LISTA DE DESCUMPRIMENTO.
No MENU PRINCIPAL, criar uma lista das pessoas em DESCUMPRIMENTO DO BOLSA FAMÍLIA.

Criar um CONFSISTEMA para fazer esse botão APARECER ou NÃO APARECER no CLIENTE.
Ao clicar nesse botão, vai aparecer uma tela para os profissionais do setor fazerem o
acompanhamento das pessoas em DESCUMPRIMENTO do BOLSA FAMÍLIA.
O filtro será por MÊS E ANO, trazendo todas as pessoas inseridas em DESCUMPRIMENTO do
BOLSA no Mês e no Ano selecionado.

Quando ABERTO essa tela, caso tenha ocorrido alguma AÇÃO para pessoa/família, deve vir os
campos CONDIÇÃO E ATIVIDADES preenchidas de acordo com as ações.
Caso não tenha acontecido nenhuma ação no sistema, os campos vão vir EM BRANCO.

CONDIÇÃO

CÓDIGO DESCRIÇÃO
1
Se a FAMÍLIA foi incluída, ou já estava incluída em ACOMPANHAMENTO PAIF, ao
abrir essa tela do descumprimento já vai trazer na condição o CÓDIGO 1
preenchido.
2
Não tem como o sistema pegar essa condição. Entrar quando inserido
manualmente pelo usuário.
3
Na VISITA, quando a conclusão da mesma for CONCLUÍDA = NÃO com a opção NÃO
LOCALIZADO. Caso tenha outras visitas para a pessoa com o CONCLUÍDO = SIM no
intervalo de tempo que a pessoa esteve em descumprimento, não deve mais pegar
esse código.
4
Se não houve nenhuma ação para a família, deve vir preenchido esse código na
condição.
5
Não tem como o sistema pegar essa condição.
6
Se houve ATENDIMENTO ou VISITA com o CONCLUÍDO = SIM no período do
descumprimento da família e a mesma não esta em ACOMPANHAMENTO PAIF,
deve vir preenchido com o código 6 na condição do descumprimento.

Todas as opções acima, o usuário poderá modificar a qualquer momento.

SITUAÇÃO
As SITUAÇÕES (PODE SER MAIS DE 1) sempre virão “em branco”. O usuário terá que preencher
as condições de cada BENEFICIÁRIO/FAMÍLIA NA LISTA DE DESCUMPRIMENTO.
ATIVIDADE
CÓDIGO
1
2
3
4

5
6
7

DESCRIÇÃO
Não tem como o sistema pegar essa condição. Entrar quando inserido
manualmente pelo usuário.
Se houve alguma VISITA inserida no HISTÓRICO para algum membro da
família, deve vir com o código 2 preenchido na ATIVIDADE
Se houve algum ATENDIMENTO inserido no HISTÓRICO para algum
membro da família, deve vir com o código 3 preenchido na ATIVIDADE
Se houve algum ATENDIMENTO inserido no HISTÓRICO para algum
membro da família com idade menor que 18 anos, deve vir com o código 4
preenchido na ATIVIDADE
Se a família foi inserida no PAIF no período de DESCUMPRIMENTO, deve vir
com o código 5 preenchido na ATIVIDADE
Se a família foi inserida no PAEFI no período de DESCUMPRIMENTO, deve
vir com o código 6 preenchido na ATIVIDADE
Se algum membro da família foi inserido no GRUPO DE REUNIÃO durante o

8

9
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19

período de descumprimento, deve vir com o código 7 preenchido na
ATIVIDADE
Se algum membro da família foi inserido no programa do governo PETI
durante o período de descumprimento, deve vir com o código 8
preenchido na ATIVIDADE
Se algum membro da família foi inserido no programa do governo
PROJOVEM ADOLESCENTE durante o período de descumprimento, deve vir
com o código 9 preenchido na ATIVIDADE
Não tem como o sistema pegar essa condição. Entrar quando inserido
manualmente pelo usuário.
Não tem como o sistema pegar essa condição. Entrar quando inserido
manualmente pelo usuário.
Não tem como o sistema pegar essa condição. Entrar quando inserido
manualmente pelo usuário.
Não tem como o sistema pegar essa condição. Entrar quando inserido
manualmente pelo usuário.
Se houve algum BENEFÍCIO EVENTUAL inserido no HISTÓRICO para algum
membro da família, deve vir com o código 14 preenchido na ATIVIDADE
Se houve algum ATENDIMENTO inserido no HISTÓRICO para algum
membro da família com o encaminhamento inserido no ENCAMINHA PAIF
na opção: 09- PARA O INSS, VISANDO ACESSO AO BPC, deve vir com o
código 15 preenchido na ATIVIDADE
Se houve algum ATENDIMENTO inserido no HISTÓRICO para algum
membro da família com o encaminhamento inserido no ENCAMINHA PAIF
na opção: 70-PARA CONSELHO TUTELAR, 71- PARA PODER JUDICIÁRIO, 72PARA MINISTÉRIO PÚBLICO, 73-PARA DEFENSORIA PÚBLICA, deve vir com o
código 16 preenchido na ATIVIDADE
Se houve algum ATENDIMENTO inserido no HISTÓRICO para algum
membro da família com o encaminhamento inserido no ENCAMINHA PAIF
na opção: 40, 41 OU 42 (EDUCAÇÃO), deve vir com o código 17 preenchido
na ATIVIDADE
Se houve algum ATENDIMENTO inserido no HISTÓRICO para algum
membro da família com o encaminhamento inserido no ENCAMINHA PAIF
na opção: 30, 31, 32, 33 OU 34 (SAÚDE), deve vir com o código 18
preenchido na ATIVIDADE
Não tem como o sistema pegar essa condição. Entrar quando inserido
manualmente pelo usuário.

OBS: Lembrando que pode haver mais de uma ATIVIDADE para cada membro, todos os códigos
de ações realizadas vão aparecer no quadro de ATIVIDADES.
Ao clicar no botão VERDE na frente dos NOMES das pessoas, vai abrir um dialog para o usuário
manipular as informações inseridas (excluir ou incluir uma informação nova).

Os campos CONDIÇÃO, SITUAÇÃO E ATIVIDADE, são itens que podem ser inseridas mais de 1.
Quando o usuário abrir, vai trazer os itens selecionado pelo sistema.
Essas informações serão gravadas em outra tabela, para que guarde um histórico de tudo que
já foi enviado pelos usuários.
O botão IMPRIMIR deve gerar um EXCEL da seguinte forma:

Os campos MARRONS, são de preenchimento exclusivo do setor BOLSA FAMÍLIA, portanto, vão
sair “em branco” no excel.

IMPORTAÇÃO
Na importação, o Bill criou campos novos para ser utilizado nesta tela. Segue abaixo o script
ALTER TABLE programagoverno ADD COLUMN impprogramagoverno
VARCHAR(1);
ALTER TABLE programagoverno ADD COLUMN impdthrprogramagoverno
DATETIME;
ALTER TABLE itensstatusprogramagoverno ADD COLUMN
impmesanorefprogramagoverno VARCHAR(10);
ALTER TABLE itensstatusprogramagoverno ADD COLUMN
impispgstatusprogramagoverno VARCHAR(20);

O primeiro campo na tabela do programa do governo é para saber
se o registro foi importado.
O segundo da tabela programa do governo é a data e a hora da
importação.
O primeiro campo da tabela itensstatusprogramagoverno é para
gravar o Mês e o Ano de referência do descumprimento.
O segundo campo é para guardar o STATUS do programa do governo
(SUSPENSÃO, BLOQUEIO, ETC).

