. ACESSANDO 0 SISAP

Para acessar o SISAP, voce precisa iniciar o Windows e abrir a janela de grupo

SISAP 3.0. Os Icones de aplicativos Reindexacao, Manutençao, Gerar Arquivo para

Cartöes e Gravar Cartoes, além do próprio Icone do sistema SISAP, compOem o grupo

SISAP 3,0, conforme mostra a figura abaixo.

Estes aplicativos são auxiliares do SISAP e cada urn tern uma funçao especIfica

para o sistema. Você poderá obter rnais informacoes sobre esse assunto no Capftulo 16,

"Aplicativos Auxiliares".

ti	 Para Cait5es

Aceasórian	 Rede	 Aplicalivoc	 Microsoft	 Principal
Office

Dê urn clique-duplo no Icone SISAP para iniciar o sistema.
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18	 MANUAL DO SISAP 3.0

4.1. SENHA

Ao iniciar o SISAP, a prirneira janela que aparece é a de Controle de Acesso.

Sornente usuários autorizados podern acessar o sisterna. Por isso, esta janela exibe dois

carnpos a serern preenchidos corn o codigo do usuário e sua senha, respectivarnente.

Digite então estes dois campos, pressionando ENTER ao firn de cada urn.

Caso o codigo do usuário ou a senha nao confirarn, o SISAP rnostrará urna mensagern

avisando que o usuário informado nao está autorizado a acessá-lo e voltará para o carnpo

do usuário, caso contrário, ele o curnprirnentath e disponibilizara os seguintes botOes:

Prosseguir para entrar efetivarnente no sisterna, exibindo a janela principal do

SISAP.

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

• Arquivo Morto: para pesquisar Os registros gravados no arquivo rnorto. Este botao

estará disponivel apenas para o Administrador do Sisterna, responsável pela criação

dos arquivos rnortos. Veja rnaiores detaihes sobre Administrador do Sisterna, no

CapItulo 13, "Menu Utilitários".

0 botão Sair, que finaliza a execuçao do SISAP, estará sempre disponIvel.
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Ao se clicar o botão Alterar Senha, como o próprio nome diz, e aberta urna janela para

que voce possa efetuar a mudança de sua senha. Para isso, digite a nova senha duas vezes,

para que sua digitacao seja confirmada. Para confirmar a troca de senha, clique no botao

Alterar. Para desistir, clique no botao Cancelar, tanto urn quanta o outro fazem corn

que a janela de Controle de Acesso seja novamente exibida.

Ao clicar a botao Prosseguir, a janela principal do SISAP e exibida, corn a barra

de menus para você escoiher urna de suas opcOes. As opcOes de menus podern ser acessos

aos diversos cadastros do SISAP ou comandos ou, ainda, subrnenus de cornandos

adicionais.

A janela principal do SISAP e apresentada abaixo. Nela estão apontados as barras

de tItulo, os menus e a barra de status, explicados anteriormente.

Barra

Barra de Status
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lahelas
.un.iiIta c	 .. ALl IT

Pessoas Juridicas ALT+J
Soiicitacöes	 ALT+S

lotais de Registros

Sair	 ALTI-R

TCTRL+C

 CTRL+V

5. MENUS E SUBMENUS

0 acesso aos diversos módulos do SISAP se dá através de menus e submenus,

facilitando a sua identificacao. Sao sete menus que possibilitarn desde o acesso aos

cadastros ate a utilizacao de ferramentas que otimizam a operacão do sistema.

0 SISAP e composto pelos seguintes módulos:

uIrf

riar Aiquivo Morto...
xcIuir Arquivo Morto...

Catálogo de -e CEis ALT+P

Ic ci as

OLdenaçes...

Ambiente

Manutençn

lleinrlexaçao	 Erocurar Ajuda sabre

•. 11111 1TT.iu	 Sobre o SISAP

Para que se entenda meihor a estrutura do SISAP, apresentamos abaixo uma

descriçao geral de sua hierarquia de menus e submenus e suas respectivas funcOes básicas.

Os capftulos subsequentes abordam em detaihe cada Menu.
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22	 MANUAL DO SISAP 3.0

MENU CADASTROS

• Pessoas FIslcas: permite a inclusão, alteracao, exclusao, consultas, estatIsticas, ernissão

de relatórios e mala-direta de pessoas;

• Pessoas JurIdicas: permite a inclusão, alteraçao, exclusão, consultas,estatisticas,

ernissão de relatórios e mala-direta de organizacOes (orgaos, associacOes, empresas,

etc.);

• Sollcltacoes: permite a inclusão, alteraçao, exclusão, consultas, estatisticas e emissão

de relatórios de solicitacoes feitas por pessoas ou organizacOes, bern corno de mala-

direta para as mesmas;

• Totals de Reglsrros: permite a verificaçao dos totais de registros existentes, os

exciuldos e a ültirna nurneraçao de cada cadastro;

• Salr sai do prograrna e volta ao Gerenciador de Prograrnas do Windows,

MENU TABELAS

• Consulta e Edlcao: permite a inclusão, alteração e exclusão de itens nas diversas

tabelas do sisterna.

• Relatórlos: perrnite a impressão de tabelas.
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MENU EDITAR

Recortar transfere o conteüdo selecionado do campo para a Area de Transferência do

Windows.

• Cop/ar. transfere uma cópia do conteüdo selecionado do campo para a Area de

Trasferência do Windows.

Go1ar transfere o conteüdo da Area de Transferência do Windows para o campo

selecionado

MENU c0NFIGURAcOEs

• Opcoes de edicao: disponibiliza algumas opcOes para otimizar a manutençao dos

cadastros, tais como realizar a verificaçao de homOnimos on-line, repetir o conteüdo

dos campos no próximo registro, pedir a confirmaçao das alteraçOes nos campos e nos

registros ou ativar o beep (para avisar que a ültima posicao do campo foi preenchida).

• Teclas: permite a programacao de combinaçoes de teclas de funcao para agilizar a

digit acao.

• Ordenacöes: permite definir a ordenacao padrao dos cadastros de Pessoa FIsica, Pessoa

Juridica e SolicitaçOes e das Tabelas.

• Amb/ente: permite a definicao do papel de parede, barra de status e do relógio.
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24	 MANUAL DO SISAP 3.0

MENU UTILITARIOS

• Etiqueras Aleatórias: permite a irnpressao de etiquetas idênticas corn conteüdo

determinado pelo prOprio usuário.

• Criar Arquivo Morto: permite separar do cadastro os registros de solicitacaes de urn

determinado perIodo, corn a criacao de urn arquivo separado para guarda-los,

• Excluir Arquivo Morto: perrnite apagar, irreversivelmente, urn arquivo rnorto;

• Catalogo de CEPs: abre o prograrna CEPCERTO, para procura de CEPs (sornente

disponivel quando ele está instalado).

MENU MANUTENcAO

• Reindexacao: recria os arquivos auxiliares de fndice utilizados pelo sisterna.

• Eliminacao: perrnite a elirninacao definitiva (fisica) dos registros exciuldos dos

cadastros, liberando espaco ern disco.

• Usuários: perrnite o cadastrarnento e o descadastrarnento de usuários no sisterna,

alteraçao de senha e nIvel de acesso dos mesmos.
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MENUS E SUBMENUS	 25

MENU AJUDA (?)

• Conteádo: exibe urna lista de topicos de Ajuda on-line.

Procurar ajuda sobre: exibe urna caixa de dialogo para localizar informaçoes sobre

urn determinado topico do SISAP.

• Sobre o SISAP3.0:exibe inforrnacOes sobre o Sisap (versao, ano, etc.).

5.1. ESCOLHENDO UM COMANDO DE MENU

Para abrir urn menu, pressione o botao do mouse sobre o nome desejado.

Aparece, entao, urna lista corn as opcOes que cornpOem aquele menu e você pode entao

escoiher uma delas pressionando o botao esquerdo do mouse sobre o rnesmo. Você pode,

ainda, selecionar o menu ou submenu a partir da letra sublinhada na opcao

correspondente. A próxirna figura ilustra isso que foi dito.

5olicitaçe	 ALT+S

lotais do Reqistros

Salt	 ALT.RPara escoiher uma
opcao, basta clicar
sobre o nome ou

digitar a letra
sublinhada ou, ainda,
pressionar 0 corijunto

de teclas de ataiho
indicada na frente do

mesmo.

Para fechar urn menu sem escoiher urna opcao, clique novamente sobre o norne de

menu ou em qualquer parte fora da lista.
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6. MENU CADASTROS

Este capitulo apresenta os três cadastros que compOern a base de dados do SISAP,

a saber: Cadastro de Pessoas Fisicas, Cadastro de Pessoas JurIdicas e Cadastro de

Solicitacoes. Além destes cadastros, ha também o comando lotais de Registros, que

fornece, de cada cadastro, o nümero do ültimo registro incluido, a quantidade de

registros existentes e o nümero de registros ja exciuldos.

Os cadastros são acessados a partir de uma janela que apresenta o conteüdo de urn

registro por vez. Estas janelas são padronizadas quanto a forma de entrada dos dados,

bern corno quanto a ativacao das demais operacOes possIveis, procurando assim facilitar o

uso do sistema.

Veja, na figura abaixo, os elementos que as janelas dos cadastros tern em cornurn.

Sua interface será descrita em seguida.

BotOes de
movimentação

BotOes de
recurso
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6.1. INTERFACE DA JANELA PADRA0 DE CADASTRO

Como todo aplicativo "for Windows", o SISAP faz uso de recursos de interaçao

corn o usuário, tais como botOes de cornando e Icones, caixas de verificaçao e caixas de

list agem drop-down.

Apresentamos, a seguir, todos os botOes e caixas utilizados nas janelas de

cadastro, e suas respectivas finalidades.

• Botoes de comandos:

Incluir: permite a inclusão de urn novo registro no cadastro. Ao ser acionado, este

botao faz corn que os campos sejam esvaziados para receberem os dados a serem

digitados e muda o botao Modificarpara Gravar.

Modificar: possibilita a alteracao do registro sendo exibido na janela. Ao ser

acionado, este botão passa a se denorninar Gravar, para que, alterados os carnpos, o

registro possa ser gravado.

Cancelar: cancela a inclusao ou a modificacao sendo feita no mornento.

Excluir: exclui o registro sendo exibido. A exclusão e definitiva, ou seja, não ha

comando que faça a operacao inversa.

• Botöes de recursos:

Ordenacao: abre uma caixa de listagem drop-down para a escoiha do campo que ira

ordenar a exibicao do cadastro através de botOes de movimentaçao e consulta, vistos

adiante.

Procura: abre a caixa de dialogo para você procurar urn registro, corn base no valor de

urn campo que e o que está ordenando o cadastro no momento.

Consulta: apresenta Os campos de todos os registros em forma de planilha (linhas e

colunas), seguindo a ordenacao selecionada.
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Pesquisa: abre a janela de montagem e visualizaçao de pesquisas, que são consultas de

subconjuntos do cadastro, corn base em critérios de seleção e ordenaçao de registros

informados.

Impressão: abre a caixa de dialogo para voce solicitar impressOes, que podem ser de

relatórios, mala-direta (etiquetas e geraçao de arquivos de dados para mesciagem de

cartas), estatfsticas ou checagens de duplicidade. Assim como nas pesquisas, critérios

de seleçao de registros e ordenacoes podem ser especificados.

• Botöes de movimentação:

III Exibe o ültimo registro.

' Exibe o próximo registro.

I Exibe o registro anterior.

II Exibe o primeiro registro.

6.2. Uso DE TECLAS ESPECIAIS

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

principais teclas são:

• Teclas de movimentação e preenchimento de campos:

ENTER: nos campos de livre digitaçao, pula o cursor para o próximo campo,

confirmando seu conteüdo.

TAB: pula o cursor para o próximo campo, qualquer que seja o tipo de carnpo,

confirmando seu conteüdo.

SHIF + TAB: pula o cursor para o campo anterior, qualquer que seja o tipo de campo,

confirmando seu conteüdo.

BARRA DE EsPAco: ativa/desativa a selecão de caixas de verificação.
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SETAS HORIZONTAIS E VERTICAlS: movirnentam o cursor para o prOxirno

campo (setas a direita e abaixo) ou para o campo anterior (setas a esquerda e acima).

Quando o cursor estiver posicionado num campo de lista drop-down, a seta apresenta

urna a urna as opcOes desta lista, bastando pular para o próximo campo (corn a tecla

TAB) que a opcao rnantida naquele carnpo será confirrnada.

• Teclas de ataiho:

ALT + T: abre a janela de Tabelas.

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

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

ALT + S: abre a janela do Cadastro de Solicitacoes.

ALT + P: abre o programa CEPCERTO,

ALT + R: sai do sisterna.

Fl: abre a janela de ajuda on-line.

6.3. PREENCHIMENTO DOS CAMPOS

Os campos dos cadastros do SISAP são fáceis de serern preenchidos, variando

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

• Campos livres. SãO OS campos que aceitarn qualquer informaçao digitada. Por

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

• Campos tabelados: SO Os campos que sornente aceitam urn codigo pré-definido em

tabela. São exernplos os campos de Municfpio, Cargo, Profissao, Partido, Orgao e

Grupo do Cadastro de Pessoas FIsicas.

• Campos de opçöes: SãO OS campos em que você escoihe urna entre as opcOes

disponiveis. São as listas drop-down e as caixas de verificação.

ALMG/GIN



Este é urn campo de
opcOes. Voce

seleciona a op
desejada da list;

opcOes. Estes são
exemplos de

campos Iivres.
Você digita 0
seu conteüdo.Estes campos são

tabelados. Vocé
digita o codigo e
entao o descritor
aparece logo na

frente.
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Veja, abaixo, os tipos de campos na janela de Cadastro de Pessoa FIsica:

6.3.1. TABELAS

As tabelas do SISAP são montadas pelo usuário e reünem todos os codigos que

podern ser usados nos diversos campos tabelados do sisterna, juntamente corn suas

descriçOes. A tabela MunicIpio, por exemplo, contém os nomes dos municIpios e urna

codificacao que os identifica. Assirn, quando vocé preencher o campo Municfpio,

digitara o codigo do rnunicIpio que deseja. Você poderá obter rnais inforrnacOes sobre

este assunto no Capftulo 10 "Menu Tabelas".

Apresentarnos, abaixo, as tabelas do SISAP, procurando agrupa-las de acordo

corn a sua utilizaçao no sisterna:

• Tabela de MunicIplo: a tabela MunicIpio é utilizada nos três cadastros, para

identificar o rnuncIpio da pessoa ffsica, pessoa jurIdica e de origem ou interesse da

solicit açao,

• Tabela de Orgao: a tabela Orgao é, na verdade, o práprio Cadastro de Pessoas

J urIdicas, utilizado pelos Cadastros de Pessoas Fisicas e de SolicitacOes para identificar,
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respectivamente, em qual órgao a pessoa trabaiha ou para qual órgao foi encaminhada

a solicitacao.

• Tabelas de Cargo, Profissão, Partido: são tabelas de uso exciusivo do Cadastro de

Pessoas FIsicas,

• Tabela Grupo: a tabela Grupo e utilizada nos Cadastros de Pessoas FIsicas e de

Pessoas JurIdicas e procura identificar as pessoas ou organizacOes por segmentos que

possibilitem a sua fácil recuperacao (ilderes, forca sindical, etc.).

• Tabelas de Tipo de Pessoa JurIdica: especIfica do Cadastro de Pessoas JurIdicas,

procura agrupar as pessoas juridicas por tipo de constituicao (associacOes, empresas

privadas, órgaos do governo, etc.).

• Tabelas de Tipo de Solicitacao, Expediente e Situacao: especIficas do Cadastro de

Solicitacoes agrupam as solicitacOes, respectivamente, por assunto (educacao, saüde,

etc.), pela forma como chegaram ao gabinete (carta, telefonerna, etc.) e pelo status (se

resolvida, pendente, etc.).

• Tabela de Pessoas do Ga bin ete: e utilizada pelo sistema para identificar o

funcionário do gabiente responsável pelo andamento da solicitação.

6.3.1.1.Para informar urn carnpo tabelado:

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

b) Digite o codigo referente ao campo ou tecle ALT+ T e a janela de tabelas e

apresentada na tela, tendo ja selecionada a tahela referente ao campo em que o cursor

está posicionado. Dê urn duplo clique no codigo desejado ou posicione o cursor no

codigo e escoiha o botao Selecionar.

© Dica: Se o cOdigo nao estiver cadastrado, você poderá inclul-lo imediatarnente na

tabela, conforme explicado no Capitulo 10 "Menu Tabelas". Os codigos tabelados tern

urn tamanho rnáxirno de 5 caracteres.

6.4. CADASTRO DE PESSOA FIsIcA
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0 Cadastro de Pessoas FIsicas armazena informaçOes para mala-direta

(enderecamento), informaçOes profissionais (cargo, árgao, ocupacao atual, profissão) e

informaçoes pessoais (data de nascimento, apelido, partido) das bases poifticas

representadas pelo Deputado, em duas telas distintas: a primeira acondiciona os dados

principais (enderecamento e pessoais), e a segunda registra os dados complementares

(partido, profissão, apelido, etc.).

Veja as duas telas de pessoas fisicas abaixo:
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6.4.1. IDENTIFICANDO Os CAMPOS DO REGIS TRO DE PESSOA FISICA

A primeira janela do Cadastro de Pessoas Ffsicas apresenta as inforrnacOes

básicas da pessoa, enquanto que a segunda janela, visIvel ao se acionar o botao Dados

Complementares, apresenta informacOes mais especificas e menos frequenternente

preenchidas, como cargo, profissão, etc. Descrevemos, abaixo, todos os seus campos:

6.4.1. 1.Primeirajanela:

• Nome do Campo: Nürnero

Caracteristicas: Obrigatorio, numérico, de preenchirnento autornático pelo sisterna.

Conteádo : Nürnero de cadastro da pessoa fisica, que a identifica. Quando urn

registro e elirninado, o seu nürnero tarnbém e exciuldo do cadastro, não podendo ser

reaproveit ado.

• Nome do Campo: Tratarnento

CaracterIsticas: Não obrigatorio, alfanurnérico, livre digitacao de ate 15 caracteres.

Conteádo: Forma de tratarnento que será impressa na etiqueta e/ou mala-direta.

Quando não for preenchido, o sistema assumirá as seguintes forrnas:

=' Quando o campo "sexo" for preenchido corn F: "Jima. Sra."

=> Quando o carnpo "sexo" for preenchido corn M: "Jirno. Sr."

Quando o campo "sexo" nao for preenchido: "Ilrno(a). Sr(a)."

o Nome do Campo: Nome

CaracterIsticas: Obrigatorio, alfanumérico, de digitacao iivre de ate 40 caracteres.
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Conteádo: Nome completo da pessoa fIsica. 0 sistema possui urn mecanismo de

verificaçao on-line de homOnimos, que, após a digitacao deste campo, pesquisa o

cadastro e apresenta as pessoas cadastradas cujos nomes sejam iguais ao digitado. Isto e

ütil para se evitar o cadastramento repetido de pessoas.

© Dica: Esta opcao e ativada através pelo menu "Configuracoes - opcaes - homOnimos".

Veja maiores detaihes sobre a verificacao de homOnimos no Capftulo 12 "Menu

ConfiguracOes".

Nome do Campo: Sexo

CaracterIstica Nao obrigatorio, sob a forma de caixa de listagem drop-down.

Conteádo: OpcOes entre F(feminino), M (masculino) ou "em branco". Este campo

determina o campo "tratamento", quando o mesmo não for preenchido ou o sexo for

modificado.

Nome do Campo: Nascimento (data de)

CaracterIsticas: Não obrigatorio, numérico de ate 06 caracteres, ja incluldas as barras

de separacao.

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

aniversário (sem o ano de nascirnento).

o Nome do Campo: Critério

CaracterIsticas: Nao obrigatorio, alfanumérico, de livre digitacao de ate 8 caracteres. E

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

Conteádo: Qualquer informaçao que julgue importante que seja impressa na etiqueta.

Geralmente é usado para agilizar a separacao das etiquetas para envio ao correio.

© Dica: Quando não é preenchido, o sistema assume a data de aniversário da pessoa

ffsica (dia e rnês),

© Caso você não queira que o registro seja impresso em etiquetas ou malas diretas, basta

inserir urn asterisco (*) neste campo.
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. Nome do Campo: Logradouro

CaracterIsticas: Nao obrigatorio, alfanumérico, de livre digitacao de ate 40 caracteres.

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

etc.), nümero e complemento.

© Dica: Apesar de nao ser obrigatOrio, se näo for preenchido nao sera possfvel imprimir

etiquetas relativas ao registro.

Nome do Campo: Bairro

CaracterIsticas: Não obrigatorio, alfanumérico, de livre digitacao de ate 25 caracteres.

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

• Nome do Campo: CEP

CaracterIsticas: Nao obrigatorio, numérico, de ate 8 caracteres.

Conreádo: Cadigo de endereçamento postal da pessoa ffsica.

© Dica: Apesar de nao ser obrigatorio, se não for preenchido nao sera possIvel imprimir

etiquetas relativas ao registro.

Nome do Campo: Municfpio

CaracterIsticas: Obrigatorio, alfanumérico, tabelado.

Conteádo: COdigo do municIpio, pré-definido na tabela de Municipios. Ao

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

• Nome do Campo: Tipo de endereco

CaracterIsticas: Nao obrigatorio, sob a forma de caixa de listagem drop-down.

Conteádo: Opcoes entre R (residencial) ou C (comercial), 0 default e sempre "R". A

opcao "C" inclui, nas etiquetas impressas, o campo "Orgao".
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• Nome do Campo: Apenas correspondências pessoais

CaracterIsticas: Nao obrigatorio, sob a forma de caixa de verificacao.

Conteádo: Indica que a pessoa fisica deverá receber apenas correspondencias

pessoais, tais corno cartOes de aniversário, etc. (na irnpressao de etiqueta e geracao de

arquivo de mala-direta, é possIvel selecionar os registros corn base neste campo).

Observacao: Este carnpo é ütil quando se tern no cadastro rnais de urna pessoa corn o

rnesrno endereco. Neste caso, define-se urna ünica pessoa que receberá todas as

correspondencias nao pessoais (como jornais, comunicados, cartOes de natal, etc.) e as

dernais, corn este campo rnarcado, receberao apenas as correspondências pertinentes a

cada urna especificarnente (cartOes de aniversário, respostas sobre pedidos, etc.).

© Dica: Corn urn clique-simples no mouse ou pressionando a tecla barra de espaco sobre

a caixa de verificacao você ativa/desativa este carnpo.

• Nome do Campo: Telefones

CaracterIsticas: Nan obrigatorio, alfanumérico, de livre digitacao de ate 13 caracteres,

cornposto por dois campos idênticos.

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

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

• Nome do Campo: Grupo

CaracterIsticas: N ao obrigatorio, tabelado.

Conteádo: Codigo do grupo, pre-definido na tabela "Grupo". Ao confirmar seu

preenchirnento, o norne do grupo aparece ao lado do carnpo.

© Dica: Este carnpo possibilita definir segrnentos ou grupos de registros. Criando urna

tabela consistente, voce poderá identificar todo o seu cadastro de Pessoas Fisicas e de

Pessoas JurIdicas, a partir de agruparnentos especIficos (ex: correligionários, lideranca,

eleitor, etc). Maiores informaçoes sobre a tabela "Grupo" você enconta no Capftulo 10

"Menu Tabelas".
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• Nome do Campo: Observacoes

CaracterIsticas: Nao obrigatorio, alfanumérico, de livre digitacao de ate 100

caracteres.

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

nao para ser colocada nos demais campos disponIveis.

© Dica: A versão 3.0 permite que se faca filtragem de registros por este campo. Se você

fizer uso constante do mesmo, poderá fazer pesquisas de conteüdo mais facilmente

padronizando o seu preenchimento.

6.4.1. 2.Informacoes adicionais constantes dajanela:

Dados Complementares: 0 botao Dados Complementares abre a segunda janela de

inclusão de dados do Cadastro de Pessoas Fisicas, para voce preencher os demais

camp Os.

Sollcitacoes: 0 botao Solicitacoes abre uma janela de consulta para você visualizar os

dados das solicitaçOes porventura existentes daquela pessoa.

Ultima alteraçao: Esta informaçao e automática, indicando a ültima data de gravacão

do registro.

6.4. 1.3.Segundajanela:

• Nome do Campo: Apelido

CaracterIsticas Nao obrigatorio, alfanumérico, de livre digitacao de ate 15 caracteres.

Con teádo: Alcunha pela qual a pessoa e comumente conhecida. Você pode procurar

uma pessoa por seu apelido.
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Nome do Campo: Cargo

CaracterIsticas: N ão obrigatorio, alfanumérico, tabelado.

Conreádo: Codigo que identifica o cargo da pessoa, pre-definido na tabela "Cargo".

Ao confirmar seu preenchimento, a descriçao do cargo aparece ao lado do campo.

• Nome do Campo: Profissão

CaracterIsticas: Nao obrigatorio, alfanumérico, tabelado.

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

"Profissão". Ao confirmar seu preenchimento, a descricao da profissão aparece ao lado

do campo.

Nome do Campo: Partido

CaracterIsticas: N ao obrigatorio, alfanumérico, tabelado.

Conteádo: Codigo que identifica o partido politico ao qual a pessoa pertence, pré-

definido na tabela "Partido". Ao confirmar seu preenchimento, a descricao do partido

aparece ao lado do campo.

• Nome do Campo: Orgao de Atuacao

CaracterIsticas: Nao obrigatario, numérico, tabelado, impresso na etiqueta, abaixo da

"Ocupacao Atual", quando o tipo de endereco for "Comercial".

Con teüdo: Codigo que identifica o órgao em que a pessoa trabalha. 0 sistema busca

esta informaçao na tabela de Orgaos, que na realidade é o Cadastro de Pessoas

JurIdicas,
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Dica: Para voce incluir urn novo órgao scm sair do Cadastro de SolicitacOes, basta

pressionar as teclas ALT+ I e clicar o botao Incluir na janela de Tabelas. 0 Sisap

tratará esta inclusão corno nas demais tabelas e o codigo, de definicao automática,

corresponderá ac, nürnero de inclusão no Cadastro de Pessoas JurIdicas. Caso voce

queira inserir outras informaçOes, completando-o, basta entrar no Cadastro de Pessoas

JurIdicas e modificá-lo.

• Nome do Campo: Ocupacao atual/Encaminhamento

CaracterIsticas: Nao obrigatorio, alfanumérico, de livre digitacao de ate 40 caracteres,

impresso na etiqueta, logo abaixo do norne.

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

pessoa (ex: DD, Diretor-Superintendente) ou designando o responsavel pelo

recebirnento da correspondência (ex: "A/C Fulano de Tal").

6.4.2. USA NDO Os BOTOES DE COMA NDO

6.4.2.1.Para incluir urn novo registro:

a) Escoiha o botao Incluir. Urna nova janela e aberta e o campo "tratamento" fica

disponfvel para digitaçao, corn seu conteüdo todo selecionado (corn uma tarja escura

sobre o rncsmo). Quando o conteüdo de urn campo está selecionado, qualquer tecla

digitada o substitui.

b) Digitc o contcüdo dc cada carnpo, utilizando a tecla ENTER para pular para o

próxirno campo ou as teclas TAB para navegar no sentido horário c SHIFT+ TAB

para navegar no sentido anti-horário.

Dica: os campos de lista drop-down e caixa de verificaçao são acionados,

respectivamente, pelas setas e pela barra de espaco.

c) Escoiha o botao Dados Complement-ares se desejar preencher a segunda janela de

cadastramento. Terminado o preenchimento desta janela, escolha o botão Fecharpara

voltar a primeira janela.
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d) Preenchidos todos os campos desejados, voce pode escoiher o botão Gravar ou

Cancelar.

• Escoiha o botao Gravar para incluir novo registro no Cadastro de Pessoas

FIsicas. Uma janela corn a mensagem "Você confirma a inclusão?" pede para

você confirmar a inclusão deste registro.

• Escoiha o botao Cancelar se voce desistir da inclusao do registro. Urna janela

corn a mensagern "Os dados digitados serão perdidos! Você confirma o

cancelarnento?" pede para você confirmar o cancelarnento da inclusão.

e) Escoiha o botão Sim para confirmar ou Não para cancelar a gravaçao.

6.4.22.Para modificar urn registro existente:

a) Corn o registro em tela, escoiha o botao Modificar. A janela é aberta e o carnpo

"tratarnento" fica disponfvel para alteraçao (uma tarja escura sobre o campo indica que

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

Observacao: Se você digitar alguma coisa sobre urn campo selecionado, todo o

conteüdo deste campo e apagado. Portanto, se vocë quiser alterar apenas uma letra

errada ou coisa parecida, retire a seleçao do campo usando as teclas de seta, HOME ou

END e, em seguida, faca as alteracoes que desejar.

b) Alterados todos os carnpos desejados, voce pode escolher o botão Gravar ou

Can celar,

• Escolha o botao Gravar para gravar as alteracOes no registro no arquivo de

Cadastro de Pessoas Fisicas. Uma janela corn a mensagern "Você confirma as

modificacoes?" pede para você confirmar a alteracao deste registro.

• Escolha o botao Cancelar se você desejar cancelar as modificaçoes no registro.

Uma janela corn a rnensagern "Os dados digitados serão perdidos! Você

confirma o cancelamento?" pede para você confirmar o cancelamento das

modificacOes no registro.

c) Escoiha o botao Sim para confirmar ou Não para cancelar o comando.
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6.4.2.3.Para excluir urn registro existente:

a) Corn o registro em tela, escolha o botao .E `-ElI janela corn a mensagem "Os

dados serão retirados do cadastro! V exclusão?" pede para você

confirrnar a exclusão do registro do cadastro.

b) Escoiha o botao Sim para confirmar ou Não para cancelar o comando.

6.4.3. USA NDO OS BOTOES DE RECURSO

6.4.3.1.Parafechar ajanela de registros e sair do cadastro:

• Corn o mouse, escoiha o botao Sair.

• Corn o teclado, pressione a tecla ESC.

6432 Para ordenar o cadastro	 Nüme.o	 Li
Escolha o botao drop-down de Ordenacao para definir o campo que deverá ordenar o

cadastro.

Observacao: 0 cadastro e automaticarnente reordenado e os registros de mesmo

conteüdo são apresentados seguindo-se a ordem de sua inclusão no cadastro. Por

exernplo, a ordenacao por municIpio apresentará todos os registros ordenados pelos

codigos dos municIpios, estando os de mesmo codigo ordenados segundo a sequência

de sua inclusão no cadastro.

6.4.3.3. Para procurar per urn registro existente:

a) Escoiha o botao Procura e selecione o campo que deverá ordenar o cadastro, caso

queira realizar a procura por urn carnpo que nao seja o da ordenaçao atual do cadastro

(definido pela Ordenacao).
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b) Digite na caixa "Procurar por" o conteüdo do campo procurado. Se o campo for

tabelado, você pode teclar ALT+ I para visualizar na tela a tabela referente ao campo

e selecionar o codigo que deseja. 0 conteüdo do registro procurado será apresentada

na tela, logo em seguida.

C) Você pode, ainda, movimentar-se entre os registros do cadastro através dos botOes de

movimentaçao ate chegar ao registro desej ado.

6.4.3.4. Para consultar o cadastro:

a) Escoiha o botão Consultar. Uma planilha contendo todos os dados dos registros e

apresentada na tela, ordenada de acordo corn o carnpo definido corn o botao

Ordenacao,

b) Percorra a planilha usando as setas da barra de rolagern vertical (para visualizar os

registros seguintes) ou a barra de rolagem horizontal (para visualizar os demais carnpos

de cada registro).

6.4.3.5. Para pesquisar o cadastro:

0 comando de pesquisa tern por finalidade possibilitar ao usuário a visualizacao

de registros que atendam a determinados critérios, apresentando-os na tela em forma de

planilha de dados e ordenados pelos campos que o usuário determinar.

Este comando está detaihado no Capftulo 9 "Pesquisa".

6.4.3.6. Para imprimir:

0 comando de irnpressao tern por finalidade possibilitar ao usuário a irnpresso

de relatórios, mala-direta (etiquetas e arquivos de dados), estatisticas e relatórios de

duplicidade de registros.

Este comando está detaihado no CapItulo 8 "Impressao".
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6.5. PESSOA JuRthIcA

0 Cadastro de Pessoas JurIdicas armazena inforrnacoes para mala-direta

(enderecarnento), sobre a direcao executiva (name do responsável e respectiva posicao,

data de posse, etc.) e para cantata telefOnico (name do contato, telefones e fax) das

organizacOes corn as quais a Deputado mantérn algum relacionarnento. 0 Cadastro de

Pessoas Juridicas constitui, ainda, a Tabela de Orgaos que é acionada nos Cadastros de

Pessoas Fisicas e de SolicitacOes.

A janela do Cadastro de Pessoas Juridicas é a seguinte:

6.5.1. IDENTIFICANDO OS CAMPOS DO REGIS TRO DE PESSOA JURIDICA

0 Cadastro de Pessoas Juridicas utiliza-se de apenas urna janela para a entrada

dos dados. Esta janela apresenta algurnas informaçoes básicas da organizaçao, corno a

razão social, CGC, enderecamento e grupo ac, qual pertence, alérn de outras rnais

especificas, coma a name do responsável (respectiva posicao na empresa e tratamento) e

nome do contato, que possibilitam a identificacao e a escoiha do destinatário para a

impressao de mala-direta.
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Descrevernos, abaixo, cada urn dos campos que compOem a janela do Cadastro

de Pessoas Juridicas:

• Nome do Campo: Nürnero

CaracterIsticas: Obrigatorio, nurnérico, de preenchirnento automático pelo sistema.

Con teádo : Nümero de cadastro da pessoa jurIdica, que a identffica no sistema.

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

podendo ser reaproveitado.

• Nome do Campo: CGC

CaracterIsticas: Não obrigatorio, numérico, de 14 caracteres.

Conteádo: Codigo de cadastrarnento da ernpresa na Receita Federal. 0 SISAP realiza

duas checagens para conhirmaçao deste carnpo: na prirneira, os dIgitos verificadores (os

dois ültirnos) validarn o codigo (confirmam se ele realmente existe). Na segunda, é feita

urna verificacao de duplicidade de codigos (se este CGC ja está cadastrado em outro

registro).

• Nome do Campo: Razao Social

CaracterIsticas: Obrigatorio, alfanurnérico, de digitacao livre de ate 80 caracteres.

Conteádo: Nome oficial da organizacão. 0 sisterna possui urn mecanisrno de

verificacao on-line de homOnirnos, que, após a digitacao deste campo, pesquisa o

cadastro e apresenta as empresas cadastradas cujos nornes sejarn iguais ao digitado. Isto

e ütil para se evitar o cadastrarnento repetido de empresas.

© Dica: Esta opcao e ativada pelo menu "ConfiguracOes - opçOes - hornOnirnos", Veja

rnaiores detalhes sobre a verificaçao de hornOnirnos no CapItulo 12 "Menu

Configuracoes".

• Nome do Campo: Tipo

Caracter/sticas: ObrigatOrio, tabelado, de digitacao de ate 5 caracteres.
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Conteádo: Codigo do tipo de constituicao da empresa, pre-definido na tabela "Tipo

de Pessoa JurIdica". Ao confirmar seu preenchimento, a descricao do codigo aparece ac,

lado do campo.

• Nome do Campo: Contato

Caracteristicas: Não obrigatorio, alfanumérico, de livre digitacao de ate 40 caracteres.

Conteádo: Nome da pessoa de contato na empresa.

Nome do Campo: Responsável

CaracterIstkas: Nao obrigatorio, alfanumérico, de livre digitacao de ate 40 caracteres.

Conteádo: Nome da pessoa que responde oficialmente pela empresa.

• Nome do Campo: Posiçao

CaracterIsticas: Nao obrigatOrio, alfanumérico, de livre digitacao de ate 25 caracteres.

Pica disponIvel somente quando o campo Responsável estiver preenchido.

Conteádo: Cargo da pessoa indicada como responsável pela empresa.

• Nome do Campo: Posse (data de)

CaracterIsticas: Nao obrigatorio, numérico de ate 06 caracteres, já incluldas as barras

de separacão. Pica disponIvel somente quando o campo Responsável estiver

preenchido.

Conteüdo: Data de posse da ültima diretoria a qual a pessoa designada no campo

"Responsável" faz parte.

• Nome do Campo: Tratamento

CaracterIsticas: Nao obrigatorio, alfanumérico, de livre digitacao de ate 15 caracteres.

Fica disponIvel somente quando o campo Responsável estiver preenchido.

Conteüdo: Forma de tratamento ao responsável que deveth ser impressa na mala-

direta.
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• Nome do Campo: Correspondencia

CaracterIsticas: Não obrigatorio, sob a forma de caixa de listagem drop-down.

Conteádo: Determina a quem serão encaminhadas as correspondências eivadas àquela

organizacao. As opcOes são o Contato (e impresso nas etiquetas "Ilmo(a). Sr(a)," e o

nome do Contato, seguido do nome da empresa), o Responsável (e impresso nas

etiquetas o Tratamento e o nome do Responsável, seguido do nome da empresa) ou

Impessoal (e impresso nas etiquetas apenas o nome da empresa). A opcao default é

Responsável,

© Dica: Você pode, ainda, definir outro destinatário na hora da impressao. Por exemplo,

se voce determinou que o Contato receberá toda a correspondencia enderecada àquele

Orgao, porém quer mandar uma especialmente para o Responsável, o comando

Imprimir ihe dá esta opcao. Para maiores informaçOes, consulte o Capftulo 8

"Impressao",

Name do Campo: Logradouro

CaracterIsticas: Não obrigatorio, alfanumérico, de livre digitacao de ate 40 caracteres.

Conteádo: Endereco completo da empresa, incluindo tipo (a y., rua, alameda, etc.),

nümero e complemento.

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

etiqueta relativa ao registro.

• Nome do Campo: Bairro

CaracterIsticas Não obrigatorio, alfanumérico, de livre digitacão de ate 25 caracteres.

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

• Name do Campo: CEP

CaracterIsticas: Não obrigatorio, numérico, de ate 8 caracteres.

Conteádo: Codigo de enderecamento postal da empresa.
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© Dica: Apesar de nao ser obrigatorio, se não for preenchido nao sera possIvel imprimir

etiqueta relativa ao registro.

o Nome do Campo: MunicIpio

CaracterIsticas: Obrigatorio, alfanumérico, tabelado, de ate 5 caracteres.

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

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

Nome do Campo: Telefones

CaracterIsticas: Nao obrigatorio, alfanumérico, de livre digitacao de ate 13 caracteres,

composto por dois campos idênticos.

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

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

Nome do Campo: Fax

CaracrerIsticas: Nao obrigatorio, alfanumérico, de livre digitacao de ate 13 caracteres.

Conteádo: Nümero do fax, incluindo o DDD.

Nome do Campo: Grupo

CaracterIsticas: N ao obrigatorio, tabelado.

Conreádo: Codigo do grupo, pre-definido na tabela Grupo. Ao confirmar seu

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

© Dica: Este campo possibilita definir segmentos ou grupos de registros. Criando uma

tabela consistente, voce poderá ideritificar todo o seu cadastro de Pessoas Fisicas e

Pessoas Jurfdicas, a partir de agrupamentos especificos (ex: correligionarios, lideranca,

eleitor, etc).

Nome do Campo: Observaçoes

CaracterIsticas: Não obrigatorio, alfanumerico, de livre digitacao de ate 100

caracteres.
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Conteádo: Qualquer inforrnaçao acerca da empresa que voce julgue importante e que

nao possa ser colocada nos dernais campos disponIveis.

Dica: A versão 3.0 permite que se faca filtragern de registros por este campo. Se voce

fizer uso constante do mesmo, poderá fazer pesquisas de conteüdo mais facilmente

padronizando o seu preenchirnento.

6.5.1. 1.Inforrnacoes adicionais constantes dajanela

Solicitacoes: 0 botao Solicitacoes abre urna janela de consulta para voce visualizar os

dados das solicitaçoes existentes daquela organizacao.

(itima alreracao: Esta inforrnaçao e autornática, indicando a ültirna data de gravacao

do registro.

6.5.2. USA NDO OS BOTOES DE COMA NDO

6.5.2.1.Para incluir urn novo registro:

a) Escoiha o botão Incluir. Urna nova janela e aberta e o campo "CGC" fica disponivel

para digitacao e corn seu conteüdo todo selecionado (corn urna tarja escura sobre o

rnesrno). Quando o conteüdo de urn carnpo está selecionado, qualquer tecla digitada o

substitui.

b) Digite o conteüdo de cada campo, utilizando a tecla ENTER para pular para o

próxirno carnpo ou as teclas TAB para navegar no sentido horário e SHIFT+ TAB

para navegar no sentido anti-horário.

c) Preenchidos todos os carnpos desejados, você pode escolher o botao Gravar ou

Cancelar.

• Escoiha o botao Gravar para incluir novo registro no Cadastro de Pessoas

J urIdicas. Urna janela corn a mensagern "Você confirma a inclusao?" pede para

você confirmar a inclusao deste registro.
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• Escoiha o botao Cancelar se voce desistir da inclusao do registro. Uma janela

corn a mensagem "Os dados digitados serão perdidos! Você confirma o

cancelarnento?" pede para vocé confirmar o cancelarnento da inclusao.

d) Escoiha o botão Sim para confirrnar ou Não para cancelar a gravacao.

6.5.22. Para modjficar urn registro existente:

a) Corn o registro ern tela, escoiha o botao Modificar. A janela e aberta e o campo

"CCC" fica disponivel para alteracao (urna tarja escura sobre o carnpo indica que o

ponto de inserçao está posicionado nele e pronto para digitacao).

'Observacao: Se você digitar algurna coisa sobre urn campo selecionado, todo o

conteüdo deste carnpo e apagado. Portanto, se você quiser alterar apenas urna letra

errada ou coisa parecida, retire a seleçao do carnpo usando as teclas de seta, HOME ou

END e, ern seguida, faça as alteraçoes que desejar.

b) Alterados todos os carnpos desejados, você pode escoiher o botao Gravar ou

Can celar.

• Escolha o botao Gravar para gravar as alteracOes no registro no arquivo de

Cadastro de Pessoas Juridicas. Urna janela corn a rnensagern "Você confirma as

rnodificac(5es?" pede para você confirrnar a alteraçao deste registro.

• Escoiha o botão Cancelar se você desejar cancelar as modificaçoes no registro.

Urna janela corn a rnensagern "Os dados digitados serão perdidos! Você

confirrna o cancelarnento?" pede para você confirmar o cancelarnento das

rnodificaçoes no registro.

c) Escolha o botao Sim para confirmar ou Não para cancelar o cornando.
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6.5.2 3.Para excluir urn registro existente:

a) Corn o registro em tela, escoiha o boto Excluir. Urna janela corn a mensagern "Os

dados serão retirados do cadastro! Você confirma a exclusão?" pede para você

confirmar a exclusao do registro do cadastro.

b) Escoiha a botao Sim para confirmar ou Não para cancelar o comando.

6.5.3. USA NDO Os BOTOES DE RECUR SO

6.5.3.1.Parafechar ajanela de registros e sair do cadastro:

• Corn p mouse, escolha o botao Sair.

• Corn o teclado, pressione a tecla ESC.

653 2 Para ordenar o cadastro 	 Numero
111111

Escoiha o botão drop-down de Ordenaçao para definir o campo que deverá ordenar o

cadastro.

Observacao: 0 cadastro e automaticamente reordenado e as registros de rnesmo

conteüdo são apresentados seguindo-se a ordem de sua inclusao no cadastro. Por

exernplo, a ordenaçao por rnunicIpio apresentará todos as registros ordenados pelos

codigos dos municIpios, estando as de mesmo codigo ordenados segundo a seqUência

de sua inclusao no cadastro.

6.5.3.3. Para procurarpor urn registro existente:

a) Escoiha a botão Procura e selecione a carnpo que deverá ordenar a cadastro, caso

queira realizar a procura par urn campo que não seja a da ordenacao atual do cadastro

(definido pela Ordenacao).
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b) Digite na caixa "Procurar por" o conteüdo do campo procurado. Se o campo for

tabelado, voce pode teclar ALT+T para visualizar na tela a tabela referente ac, campo

e selecionar o codigo que deseja. 0 conteüdo do registro procurado será apresentada

na tela, logo em seguida.

c) Você pode, ainda, movimentar-se entre os registros do cadastro através dos botOes de

movimentacão ate chegar ao registro desejado.

6.5.3.4. Para consultar o cadastro:

a) Escolha o botao Consultar. Uma planilha contendo todos os dados dos registros e

apresentada na tela, ordenada de acordo corn o campo definido corn o botao

Ordenacao.

b) Percorra a planilha usando as setas da barra de rolagem vertical (para visualizar os

registros seguintes) ou a barra de rolagem horizontal (para visualizar os demais campos

de cada registro).

6.5.3.5. Para pesquisar o cadastro:

0 cornando de pesquisa tern por finalidade possihilitar ao usuário a visualizaçao

de registros que atendam a determinados critérios, apresentando-os na tela em forma de

planilha de dados e ordenados pelos campos que o usuário determinar.

Este comando está detalhado no Capitulo 9 "Pesquisa".

6.5.3.6. Para imprimir:

0 comando de impressao tern por finalidade possibilitar ac, usuário a impressao

de relatórios, rnala-direta (etiquetas e arquivos de dados), estatisticas e relatórios de

duplicidade de registros.

Este comando está detalhado no Capftulo 8 "Impressao".
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6.6. S0LIcITAcOEs

0 Cadastro de Solicitacoes armazena inforrnaçoes acerca dos pedidos que são

feitos ao Deputado diretarnente ou que chegam ao gabinete por carta ou telefone, por

exemplo. Alérn de cadastrar inforrnaçoes relativas a cada solicitacao em si, pode-se

registrar também quern fez o pedido e quem se beneficiará corn ele, para qual órgão o

pedido foi encaminhado, a localizaçao dos docurnentos a ele relativos nos arquivos do

gabinete, quern é o funcionário responsável no gabinete por acornpanha-lo, a sua situaçao

atual e, ainda, toda a sua trarnitaçao.

A janela do Cadastro de Solicitacoes é a seguinte:

6.6.1. IDENTIFICANDO OS CAMPOS DO CADASTRO DE soLIcITAçoEs

Assim corno o Cadastro de Pessoas FIsicas, o Cadastro de SolicitacOes utiliza-se

de duas janelas para a entrada dos dados. A primeira janela apresenta a maioria das

informaçoes sobre a solicitaçao, como o seu beneficiário e interessado, o nümero do

offcio do gabinete a ela referente e o órgao para o qual o ofIcio foi encarninhado, a

situacao atual do pedido e a data da sua soluçao final. Ja a segunda janela apresenta a

descriçao sucinta da solicitaçao e toda a sua trarnitaçao.
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Descrevernos, abaixo, cada urn dos campos que compOem as duas janelas do

Cadastro de SolicitacOes:

6.6.1.1. Primeirajanela:

• Nome do Campo: Nümero

CaracterIsticas: Obrigatorio, numérico, de preenchirnento automático pelo sisterna.

Conteádo: Nürnero de cadastro de solicitaçao, que a identifica no sistema. Quando

urn registro e elirninado, o seu nürnero tambérn e exciuldo do cadastro, não podendo

ser reaproveitado.

• Nome do Campo: Data

CaracterIsticas: Obrigatorio, numérico, de digitacao de ate 06 caracteres.

Conteádo: Data de entrada da solicitaçao no gabinete.

© Dica: Se você não digitar a data, o Sisap assume a data da primeira entrada dos dados.

• Nome do Campo: Soluçao Final (data de)

-	 CaracterIsticas: Nao obrigatorio, numérico, de digitacao de ate 06 caracteres, ja

incluIdas as barras de separacao.

Conteádo : Data em que a solicitaçao teve seu trârnite finalizado, seja corn soluçao

favorável ou nao.

Nome do Campo: Expediente

CaracterIsticas: Obrigatorio, alfanumérico, tabelado.

Conteádo: Codigo do tipo de expediente (a via através da qual a solicitaçao foi

iniciada tal corno telefone, carta ou ofIcio), pré-definido na tabela de Expediente. Ao

confirmar o preenchirnento do campo, a descriçao aparece ao lado do mesmo.

• Nome do Campo: Beneficiário - Tipo
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CaracterIsticas: ObrigatOrio, sob a forma de caixa de listagern drop-down.

Conteádo: Opcoes entre PF (Pessoa FIsica), PJ (Pessoa Juridica) e M (Municfpio).

Identifica o tipo de pessoa que e alvo da solicitacao, para determinar qual o codigo

deverá ser digitado no campo Beneficiário - Codigo (o campo descrito a seguir).

© Dica: Para que o rnunicfpio seja beneficiário, a solicitação deve beneficiar a populaçao

ou comunidade em geral e nao uma pessoa fIsica ou jurIdica individualmente.

Nome do Campo: Beneficiário - Codigo

CaracterIsticas: Obrigatorio, alfanumérico, de livre digitacao de ate 05 caracteres.

Conteádo: Codigo que identifica o nome do beneficiário. Ao ser confirmado o

codigo, aparecerá na caixa, logo abaixo deste campo, o nome completo do beneficiário,

referente ao codigo digitado.

Observacao: Este cOdigo pode ser tanto o nümero de registro de um dos Cadastros de

Pessoa Fisica ou JurIdica, como o codigo da tabela de MunicIpio. Se o beneficiário for

uma pessoa (fIsica ou jurIdica), o Sisap buscará o norne relacionado ac, codigo nos

Cadastros de Pessoas FIsicas ou Pessoas JurIdicas, respectivamente. Se o beneficiário

for urn municfpio, o Sisap buscará seu norne na tabela Municfpio.

© Dica: Você pode escoiher entre digitar o nome do beneficiário (na caixa de nome) ou

o seu codigo. Caso seja uma pessoa ffsica ou jurIdica ainda nao cadastrada, o Sisap

permite que você a cadastre imediatamente, abrindo a janela de registro determinada

pelo tipo de beneficiário.

• Nome do Campo: Interessado - Tipo

CaracterIsticas: Não obrigatorio, sob a forma de caixa de listagem drop-down.

Conteádo: Opcoes entre PP (Pessoa Fisica), PJ (Pessoa Juridica) e M (MunicIpio).

Identifica o tipo de pessoa a quem interessa informar sobre as tramitacOes da

solicitacao para determinar qual o codigo deverá ser digitado no campo Interessado -

Codigo (o campo apresentado a seguir).
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• Nome do Campo: Interessado - Codigo

CaracterIsticas Nao obrigatOrio, alfanurnérico, de livre digitacao de ate 05 caracteres.

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

codigo, aparecerá na caixa, logo abaixo deste campo, o norne completo do interessado,

referente ao codigo digitado.

11"Observaqdo: Este codigo pode ser tanto o mimero de registro de urn dos Cadastros de

Pessoas Fisicas ou Pessoas JurIdicas, corno o codigo da tabela de MunicIpio. Se o

interessado for urna pessoa (fisica ou jurfdica), o Sisap buscará o nome relacionado ao

codigo nos Cadastros de Pessoas Fisicas ou Pessoas JurIdicas, respectivarnente. Se o

interessado for urn rnunicIpio, o Sisap buscará seu norne na tabela MunicIpio.

© Dica: Você pode escoiher entre digitar o norne do interessado (na caixa de norne) ou o

seu codigo. Caso seja uma pessoa ffsica ou jurIdica ainda não cadastrada, o Sisap

perrnite que você a cadastre irnediatarnente, abrindo a janela de registro determinada

pelo tipo de interessado.

• Nome do Campo: MunicIpio

CaracterIsticas: Ohrigatorio, alfanurnérico.

Conteádo: Codigo do rnunicIpio envolvido no contexto da solicitaçao, pré-definido

na tabela de MunicIpio. Ao confirmar o preenchirnento do campo, o norne do

rnunicfpio aparece ao lado do rnesrno.

© 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.

• Nome do Campo: Bairro

CaracterIsticas Nao obrigatorio, alfanurnérico, de livre digitacao de ate 25 caracteres.

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

fazer pesquisa ou irnpressao segrnentada pelos bairros do rnunicIpio.
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© 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.

• Nome do Campo: Tipo de Solicit acao

CaracterIsticas: Obrigatorio, alfanurnérico.

Conteádo: Codigo do tipo de solicitacao, pre-definido na tabela de Tipo de

Solicitacao. Ao confirmar o preenchimento do campo, a descricao aparece ao lado do

mesmo.

• Nome do Campo: Orgao Destino

CaracterIsticas: N ão obrigatorio, alfanumérico.

Conteádo: Codigo do árgao, pré-definido na tabela de Orgaos. Ao confirmar o

preenchimento do campo, o norne do árgao aparece ao lado do mesrno.

Observacao: 0 Sisap busca o órgao destino no Cadastro de Pessoas Juridicas. A

tabela de Orgaos e, na verdade, urna listagem dos nümeros de inclusao do Cadastro de

Pessoas Juridicas e suas respectivas razOes sociais.

© Dica: Para você incluir urn novo Orgao sem sair do Cadastro de SolicitacOes, basta

pressionar as teclas ALT+T e clicar o botão Incluir na janela de Tabelas. 0 Sisap

tratará esta inclusao corno nas dernais tabelas e o codigo, de definicao autornática,

corresponderá ao nürnero de inclusão no Cadastro de Pessoas JurIdicas. Caso você

queira inserir outras inforrnacOes, completando-o, basta entrar no Cadastro de Pessoas

Juridicas e modificá-lo.

• Nome do Campo: Situacao

CaracrerIsticas: Obrigatorio, alfanumérico.

Conteádo: Codigo da situacao atual da solicitacao, pre-definido na tabela de

Situacao. Ao confirmar o preenchimento do campo, a descricao aparece ao lado do

mesmo.
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© Dica: Este campo deverá ser atualizado a medida que a solicitaçao tramitar,

identificando, assim, o seu status naquele momento.

Nome do Campo: Responsável

CaracterIsticas: Nao obrigatorio, alfanumérico, tabelado, de ate 5 caracteres.

Conteádo: COdigo do funcionário do gabinete responsável pelo acompanhamento da

solicitação, pre-definido na tabela Pessoas do Gabinete. Ao confirmar o

preenchimento do campo, o nome do responsável aparece ao lado do mesmo.

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

funcionário do gabinete, responsável por uma regiao ou assunto, por exemplo, poderá

imprimir relatórios e/ou pesquisar as solicitacOes sob sua responsabilidade.

Nome do Campo: Referência

CaracterIsricas: Nao obrigatOrio, alfanumérico, de Iivre digitacao de ate 15 caracteres.

Conteádo: Nümero da correspondencia expedida pelo gabinete ao Orgao destino da

solicitaçao.

© Dica: Se você padronizar a numeração (ex: OF 0001/97), voce podera fazer pesquisas

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

referindo-se ac, nümero de ofIcio do gabinete, será simples e rápido encontrar, no

cadastro, a solicitação referida.

6. 6.1.2.Informacoes adicionais constantes da 1'janela:

0 botao Descricao e Tramitaçaes abre a segunda janela do Cadastro de Solicitaçoes

para voce incluir mais informaçOes sobre a solicitaçao, a medida em que ela tramitar.

Ultima alteraçao: Esta informaçao é automática, indicando a ültima data de gravaçao

do cadastro,
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6.6.1. 3.Segundajanela:

• Nome do Campo: Descriçao e TramitaçOes

CaracterIsticas: Nao obrigatorio, alfanumérico, de Iivre digitacao sem limite de

caracteres.

Conteádo: Descriçao do pedido, seguido de todo o trârnite, através de texto

explicativo.

Observacao: A descricao é urn resurno do pedido, identificada pelo sisterna corno

sendo o 10 paragrafo digitado, enquanto que a tramitaçao e toda e qualquer

informacao sobre o pedido e sua evolucão, que sejam digitados nos paragrafos

subsequentes.

Dica: A descricao e cada entrada de dados (trârnite) devern ser digitadas em parágrafos

diferentes, separados por uma linha em branco. Fazendo isto, voce podera imprirnir,

por exemplo, relatOrios de solicitaçOes corn a descricao (resurno do pedido) e apenas a

ültima tramitaçao digitada.

6.6.2. USA NDO OS BOTOES DE COMA NDO

6.6.2. 1.Para incluir urn novo registro:

a) Escoiha o botao Incluir. Urna nova janela e aberta e o carnpo "data" fica disponivel

para digitacao e corn seu conteüdo todo selecionado (corn urna tarja escura sobre o

rnesrno). Quando o conteüdo de urn campo está selecionado, qualquer tecla digitada o

substitui.

b) Digite o conteüdo de cada carnpo, utilizando a tecla ENTER para pular para o

próxirno carnpo ou as teclas TAB para navegar no sentido horário e SHIFT+ TAB

para navegar no sentido anti-horário. Se voce pular este campo, ele será preenchido

corn a data atual.

c) Preenchidos todos os carnpos desejados, você pode escolher o hotao Gravar ou

Can celar.
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• Escoiha o botao Gravarpara incluir novo registro no Cadastro de SolicitacOes.

Urna janela corn a mensagern "Você confirma a inclusao?" pede para você

confirrnar a inclusão deste registro.

. Escoiha o botao Cancelar se você desistir da inclusão do registro. Urna janela

corn a rnensagern "Os dados digitados serão perdidos! Você confirma o

cancelarnento?" pede para você confirrnar o cancelarnento da inclusão.

d) Escolha o botão Sim para confirmar ou Não para cancelar a gravacao.

6. 6.2.2.Para modificar urn registro existente:

a) Corn o registro ern tela, escoiha o botao Modificar. A janela e aberta e o carnpo

"data" fica disponivel para alteração (urna tarja escura sobre o carnpo indica que o

ponto de inserçao está posicionado nele e pronto para digitacao).

'Observacao: Se você digitar algurna coisa sobre urn campo selecionado, todo o

conteüdo deste carnpo e apagado. Portanto, se você quiser alterar apenas urna letra

errada ou coisa parecida, retire a selecao do carnpo usando as teclas de set-,), HOME ou

END e, ern seguida, faca as alteraçoes que desejar.

b) Alterados todos Os campos desejados, você pode escoiher o bOtão Gravar ou

Can celar.

• Escoiha o botão Gravar para gravar as alteraçOes no registro no arquivo de

Cadastro de Solicitacoes. Urna janela corn a rnensagern "Você confirrna as

rnodificaçoes?" pede para você confirrnar a alteraçao deste registro.

• Escolha o botao Cancelar se você desejar cancelar as rnodificacoes no registro.

Urna janela corn a rnensagern "Os dados digitados serão perdidos! Você

confirrna o cancelarnento?" pede para você confirmar o cancelarnento das

rnodificacoes no registro.

C) Escolha o hotao Sim para confirrnar ou Não para cancelar o cornando.
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6.6.2. 3.Para excluir urn registro existente:

a) Corn o registro em tela, escoiha o botão Excluir. Uma janela corn a mensagern "Os

dados serão retirados do cadastro! Você confirma a exclusão?" pede para vocè

confirmar a exclusao do registro do cadastro.

b) Escoiha o botão Sim para confirrnar ou Não para cancelar o cornando.

6.6.3. USA NDO OS BOTOES DE RECURSOS

6.6.3. 1.Parafechar ajanela de registros e sair do cadastro:

• Corn o mouse, escoiha o botao Sair.

• Corn o teclado, pressione a tecla ESC.

6632Paraordenarocadastro	 INumero

Escoiha o botao drop-down Ordenacao para definir o campo que deverá ordenar o

cadastro.

'Observaçao: 0 cadastro e automaticarnente reordenado e os registros de mesrno

conteüdo são apresentados seguindo-se a ordem de sua inciusão no cadastro. Por

exemplo, a ordenacao por rnunicfpio apresentará todos Os registros ordenados pelos

codigos dos municIpios, estando Os de mesrno codigo ordenados segundo a sequência

de sua inclusão no cadastro.

6.6.3.3. Para procurar por urn registro existente:

a) Escolha o botao Procura e selecione o campo que deverá ordenar o cadastro, caso

queira realizar a procura por urn carnpo que nao seja o da ordenaçao atual do cadastro

(definido pela Ordenaçao).

b) Digite na caixa "Procurar por" o conteüdo do campo procurado. Se o campo for

tabelado, voce pode teclar ALT+ I para visualizar na tela a tabela referente ao campo
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e selecionar o codigo que desejar. 0 conteüdo do registro procurado será apresentada

na tela, logo em seguida.

c) Você pode, ainda, movirnentar-se entre os registros do cadastro através dos botaes de

rnovimentaçao ate chegar ao registro desej ado.

6.6.3.4. Para consultar o cadastro

a) Escolha o botao Consultar. Uma planilha contendo todos os dados dos registros e

apresentada na tela, ordenada de acordo corn o carnpo definido corn o botao

Ordenacao,

b) Percorra a planilha usando as setas da barra de rolagem vertical (para visualizar os

registros seguintes) ou a barra de rolagern horizontal (para visualizar os dernais campos

de cada registro).

6.6.3.5. Para pesquisar o cadastro	 I	 i
0 cornando de pesquisa tern por finalidade possibilitar ao usuário a visualizaçao

de registros que atendarn a deterrninados critérios, apresentando-os na tela em forma de

planilha de dados e ordenados pelos carnpos que o usuário deterrninar.

Este comando está detalhado no Capftulo 9 "Pesquisa".

6.6.3.6. Para imprimir:

0 comando de irnpressao tern por finalidade possibilitar ao usuário a impressao

de relatOrios, rnala-direta (etiquetas e arquivos de dados), estatIsticas e relatórios de

duplicidade de registros.

Este comando está detaihado no CapItulo 8 "Irnpressao".

ALMG/GIN



MODULOCADASTROS	 63

6.7. TOTAlS DE REG1STROS

Este comando permite a visualizacao dos cadastros em termos de quantidade de

registros existentes. E urn cornando ütil, uma vez que as numeraçOes dos registros,

quando exciuldos, não são reaproveitadas. Neste cornando, voce pode ver o nürnero do

ültimo registro incluIdo, a quantidade de registros existentes e o nümero de registros

exciuldos.

Para que este cornando seja eficaz, antes de verificar a quantidade de registros

exciuldos, voce precisa eliminá-los, através do comando Eliminaçao do Menu

Manutencao. Feito isto, basta clicar o comando Totais de Registros e a tela abaixo é

apresentada corn os dados atualizados,
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7. FILTRAGEM E ORDENAcAO

Os recursos de filtragern e ordenacao são utilizados nos comandos de Imprirnir e de

Pesquisar,nos três cadastros do SISAP, para selecionar os registros e ordenar a sua apresentacao.

Eles são acionados e utilizados sempre da mesma maneira, independente do cadastro ou

cornando utilizados, tornando-os fáceis de serem executados. Veja a figura abaixo:

Mostrarernos, a seguir, como trabaihar corn estes dois recursos e otimizar a pesquisa e a

irnpressao dos dados.

7.1. FILTRAGEM

A filtragern determina corno o SISAP selecionará os registros de dados a serem irnpressos

ou incluldos na pesquisa. Ela é composta por urn ou mais critérios de seleçao, que vocé define

para que sejarn selecionados, de todo o cadastro, apenas os registros que desejar. Por exernplo,

voce pode filtrar no Cadastro de Pessoas Fisicas, através do cruzarnento de campos diferentes,

todos os moradores da cidade de Muzambinho que sejam rnaiores de 18 anos e, ainda, que

sejarn do sexo feminino.
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7.1.1. UTILIZANDO Os RECURSOS DE FILTRAGEM

7.1.2. PARA SELECIONAR REGISTROS

A filtragern te permite selecionar, do universo do seu cadastro, urn deterrninado conjunto

de registros que tenharn caracterIsticas iguais ern deterrninados campos. Você pode cruzar

critérios de seleçao ate encontrar o(s) conjunto(s) especIfico(s) desejado(s).

71.2.1.Para definir afihtragem do cadastro:

1. Pressione o botao Filtrar. A janela de Filtragern é aberta para voce deterrninar os

critérios de seleçao. Veja esta janela abaixo:

2. Escoiha o campo para o qual você quer especificar o prirneiro critério de seleçao,

clicando o botao da lista drop-down da caixa "Campo" e dando urn clique-simples no

nome desej ado.

3. Escoiha o tipo de cornparaçao que deseja fazer, clicando na lista drop-down da caixa

"Cornparaçao" o operador que será utilizado na regra de selecao. Esses operadores

aplicarn-se tanto a caracteres alfabéticos quanto nurnéricos. A acentuacao grafica nao e
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levada em conta. Veja, abaixo, a lista dos operadores através dos quais você ira

comparar as informacoes digitadas na caixa "Comparar corn":

• Igual a: o conteüdo do campo selecionado deve coincidir corn o conteüdo a ser

digitado;

• Diferente de: o conteüdo do campo selecionado nao deve coincidir corn o conteüdo a

ser digitado;

• Major ou igual a: o conteüdo do campo selecionado deve ser major ou igual ao

conteüdo a ser digitado;

• Menor ou igual a: o conteüdo do campo selecionado deve ser menor ou igual ao

conteüdo a ser digitado;

• Major que: o conteüdo do campo selecionado deve ser major que o conteüdo a ser

digit ado;

Men or que: o conteüdo do campo selecionado deve ser menor que o conteüdo a ser

digitado;

• Contém: o conteüdo do campo selecionado contém, em qualquer posicao, a seqüência

de caracteres a ser digitada;

• Preenchido: o campo selecionado näo deve estar em branco;

• Não preenchido: o campo selecionado deve estar em branco;

• Sim: exciusivo do campo "Apenas Correspondência Pessoal" do Cadastro de Pessoas

Fisicas, indica todo registro no qual este campo esteja selecionado;

Não: exciusivo do campo "Apenas Correspondência Pessoal" do Cadastro de Pessoas

Fisicas, indica todo registro no qual este campo nao esteja selecionado;

Observacao: Os operadores "Preenchido", "Não preenchido", "Sim" e "Nao"

dispensam a informaçao da caixa "Comparar corn".

4. Posicione o cursor na próxima caixa, "Comparar corn". Nela, você digita o conteüdo

do campo escoihido a ser comparado. Se for urn carnpo do tipo tabelado, você deve

digitar urn cadigo (e não a descricao do mesmo) ou, corn as teclas ALT+T, abrir a

janela de Tabelas e selecionar o descritor desejado. Se for urn campo de livre digitacao,

tal qual o norne de uma pessoa, por exemplo, digite o conteüdo desej ado.
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o hIfen é utilizado Para identificar faixas, por exemplo: 30000-35999 (determina uma

faixa de codigo). So pode ser usado Para codigos, nürneros e datas.

o ponto-e-vfrgula e utilizado Para separar os conteüdos que serão comparados,

quando estes nao forern contIguos, por exemplo: 30000;35400 (indica que apenas estes

codigos serão comparados). Pode-se usar ponto-e-vIrgula em qualquer tipo de

cornparaçao (campos tabelados e de livre digita(;ao).

5. Se não desejar informar outros critérios, alérn deste, pressione o botao OK, Para

confirmar a filtragem e voltar a tela anterior. Caso queira inforrnar mais critérios,

pressione o botäo Mais. 0 critério que voce ja especificou passa a ser exibido na caixa

"Critérios de Seleçao" e a janela e preparada Para receber mais urn critério.

6. Quando vamos inforrnar urn novo critério e ja ha pelo menos urn outro especificado,

devernos, antes de escoiher o novo campo que querernos comparar, definir a Iigacao

deste critério corn o irnediatarnente anterior a ele. Para isso, pressione o botão drop-

down da caixa "E/OU", fazendo a sua escoiha, dentre as opcOes abaixo:

• Escoiha "E" Para indicar que os dois critérios de filtragem devern ser atendidos, de

modo que os registros, Para serern filtrados, atendarn a arnbos, sern exceçao;

• Escoiha "OU" Para indicar que a simples coincidência corn qualquer urn dos dois

critérios e aceitável, ou seja, que os registros, Para serern filtrados, podern atender a

apenas urn dos critérios, ou a ambos.
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Exemplo: Se filtrássernos todos os registros de campo profissão igual a medico E

campo municfpio igual a Itabira, so seriam selecionados os medicos de Itabira. Se

fOssernos filtrar os registros de campo profissão igual a dentista OU campo rnunicIpio

igual a Betim, seriarn selecionados TODOS os dentistas de quaisquer municIpios mais

TODOS os moradores de Betirn, de qualquer profissao.

7. Caso você queira excluir algum critério, basta selecioná-lo na caixa "Critérios de

Selecao" e pressionar o botao Retirar.

7.1.2.2.Para modificar afiltragem:

1. Para acrescentar ou retirar critérios de seleçao depois de fechada a janela de filtragem,

basta abri-la novamente; que todos os critérios já informados aparecern na caixa

"Critérios de Selecao". Nao é possivel modificar urn critério: se desejar fazer isso, retire-

o e inclua-o novamente da maneira desejada.

2. Para desistir e voltar a filtragem anterior, basta clicar a botão Cancelar,

3. Para fechar a janela confirmando a filtragern nela existente, pressione o botao OK

7.2. ORDENAçAO

A ordenacao determina a seqüência ern que o SISAP apresentara os registros. Você

indica a ordem dos campos segundo a quai os registros deverao ser impressos ou exibidos na
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tela, sendo que ainda é possivel, para cada campo ordenado, escoiher o sentido ascendente ou

descendente de ordenacao. Por exemplo, você pode ordenar o seu relatário de Pessoas FIsicas

para que os registros sejam apresentados em ordem alfabética ascendente por rnunicIpio, seguido

da ordem alfabética por norne ou então ordenar suas etiquetas para que saiam em ordem de data

de aniversário.

7.2.1. UTILIZANDO Os RECURSOS DE ORDENAçAO DOS CAMPOS

E possIvel escoiher ate cinco campos para se ordenar relatOrios, malas diretas

pesquisas Nos relatorios, voce podera escoiher tais campos entre todos os que ha no cadastro

Nas etiquetas e nas pesquisas, ao contrário, a escoiha deverá ser feita entre os campos que delas

constarem.

7.2.1.1.Para definir a ordenaçdo de relatôrios e malas-diretas:

1 Pressione o botao Ordenar. Urna janela contendo 5 caixas de listas drop down e

apresentada para que voce selecione cada campo que determinará a ordenacao. A

ordem em que os campos e informada e importante, pois determina a piciidade dos

mesmos na ordenacao. 0 primeiro campo escoihido tern maior prioridade e o quinto a

rnenor.

2. Ao escoiher urn carnpo de ordenaçao, a opcao "Ascendente" a ele relativa é acionada

autornaticamente. Se você quiser alterá-la, basta clicar a outra opcao, "Descendente".

3. Definida a ordenacao, pressione o botao OKpara voltar a janela anterior.

7.2.1.2.Definindo a quebra depágina de relatórios:
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gditr Cofiguraçes ijtilitârios Manutenco 1

Relatôrios
o campo

indicado rieste
espaco é 0 que
foi definido no

comando
Ordenar.

Escoiha aqui
entre as opcOes
disponIveis de

quebra de página
do relatOrio.

1. Pressione o botao Quebra-de-pagina, após ter informado o(s) campo(s) que irá(ão)

ordenar o relatório. Observe que nao e possivel (e nern faz sentido) definir o tipo de

quebra se nenhurna ordenacao tiver sido definida.

2. A janela "Quebra de Relatório" é aberta corn a indicacao do campo que deterrninará a

quebra de página, que e sempre o da primeira ordenaçao, e os tipos de quebra para

você escoiher:

• Nenhurna: Não haverá quebra algurna para separar a ordenacao;

• Simples: Haverá urn destaque, na forma de urn titulo, a cada rnudanca de conteüdo

do carnpo ordenado;

• Pagina: Haverá urn salto de página a cada rnudanca de conteüdo do carnpo ordenado.

3. Pressione o botao OK
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8. IMPRESSAO

0 comando de Impressao, no SISAP 3.0, está disponIvel sob a forma de botão de

comando em quaisquer dos três cadastros (Pessoas Fisicas, JurIdicas e SolicitacOes), na janela de

registro, como mostra a figura abaixo. Este cornando é comurn a todos os cadastros e permite a

impressao de relatOrios, etiquetas e estatisticas, além de gerar arquivos de dados para rnesclagern

corn os editores de texto Word e Redator na confeccao de malas-diretas.

Ao selecionar este comando, uma janela é aberta para que você escoiha o que imprimir,

dentro das seguintes opçOes:

Imprimir Relatórios: abre a janela para você definir filtragern, ordenacao e

quebra dos registros e criar e/ou selecionar layouts para impressao, além de

escoiher o nümero de cópias do relatório, que poderá ser irnpresso ou

visualizado na tela.

Imprimir Mala-Direta: abre a janela para você escoiher entre imprimir

etiquetas ou gerar arquivo de dados, definir filtragern e ordenacao dos registros.

Imprimir EstatIsticas: abre a janela para vocé escoiher urn dos dois tipos de

estatIsticas, o cálculo de percentual em relacao ao cadastro e o relatório de

distribuicao por algum carnpo. Ambos os tipos podern ser impressos ou

visualizados em tela.
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Imprimir Relatório de Verificaçao de HomOnirnos: abre a janela para você

escoiher qual checagem será feita (por nome ou endereco), o tipo (exata ou

aproximada), e a faixa de registros que será confrontada corn o cadastro. 0

relatório pode ser impresso ou visualizado em tela. Este comando é exciusivo

dos Cadastros de Pessoas FIsicas e Jurfdicas, nao existindo esta opcao no

Cadastro de Solicitacoes.

Voltar a janela anterior de Cadastro, sem esoiher opcao de impressao.

8.1. RELA TORIOS

A janela básica do comando Impressão de Relatários é a seguinte:

0 SISAP disponibiliza duas classes de layouts de relatórios:

• Layouts Colunados, que podem ser criados pelo próprio usuário, nos quais cada

registro ocupa de 1 a 3 linhas e os campos são apresentados em colunas, no máximo 5.

• Layouts de Fichas, em que são apresentados todos os campos dos registros, nurn

formato que reproduz a tela de cadastrarnento, assemeihando-se a fichas de arquivos

manuais.

Selecionado o layout, você pode filtrar o cadastro, criando um ou mais critérios para

selecao dos registros que deverao compor o relatório. Pode, tambérn, definir os carnpos que farao

a ordenaçao do mesmo e, se a ordenacao ja tiver sido informada, poderá, também, indicar corn
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que tipo de quebra o relatório será impresso. Para rnaiores inforrnacOes, consulte o Capftulo 7

"Filtragem e Ordenaçao".

Além disso, voce pode tarnbém definir o titulo que sera impresso no cabecalho de todas

as páginas daquele relatório e quantas cópias deseja imprirnir.

8.1.1. Montando e Selecionando Layout de Relatório

Para selecionar urn layout id existente:

• Dê urn clique-simples no layout desejado e pressione o botão Selecionar ou dê urn

clique-duplo e ele será selecionado automaticarnente. Observe, na figura abaixo, que

aparece urn asterisco sinalizando o layout selecionado, e que ha botOes "Selecionar"

diferentes para os layouts colunados e de fichas:

8.1.1.1.Para montar urn novo layout:

1. Selecione o botao Novo. A janela de rnontagern de layouts colunados de relatórios e

aberta, como dernostra a figura abaixo:
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Tabelas Editar

2. Defina as caracterIsticas da impressão, tais como o tipo de impressora que será

utilizada, o papel utilizado e a orientaçao, da seguinte forma:

• Qual a qualidade de irnpressao - nesta opcao, voce indica se prefere uma.impressão

rápida, corn menor qualidade (matricial) ou então urna irnpressao mails aprcscntável

(Windows), porém corn menor velocidade. 0 tipo Matricial consiste no uso da

impressora Epson LQ1070+ (ou qualquer outra compativel), através do driver de

impressao ESCP2E. 0 tipo Windows utiliza a irnpressora padrao configurada no

Gerenciador de Impressao do Windows.

• Qual o tipo de papel - esta opcao define o tamanho do papel utilizado, se Carta

(formulário contInuo) ou A4 (foihas soltas). Corn a impressão matricial, so é possIvel

utilizar o papel carta.

• Qual a orientaçao do papel - esta opçao indica a disposicao dos dados no papel, se

vertical (Retrato) ou horizontal (Paisagem). Corn a impressao matricial, a ünica

orientaçao possivel é a Retrato.

• 0 niimero de caracteres máximo do relatOrio é calculado pelo SISAP ern funçao das

suas três escolhas anteriores. Abaixo da caixa em que este nümero e exibido, ha urna

outra caixa que mostra o nümero total de caracteres utilizados ate o momento no

layout sendo criado.

'Observacao: Na contagem total dos caracteres, o SISAP adiciona urn espaço para

separar cada duas colunas. Por exemplo, se estão sendo usadas 4 colunas e o total de
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caracteres das colunas é de 123, a caixa "Utilzados" acusará o uso de 126 caracteres

(123 + 3 espacos entre as colunas).

• Veja, no quadro abaixo, as possIveis combinacoes de opcOes de impressão e os

nümeros máximos de caracteres conseguidos em cada uma delas:

Impress ora	 Papel	 Orientaçao	 Námero máximo

de caracteres

Windows	 papel carta	 paisagem

Windows	 qualquer tipo de	 retrato

papel

Windows	 papel A4	 paisagern

Observacao: Repare que a opcao de irnpressão na Matricial so permite a irnpressao no

papel Carta, corn a orientacao Retrato, o que proporciona o uso de 121 caracteres. Já

corn a opcao Windows, você pode definir o tipo de papel e a orientaçao e,

consequenternente,obter mais opcOes de nümero máximo de caracteres.

1. Defina quais os campos serão irnpressos, quantas colunas serão utilizadas e a ordem de

apresentacao dos campos nas respectivas colunas, de acordo corn a figura abaixo:

C

campo na coluna.Contagem total
de posicOes

ocupadas nas
colunas

a)	 Posicione o cursor no prirneiro carnpo a ser selecionado;
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b) Escoiha urna entre as cinco colunas disponiveis e dê urn clique-simples na seta de

incluir campo. Cada coluna pode ter ate três linhas, e as colunas são dispostas no

relatório da esquerda para a direita, na ordem de sua nurneracão.

C) Repita esta acao ate que todas as colunas desejadas estejarn definidas. Caso voce

queira mudar urn determinado carnpo de coluna, basta selecioná-lo e dar urn clique-

simples na seta de excluir carnpo ou dar sobre ele urn duplo-clique, o que o levará de

volta a lista dos carnpos, deixando-o novarnente disponIvel para ser incluldo ern outra

coluna,

d) Se você quiser alterar a posicao de algum carnpo, nurna rnesrna coluna, basta

selecioná-lo e pressionar urna das setas de posicionarnento (acima ou abaixo) para

rernanejar o carnpo entre urna das três posicOes possIveis na coluna.

© Dica: A largura de cada coluna corresponde sernpre a do seu carnpo que utiliza rnaior

nümero de caracteres. Portanto, procure colocar numa rnesrna coluna carnpos corn

tarnanhos sernelhantes, para melhor aproveitar o espa(;o disponIvel. Procure, tarnbérn,

utilizar uniforrnemente as linhas disponIveis, ou seja, procure deixar as colunas corn o

mesrno nürnero de linhas,

e) No carnpo "Nome" digite urn norne para o layout rnontado. Procure dar urn norne que

o identifique bern, pois ele será adicionado a lista de layouts colunados, para ser usado

em outras ocasiOes.

f) Pressione o botao Gravar. Urna janela e aberta corn a pergunta "Voce confirrna a

gravacao do layout?". Selecione S/rn para confirmar ou Não para cancelar o

cornando.

g) Se não quiser gravar rnais layouts, pressione o botao Fechar, para voltar a tela

anterior.

h) Se quiser gravar novos layouts, pressione o botao Limpar para comecar do zero o

novo layout ou, então, altere o que desejar no layout atual e o grave corn outro nome.

8.1.1.2.Para modificar urn layoutjá existente:

1. Selecione o layout colunado que você deseja modificar e pressione o botão Modificar.
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2, A janela de Montagern de Layouts Colunados de Relatórios é aberta corn o layout

carregado para que você proceda as alteracoes desejadas. Se você quiser apagar todos

os campos selecionados, pressione o botao Limpar e recornece a selecao. Caso

contrário, pode fazer as alteracoes desejadas, usando as setas de incluir/excluir carnpos

ou as setas de posicionamento dos carnpos nas colunas.

3. Pressione o botao Gravar. Urna janela e aberta corn a pergunta "Você confirrna a

gravacao do layout?". Selecione Sim para confirrnar ou Não para cancelar o cornando.

Se você quiser, poderá rnudar o norne do layout, antes de grava-lo.

4. Pressione o botâo "Fechar" para voltar a janela anterior.

© Dica: Para criar urn novo layout parecido corn urn já existente, rnodifique-o e entao

grave-o corn outro norne.

8.1.1.3.Para excluir urn layoutjá existente:

1. Selecione o Layout Colunado que você deseja excluir e pressione o botao Excluir.

2. Urna janela e aberta corn a pergunta "0 layout será apagado! Você confirrna?".

Selecione Sim para confirmar ou Não para cancelar o comando.

8.1.2. Outras Definiçoes Para Impriinir Relatório:

8.1.2. 1. Para dar Iltulo ao relatório e definir o námero de cópias para irnpressdo:

1. Posicione o cursor na caixa "Tftulo" e digite o tItulo que serä impresso no relatOrio.

2. Clique sobre as setas acirna/abaixo localizadas a direita da caixa "Cópias" ate que seja

exibido o nürnero desej ado de cópias a serern irnpressas.
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8.1.2.2. Para fihtrar e ordenar os registros que serdo impressos:

1. Clique o botão Filtrar, crie o(s) critério(s) de seleçao para filtragem e pressione o botao

OKpara voltar a janela anterior.

2. Clique o botão Ordenar, selecione Os campos que determinarão a ordenacao do

relatório e clique o botäo OKpara voltar a janela anterior.

3. Ao se definir alguma ordenacao : o SISAP habilita a opcao de Quebra de Pagina para

voce escolher que tipo de quebra terá o seu relatório. A quebra so pode se dar pelo

primeiro campo da ordenacao. Inicialmente, a opcão de nenhuma quebra é a

selecionada. Caso queira alterá-la, clique no botão Quebra-de-Pagina, escoiha a

opcao desejada e, então, pressione o botão OKpara voltar a janela anterior.

Observacao: Para obter detaihes sobre como filtrar Os registros, ordenar os campos e

pedir quebra de pgina, veja o CapItulo 7 "Filtragem e Ordenaçao".

81 23 Para visualizar o relatorio [J
• Clique o botão Visualizar para ver na tela como o relatório sera' impresso. Você pode

aproximar ou afastar a folha na tela, respectiviamente, através dos botOes Zoom In e
Zoom Out. Para passar para a página seguinte, use o botão Next e para retornar a
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anterior o botão Previous. Para ir diretamente a uma página, digite o seu nümerona

caixa ao lado do botao Page e em seguida o pressione.

8.1.2.4.Para imprimir o relatôrio:

• Clique o botão Imprimir para enviar o relatório para a impressora. Uma janela para

confirmacao apresentando a pergunta: "Imprimir o relatório? (tipo de impressora e

papel)" e antes apresentada.

ALMG/GIN



Da mesma forma
que 0 relatório,
a mala direta

também pode se
filtrada e
ordenada.

82	 MANUAL DO SISAP3.0

8.2. MALA DIRETA

A janela da mala direta é a ünica, dentro do SISAP, que possui diferentes campos para

cada tipo de Cadastro. Veremos, portanto, a impressao de mala direta em cada urn deles,

separadarnente.

8.2.1. Mala Direta no Cadastro de iPessoas Fisicas

Ao acionar o botao Impressão de Mala Direta de dentro do Cadastro de- Pessoas FIsicas,

a seguinte janela é apresentada:

Corn este comando, você pode:

• Escoiher entre imprimir etiquetas ou gerar arquivo de dados para os dois editores de

texto Word ou Redator;

• Definir Os critérios de filtragem, através do comando Filtrar;

• Definir a ordenacao da irnpressao de etiquetas ou do arquivo de dados;

• Definir se o tipo de correspondência que será enviada é pessoal ou nao. Caso vocé

defina como "correspondencia pessoal", o SISAP selecionará todo o seu cadastro,

obedecidas as regras de filtragern que tenham sido definidas anteriormente. Caso voce
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nao ative esta opcao, o SISAP selecionará do seu Cadastro de Pessoas FIsicas, apenas

aquelas cujo campo "correspondência pessoal" nao tenha sido marcado e que atendarn

a filtragern.

8.2.1.1.Para imprimir etiqu etas de mala direta:

1. Antes de definir os registros que serão impressos, faca o ajuste de forrnulário na

impressora. Para isso, coloque o forrnulário de etiquetas na impressora e escoiha a

opcao "Ajuste de Formulário". Repita esta operacao ate que o forrnulário esteja

corretarnente posicionado.

' Observacao: Na irnpressao de etiquetas, o SISAP trabaiha apenas corn impressoras

rnatriciais e sornente utiliza o forrnulário de 3 colunas adotado pela Assernbléia

Legislativa.

2. Escolha a opcao "Etiquetas". Os cornandos Filtrar e Ordenar estão disponIveis para

vocë selecionar o conjunto de registros que deseja irnprirnir. Caso voce não defina urn

critério para filtragern, todo o cadastro será impresso.

3. Se você ativar a caixa de verificaçao "Correspondencia Pessoal", serão impressos todos

os registros incluldos na filtragern. Caso nao seja ativada, serão irnpressos apenas os

registros filtrados em que o carnpo Apenas Correspondencias Pessoais nao esteja

rnarc ado.

4. Pressione o botao Imprimir. Urna janela para confirrnacao e apresentada corn a

seguinte pergunta: "Irnprirnir as etiquetas?". Pressione o botao Sim para imprirnir ou

Não para cancelar o cornando.

8.2.1.2. Para gerar arquivo de dados Word/Redator:

1. Escoiha a opcao para gerar arquivos de dados de acordo corn o editor de textos que

será utilizado - MS Word 6.0 ou Redator. A caixa "Arquivo" fica disponivel para você

dar urn norne ao arquivo que será criado, definindo autornaticarnente a sua extensão:

se o editor de texto for o Word, a extensão será ".TXT"; se o editor de textos for o

Redator, a extensão será ".DOC",
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2. Os comandos Filtrar e Ordenar estão disponIveis para você selecionar o conjunto de

registros que deseja imprimir. Caso voce nan defina urn critério para filtragern, todo o

cadastro será impresso.

3. Se vocé ativar a caixa de verificacao "Correspondencia Pessoal", serão impressos todos

os registros incluldos na filtragem. Caso nao seja ativada, serão impressos apenas os

registros filtrados em que o campo Apenas Correspondências Pessoais nao esteja

marcado.

4. Pressione o botao Imprimir. Uma janela para confirrnaçao é apresentada corn a

seguinte pergunta: "Gerar arquivo?". Pressione o botão Sim para gerar arquivo ou Não

para cancelar o comando. Os arquivos para o Word são gerados no diretório

C:\Winword e os do Redator no C:\Redator.

5. Pressione o botão Sair, para voltar a janela de cadastro.

8.2.2. Mala Direta do Cadastro de Pessoas JurIdicas

Ao acionar o botao Impressão de Mala Direta de dentro do Cadastro de Pessoas

J urIdicas, a seguinte janela é apresentada:

Pessoas Juridicas

Corn este cornando, você pode:

• Escoiher entre imprimir etiquetas ou gerar arquivo de dados para os dois editores de

textO Word ou Redator;

• Definir os critérios de filtragem, através do comando Filtrar;
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• Definir a ordenacao da impressao de etiquetas ou do arquivo de dados;

• Definir o destinatário da correspondencia que será enviada, que pode ser Padrao,

Responsável, ou Impessoal.

V Se você optar pelo Padrão, o SISAP buscará, no Cadastro de Pessoas Juridicas,

a opcao que está definida no campo "Correspondencia".

V Se você optar por Responsável, o SISAP buscará, no Cadastro de Pessoas

J urIdicas, o nome e o respectivo tratarnento do Responsável,

independenternente do que estiver definido no campo "Correspondência".

V Se você optar por Impessoal, será impressa a Razao Social, sern urn destinatário

definido.

8.2.2.1.Para imprimir eliquetas de mala direta:

1. Antes de definir os registros que serão impressos, faca o ajuste de formulário na

impressora. Para isso, coloque o forrnulário de etiquetas na impressora e escoiha a

opcao "Ajuste de Forrnulário". Repita esta operacão ate que o formulário esteja

corretamente ajustado.

' Observacao: Na impressao de etiquetas, o SISAP trabaiha apenas corn impressoras

matriciais e sornente utiliza o formulário de 3 colunas adotado pela Assembléia

Legislativa.

2. Escolha a opcao "Etiquetas". Os comandos Filtrar e Ordenar estão disponIveis para

você selecionar o conjunto de registros que deseja imprimir. Caso você nao defina urn

critério para filtragem, todo o cadastro será impresso.

3. Selecione, na caixa de listagem drop-down "Correspondência", a quem deverá ser

enderecada a correspondencia: se e o padrao (definido no Cadastro de Pessoas

J urfdicas), se e o Responsável, se e Impessoal.

4. Pressione o botao Imprimir. Urna janela para confirmaçao é apresentada corn a

seguinte pergunta: "Imprirnir as etiquetas?". Pressione o hotao Sim para imprimir ou

Não para cancelar o comando.
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8.2.2.2. Para gerar arquivo de dados Word/Redator:

1. Escoiha a opcao para gerar arquivos de dados de acordo corn o editor de textos que

será utilizado - MS Word 6.0 ou Redator. A caixa "Arquivo" fica disponivel para voce

dar urn norne ao arquivo que será criado, definindo automaticamente a sua extensão:

se o editor de texto for o Word, a extensão será ".TXT"; se o editor de textos for o

Redator, a extensão será ".DOC".

2. Os comandos Filtrar e Ordenar estao disponiveis para voce selecionar o conjunto de

registros que deseja imprimir. Caso você nao defina urn critério para filtragem, todo o

cadastro será impresso.

3. Pressione o botão Imprimir. Urna janela para confirmaçao é apresentada corn a

seguinte pergunta: "Gerar arquivo?". Pressione o botao Sim para gerar arquivo ou Não

para cancelar o comando. Os arquivos para o Word são gerados no diretório

C:\Winword e os do Redator no C:\Redator.

4. Pressione o botão Sair, para voltar a janela de cadastro.

8.2.3. MaJa Direta do Cadastro de Solicitaçöes

Ao acionar o botao Impressão de Mala Direta de dentro do Cadastro de Solicitacoes, a

seguinte janela e apresentada:
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Corn este cornando, voce pode:

• Escoiher entre imprimir etiquetas ou gerar arquivo de dados para os dois editores de

texto Word ou Redator;

• Definir os critérios de filtragem, através do comando Filtrar;

• Definir a ordenacao da impressao de etiquetas ou do arquivo de dados;

• Definir o destinatário da correspondencia que será enviada, que pode ser o

Beneficiário da solicitaçao, o Interessado ou ambos.

• Definir, no caso de o destinatário ser urna Pessoa JurIdica, a quem será enderecada a

correspondência, que pode ser Padrao, Responsável, ou Impessoal.

v' Se você optar pelo Padrão, o SISAP buscará, no Cadastro de Pessoas Juridicas,

a opcao que está definida no campo "Correspondência".

v' Se você optar por Responsável, o SISAP buscará, no Cadastro de Pessoas

J urfdicas, o norne e o respectivo tratarnento do Responsável,

independenternente do que estiver definido no campo "Correspondência".

1 Se você optar por Impessoal, será impressa a Razão Social, sern urn destinatário

definido.

8.2.3. 1.Para imprimir etiquetas de mala direta:

1. Antes de definir os registros que serão impressos, faca a ajuste de forrnulário na

irnpressora. Para isso, coloque a formulário de etiquetas na impressora e escoiha a

opcao "Ajuste de Formulário". Repita esta operacao ate que o formulário esteja

corretamente possicionado,

Observacao: Na irnpressao de etiquetas, a SISAP trabalha apenas corn impressoras

rnatriciais e sornente utiliza a formulário de 3 colunas adotado pela Assernbléia

Legislativa.

2. Escolha a opcao "Etiquetas". Os comandos Filtrar e Ordenar estão disponIveis para

voce selecionar a conjunto de registros que deseja imprirnir. Caso você não defina urn

critério para filtragem, todo a cadastro será impresso.
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3. Escoiha o destinatário da correspondencia que será enviada, entre Beneficiário da

solicitacão, Interessado ou Ambos.

4. Selecione, na caixa de listagem drop-down "Correspondência", a quem deverá ser

enderecada a correspondência: se e o padrão (definido no Cadastro de Pessoas

J urIdicas), se e o Responsável, se é Impessoal.

5. Pressione o botao Imprimir. Urna janela para confirmacao e apresentada corn a

seguinte pergunta: "Irnprimir as etiquetas?". Pressione o botao S/rn para irnprimir ou

Não para cancelar o cornando.

8.2.3.2.Para gerar arquivo de dados Word/Redator:

1. Escoiha a opcao para gerar arquivos de dados de acordo corn o editor de textos que

será utilizado - MS Word 6.0 ou Redator. A caixa "Arquivo" fica disponivel para você

dar urn norne ao arquivo que será criado, definindo autornaticarnente a sua extensão:

se o editor de texto for o Word, a extensão será ".TXT"; se o editor de textos for o

Redator, a extensão será ".DOC".

2. Os cornandos Filtrar e Ordenar estão disponIveis para você selecionar o conjunto de

registros que deseja irnprirnir. Caso voce não defina urn critério para filtragem, todo o

cadastro será impresso.

3. Pressione o botão Imprimir. Urna janela para confirrnaçao é apresentada corn a

seguinte pergunta: "Gerar arquivo?". Pressione o botão Sim para gerar arquivo ou Não

para cancelar o cornando.

4. Pressione o botao Sair, para voltar a janela de cadastro.

8.3. ESTATfSTICAS

A irnpressao de estatIsticas se apresenta de maneira idêntica nos três cadastros. Ha dois

tipos de estatIsticas: o prirneiro e o cálculo percentual que, a partir de urna filtragern especificada,

apresenta, ern tela ou na irnpressora, a percentagern dos registros filtrados em relacao ao total de

registros do cadastro. Ja o segundo tipo de estatistica e o relatório de distribuiçao, onde você
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indica o campo desejado e o SISAP apresenta, sob a forma de relatório, as percentagens de cada

conteüdo encontrado para o campo indicado em relação ao cadastro.

8.3.1. Imprimindo EstatIstica

Ao acionar o botao Impressão de EstatIstica, de quaisquer dos três cadastros, a seguinte

janela e apresentada:

A opcao Cálculo de Percentual deve ser escoihida quando se quer saber quanto urn

determinado segmento representa em relacao ao cadastro corno urn todo. Por isso, esta opcao

requer a filtragem dos registros. Por exemplo, você pode ver quantos registros cuja profissão seja

"engenheiro" tern o seu Cadastro de Pessoas FIsicas e o que isso representa em termos

percentuais.

Ia a opcao Relatório de Distribuicao por Campo e usada quando se quer saber o

percentual correspondente a cada conteüdo de urn campo especificado, em relaçao ao seu

cadastro. Por isso, esta opcao requer a definicao de urn campo para que o cálculo seja efetuado.

Por exemplo, você pode ver quantos registros por municIpio tern o seu Cadastro de Pessoas

FIsicas e o que isso representa em termos percentuais. Pode, ainda, optar por ver apenas os

conteüdos que tenharn uma representacão percentual acima de urn deterrninado valor. No

exernplo anterior, você pode querer ver apenas os rnunicIpios cuja representatividade seja de, no

mInirno, 5% (cinco por cento) do total do cadastro. Assirn, você terá urn relatório dos

municIpios rnais significativos.
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8.3.1. 1.Parafazer o cálculo percentual:

1. Escoiha a opcao Cálculo Percentual.

2, Clique o botao Fihrar para criar o(s) critério(s) de seleçao que determinará(ao) o

conj unto de registros para a elaboracao do cálculo.

3. Se você quiser ver o resultado na tela, pressione o botao Visualizar.

4. Se você quiser imprirnir o resultado, escoiha o tipo de impressao, o nümero de cópias

e, se desejar, dê urn titulo ao seu relatório. Pressione o botao Imprimir.

8.3.1.2. Para imprimir o Relatôrio de distribuiçdo por campo:

1. Escoiha a opcao Relatório de Distribuicao por Campo. A caixa "Campo" ficará

disponibilizada para voce escoiher, na listagern drop-down, qual o carnpo a ser

apresentado.

2. Se você quiser apenas os resultados que tenham urn percentual acima de algum valor,

clique sobre as setas acirna/abaixo localizadas a direita da caixa "% MInimo" ate que

seja exibido o percentual mInirno desejado. Esta opcao apresentara somente o

conteüdo do campo que esteja acirna do valor especificado.
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3. Se você quiser criar algum critério de seleçao, voce pode clicar o botão Filtrar. Por

exemplo, vocé pode pedir o cálculo de distribuiçao por mnicfpio, mas que apresente

apenas Os municipios mineiros.

4. Dê urn tItulo ao relatário que seth impresso, defina o nümero de cápias e a impressora.

5. Clique o botao Visualizar para visualizar o relatório antes da impressao ou clique o

botao Imprimir para imprimir o relatório. A janela de conformaçao e aberta corn a

seguinte pergunta: "Você deseja imprimir?" Pressione o botao Sim para confirmar ou

Não para cancelar o comando.

8.4. CHECAGEM DE DUPLICIDADE

A checagem de duplicidade e feita apenas nos cadastros de Pessoas FIsicas e de Pessoas

J urfdicas. 0 seu objetivo e verificar se ha, no seu cadastro, pessoas cadastradas repetidamente.

Para isso, o SISAP procura por pessoas corn nomes ou endereços iguais. Urna janela é aberta

para você escoiher qual destas duas checagens será feita (por nome ou endereco), o quao rigoroso

seth a comparacao dos carnpos (checagern do tipo exata ou aproximada), e a faixa de registros

que seth confrontada corn o cadastro.
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8.4.1. IMPRIMINDO RELATORIO DE CHECAGEM DE DUPLICIDADE

Quando voce solicita a impressão do relatório de checagem de duplicidade, o SISAP

compara a faixa de registros selecionada corn todo o cadastro, listando os registros cujos campos

Nome ou Logradouro e Municfpio, para o Cadastro de Pessoas Fisicas, e Razão Social ou

Logradouro e MunicIpio, para o Cadastro de Pessoas Jurfdicas, possuem conteüdos idênticos

(checagem exata) ou semelhantes (checagem aproximada).

A checagem exata compara caractere por caracter dos campos. A aproximada nao leva

em consideraçao as particulas "e", "de", "da", "do", "das", "dos", e na checagem por endereco,

ainda as palavras "Rua" e "Avenida", abreviados ou nao. Ambas as opcOes desconsideram a

acentuaçao.

No relatOrio impresso, o SISAP apresenta os campos Nümero, Nome ou Razao Social,

Logradouro, MunicIpio e Data de Nascimento (este ültimo apenas para Pessoas Fisicas) dos

registros encontrados. Corn ele, você ira comparar se os mesmos são repetidos (e proceder a

eliminacao para que somente urn perrnaneça no cadastro) ou se são apenas casos de homOnirnos.

0 relatório pode ser impresso ou visualizado em tela.

8-4. 1. 1.Para imprimir o relatório de checagem de duplicidade:

1. Escolha qual a checagem deverá ser feita: por Nome/Razao Social ou por Endereco.

2. Escolha o tipo de checagem: exata ou aproximada.
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3. Defina a faixa que será confrontada corn o cadastro: nürnero inicial e nürnero final, 0

• SISAP comparará, para cada registro deste intervalo corn todos os registros do

cadastro (inclusive os que se situam no intervalo informado).

4. Defina quantas cópias serão impressas e qual o tipo de irnpressão deseja.

5. Clique o botao Visualizar para ver na tela o relatório, ou clique o botão Imprimir

para enviá-lo a impressora. Neste caso, uma janela e aberta corn a pergunta: "Irnprimir

a checagern de duplicidade?" Pressione o botão Sim para confirmar ou Não para

cancelar o cornando.

Observacao: Caso a opçao de checagem automática de homOnimos esteja ativa, o

sisterna tambérn fará a checagem exata dos nomes das pessoas, a medida em que eles

vao sendo cadastrados. Para maiores inforrnacoes, consulte o CapItulo 12 "Menu

ConfiguracOes - Opcoes de Edicao".
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9. PESQUISA

A Pesquisa, assim corno a Irnpressão, está disponivel sob a forma de botao de comando

em quaisquer dos trés cadastros (Pessoas FIsicas, JurIdicas e Solicitacoes), na janela de registro. A

pesquisa é apresentada em tela, e tern por objetivo auxiliar o usuário na busca e recuperaçao de

informaçOes especIficas, de acordo corn a filtragern realizada.

Vocé pode selecionar os carnpos que comporao a sua pesquisa e também filtrar e ordenar

registros de acordo corn sua vontade. 0 SISAP monta a pesquisa e a apresenta no formato de

urna planilha, onde nas linhas estão dispostos os registros selecionados e nas colunas aparecem

os conteüdos dos carnpos escoihidos.

Veja, abaixo a janela básica do cornando Pesquisar:

9.1. REALIZANDO UMA PESQUISA

Ao acionar o botäo Pesquisar, urna janela é apresentada para você selecionar os campos

que comporao a sua pesquisa.

9.1.1.1.Para montar umapesquisa no Cadastro:

1. Escolha os campos da caixa "Campos" e transfira-os para a caixa "Pesquisa". Para isso,

dê urn clique-simples no carnpo desejado e pressione a seta de inclusao (direita) ou dê

urn clique-duplo nele, 0 carnpo selecionado e autornaticamente rernovido da caixa

"Campos" e incluldo na caixa "Pesquisa". Repita a operacao ate que todos os carnpos
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que deseja ver na pesquisa estejarn na caixa "Pesquisa". Você pode, tarnbérn, incluir

todos os campos na pesquisa. Basta clicar a seta dupla de inclusão.

2. Se você quiser retirar algum campo da caixa "Pesquisa", basta pressionar a seta de

exclusao (esquerda). 0 campo e autornaticarnente transferido para a caixa de origem.

Se você quiser excluir todos os campos da caixa Pesquisa, basta clicar a seta dupla de

exclusão.

© Dica: Para que a pesquisa seja realizada mais rapidarnente, escoiha o menor nürnero de

campos possivel.

3. Se você quiser alterar a posicao dos campos na apresentaçao da pesquisa, posicione o

cursor no campo desejado e, corn as setas de posicionarnento dos carnpos, reordene a

caixa "Pesquisa".

4. Você pode filtrar o conjunto de registros que deseja pesquisar, através do cornando

Filtrar. Para isso, pressione o botão Filtrar, crie o(s) critério(s) de seleçao que desejar e

volte a janela básica de Pesquisa.

5. Você pode, ainda, ordenar os registros pelos carnpos selecionados. Para isso, pressione

o botão Ordenar, escoiha a(s) ordenacao(oes) que desejar e volte a janela básica de

Pesquisa.

6, Clique o botão Consultar da janela de pesquisa para que o SISAP faca a rnontagem

da pesquisa. Urna planilha e apresentada na tela, de acordo corn as suas definicoes: as

colunas posicionadas de acordo corn a caixa "Pesquisa"; os registros ordenados de

acordo corn o cornando Ordenar e selecionados a partir do comando Filtrar.

7. Para visualizar os campos (colunas), utilize a barra de rolagem horizontal. Para

visualizar os registros (linhas), utilize a barra de rolagem vertical.

8. Para fechar a janela, dê urn duplo-clique na caixa do menu Controle para voltar a

janela anterior.
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10. MENU DE TABELAS

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

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

entrada de dados, favorecendo a pesquisa e consulta ao cadastro, além de permitir major

agilidade na digitacao. Os codigos das tabelas são alfanurnéricos, de ate 5 caracteres, e os

descritores tern o tamanho máximo de 30 caracteres. 0 carnpo tabelado e preenchido corn urn

codigo, ao lado do qual, confirmada a existéncia do cadigo digitado na tabela referente ao

campo, é apresentado, na janela de registro, o respectivo descritor.

E possIvel criar titulos para faixas de codigos dentro de urna rnesrna tabela, facilitando,

corn isso, o agruparnento de descritores afins. Você pode, ainda, incluir, modificar ou excluir os

itens de tabela de dentro da janela de registro de quaisquer dos cadastros. Corn isso, você ganha

agilidade na inclusão de novos registros (não precisa mais sair do cadastro para incluir novos

itens de tabela).

E irnportante ressaltar que urna tabela pode ser usada por vários cadastros, como, por

exernplo, a de MunicIpios. Por isso, é rnuito importante que você tenha PLANEJADO a sua

tabela para não criar descritores arnbIguos, ou repetidos (corn codigos diferentes), pois as tabelas

são vitais para que o seu cadastro se mantenha organizado e, portanto, ütil.

As tabelas utilizadas no SISAP são as seguintes:

Tabela de Municipios - utilizada nos três Cadastros;

Tabela de Orgao - utilizada nos Cadastros de Pessoas FIsicas e de Solicitacoes;

Tabela de Cargo - utilizada apenas no Cadastro de Pessoas FIsicas;

Tabela de Profissão - utilizada apenas no Cadastro de Pessoas Fisicas;

Tabela de Partido - utilizada apenas no Cadastro de Pessoas Fisicas;

c Tabela de Grupo - utilizada nos Cadastros de Pessoas Fisicas e Juridicas;

Tabela de Tipo de Pessoa Juridica - utilizada apenas no Cadastro de Pessoas

JurIdicas;

' Tabela de Tipo de Solicitacão - utilizada apenas no Cadastro de SolicitacOes;
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Tabela de Situacao de Solicitacao - utilizada apenas no Cadastro de

SolicitaçOes;

Tabela de Expediente de Solicitacao - utilizada apenas no Cadastro de

SolicitacOes;

Tabela de Pessoas do Gabinete - utilizada apenas no Cadastro de SolicitacOes.

0 menu de Tabelas e composto pelos seguintes cornandos:

• Consulta e Edicao

• Relatórios

10.1. CONSULTA E EDIçA0

A janela básica de Consulta e Edicao é a seguinte:

Você pode, a partir desta janela, escoiher urna tabela qualquer, definir a sua ordenacao,

pesquisar por urn descritor ou codigo especffico, incluir, modificar, ou excluir urn item de tabela.
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10.1.1. CONSULTANDO E EDITANDO UMA TABELA

10.1.1.1.Para abrir urna tabela e ordená-la:

1. Clique a caixa de listagem drop-down "Tabela" e escoiha a tabela que deseja abrir.

2. Escoiha a ordern que deverá ser visualizada: por codigo (alfanumérica) ou por descritor

(alfabética).

3. Se você estiver buscando urn item especffico, digite-o na caixa "Procurar por".

Dica: Defina a ordenacao de acordo corn o que você procura: se for urn codigo, ordene

por codigo, se for urn descritor, ordene por descritor.

4. A caixa de lista e apresentada corn os codigos e respectivos descritores. Utilize as setas

da barra de rolagem vertical para visualizar todos os descritores.

5. Para rnudar de tabela, basta selecionar outra tabela da caixa de listagem drop-down.

6. Para sair da janela de Consulta e Edicao, basta pressionar o botão Fechar.

10.1.1.2. Para modificar urn item de tabela:

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

botao Modificar.

2. Uma janela para rnodificacao de item da tabela e aherta para você digitar o novo

descritor. Digite o novo descritor para a tabela.
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' Observacao: 0 SISAP permite que voce altere apenas o descritor e nao o codigo, pois

todos os registros que possuirem este codigo serão automaticarnente atualizados corn o

novo descritor. Portanto, muito cuidado ao rnodificar a sua tabela, para nao interferir

na consistência do seu cadastro.

3. Pressione o botao Gravar, para associar o novo descritor ao codigo, ou Cancelar, para

cancelar o comando e voltar a janela anterior.

4. Terrninadas as alteraçoes, pressione o botão Fechar.para sair da janela de Consulta e

Edicao de Tabelas.

1O.1.1.3.Para incluir urn item novo de tabela:

1. Corn a tabela aberta, pressione o botäo Incluir.

2. Uma janela é aberta para você digitar o codigo e respectivo descritor. Digite o codigo,

pressione a tecla ENTER, digite o descritor e pressione ENTER novamente,

© Dica: Você pode definir subtItulos nas tabelas,. para meihor visualizar faixas de

codigos. Veja urn exemplo de subtItulos de tabelas mais adiante, neste Capitulo, no

tópico "Otimizando as tabelas".

3. Se for a inclusão de urn subtItulo, pressione ENTER e a caixa de verificaçao será

ativada. Caso contrário, pressione a tecla TAB para pular esta opção.

4. Pressione o botao Incluir, para incluir este item na tabela ou Cancelar, para cancelar

o comando.

5. Terrninadas as inclusOes nas tabelas, pressione o botão Fechar para sair da janela de

Consulta e Edicao de tabelas.

1O.1.1.4.Para excluir urn item da tabela:

1. Corn a tabela aberta, e o itemselecionado na caixa de lista de descritores, pressione o

botão Excluir.

2. Uma janela de confirrnaçao é aberta corn a pergunta: "Os dados serão retirados do

cadastro! Você confirrna a exclusão?". Pressione Sim para confirmar ou Não para

cancelar o cornando e voltar a janela anterior.
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'Observacao: Você so poderá excluir urn item de uma tabela se ele nao estiver sendo

utilizado em nenhurn registro de quaisquer dos cadastros.

10.1.2. OTIMIZANDO AS TABELAS DO SISAP

0 SISAP disponibiliza urn recurso muito interessante que é 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 e dado urn subtItulo e, assim, sua tabela permanecerá

organizada e fácil de ser pesquisada.

Observacao: No CapItulo 18 "0 SISAP interagindo ccom as demais funcOes do

Gabinete", são apresentadas algumas sugestoes de tabelas que voce pode adaptar as

suas necessidades.

Veja, abaixo, urn modelo da tabela de Situacao, do Cadastro de SolicitacOes, organizada

por faixas e subtitulos:

adastros T8bejas Editar Conflguraçes UtIIltrios Manutenço 1

de S.h.it.a,

11	 ITENEIDA
12	 PAL.L2!ENTE A7111DIDI
13 - IflDDSE±'JEI. Di SIR ATENDEfl
23 ---- - Eli IRIIIITAçAC ----------------
21.	 -	 PEIIDENTE NO EIBINITE
22	 R6WRD. Docuo1ENmçoftnDo1oL1.91.o
23	 - AGUA2EIIJIDO I200DDOTA DO óRGiO
24	 -	 RTINDIDIENTO NO PUTUIIO
30 -----OXCLUIDA

Repare que os tftulos (Encerrada, Em Tramitaçao e Exciulda) tern urna linha tracejada

destacando-os e separando as faixas de codigos.

10.1.2.1. Para Criar sublItulos dentro das tabelas:

1. Selecione a tahela desejada e pressione o botao Incluir.

2, Como se fosse incluir urn item de tabela, digite o codigo e o respectivo descritor.
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3. Na caixa de verificaçao "TItulo", pressione a barra de espaco ou a tecla ENTER para

ativar esta opcäo.

4. Pressione o botão Gravar.

© Dica: Esta opcao e extrernamente ütil para você identificar através de urn nome,

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

faixa). Par exemplo: na tabela GRUPO, cria-se os segmentos (subtftulos) "Apoio

Poiftico", "Formador de Opiniao" e "Relacionamento do Deputado" corn as codigos

1000, 2000 e 3000, respectivamente. Debaixo de cada subtftulo, são incluIdos os

descritores afins - "1001- Lideranca" dentro de "Apoio politico" , e "3001 - Familiares

do Deputado" e "3002 - Servidores do Gabinete" dentro de "Relacionamento do

Deputado" e assim sucessivamente. Corn isso, você estará estratificando a sua tabela

ao mesmo tempo em que nomeia as faixas de codigos criadas. Quando você quiser

imprimir uma mala direta somente para as formadores de opiniao, por exemplo, basta

que você indique a faixa 2001 a 2999.

Observacao: Os subtftulos nao podern ser usados no cadastramento, uma vez que a

sua funcao e apenas a de identificar faixas de cOdigos.

5. Pressione a botao Fecharpara sair da janela de Consulta e Edicao de Tabelas.

10.2. RELATORIOS

A janela básica do comando Relatórios é a seguinte:

Ladastros Tabelas Editar Conliquraçes iltIitfiO	 Manutenço 2

Nela, você pode escolher a tabela desejada, a ordenaçao e o tipo de irnpressao que deseja.
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10.2.1. IMP1UMINDO RELATORIOS

1O.2.1.1.Para selecionar a tabela a ser impressa:

1. Clique a caixa de listagem drop-down "Tabelas" e selecione a tabela desejada.

© Dica: Você tern, no final desta caixa de listagem, a opcao Todas, para imprimir

relatórios de todas as tabelas do SISAP.

2, Defina a ordenacao que terá o relatório: por codigo (alfanumérica) ou por descricao

(alfabética).

3. Defina a impressora encarregada da irnpressão (pode ser matricial ou aconfigurada no

Windows).

4. Você pode visualizar o relatório, antes da impressao. Para isso, pressione o botão

Visualizar,

5. Pressione o botao Imprimir para que o relatório seja impresso. Uma janela para

confirrnacao apresenta a seguinte pergunta: "Imprimir o re1at6rio (tipo de impressao e

papel)". Pressione o botäo S/rn para confirrnar a irnpressao ou Não, para cancelar a

irnpressão e voltar a janela anterior,

6. Pressione o botao Fecharpara sair da janela RelatOrios de Tabelas.
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Os comandos do menu Editar do SISAP funcionam de maneira idêntica aos do mesmo

menu nos demais aplicativos que trabaiham sobre a plataforma Windows. Corn eles, voce pode

editar o conteüdo dos campos de livre digitaçao, "recortando", "copiando" ou "colando" os dados

de urn aplicativo (Sisap, Word, Excel, etc.), carnpo ou registro para outro.

11.1. QUANDO 0 MENU EDITAR ESTA DISPONfVEL

No SISAP, os comandos do menu Editar estao disponIveis apenas quando a janela de urn

dos cadastros está ativa, e voce está incluindo ou rnodificando algum registro. Assim, so é

possIvel acontecer troca de dados entre campos, registros e entre outros aplicativos e o SISAP a

partir dos campos de livre digitacao, desde que os mesmos estejarn disponiveis na janela.

Você pode, por exemplo, "copiar" os dados do resumo informativo do Cadastro de

SolicitacOes do SISAP e "colar" estes dados nurna correspondência do Word, ou vice-versa.

11.1.1. Utilizando os comandos Recortar, Copiar e Colar

11.1.1.1.Para copiar campos do SISAP:

1. Abra a janela do Cadastro onde está a informacao que deseja copiar. Para você ativar

o registro, clique o botao Modificar.

2. Posicione o cursor no çarnpo desej ado e selecione o seu conteüdo.

3. Abra o menu Editar e selecione o cornando Copiar, ou pressione o conjunto de teclas

CRTL+C. 0 conteüdo selecionado e então copiado para a area de transferência do

Windows e fica disponivel para ser colado.

11. 1. 1. 2. Para recortar campos do SISAP:

1. Abra a janela do Cadastro onde está a informacao que deseja copiar. Para você ativar

o registro, clique o botao Modificar.
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2. Posicione o cursor no campo desej ado e selecione 0 seu conteüdo.

3. Abra o menu Editar e selecione o comando Recortar, ou pressione o conjunto de

teclas CRTL+C. 0 conteUdo selecionado e então excluIdo do campo original e

enviado para a drea de transferência do Windows e fica disponIvel para ser colado.

11.1.1.3.Para colar em urn campo do SISAP:

1. Corn o conteüdo desej ado já na area de transferência do Windows, abra a janela do

Cadastro que deseja inserir o dado.

© Dica: Para você colar em urn registro ja existente, pressione o botão Modificar. Se

vocè quiser colar em urn novo registro, pressione o botao Incluir.

2, Corn o cursor posicionado no carnpo desejado, pressione o conjunto de teclas

CTRL+ V. Lembre-se de que os campos do SISAP tern tarnanhos diferentes.
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12. MENU CONFIGURAcOES

0 Menu Configuraçoes permite o ajuste de algumas caracterIsticas do SISAP. Corn ele,

voce pode definir algumas opcOes de edicao, corno ativar a verificaçao on-line de hornOnimos,

ativar o beep e a confirmaçao nos registros e campos ou fazer a prograrnação de teclas de funcao

que agilizam o cadastramento. E possIvel, ainda, determinar a ordenacao padrao dos seus

cadastros e tabelas, alérn de definir as configuracoes do arnbiente de trabaiho do SISAP (papel de

parede, barra de status e relogio).

12.1. OPçOEs DE EDIçA0

No menu OpcOes de Edicao, estão disponIveis as seguintes opcOes:

. Homônimos: quando ativada, faz corn que, durante as inclusOes de pessoas fIsicas ou

jurfdicas, o sistema verifique se já ha registros cadastrados corn o mesmo nome que

está sendo informado;

• Repete: quando ativada, repete os dados de alguns campos do registro atual na

próxima inclusao. Os campos repetidos são:

Cadastro de Pessoa Ffsica: Logradouro, Bairro, MunicIpio, Cep, Tipo de

Endereco, Apenas Correspondências Pessoais, Telefones, Grupo, ObservacOes,

Profissao, Partido, Cargo, Orgão e Ocupacão Atual;

Cadastro de Pessoa Juridica: Tipo, Logradouro, Bairro, MunicIpio, Cep,

Telefones, Fax, Grupo, ObservacOes;

Cadastro de SolicitacOes: Todos, exceto o nümero. Na primeira inclusão apás a

abertura da janela do cadastro, estando a repeticao configurada, o SISAP Ihe

pergunta se você deseja corrigir os dados do registros que está sendo exibido.

Con firma cão nos registros: quando ativada, a cada inclusão ou modificacao de urn

registro, exibe uma mensagem solicitando confirmacao. Somente não tern efeito na

exclusão, que sempre exibe esta confirmacão.
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Confirmaçao nos campos: quando ativada, exige sempre, nas inciusOes e

modificacoes, que se pressione ENTER para sair dos campos, mesmo que eles já

tenharn sido preenchidos ate a ültima posicão.

• Beep: quando ativada, emite urn sinai sonoro quando o campo estiver totalmente

preenchido,

'Observacao: As opcoes de edicao são guardadas individualmente para cada usuário,

de modo que cada urn pode defini-las como preferir. A ünica exceção e o usuário

administrador do sistema, para quem eles nao são sailvos,

12.1.1.Utilizando as opçöes de ediçAo

12. 1. 1. 1. Para ativar as opcôes de ediçdo:

1. Clique sobre o submenu OpcOes de Edicao. Urn menu em cascata apresenta as opcoes

de edicao.

2. Posicione o cursor sobre a opcao que deseja ativar e dê urn clique-simples neia. Uma

marca de verificacao v aparece a frente dela, indicando que a mesma foi ativada, e o

Menu ConfiguracOes e fechado.

3. Repita a operaçao ate que todas as opcOes desejadas estejam ativadas.

4. Para desativar uma opcao, basta clicar novamente sobre ela. A marca de verificaçao

desaparece.

12.2. TECLAS

Corn a cornposicao de teclas de funçao, voce pode configurar algurnas combinacoes de

teclas, de forma a agiiizar a digitacao. Ternos, ao todo, urn conjunto de 30 cornbinaçaes de duas

teclas, entre SHIFT, CRTL ou ALT associadas as teclas de funcao Fl a FlO.

Para cada cornbinaçao, você pode informar o texto que deseja associar e, enquanto estiver

cadastrando, toda vez que digitar urna cornbinacao de teclas, o conteüdo correspondente será

inserido no carnpo, autornaticamente.
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Você pode associar o conteüdo de urn campo de livre digitacao ou de urn campo tabelado

a uma combinacao de teclas. Neste caso, e necessário associar o codigo que será inserido no

respectivo campo, e nao o seu descritor.

12.2.1.Utilizando as combinaçöes de teclas

122.1.1.Para associar urn conteádo a uma cornbinaçiio de teclas:

1. Selecione a opcao Teclas do Menu Configuracoes. Uma janela é aberta corn a listagern

das cornbinacOes possIveis.

© Dica: A lista comeca corn o conjunto SHIFT+F(1 a 10), seguida de CTRL+F(1 a 10) e

ALT+ F(1 a 10). Esta seqüência nao precisa ser seguida. Você escoihe a cornbinacao

que rnelhor se adequar as suas necessidades.

2. Posicione o cursor na caixa relativa ao conjunto de teclas escoihido e digite o

conteüdo.

3. Para passar para o próxirno conjunto, pressione a tecla ENTER. Para movirnentar-se

na lista, basta usar as setas de navegacão do teclado,

4. Ao terrninar as associacOes desejadas, feche a janela através da caixa de menu

Controle ou tecle ESC.

12.2.1.2.Para excluir o contthdo associado a urn conjunto de teclas:

1. Selecione a opcao Teclas, do Menu ConfiguracOes. Posicione o cursor no conteüdo

associado ao conjunto de teclas e pressione a tecla DEL.

2. Você pode associar novo texto a mesrna cornbinacao, sernpre que desejar.

12.2.2.Ordenaç6es

Ao abrir a janela de registros de quaisquer dos cadastros, urna ordenacao inicial define a

apresentacao dos registros em tela. A configuracao de ordenacOes consiste exatamente em

escoiher quais são as ordenacOes iniciais para os Cadastros de Pessoas FIsicas, Pessoas JurIdicas e

de SolicitacOes e para a apresentacao das Tabelas.
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12.2.3 .Defimndo uma ordenaçao padrão:

12.2.3. 1. Para ordenar os cadasfros:

1. Selecione a opcao Ordenacao do Menu ConfiguracOes, Urna janela é aberta corn urna

caixa de listagern drop-down para cada cadastro e outra para as tabelas, contendo as

opcOes de ordenaçao existentes.

2. A prirneira caixa e de Pessoas Fisicas. Pressione o botao de listagem drop-down para

vocè escoiher qual o carnpo que deterrninará a ordenaçao.

3. A segunda caixa ë de Pessoas JurIdicas, seguida das de Solicitacoes e Tabelas. Repita o

procedirnento anterior ate que todas as opcOes estejarn definidas.

4. Pressione o botao Fechar, para voltar a janela anterior.

© Dica: Se você escoiher a ordenaçao por nümero, o SISAP abrirá os Cadastros de

Pessoas FIsicas e de Pessoas JurIdicas e de Solicitacoes corn o ültimo nürnero de registro

na tela, ou seja, o rnais recenternente incluldo. Para visualizar o prirneiro nürnero do

registro, basta clicar a seta de rnovirnentaçao que exibe o prirneiro registro.

`Observacao: As ordenaçoes aqui definidas são os padroes. Isso significa que, mesmo

que na janela de registro de cada cadastro você altere a ordenaçao dos registros,

através do cornando Ordenar, quando fechar a janela e reabri-la a ordenacao voltará a

ser aquela determinada. 0 rnesrno vale para as tabelas,

12.3. AMBIENTE

A configuracão do ambiente de trabaiho do SISAP consiste, basicamente, na definicão

de urn papel de parede (que cobrirá o fundo da janela principal do SISAP), exibiçao da barra de

status e do relogio. Sua configuraçao e guardada individualrnente para cada usuário, exceto para

o administrador do sisterna, o que significa que, por exemplo, cada urn possa trabaihar corn o

papel de parede que preferir.
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12.3.1.Configurando o ambiente de trabaiho do SISAP:

E bastante simples configurar o ambiente. Basta selecionar esta opcão no Menu

Configuracoes. Aparece, ao lado, urn menu em cascata para voce escoiher as configuracoes que

deseja ativar. Na frente de cada opcao ativada, aparece uma marca de verificaçao. Você pode

ativá-las ou desativá-las, quando desejar. No caso da opcao de papel de parede, e apresenta a

caixa de dialogo para voce escoiher o arquivo de papel de parede (BMP).

© Dica 1: Para voce econornizar mernória e fazer corn que o programa fique mais rápido,

escoiha urn papel de parede pequeno ou nao deixe nenhum papel configurado.

Arquivos de papel de parede grandes, inclusive, podem nao ser carregados.

© Dica 2: Se você tern papel de parede configurado e deseja desativar essa configuracao,

proceda corno se fosse alterar o papel e, na caixa de dialogo de escoiha de novo

arquivo, pressione o botao de cancelamento.
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13. MENU UTILITARI0s

0 Menu Utilitários oferece alguns recursos que irão te auxiliar na confecçao de etiquetas

ou na manutençao do Cadastro de Solicitacaes. São as opcOes de "Etiquetas Aleatórias", "Criar

Arquivo Morto" e "Excluir Arquivo Morto".

13.1. ETIQUETAS ALEATORIAS

A opcao de etiquetas aleatórias permite a irnpressao de urna série de etiquetas idénticas

corn conteüdo definido pelo próprio usuário. Estas etiquetas podern ser usadas, por exernplo,

para ja deixar prontos envelopes de correspondências que são enviadas corn frequencia a urna

rnesma pessoa ou Orgao corn o qual o gabinete mantenha contato (secretarias, prefeituras,

cãrnaras, etc.).

Veja, abaixo, a janela básica da opcao Etiquetas aleatórias:
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13.1.1 .Imprlinindo etiquetas aleatórias

13.1.1.1. Para criar e imprimir etiquetas aleatórias:

1. Selecione a opcao Etiquetas Aleatórias do Menu Utilitários. A janela de Etiquetas

Aleatórias e aberta para voce comecar a digitar o texto no campo "Conteüdo". Para

mudar de linha, pressione a tecla ENTER.

© Dica: Para centralizar urna linha, tecle ALT+ C.

2. Depois de digitado o conteüdo da etiqueta, escoiha a opcao ajuste de formulários que

imprime etiquetas de teste para voce ajustar o posicionarnento do forrnulário. Para

testar o ajuste, pressione o botao Imprimir. Repita este procedimento quantas vezes

forem necessárias.

3. Estando o forrnulário ajustado na impressora, escoiha a opcão Etiquetas.

4. Clique sobre as setas acirna/abaixo localizadas a direita da caixa "Quantidade de

Etiquetas" ate que seja exihido o nürnero de etiquetas que ira imprimir. Como o

forrnulário é de 3 colunas, so serão impressas quantidades mültiplas de 3 de etiquetas.

5. Pressione o botão Imprimirpara enviar as etiquetas para a impressora.

6. Para imprimir mais etiquetas, modifique o que quiser na caixa de texto ou no que está

definido ou, se preferir, pressione o botão Limpar para criar urna etiqueta totalmente

nova.

7. Quando nao quiser imprimir mais etiquetas, pressione o botão Fechar para voltar a

janela principal do SISAP.

13.2. CRIAR ARQuIvo MORTO

A versão 3.0 do SISAP trouxe, como novidade, a possibilidade de você separar o

Cadastro de Solicitacoes por perIodos diferentes (como normalmente fazernos corn os nossos

arquivos de ago), ja que as solicitaçOes que merecern nossa atençao são, em sua grande maioria,

recentes. Podemos, entao, armazenar as solicitaçoes mais antigas em arquivos separados. 0

SISAP trata esta separacão da seguinte forma: quando se cria urn arquivo morto (ou inativo) de

urn determinado perlodo, este arquivo pode ser novamente acessado APENAS para consulta,
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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. Porérn, apenas o

Administrador do Sistema tern a permissao para criar arquivo morto. Para rnaiores inforrnaçoes

sobre este usuário, consulte o CapItulo 14, "Menu Manutençao".

13.2.1.Dividindo o seu Cadastro de SolicitaçOes

13.2. 1. 1. Para criar urn arquivo mono:

1. Selecione a opcao Criar Arquivo Morto, do Menu Utilitários. A janela de Criacao de

Arquivo Morto e apresentada.

2. Defina o ano inicial e o final das solicitacOes que voce deseja separar como Arquivo

Morto, digitando-as nos campos "DE" e "A".

3. Pressione o botao Criar. A criaçao do arquivo morto pode dernorar, dependendo da

quantidade de solicitacOes. Conclulda a criacao, o arquivo morto e apresentado na

caixa "Arquivos mortos existentes".

4. Se você quiser criar arquivos para outros perlodos, repita a operacao. Caso contrário,

pressione o botão Fecharpara voltar a janela principal do SISAP.

13.3. EXCLUIR ARQuIvo MORTO

Excluir urn arquivo morto significa excluir TODOS os registros que o compOem. Você

nao pode excluir urn ou outro registro do arquivo rnorto. Como ele é urn arquivo a parte, todo o

seu conteüdo é excluIdo,

13.3.1.Excluindo arquivo morto

13.3.1.1.Para excluir urn arquivo morto:

1. Basta selecionar a opcao Excluir Arquivo Morto, do Menu Utilitários, e selecionar, na

caixa "Arquivos mortos existentes", da janela aberta o perfodo que deterrnina o

arquivo que deseja excluir.

2. Pressione o botão Excluir. Terminadas as exciusOes, pressione o botao Fechar para

voltar a janela principal do SISAP.

ALMG/GIN



14. MENU MANUTENcAO

Este Menu nos permite realizar operacoes de rnanutençao geral nos cadastros do SISAP,

através dos recursos de Reindexacao e Eliminaçao. E, também, no Menu Manutençao que se faz

o cadastramento dos operadores do SISAP e se determina qual o nlvel de acesso que cada urn

terá para trabaihar no sistema.

14.1. REINDEXAcAO

A funcao da reindexacao é a reorganizacao dos cadastros através da recriacao dos

chamados Indices dos arquivos de dados do sistema. Os arquivos de Indices são arquivos

auxiliares usados pelo SISAP para fazer o acesso aos seus cadastros segundo as ordenacOes que

você determinar. A medida em que você aumenta o seu cadastro e faz uso dos recursos de

ordenação, ou quando o sistema e terminado anormalmente, os arquivos de Indices podern vir a

ficar desatualizados ou apresentarem erros. A reindexacao corrige esses problemas. A

reindexacao pode ser feita interna ou externamente ao SISAP. Você pode soIicit-1a a partir

desta opcao, no Menu Manutencao ou, de fora do SISAP, através do Icone Reindexacao -

maiores detalhes no Capltulo 16 "Recursos Auxiliares".

14.1.1.Executando a reindexação

Para executar a reindexacao, basta selecionar esta opcao, no Menu Manutencao. Uma

janela de confirmacao apresenta a seguinte pergunta: "Reindexar arquivos?". Pressione o botao

Sim para confirmar o cornando. 0 SISAP autornaticamente reindexa todos os arquivos e volta a

sua janela principal. Após iniciada a reindexacao, nao e posslvel cancelá-la.

14.2. EuMINAcA0

A opcao Eliminacao efetivarnente apaga do disco os registros excluldos de todos os

cadastros do sistema, liberando todo o espaco ocupado anteriormente por eles no disco e

aumentando a precisao das estatlsticas e da opcão Registro (Menu Cadastros).
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14.2.1 .Eliininando os registros excluIdos

E bastante simples executar a eliminacao dos registros ja exciuldos, e bastante ütil,

vez que o SISAP tambérn considera, para efeito de contagem, os registros excluIdos, ate que eles

sejam fisicamente elirninados. Basta selecionar a opcão Eliminar, do Menu Manutençao. Uma

janela de confirmaçao apresenta a seguinte pergunta: "Elirninar registros?". Pressione o botão

Sim para confirmar o comando. 0 SISAP automaticamente elimina os registros e Volta janela

principal do SISAP.

Observacao: Enquanto o SISAP executa a eliminaçao dos registros excluIdos, ele

tambérn realiza uma reindexacao, de maneira a garantir a integridade dos Indices.

14.3. UsuARlos

0 SISAP possui urn mecanisrno de segurança que perrnite o acesso apenas aos operadores

previamente cadastrados corn urn codigo e respectiva senha. Cada usuário possui, urn entre

quatro nhveis de acesso existentes que determinam as açOes que poderá realizar dentro do

sistema. 0 major dos nIveis e o 3, que somente o Administrador do Sistema, urn usuário

especial, possui. Isto ihe perrnite realizar a manutençao do cadastro de operadores, incluindo-os,

excluindo-os e alterando seus nIveis de acesso, e, ainda, o habilita a criar e excluir arquivos

mortos. Os demais nIveis, 0, 1 e 2, são abaixo explicados:

• NIvel 0: Exciusivo para pesquisas e irnpressão, a este operador não são perrnitidas as

demais operaçOes (edicao de cadastros, edicao de tabelas, criaçao e exclusao de arquivo

morto, cadastrarnento de operadores);

• NIvel 1: Acesso equivalente ao fIve1 0 mais a possibilidade de edicao dos cadastros.

São vedadas a este nIvel, assirn, as operaçOes de edicao de tabelas, criaçao e exclusao

de arquivo morto, cadastrarnento de operadores;

• NIvel 2: Além das opereaçOes perrnitidas no nIvel 1, também pode editar as tabelas.

Neste nhvel nao e possivel criar e excluir arquivo rnorto nern lidar corn o

cadastramento de operadores;
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14.3.1.Cadastrando Os USUárIOS

Veja a figura a seguir:

ditar

14.3.1.1. Para cadastrar urn operador do sisterna:

1. Selecione a opcao Usuários, do Menu Manutencao. Urna janela de Cadastro de

Usuários é aherta corn urna caixa corn os codigos dos operadores ja cadastrados.

2. Para voce incluir urn novo operador, pressione o botão In ciuir. A janela de

cadastramento de usuários é aberta para você corn as caixas Nome, Senha e Nivel de

Acesso.

3. Digite na caixa "Nome" o codigo do operador.

© Dica: 0 codigo do operador e alfanumérico e pode ter ate 12 caracteres.

4. Digite na caixa "Senha" a senha do operador. Este campo e duplo porque a senha deve

ser digitada novamente para confirrnaçao.

5. Clique as setas acima/abaixo posicionadas a direita da caixa "NIvel de Acesso" ate

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

6. Clique o botao Inciuirpara confirmar o cadastramento.

7. Terminadas as inclusOes, clique o botao Fechar para voltar a janela anterior. Os

novos codigos são exibidos na caixa de cadastro de usuários,
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14.3.1.2.Para excluir urn código de usuário:

• Selecione o codigo do usuário na caixa de cadastro e pressione o botao Excluir. Uma

janela pede a confirmaçao corn a seguinte pergunta: "Excluir operador?". Pressione o

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

14.3.1.3. Para rnodficar o nIvel de acesso de usuário:

1. Selecione o codigo do usuário na caixa de cadastro e pressione o botão Modificar. A

janela de Modificaçao do Cadastro de Usuários e aberta para você corn a caixa Nome

ja preenchida corn o cadigo do usuário, e as caixas Senha e NIvel de Acesso em branco

para serem preenchidas.

2. Digite na caixa "Senha" a nova senha do operador. Repita a digitacao da senha na

segunda caixa de senha, para sua confirmacao.

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

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

4. Clique o botao Gravar para confirmar o cadastrarnento. Caso contrário, clique o

botão Cancelarpara cancelar a modificacao no cadastro.

5. Pressione o botao Fecharpara sair do Cadastro de Usuários e voltar a janela principal

do SISAP.

Para modificar o codigo de urn operador, e necessário recadastrá-lo. Para isso, exclua-o

primeiro e, logo em seguida, cadastre-o novamente como desej ado,
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15. 0 SISAP NO CONTEXTO DE TRABALHO

Para que as inforrnacOes contidas no computador sejarn üteis e confiáveis, faz-se necessário que

elas sejarn atualizadas de forma dinârnica e eficaz.

As rotinas de urn gabinete precisarn estar ern sintonia, de modo a contribuir para que as funcOes

de arrnazenarnento e recuperacao de inforrnaçOes sejarn realizadas a contento. A recepcao, a

redacao, a assessoria, a operacao do cornputador e o arquivarnento são rotinas que estão

diretarnente envolvidas no processo de atendirnento as solicitaçoes e, consequenternente,

rnanutencao dos cadastros.

Listarnos, abaixo, alguns cuidados que precisarn ser tornados, no dia-a-dia do gabinete, para que

se efetive a consistência dos cadastros:

uso efetivo dos nIveis de acesso, lirnitando o acesso a manutencão dos cadastros e

tabelas;

padronizacao planejada das tabelas, identificando categorias distintas;

so urn funcionários responsável pela inclusãod e novos itens nas tabelas, evitando-se

duplicidade deassuntos;

auditoria frequente dos cadastros para apuração de possIveis erros;

uso correto e efetivo dos forrnulários de cadastramento (inclusao/rnanutencao dos

cad astros);

conscientizacão de todos os funcionários para a irnportãncia da atualizacao dos dados;

conscientizacao dos operadores quanto a rnanutençao e auditoria dos cadastros.

15.1. ERROS MAIS FREQUENTES

Cadastro de Pessoas JurIdicas - Problerna: cadastrar o mesmo norne de maneiras

diferentes. Por exernplo: Associaçao Boa Vista e Assoc. Boa Vista - o prograrna não tern
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como acusar a duplicidade. Solucao: Padronizar a entrada dos nornes de pessoas

jurIdicas.

Tabela Tipos de Solicitacao - Problema: descritores muito genéricos podern dificultar a

filtragern. Por exemplo: Transporte, Recursos Financeiros, etc. Solucao: Criar subtItulos

(genericos) corno Transporte ou Recursos Financeiros e, dentro das faixas criadas, criar

descritores mais especIficos, para identificacao do assunto da solicitacao.

Tabela Tipos de Orgão - Problerna: inclusão de nornes diferentes que podern significar a

mesma entidade ou o mesmo tipo de trabaiho. Por exemplo: instituiçao religiosa X

igreja, creche X orfanato. Solucao: antes de proceder a nova inclusão de descritor, fazer

urna pesquisa "geral" na tabela, buscando nao apenas urn mas os vários norn&s que

poderia dar àquele descritor.

Tabela de Situaçao - Problema: a situacao "pendente" é abrangente dernais. Solucao: o

ideal é que esta categoria "pendente" seja urn subtItulo e os descritores desta faixa

identificariarn ONDE é a pendência. Exemplo: pendente no gabinete, aguardando

docurnento do beneficiário, aguardando resposta do órgao, etc.

Preenchirnento incorreto dos campos - Problerna: erros de digitacao dos codigos ou no

campo Descriçao e Trarnitaçoes. Solucao: Prornover, periodicarnente, urna auditoria do

cadastro, ou seja, pesquisar, aleatoriarnente, alguns registros e verificar se os inesmos

estao corretos.

15.2. ROTEIRO PARA PESQUISA E MANUTENcAO

NO CADASTRO DE SOLICITAçOEs

A manutençao do cadastro de solicitaçoes deve ser precedida de uma pesquisa

para se averiguar a existência ou nao de pedido anterior. Assirn, serão identificados tanto

pedidos novos corno tambérn reiteraçOes, respostas, encarninharnentos, etc.

Para facilitar o entendirnento, dividirnos a pesquisa entre Pedidos e Respostas, ou

seja, inclusao/alteraçao de dados gerados pelo solicitante e inclusao/alteraçao de dados

gerados pelo órgao destinatário.

ALMG/GIN



0 SISAP NO CONTEXTO DE TRABALHO 	 123

15.2.1.Pesquisa para inclusao/manutençäo de urn pedido (gerados pelo

solicitante):

Você tern duas formas de pesquisar uma solicitacao:

Atra yEs dos Cadastros de Pessoas FIsicas o  JurIdicas

a) Entrar no Cadastro de Pessoas, conforme o caso, e procurar o norne do

beneficiário, através do comando Procurar. Quando a pessoa ja está cadastrada,

basta clicar então o botão SolicitacOes. E aberta uma janela ern forma de

planilha corn a(s) solicitacao(oes) existente(s) ern que a pessoa seja beneficiária

ou interessada,

b) Se já existir pedido idêntico ao que você iria cadastrar, trata-se de reiteracao de

pedido. Selecione-o e pressione o conjunto de teclas ALT+ S ou o botao direito

do mouse. A janela de Cadastro de SolicitacOes e aberta corn os dados da

solicitacao selecionada, para que voce adicione mais informacOes. Neste caso,

proceda as alteracOes dos campos, como de costume.

c) Se o pedido for inédito, basta posicionar o cursor numa linha em branco da

mesma planilha de solicitacOes e pressionar o conj unto de teclas ALT+ S. A

janela de Cadastro de SolicitacOes é aberta para urna nova inclusão. Faça a

inclusao da solicitacao, como de costume.

d) Caso o beneficiário não esteja cadastrado ainda, faca a sua inclusao no cadastro

e, em seguida, inclua a sua solicitacao. Para isso, siga as instruçOes do item

anterior.
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Atra yes do Cadastro de Solicitacoes

a) Entrar no Cadastro de SolicitacOes e, através do comando Procurar, encontrar

a prirneira ocorrência de solicitação cujo beneficiário seja a pessoa indicada.

b) Da janela do cornando Consultar, verifique se esta solicitação ja existe ou nao.

Caso ela exista, selecione-a corn o cursor ou dê urn clique simples corn o botão

esquerdo do mouse, e feche a janela do cornando Consultar. A janela do

Cadastro de SolicitacOes exibirá então os dados da solicitaçao selecionada.

Proceda as alteraçOes dos campos, corno de costume.

c) Se o pedido for inédito, saia do cornando Consultar, pressionando a tecla ESC,

volte a janela do Cadastro de Solicitacoes e inclua a nova solicitacao.

Observacao 1: Atente para as possiveis alteraçOes no preenchirnento dos

carnpos Situaçao, Referencia, Solucao Final e Descriçao e Tramitaçoes.

Observaçao 2: Ao incluir solicitaçOes, observe o seguinte:

v Cada solicitacao deverá possuir apenas UM Beneficiário, UM Orgao de

Destino e UM assunto (urn item na tabela Tipos de Solicitacao), ou seja,

caso exista urn pedido corn urn beneficiário e vários órgãos (1/N), ou urn

pedido corn vários beneficiários e urn órgão (N/i), ou, ainda, urn

pedido corn vários beneficiários e vários órgãos (N/N), deverá ser criado

urn registro para cada solicitacao nele contido.

v' Da rnesrna forma, se urn determinado pedido contém vários assuntos

(tipos de solicitacao), deverá ser criado urn registro para cada assunto.

15.2.2.Pesquisa para inclusão/manutençao de uma resposta (gerado pelo órgäo

destinatário):

Atra yes dos Cadastros de Pessoas FIsicas o  JurIdicas

ALMG/GIN



0 SISAPN0 CONTEXTO DE TRABALHO 	 125
a) Entrar no Cadastro de Pessoas, conforme o caso, e procurar o nome do

beneficiário, através do comando Procurar. Corn o registro do beneficiário na

janela, pressione o botao Solicitacoes. E aberta uma janela em forma de

planilha corn a(s) solicitacao(oes) existente(s) em que a pessoa seja beneficiária

ou interessada.

b) Posicione o cursor na solicitacao desejada e pressione o conjunto de teclas

ALT+S. A janela de Cadastro de SolicitacOes é aberta corn os dados da

solicitaçao selecionada, para que você adicione mais inforrnacao. Neste caso,

proceda as alteracOes dos campos, como de costume.

Atra yes do Cadastro de Solicitacoes

a) Entrar no Cadastro de SolicitacOes e, através do cornando Procurar, encontrar

a primeira ocorrência de solicitaçao cujo beneficiário seja a pessoa indicada.

b) Da janela do comando Consultar selecione-a corn o cursor ou dê urn clique

simples corn o botao esquerdo do mouse, e feche a janela do comando

Consultar. A janela do Cadastro de SolicitacOes exibirá então os dados da

solicitacao selecionada. Proceda as alteraçOes dos campos, como de costume.

Observacao: Atente para as possIveis alteraçOes no preenchimento dos campos

Situaçao, Referencia, Soluçdo Final e Descricao e Tramitaçoes.
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15.3. ROTEIRO PARA ELABORAçAO

E MANUTENçAO DAS TABELAS

As tabelas utilizadas pelo SISAP foram revistas corn o objetivo de otimizar o

processo de alimentaçao dos cadastros e impedir a duplicidade dos itens nelas contidos.

Assim, você pode agora criar faixas e nomeá-las, corn subtitulos, procurando agrupar

descritores afins.

Relacionamos, abaixo, a funcao de algumas tabelas do SISAP, de entendimento

menos imediato, apresentando sugestoes para composiçao das mesmas:

V' A tabela "EXPEDIENTE" identifica as formas possiveis de encaminhamento de

uma solicitação ao gabinete. São elas, por exemplo: ofIcio, carta,

documentacao, fax, telegrama, ligaçao telefOnica, publicacao, comunicaçao

recebida, contato verbal interno, contato verbal externo, entre outras.

( A tabela "SITUAçAO" identifica as fases de uma solicitaçao (desde a sua

entrada ate a sua solucao), para dar suporte as acOes politicas do Deputado e

sua assessoria. Assim, poderao decidir sobre a necessidade de reiteraçOes de

solicitaçOes pendentes, informar a sua base de representaçao sobre as

solicitaçOes atendidas, etc. Uma tabela de situação consistente prevê as várias

etapas da tramitação (pendências), por exemplo: Pendente no Gabinete,

Aguardando documentacao/informacao, Aguardando resposta do órgao,

Atendimento possivel no futuro. Ja as solicitaçoes encerradas seriam

identificadas como, por exernplo: Atendida, Parcialmente Atendida, Negada,

Impossivel de ser atendida ou cancelada.

I A taeIa "TIPO DE SOLICITAçAO" pode agrupar os assuntos por area de

atuaçao, como por exemplo, Educação e Cultura, Saüde e Saneamento básico,

Habitacão, Transporte e Trãnsito, entre outras. Estes seriam subtftulos e,

dentro de cada area, itens mais especIficos identificariam o assunto. Este

método e de grande auxilio na pesquisa ou na emissão de relatórios, visto que

os assuntos estão agrupados em faixa de codigos.
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v' A tabela 'TWO DE PESSOA JURDICA", pode, por exemplo, desmembrar as

instituiçoes em duas grandes categorias de constituição: Instituicoes Püblicas e

Instituicoes Privadas. A categoria InstituicOes Püblicas agruparia os órgaos do

governo em esferas: FEDERAL, ESTADUAL e MUNICIPAL; poderes

EXECUTIVO, LEGISLATIVO e JUDICIARIO; 10, 20 e 30 escalOes. Ja a

categoria Instituiçoes Privadas conteria as associacOes, sindicatos, empresas de

prestacao de serviços, fábricas e outras entidades corn ou sern fins lucrativos.

V A tabela "PESSOAS DO GABINETE" deve conter os nomes dos assessores

responsáveis pelo atendirnento ao publico. Nesta tabela, poderemos, também,

agrupar os funcionários do gabinete que acompanham assuntos comuns.

I A tabela "MUNICtPIOS" identifica todos os municIpios envolvidos nas

solicitacOes, seja o do beneficiário, o do interessado ou mesrno urn outro

municfpio. Esta tabela também pode ser estratificada por regiao geografica

(I equitinhonha, Vale do Aço, Triangulo, etc.) ou por classes de interesse

(cidades majoritárias, etc.).

15.3.1.ManutençAo das tabelas

Sempre que ocorrer uma situacao nova, que exija revisão das tabelas

utilizadas, você deverá solicitar ac, responsável pelo preenchirnento daquele campo os

esclarecimentos necessários a tomada de decisao quanto a insercao de urn novo item.

0 SISAP dispOe de recursos para impressão das tabelas corn niveis de

codificacao. As tabelas são apresentadas, em tela ou na impressora, ordenadas por

codigo ou descritor. Quando a apresentacão é por codigo, na tela os subtItulos

recebem urna linha pontilhada para se destacarem dos demais descritores e na

impressora saem em negrito. Quando a apresentacao é por descritor, os subtItulos,

que se baseiam na seqüência de codigos, perdern sentido e recebem, então, urn

asterisco para diferenciá-los.

Para manutencão das tabelas, ordene-as por codigo antes de proceder a

qualquer inclusão, pois os grupos so podem ser criados por faixas numéricas, e não

por ordem alfabética.
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Apresentamos, abaixo, alguns procedirnentos para a manutençao das tabelas

que merecern ser verificados:

1.	 Para a manutençao da tabela de Tipos de Solicitacao:

• Identifique o assunto especifico do caso em questao e verifique se ja nao está

representado na Tabela. Caso seja realmente necessária a criaçao de urn

descritor, assegure a consistência da Tabela, cumprindo os seguintes passos:

a) identifique o nücleo do assunto (em muitos casos, o nücleo do assunto

pode variar, dependendo do enfoque adotado. Nestes casos, e necessária

urna decisão quanto ao enfoque);

b) defina urn descritor adequado para representar o assunto;

c) verifique em que subtftulo o novo descritor será incluldo (caso

necessário, crie urn novo subtftulo);

d) atribua urn codigo nurnérico ao descritor criado, inserindo-o, em

seguida, na tabela (nesta tarefa, observe os critérios de consistência

adotados).

Seguindo estas instruçOes, as suas tabelas estarão confiáveis e prontas para

buscar as inforrnaçoes, seja para uma pesquisa, irnpressão de relatório ou rnala direta.

15.3.2.Manutençao Do Cadastro De Pessoas JurIdicas:

1.	 Para a rnanutençao do Cadastro de Pessoas JurIdicas:

• Certifique-se de que o nome registrado e o oficial e verifique se possui nome-

fantasia e sigla. Caso haja düvida, providencie urna pesquisa (utilizando-se,

por exemplo, do catalogo telefOnico, de contatos telefOnicos ou de

documentos que comprovem a veracidade daquela denorninaçao).

• Em seguida, certifique-se, para escoiher o Tipo de Pessoa JurIdica, da natureza

jurIdica (privada ou püblica e, se publica, verifique se faz parte da

administraçao direta ou indireta, confirrne a esfera de atuaçao - municipal,

estadual ou federal, bern como o Poder a que pertence). A area de atuaçao e o

rarno de negócio da empresa privada deverão ser também objeto de sua
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pesquisa. So então você terá elernentos para fundamentar sua decisao quanto

a inserçao (ou não) de urn novo item na Tabela de Tipo de Pessoa Juridica.

Observe que a sigla deverá preceder o norne oficial por extenso, urna vez que o

campo Razao Social e extenso (80 caracteres) e ha a possibilidade de emitir

relatórios corn apenas 40 caracteres, dificultando a leitura da sigla, caso a

rnesrna estiver posicionada ao final do norne oficial.

15.4. ROTEIRO PARA PREENCHIMENTO

DO CAMPO DEscRIcA0 E TRAMITAcOE8

0 campo Descriçao e Tramitaçoes tern uma funçao hem especIfica no SISAP. Nele

está contido o teor da solicitacao, devendo, portanto, possihilitar a identificacao dos

vários aspectos envolvidos:

OQUE

QUANDO

PARA QUE

DE/PARA ONDE

DE/PARA QUEM

COMO

Dessa maneira, a Descriçao e Tramitaçoes confirrna e complementa os dados

contidos nos dernais carnpos.

Devemos ter em rnente que urn resumo bern elaborado otirnizará os trabaihos,

dispensando a busca no arquivo de docurnentos que estejarn cadastrados no SISAP.

Podernos nos reportar a Descricao e TramitaçOes para a ohtencao das inforrnaçOes

desejadas. Desta forma, necessário se faz que este campo seja preenchido de maneira a

nao dar rnargens a düvidas ou ambiguidades,

0 SISAP dispoe, ainda, de recursos de busca por conteüdo, o que facilitará

sobrernaneira qualquer pesquisa neste campo ern especial.

Urn resurno conciso da solicitaçao, rnas que a identifique corn precisao e o que

rnelhor caracteriza a Descriçao e Tramitaçoes do SISAP.
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Sao exemplos de resumos inconsistentes ou imprecisos:

OF 273 a SES solicitando verba,

Observacao: Nao e informado a que se refere a verba solicitada.

Carta a DEOP solicitando obras na cidade.

Observacao: Nao especifica quais as obras, dificultando a definicao do assunto,

na tabela de Tipos de Solicitacao.

Resposta da COPASA sobre assunto acima.

Observacao: Não descreve o conteüdo da resposta, dificultando o

entendimento da atual situacao do pedido.

Pedido de material escolar.

'Observaçao: Nao especifica (inclusive quantitativamente) quais os materiais

solicitados, dificultando o Iançamento do codigo do assunto (tipo de

solicit acão).

OF 0079 ao Governador encaminhado pedido do Prefeito.

Observacao: Não identifica o assunto (a solicitacao).

Estes resumos não especificam a solicitaçao, quantitativamente, dificultando a sua

compreensão. A verba se destina a que? Quais obras? Que assunto? Qual é a resposta da

COPASA? Qual material escolar? Quantos? Qual pedido? Sao perguntas que farfamos

caso encontrássemos urn resumo como Os exemplos acima.

Por outro lado, exemplos de resumos descritivos hem elaborados e corn a

padronizaçao correta são apresentados a seguir:

Quando do recebimento de uma solicitaçao através de uma

correspondencia, citar o seu nümero (se houver) e as dernais informaçOes contidas no

documento:
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DESCRIçAO E TRAMITAçOES:

"0 Prefeito de Jacutinga esteve pessoalmente no gabinete para entregar ao Deputado o

ofIcio no OF 0023/93 solicitando ambulância para o Posto de SaUde da cidade.

25/05/93: OF 0930/93 ao Secretário da Saüde solicitando uma ambulãncia para o Posto

de Saüde da cidade de Jacutinga,"

)	 Quando do encaminhamento de urn ofIcio ao Organ destinatário,

especificar quantitativamente o conteüdo da solicitaçao:

DEscRIcAo E TRAMFFAc0Es:

"Prefeito de Pocos de Caldas encaminha oficio n o 98/93 solicitando 300 carteiras, 51

quadros-negros, 1 TV e 1 video cassete para a Escola Estadual Afonso Pena.

23/09/93: OF 0974/93 a Secretaria de Estado da Educaçao solicitando o material escolar

descrito acirna para a E.E. Afonso Pena.

05/10/93: Resposta da Secretaria de Estado da Educacao, informando que o material será

liberado no inIcio do prOximo ano letivo."

Quando do recebirnento de uma resposta sobre uma solicitaçao,

transcrever o seu conteüdo, de maneira a tornar claro o que foi registrado no campo

Situaçao:

DESCRIçAO E TRAMITAcOES:

"0 Prefeito de Monte Siao visita o gabinete e solicita implantacao de uma rede de esgoto

no Bairro da Graca, naquela cidade.

09/11/93: OF 1876/93 ao Presidente da Copasa encaminhando solicitacao do Prefeito.

13/12/93: Carta s/n° da COPASA informando que a rede de esgoto solicitada será

implantada, através do convênio firmado corn a Prefeitura, no próximo semestre."
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