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Módulo de Gestão de Assentamento

Cadastro de Pessoas
- Como cadastrar pessoas na instituição?
Na tela inicial do módulo de Assentamento, clica-se no menu Pessoas e em seguida em Adicionar Pessoa e abrirá a tela de
cadastro de usuário militar e civil.

Na tela para Adicionar Pessoa, deve-se atentar se o usuário será Militar ou Civil para fazer-se a seleção correta da aba de
cadastro. Ao final de cada adição de cadastro, deve-se clicar em [Gravar Alterações] para que seja concluída a ação.

Na tela de cadastro do Usuário Militar tem-se 5 (cinco) abas distintas, para preenchimento de informações mais
abrangentes:
Dados Pessoais: Nome, nome de guerra, naturalidade, estado civil, nome da mãe, etc.
Documentação: Matrícula funcional, RG, CPF, CNH, Conta bancária, etc.
Particularidades: Altura, peso, calçado, sinais particulares, tipo sanguíneo, etc.
Institucional: Data de inclusão, setor, função, quadro, cargo, etc.
Dependentes: Para adição dos dependentes do militar.
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Na tela de cadastro de Usuário Civil, tem-se 3 (três) abas:
Identificação: Nome, logradouro, cidade, data de nascimento, etc.
Documentação: RG, CPF, Banco, Título de eleitor, etc.
Institucional: Data de inclusão, setor, função, quadro, cargo, etc.

- Como buscar, editar, excluir pessoas e imprimir a ficha de alterações do militar?
Pelo Filtro de Pesquisa pode-se fazer a busca pelo Nome, Nome de Guerra, Matrícula, Cargo, Quadro, Setor, Email e
Função. Ao clicar no botão buscar, na área central da página tem-se os resultados da busca feita no filtro, nessa área
aparecerá também as ações que poderão ser executadas, entre elas as de Excluir e Editar a pessoa selecionada. As outras
ações são Visualizar (para visualização dos Dados Pessoais, Documentação, Particularidades, Institucional, Tempo de
Serviço, Férias, Licença e Dependentes), Imprimir (para impressão dos dados que constituem a ação Visualizar) e Ficha de
Alterações (impressão do assentamento do militar, com todos os eventos relacionados a pessoa).
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A ação Editar carregará a tela de Editar Pessoa, que é a mesma do cadastro de usuário, com as mesmas abas para edição:
Dados Pessoais, Documentação, Particularidades, Institucional e Dependentes.

A ação Excluir, executará a exclusão da pessoa selecionada, após a Confirmação dessa ação [SIM], como mostrado na tela
abaixo.

Cadastro de Identidades
- Como emitir uma identidade?
Para emissão de uma nova identidade seleciona-se o menu Identidade e clica-se na opção Primeira Identidade.
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Ao selecionar-se a opção Primeira Identidade, abrirá a tela Cadastrar Identidade, nesta tela, no item Pertence a, digita-se
o nome da pessoa que está solicitando a identidade e alguns dados serão carregados automaticamente pelo sistema (Nº
da Carteira, Cargo-Quadro, Tipo Sanguíneo-TS, Matrícula-MF, Pai, Mãe, etc) os que não forem carregados, deverão ser
preenchidos manualmente ou selecionados na listagem que aparecerá no sistema (FD-Direito, FD-Esquerdo, Via, Local e
data de emissão, Diretor de pessoal, etc).

Após cadastrar a identidade nova do usuário, a mesma irá para tela principal do menu Identidade, e estará na tela de
resultados, onde tem-se as ações:
Imprimir: Aparecerá a tela de impressão da identidade.
Editar: Para fazer-se a edição de algum dado que tenha sido preenchido erroneamente, antes de realizar-se a impressão.
Visualizar: Permite a visualização da identidade que já foi impressa e da que está para imprimir.
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Consulta e Registros
- O que são os registros?
Registros são anotações nos assentamentos de cada pessoa através de uma publicação em um periódico. Para que isto
seja possível, a pessoa deve ser indicada como interessada na publicação que está sendo realizada. Consulte o manual de
Gestão de Publicações para mais informações sobre o fluxo de publicação e registro nos assentamentos.
Basicamente, em um registro constam os seguintes dados: Edição e Periódico em que foi publicado; nome, função e cargo
do interessado; evento registrado e; dados do evento.
Nos dados do evento constam informações como, no exemplo de uma transferência de unidade, unidades de origem e
destino, data da transferência, motivo e nova lotação do militar. Para cada tipo de evento, existe um conjunto de campos a
serem preenchidos, de acordo com as características de cada um.
- Como buscar registros?
Para buscar os registros, basta selecionar o menu Registros que encontra-se no módulo de Gestão de Assentamento e
digitar no Filtro de Pesquisa o nome e/ou a matrícula da referida pessoa e os Resultados carregarão na tela principal do
módulo.
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- Posso alterar um registro?
Os registros só podem ser alterados através de Erratas, que são as correções recorrentes de alguma nota publicada em
determinada Edição. As instruções para publicação de uma errata estão contidas no Manual de Publicações.

Gerenciamento de Requerimentos
- O que são os Requerimentos?
O requerimento é uma petição/solicitação dirigida ao setor responsável da corporação CBMPA, através do qual o militar
solicita a satisfação de uma necessidade ou interesse pessoal. É um documento utilizado para se obter um bem ou direito.
Há diversos tipos de requerimentos, dentre os quais pode-se citar: auxílio-transporte, ajuda de custo, licença saúde,
inclusão de dependentes, melhoria de comportamento, cancelamento de punição, etc. Para solicitar um requerimento,
consulte o Manual Básico do Usuário.

- Como autorizar um requerimento?
Na aba de requerimentos Pendentes, há o ícone

, ao clicar nesse ícone, abre-se a tela Autorizar Requerimento.

Na tela de Autorizar Requerimento tem-se os dados da solicitação, mostrados nas telas seguintes:
Identificação: Na identificação tem-se o nome do solicitante, o posto/graduação e a unidade.
Solicitação: Na solicitação tem-se o tipo de solicitação, a lei que vigora, o status, os documentos anexados (se houver) e a
ação de visualizar o que foi anexado.
Avaliar: No avaliar tem-se o status com as opções Autorizado, Não Autorizado, Doc. Pendente e a Descrição da análise.

Ao final do preenchimento, o usuário deverá clicar em [Confirmar Análise] para concluir a ação.
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- Como analisar um requerimento?
Na aba Autorizados, ao clicar no ícone correspondente a Analisar Requerimento, aparecerá a tela Analisar Requerimentos.

Na tela de Analisar Requerimento tem-se os mesmos dados mostrados na tela Autorizar Requerimento (Identificação,
Solicitação e Avaliar), além do Texto Publicado (com opção de editar), o Tipo de Visualização do interessado (não exibir,
lista, tabela ou parágrafo) e ao clicar no nome do solicitante, tem-se os campos (se houver) para preenchimento de outros
dados referentes ao tipo de solicitação.
O analista do pedido deverá preencher os dados da nota que será enviada para publicação, deferindo ou não o
requerimento apresentado. Ao final do preenchimento, o usuário deverá clicar em [Confirmar Análise] para concluir a
Análise.
Assim que o requerimento for analisado, será gerada automaticamente uma nota, com os dados preenchidos no campo
de interessado e ficará disponível nos assentamentos assim que for publicada. Para realizar a publicação de uma nota,
consulte o Manual de Publicações.
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- Como receber um documento original?
Caso o requerimento exija que sejam apresentados documentos originais para análise do
pedido, estes deverão ser entregues ao setor responsável para que seja feita a devida
conferência com o documento que foi anexado no sistema pelo solicitante.
O requerimento só ficará disponível para análise após a confirmação da entrega destes
documentos originais. Para confirmar a entrega da documentação original, clique no ícone
para abrir a tela de conferência e então marque os itens conferidos. Caso deseje visualizar os
documentos digitais anexos, clique no ícone
Ao final da conferência, confirme a ação clicando em [Confirmar].
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- Como cadastrar um novo tipo de requerimento?
No menu Tipo de Requerimento pode-se cadastrar os tipos de requerimentos solicitados pela corporação. Seleciona-se a
opção Adicionar Tipo de Requerimento e abrirá a tela de cadastrar requerimento.

Na tela Cadastrar Tipo Requerimento tem-se os seguintes campos:
Nome: Nome que identifique o requerimento.
Fundamento: Lei que vigora.
Evento: Nome de identificação do requerimento.
Periódico: Boletim onde deverá ser adicionado o requerimento.
Adicionar Documento: Adicionar dos documentos que são solicitados, de acordo com o tipo de requerimento.
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Gerenciamento de Particularidades
- O que são particularidades?
São características individuais de cada militar (tipo sanguíneo, comportamento na corporação, escolaridade, cor dos
olhos, cor da cútis, etc).

- Como alterar o cadastro de uma particularidade?
As particularidades podem ser alteradas no menu Particularidades, em Cadastrar características físicas.

Ao clicar-se em cadastrar características físicas, abre-se a tela Adicionar Particularidades com os tipos que foram
cadastrados no sistema, caso deseje-se alterar algum, basta selecionar o item, digitar a característica desejada e clicar em
cadastrar. Caso haja mais de uma característica para ser adicionada, deve-se clicar no sinal + (mais), caso deseje-se excluir
deve-se clicar no sinal - (menos).
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Gerenciamento Institucional
- Quais as informações institucionais disponíveis no sistema?
As informações institucionais disponíveis no sistema são:
Data de Inclusão: Data que o militar ingressou na corporação através de concurso.
Setor: Setor ou Unidade Bombeiro Militar na qual a pessoa está lotada.
Setor Interno: Setor específico de trabalho do militar dentro de sua Unidade ou Seção.
Função: Papel desempenhado pela pessoa dentro da corporação. Este campo indica o cargo comissionado, caso a pessoa
possua gratificação.
Quadro: Relaciona-se ao conjunto de cargos isolados ou de carreira, não admitindo promoção ou acesso de um para
outro.
Cargo: São as mais simples e indivisíveis unidades de competência, com denominação própria que podem ser atribuídas
aos militares dentro da corporação.
Situação: Informação da circunstância de trabalho em que o militar encontra-se na corporação (pronto, em férias,
reserva, licença, agregado, etc).
Comportamento: Informação sobre a conduta, desempenho do militar na corporação (bom, ótimo, mau, etc).
Data da última promoção: Data que o militar foi promovido de cargo pela última vez.
Antiguidade: Precedência entre militares da ativa do mesmo grau hierárquico, ou correspondente.

- Como alterar uma Função, Cargo, Quadro ou Setor?
Para realizar qualquer alteração (adicionar, editar e excluir) em Função, Cargo, Quadro ou Setor do CBMPA, deve-se
acessar o menu Instituição, que encontra-se no Módulo de Gestão de Assentamento.
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Para cadastrar uma Função, seleciona-se a aba Função, e deve-se clicar na opção Adicionar Função e abrirá a tela para
cadastramento da Função com os respectivos campos:
Função: Nome referente a função desempenhada pelo militar.
DAS: Numeração referente a gratificação militar por ocupar cargo de confiança (1 até 7).
Para concluir o cadastro, deve-se clicar em [Gravar Alterações].

Para editar uma Função, seleciona-se o ícone
Abrirá a tela Editar Função, com os campos para serem editados.

Lembrando sempre de clicar em [Gravar Alterações] para
que seja concluída a alteração.
Para excluir uma Função, seleciona-se o ícone
Abrirá a tela Confirmação, com as opções de excluir [Sim]
ou [Não] o registro.
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Para cadastrar um Cargo, seleciona-se a aba Cargo e clica-se na opção Adicionar Cargo.

Ao selecionar a opção Adicionar Cargo, abrirá a tela Cadastrar Cargo com os respectivos campos:
Nome: Nome referente ao cargo que será desempenhado.
Hierarquia: Numeração referente a cadeia de comando, estrutura hierárquica da corporação.
Quadro: Nome referente ao Quadro.
Sigla: Abreviação de letras correspondentes ao cargo.
Após o preenchimento, deve-se clicar em [Gravar Alterações] para conclusão do cadastro.

As opções para Editar e Excluir Cargo seguem os mesmos passos do menu Função, com os respectivos campos a serem
editados ou excluídos.

Lembre-se de clicar em [Gravar Alterações] para que seja concluída a alteração, e [SIM] para exclusão do registro.
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Para cadastrar um Quadro, seleciona-se a aba Quadro e clica-se na opção Adicionar Quadro.

Ao selecionar a opção Adicionar Quadro, abrirá a tela Cadastrar Quadro com os respectivos campos:
Quadro: Nome referente ao Quadro.
Precedência: Numeração referente a precedência.
Sigla: Abreviação de letras correspondentes ao Quadro.
Para concluir o cadastro, deve-se clicar em [Gravar Alterações].

Para Editar ou Excluir um Quadro, seguem-se os mesmos passos de Função e Cargo.

Lembre-se de clicar em [Gravar Alterações] para concluir a edição, e [SIM] para excluir o registro.
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Para cadastrar um Setor, seleciona-se a aba Setor e clica-se na opção Adicionar Setor.

Ao selecionar a opção Adicionar Setor, abrirá a tela Cadastrar Setor com o campo Nome, onde deve ser adicionado o nome do respectivo
setor. Para concluir o cadastro, deve-se clicar em [Gravar Alterações].

Para Editar ou Excluir um Setor, segue-se os mesmos passos de Função, Cargo e Quadro.

Lembrando de selecionar [Gravar Alterações] para confirmar a ação de Editar, e [SIM] para excluir o registro.

Gerenciamento de Campos e Eventos
- O que são campos e eventos?
Os eventos são os tipos de registros cadastrados no assentamento de um militar. Cada evento pode ter campos
específicos, dependendo do tipo de evento cadastrado. Assim sendo, os campos são atributos que dizem respeito a cada
evento, assumindo valores específicos para cada registro.

- Como cadastrar um evento?
Para cadastrar um evento, no menu Eventos, clica-se em Adicionar Evento.
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Após clicar em Adicionar Eventos, abre-se a tela Cadastrar Evento. Nesta tela tem-se as informações que devem ser
preenchidas para cadastramento do evento:
Nome: Nome que identifique o evento.
Grupo: Nome que define a finalidade de determinados eventos.
Permite repetir interessado: Assentir ou não que seja repetido o nome do interessado em determinado evento,
conforme seja necessário.
Exibir nos registros: Exibir ou não esse evento no assentamento militar.
Título: Nome de identificação do evento.
Cabeçalho/Texto: Nesta área coloca-se a lei que vigora de acordo com o evento em questão.
Rodapé: Anotação/Informação colocada ao fim de cada página.
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- Como inserir um campo?
Para inserir um campo relacionado ao evento, deve-se selecionar a aba Campos e clicar em Adicionar Campos.

Ao selecionar-se Adicionar Campo, abrirá a tela Cadastrar Campo, com os seguintes campos:
Descrição: Nome do campo que deverá ser inserido, de acordo com o evento em questão.
Contagem do Tempo de Serviço: Deve ser selecionada a propriedade atribuída a contagem de tempo de serviço
(indiferente, iniciar, parar), de acordo com o referido evento.
Operação do Atributo: Deve-se selecionar a ação (recuperar, modificar) que será executada de acordo com o campo
cadastrado. Selecionar [Nenhum] caso o campo cadastrado não faça referência a nenhuma ação.
Modifica o atributo: Para seleção do atributo que será modificado de acordo com o referido campo. Selecionar
[Nenhum] caso o referido campo não esteja relacionado a modificação de algum atributo.
Tipo: Qual o tipo de campo cadastrado (texto, número, data).
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Relatórios
- O que são relatórios?
Os relatórios são um conjunto de informações utilizados para reportar resultados parciais ou totais de uma determinada
pesquisa que seja relevante para corporação ou setor responsável.

- Como criar um relatório?

Ao clicar em Adicionar Relatório, abre-se a tela Cadastrar Relatório, onde tem-se os seguintes campos:
Título: Nome que identifique o referido relatório.
Tabela: Tabela de referência que irá compor o relatório.
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Ao clicar em prosseguir aparecerá a mensagem de cadastro realizado com sucesso e o Relatório adicionado, com os
campos (filtro, atributos e agrupador).

- Como filtrar os resultados de um relatório?
Para filtrar os resultados de um relatório, caso deseje-se uma busca especifica, tem-se os campos filtro, atributo e
agrupador.
Os filtros são utilizados para restringir os dados retornados pelos relatórios. Esses campos devem ser preenchidos de
acordo com o resultado que se quer obter, delimitando assim a busca em questão.
Os atributos são as colunas retornadas pelo relatório. Sempre haverá a coluna [TOTAL] ao final de cada linha do relatório,
indicando a quantidade de itens correspondentes aos valores da mesma linha.
Os agrupadores individualizam cada coluna por um valor único a ser agrupado. Por exemplo, o agrupador “Calçado” fará
com que o relatório possua uma linha para cada valor de calçado e, no campo [TOTAL] seja exibido a quantidade de
pessoas com o mesmo número de calçado.
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