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1. Introdução
Este documento visa orientar as Revendas na forma como o arquivo Json
deverá ser estruturado para que seja realizada a migração de dados para o
banco Oracle do sistema Social Fly.
2. Liberação e envio dos dados
Antes de realizar os procedimentos do respectivo manual, devem ser
realizados os procedimentos de importação contidos no Manual do GLB
(tabelas globais).
Para que o fluxo do processo de migração de dados possa ser colocado
em prática é necessário seguir alguns procedimentos que envolvem liberação,
preparação de ambiente e homologação dos dados a serem migrados.
Importante: Para utilização dos recursos disponíveis na migração de
dados, é prudente que o responsável pela execução de todo o fluxo tenha o
seguinte perfil técnico:
• Ser desenvolvedor de sistemas com conhecimento na arquitetura
REST com JSON (preferencialmente);
• Ter conhecimento em linguagem de programação, como: Java, Delphi,
Ruby, ASP.NET, Python, PHP, entre outras;
No decorrer deste capítulo o documento descreve o ciclo de
procedimentos necessários para que possa dar início e término do processo de
migração. De início, exibimos na Figura 1, um fluxograma macro que ilustra
todas as fases, desde a necessidade de converter os dados até seu término,
ou seja, a migração concluída na base de produção.

Figura 1 – Fluxograma do ciclo de migração de dados

O fluxo da migração de dados para o Social Fly é dividido em seis tarefas,
sendo que abaixo, está descrito os procedimentos necessários para o
atendimento a cada uma delas.
2.1. Extrair e estruturar dados

Esta tarefa é responsável pela extração e estruturação dos dados da
base o qual será migrada para o sistema Social Fly. Todos os dados precisam
ser extraídos, manipulados e organizados de maneira que fiquem compatíveis
com os serviços indicados no capítulo “4 – Serviços e tabelas”.
Nota: As ferramentas e técnicas necessárias para realizar esta tarefa ficam a
critério do responsável pelo processo de migração.
2.2. Solicitar Token a Betha Sistemas na Base de Teste

Uma vez que os dados já estejam na estrutura apropriada para
execução dos serviços, é necessário a aquisição de um Token juntamente ao
setor de senhas da Betha Sistemas.
O token é uma chave formada por 32 algarismos alfanuméricos,
organizados em grupos de 8, 4, 4, 4 e 12 dígitos. O token é uma informação
obrigatória para o ciclo de migração, pois tem como finalidade, identificar a
entidade na web que receberá os dados migrados. Neste caso, o token

liberado estará apontando os dados enviados pelos serviços para a base de
dados que foi liberada para os testes de conversão.
Exemplo de token: ga1499bb-bad8-4w63-9999-9aa000311g63

2.3. Migrar dados na base teste

Nesta tarefa, se inicia o processo propriamente dito da migração, pois é
o momento de utilizar todos os dados anteriormente extraídos. Antes de
realizar qualquer procedimento de migração, é necessário solicitar ao setor de
senhas da Betha Sistemas o serial para liberação da entidade na web, e
também possuir o token devidamente liberado. Com esta base montada é
realizado a execução dos serviços, e através do Json, a entidade de teste
liberada na web, recebe os dados convertidos.
Para realizar o envio, o responsável pelo processo de migração precisa
inicialmente definir qual a ferramenta vai ser utilizada para a execução dos
serviços. Na ferramenta, deverá ser informado o token, a URL do serviço e o
tipo de serviço a ser acionado conforme as requisições de serviço: POST
(realiza inserções de registro na base de dados), PUT (realiza alterações de
registro na base de dados) ou DELETE (realiza exclusões de registro na base
de dados).
Os dados serão enviados de forma agrupada, em forma de lote, o qual
será gerado um código para o mesmo e fornecido ao usuário para posterior
consulta através do serviço de lote.
O processo de migração dos dados para o Social Fly deve seguir a
estrutura de cada tabela descrita no capítulo “4 – Serviços e tabelas”, onde os
itens da coluna “Social Fly” devem ser alimentados com os dados migrados do
outro sistema, obedecendo as informações e condições descritas nas colunas
“Tipo de Dado” e “Regras/Observações”.
Em casos onde seja enviado um dado inválido, ou seja, não compatível
com o atributo do serviço executado, será exibida a mensagem: “O valor do
campo <nome do atributo> é inválido”.
É importante ressaltar, que todo o conteúdo do Json a ser importado por
qualquer dos serviços disponibilizados, não poderá exceder a quantidade de
100000 caracteres. Nestes casos onde ocorra este tipo de situação, as
importações precisam ser partilhadas para que o serviço possa ser executado
com sucesso. Uma vez que o tamanho limite de 100000 caracteres não seja
respeitado, será apresentada a mensagem “Conteúdo enviado da tabela
Registros de conversão está fora do tamanho permitido {0 - 100000}!”.
Nota: Fica a critério das Filiais, Revendas e Conversão, definir a ferramenta e
como será a montagem da estrutura do arquivo Json para importação das
informações.

2.4. Homologar dados migrados

Esta tarefa é uma das principais do processo de migração, pois neste
momento é realizada a conferência e validação dos dados migrados para a
entidade web. A homologação poderá ser feita basicamente de duas formas,
fazendo a comparação das informações registradas em ambos os sistemas,
conferindo se todos os dados estruturados conforme tarefa “Extrair e estruturar
dados” estão inseridos corretamente na base teste de conversão.
Porém, também é possível conferir via execução de serviço, se em
algum dos atributos ocorreu problemas na inserção, alteração ou exclusão do
dado. Todo conteúdo do Json que for enviado pelos métodos POST, PUT e
DELETE, é retornado um Hash de identificação do lote de dados. Para
confirmar que a execução foi realizada com sucesso, ou seja, não houve
nenhuma restrição, é possível fazer a consulta através do hash e com isso
garantir que o processamento dos dados esteja correto.
Para realizar a consulta, deverá ser informado a URL e o método de
serviço utilizado na ferramenta (método GET).
https//e-gov.betha.com.br/social-conversao-ws/api/familias
Exemplo do retorno de um Json enviado:
{
"idLot": 170,
"serviceType": "CREATE"
}
Exemplo da consulta utilizando o hash
http//e-gov.betha.com.br/social-conversao-ws/api/lotes/170
Caso a consulta não retorne nenhuma restrição no processamento, é
indicado que o processamento foi efetuado com sucesso.
Exemplo:
{
"dtProcessEnd": "2016-03-06T16:18:10.350+0000",
"dtProcessStart": "2016-03-06T16:18:10.310+0000",
"dtServiceRequest": "2016-03-06T16:18:05.730+0000",
"idLot": 170,
"messageList": [

{
"clientId": "1",
"id": {
"iEntidades": 123456,
"iFamilias": 1,
},
"mostCritical": "SUCESS"
}
],
"mostCritical": "SUCESS",
"service": "familias",
"serviceType": "CREATE",
"statusLot": "PROCESSED"

Caso a consulta retorne indicando alguma restrição no processamento,
ou seja, algum dado não pode ser inserido, é apresentada a informação da
restrição.
Exemplo:
{
"dtProcessEnd": "2016-03-06T19:57:55.580+0000",
"dtProcessStart": "2016-03-06T19:57:55.490+0000",
"dtServiceRequest": "2016-03-06T19:57:48.420+0000",
"idLot": 170,
"messageList": [
{
"clientId": "1",
"message": "Chave de identificação {123456,1} duplicada na tabela
Famílias!",
"mostCritical": "ERROR"
}
],
"mostCritical": "ERROR",
"service": "familias",
"serviceType": "CREATE",
"statusLot": "PROCESSED"
}

2.5. Solicitar Token a Betha Sistemas na Base de Produção

Uma vez que os dados migrados já estejam homologados, é necessário
que os mesmos sejam enviados para a base de dados de produção. Conforme
informado no capítulo “2.2 – Solicitar Token a Betha Sistemas na Base de
Teste”, o token direciona para qual entidade na web os dados serão migrados.
Diante disso, para migrar oficialmente as informações para a liberação e
base de produção do cliente, também é necessário à aquisição de um Token
juntamente ao setor de senhas da Betha Sistemas.
Nota: Na solicitação do token a Betha Sistemas, é importante que seja
informado e fique bem claro ao atendente, que a geração do token deve ser
feita para a migração dos dados para o banco de produção (banco oficial) do
cliente.

2.6. Migrar dados na base de produção

Nesta tarefa é efetuado o processo final de todo o ciclo da migração de
dados, ou seja, é o momento de enviar os dados para a base de produção do
cliente, também identificada como “base oficial”.
Nesta fase, todos os devidos ajustes já foram realizados durante o
processo de homologação, e neste caso, a necessidade é que os dados
extraídos e devidamente preparados sejam migrados utilizando os serviços
disponíveis.
Importante ressaltar que migrar os dados para a base de produção,
significa fazer a execução de todos os arquivos Json utilizados anteriormente
na migração teste para o banco de produção, lembrando que, na ferramenta
utilizada para a migração de dados, deve ser informado o token que foi liberado
para base oficial, de acordo com o descrito no capítulo “2.5 – Solicitar Token a
Betha Sistemas na Base de Produção”.

3. Suporte aos serviços de migração
A Betha Sistemas está disponibilizando às Revendas, Filiais este
manual para que auxilie no processo de migração dos dados através do uso de
WebService.
Toda e qualquer dúvida relacionada a regra de negócio ou estrutura do
sistema Social Fly, deverá ser reportado pelos canais de comunicação que a
Betha disponibiliza, ou seja, deve-se seguir o fluxo de atendimento via
chamado.

Nota: Não será prestado nenhum tipo de suporte relacionado a dúvidas sobre
construção de Webservice, execução de serviços via Webservice, ou qualquer
outro assunto que não esteja relacionado ao conteúdo deste documento,
regras ou estrutura do Social Fly.
4. Serviços e tabelas
5.
4.1. Regras da migração dos dados
 Descrição em banco = Descrição/nome do campo a ser
alimentado no sistema.
 > nome da tabela
 Nome em tela = Nome do campo ou tabela do sistema Social Fly



acima.

 Tipo de Dado = tipo da variável aceita no campo (integer, string,
char, etc...)
 Regras/Observações = Regras/validações ou observações,
referente ao campo.
 “idSequencia” indica que o campo pertence a uma primary
key na sua respectiva posição.
 Aceita Nulo = coluna para identificar se o campo pode ser nulo
ou não (não nulo = obrigatório)
 Não = não aceita nulo
 Sim (ou em branco) = aceita nulo
 Valores possíveis = campos fixos, opções pré definidas pelo
sistema, não são campos de texto livre.
Exemplo: Tipo de agenda >> valores possíveis:
 "ATENDIMENTO",
 "VISITA"
Ao inserir os dados na tabela Tipo de agenda, deve ser uma das opções
 As requisições de GET devem seguir o seguinte formato:
 lotes/[código do lote]

4.2. Layout da tabela de Estabelecimentos de Assistência Social

Neste tópico iremos abordar a forma com que os dados do cadastro de
estabelecimentos, deverão ser enviados para preenchimento da tabela no
banco de dados.
Para conferir o envio das informações, acesse a tela de cadastro de
estabelecimentos (Cadastros >> Pessoas >> Estabelecimentos) ou Relatórios
de estabelecimentos (Relatórios >> Cadastrais >> Estabelecimentos).

> Descrição Tipo de Regras /
em banco
Dado
Observações
>>
Nome
em tela
>
possuiCeas

Texto

>>
Possui
CEAS?

>
iPessoasEst
abAscCreas

se Tipo de
estabeleciment
o=

Inteiro

"SIM";
"NAO";

"tamanho
máximo": 9

se Tipo de
estabeleciment
o = CRAS ou
Unidade
Pública
ou
Entidade
Privada
Texto

"tamanho
máximo": 200

Texto

"tamanho
máximo": 250

Texto

"tamanho
máximo": 20

>>
Denominaçã
o
>
pontoRefere
ncia

Valores possíveis

Entidade
Privada

>>
Código
do
estabelecime
nto CREAS
referenciado

>
denominaca
o

Aceita
Nulo

Obrigatório
se Tipo de
estabeleci
mento
=
Unidade
pública

>> Ponto de
referencia
>
inscriConsel
hoAsc
>> Inscrição
nos
conselhos de
Assistência

DISTRITO_FEDERAL("D"),
MUNICIPAL("M"),
ESTADUAL("E"),

se Tipo de
estabeleciment

NACIONAL("N");

Social

o=
Entidade
Privada

>
Inteiro
tiposAcessos
>> Tipos de
acessos aos
usuários

"tamanho
máximo": 50

Não

Deve
ser
enviados
os
valores
referente
as
opções, para
mais de uma
opção separar
por vírgula.
Inserir
‘virgula’ antes
e
após
os
valores
ex: Mais de um
valor: (,2,9,)
Somente
valor: (,1,)

1

BUSCA_ATIVA_REALIZADA_
EQUIPE("1"),
DEMANDA_ESPONTANEA("2
"),
ENC_REDE_PROTEC_SOCIA
L_BASICA_SOCIOASSISTEN
CIAL("3"),
ENC_DEFENSORIA_PUBLIC
A("4"),
ENC_PROMOTORIA_JUSTIC
A_JUVENTUDE("5"),
ENC_VARA_INFANCIA_JUVE
NTUDE("6"),
ENC_CENTRO_DEFESA_DIR
EITO_CRIANCA_ADOLECEN
TE("7"),
ENC_CONSELHOS_TUTELA
RES("8"),
ENC_SERVICOS_ASSISTEN
CIA_JURIDICA_OAB("9"),
ENC_SERVICOS_ASSISTEN
CIA_JURIDICA_UNIVERSIDA
DES("10"),
ENC_REDE_SERVICOS_DE
MAIS_POLITICAS_PUBLICAS
("11");

>
Texto
fonteRecPrin
cipal
>> Fonte de
recurso
principal

Obrigatório "MUNICIPAL",
se se Tipo
"ESTADUAL",
de
estabeleci
"FEDERAL"
mento
=
CRAS ou
CREAS ou
Unidade
Pública

>situacao

Texto

Não

>> Situação
do
estabelecime
nto

"ATIVO",
"INATIVO"

>
Texto
situacaoImov
el

Obrigatório
se se Tipo
de
estabeleci
mento
=
CRAS ou
CREAS ou
Unidade
Pública

>> Situação
do imóvel

"PROPRIO_PREFEITURA";
"ALUGADO_PREFEITURA";
"ALUGADO_GOVERNO_EST
ADUAL";
"PROPRIO_GOVERNO_ESTA
DUAL";
"CEDIDO_PREFEITURA_OR
GAO_PUBLICO";
"CEDIDO_PREFEITURA_INS
TITUICAO_PRIVADA";
"OUTROS";

> iEntidades

Inteiro

>>
Código
da entidade

>
tiposEstabel
ecimentos

"idSequencia":
1,

Não

"tamanho
máximo": 4
Texto

Não

"CREAS",
"ENTIDADE_PRIVADA",

>> Tipos de
estabelecime
ntos
> vinculacao

"UNIDADE_PUBLICA"
Texto

Obrigatório "x’",
se se Tipo
"MUNICIPAL"
de
estabeleci
mento
=
Unidade
Pública

>>
Vinculação
da unidade
pública

> dtCriacao
>> Data de
criação
do

"CRAS",

Data

"formato":
"yyyy-MM-dd"

Obrigatório
se se Tipo
de
estabeleci

estabelecime
nto

>
tipoUnidade

mento
=
Entidade
Privada
Texto

>> Tipo de
unidade do
estabelecime
nto

>
iPessoasEst
abAscCras

Inteiro

>>
Código
do
estabelecime
nto
CRAS
referenciado

>
nroIdentifica
dor

Obrigatório
se se Tipo
de
estabeleci
mento
=
Unidade
Pública ou
Entidade
Privada

"EXCLUSIVA_SOCIOASSIST
ENCIAL";
"CORRELATA_POLITICA_SO
CIOASSISTENCIAL"

Não

"AREA_INDIGINA";

"tamanho
máximo": 9

se Tipo de
estabeleciment
o = Unidade
Pública
ou
Entidade
Privada
Texto

"tamanho
máximo": 11

>> Número
identificador
do
estabelecime
nto
>
areaAtuacao

Texto

"AREA_QUILOMBOLA";
"UNIDADE_NATUREZA_INTI
NERANTE";

>>
Área
geografica
de atuação

>
dtImplantaca

"RURAL";
"URBANA_CENTRAL";
"URBANA_PERIFERICA";
Data

"formato":

Obrigatório
se se Tipo

o

"yyyy-MM-dd"

>> Data de
Implantação

>
nivelProteca
o

Texto

>> Nível de
proteção

>> Registro
em cartório

>> Esfera de
abrangência

BASICA("B"),
ESPECIAL("E");

"tamanho
máximo": 30

se Tipo de
estabeleciment
o = CRAS ou
CREAS
ou
Entidade
Privada
Texto

>> Sigla do
estabelecime
nto

>
esferaAbran
gencia

"tamanho
máximo": 10

se Tipo de
estabeleciment
o = Entidade
Privada

>
Texto
registroCarto
rio

> sigla

de
estabeleci
mento
=
CRAS ou
CREAS ou
Unidade
Pública

"tamanho
máximo": 10

se Tipo de
estabeleciment
o = Unidade
Pública
ou
Entidade
Privada
Texto

Obrigatório
se Tipo de
estabeleci
mento
=
Unidade
Pública ou
Entidade

"NACIONAL";
"INTERESTADUAL";
"ESTADUAL"
"INTERMUNICIPAL";
"MUNICIPAL";
"DISTRITO_FEDERAL";

Privada
>
Texto
certInteresse
Social

Inteiro

>>
Implantado
com recurso
da esfera

"idSequencia":
2,

NACIONAL("N");

Não

“valorGerado":
true,
"tamanho
máximo": 9
Texto

>> Titulo de
utilidade
publica

>
implantRecE
sfera

MUNICIPAL("M"),

se Tipo de
estabeleciment
o = Entidade
Privada

>>
Código
do
estabelecime
nto
>
tituloUtilidad
ePublica

DISTRITO_FEDERAL("D"),

ESTADUAL("E"),

>>
Certificado
de interesse
social

>
iPessoasEst
abAsc

"tamanho
máximo": 20

"tamanho
máximo": 20

se Tipo de
estabeleciment
o = Entidade
Privada
Texto

"tamanho
máximo": 20

obrigatório
se Tipo de
estabeleci
mento
=
CRAS ou
CREAS ou
Unidade
publica

Path: https://e-gov.betha.com.br/social-conversao-ws/api/estabelecimentos-asc

Modelo para conversão da tabela de Estabelecimentos de Assistência
Social
{

“dtoList”: [ {
"clientId": null,
"estabelecimentosAsc": {
"tiposEstabelecimentos": null,
"nroIdentificador": null,
"dtImplantacao": null,
"denominacao": null,
"vinculacao": null,
"sigla": null,
"dtCriacao": null,
"registroCartorio": null,
"situacao": null,
"tiposAcessos": null,
"situacaoImovel": null,
"areaAtuacao": null,
"tipoUnidade": null,
"esferaAbrangencia": null,
"implantRecEsfera": null,
"fonteRecPrincipal": null,
"inscriConselhoAsc": null,
"possuiCeas": null,
"tituloUtilidadePublica": null,
"certInteresseSocial": null,
"nivelProtecao": null,
"pontoReferencia": null,
"iEntidades": null,
"iPessoasEstabAsc": null,
"iPessoasEstabAscCras": null,
"iPessoasEstabAscCreas": null

}
}
]
}
Onde: Null = valores a serem alimentados.

4.3. Layout da tabela de Estruturas dos Estabelecimentos

Neste tópico iremos abordar a forma com que os dados de Estruturas
dos estabelecimentos do cadastro de estabelecimentos, deverão ser enviados
para preenchimento da tabela no banco de dados.
Para conferir o envio das informações, acesse a tela de cadastro de
estabelecimentos (Cadastros >> Pessoas >> Estabelecimentos) guia Estrutura.
> Descrição Tipo de Regras /
em banco
Dado
Observações
>> Nome
em tela

Aceit
a
Nulo

> iEntidades

Não

Inteiro

>>
Código
da entidade
>
iPessoasEst
abAsc

"idSequencia": 1,
"tamanho
máximo": 4

Inteiro

"idSequencia": 2,

Não

"tamanho
máximo": 9

>>
Código
da pessoa
> iEstruturas

Inteiro

>>
Código
da estrutura
>
Inteiro
iEstruturasEs
tab

"tamanho
máximo": 4

Não

"idSequencia": 3,

Não

"valorGerado":
true,

Valores possíveis

>>Código da
estrutura do
estabelecime
nto

"tamanho
máximo": 4

Path: https://e-gov.betha.com.br/social-conversao-ws/api/estruturas-estab

Modelo para conversão da tabela de Estruturas dos estabelecimentos
{
"dtoList": [ {
"clientId": null,
"estruturasEstab": {
"iEntidades": null,
"iEstruturasEstab": null,
"iPessoasEstabAsc": null,
"iEstruturas": null
}
}
]
}
Onde: Null = valores a serem alimentados.

4.4. Layout da tabela de Recursos Materiais dos Estabelecimentos

Neste tópico iremos abordar a forma com que os dados de Recursos
materiais, do cadastro de estabelecimentos, deverão ser enviados para
preenchimento da tabela no banco de dados.
Para conferir o envio das informações, acesse a tela de cadastro de
estabelecimentos (Cadastros >> Pessoas >> Estabelecimentos) guia Estrutura.
> Descrição Tipo de Regras /
em banco
Dado
Observações

Aceita
Nulo

Valores possíveis

>> Nome em
tela
>
Inteiro
iRecursosMa
teriais

"tamanho
máximo": 4

Não

"idSequencia": 3,

Não

>>
Código
dos recursos
materiais
>
Inteiro
iRecursosMa
teriaisEstab
>>
Código
dos recursos
materiais do
estabelecime
nto

"valorGerado":
true,

"COMPUTADORES"("1"),
"TELEFONE"("2"),
"FAX"("3"),

"tamanho
máximo": 4

"VEÍCULO"("4"),
"IMPRESSORA"("5"),
"MAQUINA
"COPIADORA("6"),
"TV"("7"),
"VIDEO"("8"),
"SOM"("9"),
"DVD"("10"),
"DATA "SHOW("11"),
"MAQUINA
"FOTOGRAFICA("12"),
"FILMADORA"("13");

> iEntidades

Inteiro

>>
Código
da entidade
>
qtdExclusivo
Entidade
>>Quantidad
e exclusivo
para uso do

"idSequencia": 1,
"tamanho
máximo": 4

Inteiro

"tamanho
máximo": 4

Não

órgão/entida
de
>
iPessoasEst
abAsc

Inteiro

"idSequencia": 2,

Não

"tamanho
máximo": 9

>>
Código
do
estabelecime
nto
>
Inteiro
qtdCompartE
ntidade

"tamanho
máximo": 4

>>
Quantidade
compartilhad
o com outros
órgão/entida
de
Path: https://e-gov.betha.com.br/social-conversao-ws/api/recursos-materiais-estab

Modelo para conversão
estabelecimentos

da

tabela

{
"dtoList": [ {
"clientId": null,
"recursosMateriaisEstab": {
"qtdExclusivoEntidade": null,
"qtdCompartEntidade": null,
"iRecursosMateriais": null,
"iEntidades": null,
"iPessoasEstabAsc": null,
"iRecursosMateriaisEstab": null
}

de

Recursos

materiais

dos

}
]
}

Onde: Null = valores a serem alimentados.

4.5. Layout da tabela de Profissionais

Neste tópico iremos abordar a forma com que os dados do cadastro de
Profissionais, deverão ser enviados para preenchimento da tabela no banco de
dados.
Para conferir o envio das informações, acesse a tela de cadastro de
Profissionais (Cadastros >> Pessoas >> Profissionais) ou Relatório de
Profissionais (Relatórios >> Cadastrais >> Profissionais).
>
Descrição
em banco

Tipo
Dado

de Regras /

Aceita Nulo

Valores possíveis

Observações

>> Nome
em tela
>
iEntidades

Inteiro

"idSequencia": 1,
"tamanho
10

>> Código
da
entidade

Não

máximo":

>
Inteiro
iPessoasPr
ofis

"idSequencia": 2,

>> Código
da Pessoa

"tamanho máximo": 9

> iUsuarios Texto

"tamanho
16

máximo":

"tamanho

máximo": Não

>> Login
do usuário
> situacao

Texto

Não

"valorGerado": true

"ATIVO";

>>
Situação
do
profissional

16
"INATIVO";

Path: https://e-gov.betha.com.br/social-conversao-ws/api/profissionais-asc

Modelo para conversão da tabela de Profissionais

{
"dtoList": [ {
"clientId": null,
"profissionaisAsc": {
"situacao": null,
"iEntidades": null,
"iPessoasProfis": null,
"iUsuarios": null
}
}
]
}

Onde: Null = valores a serem alimentados.

4.6. Layout da tabela de Agenda dos Profissionais

Neste tópico iremos abordar a forma com que os dados do cadastro da
Agenda dos profissionais, deverão ser enviados para preenchimento da tabela
no banco de dados.
Para conferir o envio das informações, acesse a tela de cadastro de
Agenda (Agendamentos >> Agenda).

> Descrição Tipo de Dado
em banco
>> Nome em
tela
> tipoAgenda

Regras /
Observações

Texto

Aceita
Nulo

Valores
possíveis

Não

"ATENDIMENTO
";

>> Categoria

"VISITA";
> iAgendas

Inteiro

>> Código da
agenda

> iEntidades

“idSequencia": 2

Não

"valorGerado": true
"tamanho
máximo": 10
Inteiro

“idSequencia": 1

Não

>> Código da
entidade

"tamanho
máximo": 4

>
Inteiro
iPessoasProfi
s

"tamanho Não
máximo": 9

>> Código do
Profissional
> dtFinal

Data

"formato": "yyyyMM-dd"

Inteiro

"tamanho Não
máximo": 10

Texto

"tamanho
máximo": 1000

>> Data final
da agenda
>
iVinculosProfi
ssionais
>> Código do
vínculo
profissional
>
obsImpressa
o
>>
Observação

de impressão
>
motivoDesati
vacao

Texto

"tamanho
máximo": 250

>> Motivo da
desativação
da agenda
> situacao

Texto

Obrigatór
io
se
Situação
= Inativo

Não

>> Situação
>dtInicial

"INATIVO"
Data

"formato":
MM-dd"

Inteiro

"tamanho Não
máximo": 9

>> Data de
início
da
agenda
>
iPessoasEsta
bAsc

"ATIVO"

"yyyy- Não

>> Código do
estabelecime
nto
Path: https://e-gov.betha.com.br/social-conversao-ws/api/agendas

Modelo para conversão da tabela de Agendas
{
“dtoList": [ {
"clientId": null,
"agendas": {
"tipoAgenda": null,
"dtInicial": null,
"dtFinal": null,
"situacao": null,
"motivoDesativacao": null,

"obsImpressao": null,
"iAgendas": null,
"iEntidades": null,
"iPessoasEstabAsc": null,
"iPessoasProfis": null,
"iVinculosProfissionais": null
}
}
]
}
Onde: Null = valores a serem alimentados.

4.7. Layout da tabela de Horários das Agendas

Neste tópico iremos abordar a forma com que os dados dos Horários do
cadastro da Agenda dos profissionais, deverão ser enviados para
preenchimento da tabela no banco de dados.
Para conferir o envio das informações, acesse a tela de cadastro de
Agenda (Agendamentos >> Agenda), em nova agenda (ou editar agenda) guia
Horários da agenda.
> Descrição Tipo
em banco
Dado

de Regras /
Observações

Aceita
Nulo

>> Nome em
tela
> iAgendas

Inteiro

>> Código da
agenda
> iEntidades
>> Código da
agenda

"idSequencia": 2,

Não

"tamanho máximo":
10
Inteiro

"idSequencia": 1,
"tamanho máximo": 4

Não

Valores possíveis

> horarioFin

Data e Hora

>> Horário de
término
do
período
> diaSemana
>> Dia
semana

"formato": "yyyy-MM- Não
dd'T'HH:mm:ss.SSSZ
"

Texto

Não

da

-"DOMINGO",
-"SEGUNDA",
-"TERCA",
-"QUARTA",
-"QUINTA",
-"SEXTA",
-"SABADO"

>
Inteiro
duracaoAtend
imento

"tamanho máximo": 3

Não

>> Duração
do
atendimento
> horarioIni

Data e Hora

"formato": "yyyy-MM- Não
dd'T'HH:mm:ss.SSSZ
"

Inteiro

"idSequencia": 3,

>> Horário de
início
do
período
> iHorarios
>> Código do
horário
da
agenda

Não

"valorGerado": true,
"tamanho
10

máximo":

Path: https://e-gov.betha.com.br/social-conversao-ws/api/agendas-horarios

Modelo para conversão da tabela de Horário das Agendas
{
"dtoList": [{

"clientId": null,
"agendasHorarios": {
"diaSemana": null,
"horarioIni": null,
"horarioFin": null,
"duracaoAtendimento": null,
"ihorarios": null,
"iAgendas": null,
"iEntidades": null
}
}
]
}

Onde:
Null = valores a serem alimentados.
4.8. Layout da tabela de Agendamentos

Neste tópico iremos abordar a forma com que os dados do cadastro de
Agendamentos, deverão ser enviados para preenchimento da tabela no banco
de dados.
Para conferir o envio das informações, acesse a tela de cadastro de
Agendamentos (Agendamentos >> Agendamentos) ou Relatório de
agendamentos (Relatórios >> Agendamentos >> Agendamentos) ou Relatório
de comprovante de agendamentos (Relatórios >> Agendamentos >>
Comprovante de agendamentos).
> Descrição Tipo
em banco
Dado

de Regras /

Aceita Nulo

Observações

>>
Nome
em tela
> iEntidades

Inteiro

"idSequencia": 1

Não

Valores possíveis

>> Código
da entidade

"tamanho
máximo": 4

>
Data
dtAgendame
nto

"formato":
MM-dd"

"yyyy- Não

>> Data do
agendament
o
>
motivoCanc
elamento

Texto

"tamanho Obrigatório
máximo": 250,
se:
tipoCancelam
ento = outros

Inteiro

"tamanho
máximo": 10

>> Motivo do
cancelament
o
do
agendament
o
>
iAgendamen
tosTransf
>> Código
do
agendament
o
de
transferência
> horarioIni

Data e Hora "formato":
"yyyy- Não
MM>> Horário
dd'T'HH:mm:ss.SS
inicial
do
SZ"
agendament
o
>
observacao

Texto

"tamanho
máximo": 1000

Inteiro

"tamanho
máximo": 10

>>
Observação
>
iEncaminha
mentos

>> Código
do
encaminham
ento
>
iAgendamen
tos

Inteiro

"idSequencia": 2,

Não

"valorGerado":
true,

>> Código
do
agendament
o

"tamanho
máximo": 10

>iPessoasPr Inteiro
ofis

"tamanho
máximo": 9

Não

>> Código
do
Profissional
>
tipoAgenda
mento

Texto

Não

-"ATENDIMENTO",
-"VISITA"

>> Tipo de
agendament
o
> horarioFin

Data e Hora "formato":
"yyyy- Não
MM>> Horário
dd'T'HH:mm:ss.SS
final
do
SZ"
agendament
o
>
tipoCancela
mento

Texto

- "ATRASO",
- "FALTA",
- "DESISTENCIA",

>> Tipo do
cancelament
o
> situacao
>> Situação

- "OUTROS"
Texto

Não

-"FINALIZADO",
-"AGENDADO",

do
agendament
o

-"CANCELADO",
-"PENDENTE",
-"TRANSFERIDO",
-"AGUARDANDO",
-"EM_ATENDIMEN
TO"

>
iPessoasEst
abAsc

Inteiro

"tamanho Não
máximo": 9

Inteiro

"tamanho Não
máximo": 9

>> Código
do
estabelecim
ento
> iPessoas
>> Código
da pessoa

Path: https://e-gov.betha.com.br/social-conversao-ws/api/agendamentos

Modelo para conversão da tabela de Agendamentos
{
"dtoList": [ {
"clientId": null,
"agendamentos": {
"tipoAgendamento": null,
"situacao": null,
"dtAgendamento": null,
"horarioIni": null,
"horarioFin": null,
"observacao": null,
"tipoCancelamento": null,
"motivoCancelamento": null,

"iEntidades": null,
"iAgendamentos": null,
"iAgendamentosTransf": null,
"iEncaminhamentos": null,
"iPessoas": null,
"iPessoasEstabAsc": null,
"iPessoasProfis": null
}
}
]
}

Onde: Null = valores a serem alimentados.

4.9. Layout da tabela de Atendimentos de Assistência Social

Neste tópico iremos abordar a forma com que os dados do cadastro de
Atendimentos, deverão ser enviados para preenchimento da tabela no banco
de dados.
Para conferir o envio das informações, acesse a tela de cadastro de
Atendimentos (Atendimentos >> Atendimentos) ou Relatório de atendimentos
(Relatórios >> Atendimentos >> Atendimentos).
>
Descrição
em banco

Tipo
Dado

de Regras /
Observações

Aceita
Nulo

Valores possíveis

>> Nome
em tela
>
origemAten
dimento

Texto

"ATENDIMENTO";
"AGENDAMENTO";
"ENCAMINHAMENTO";

>> Origem
do
atendiment
o

"OUTRO";

>
Inteiro
iAtendiment
os
>> Código
do
atendiment
o

>
motivoOutr
aOcorrenci
a

"idSequencia": 2;

Não

"valorGerado":
true;
"tamanho
máximo": 10;

Texto

"tamanho
máximo": 50

>> Motivo
outra
ocorrência
>
motivoAten
dimento

Texto

Não

"NORMAL";
"EMERGENCIAL";
"DENUNCIA";
"VISITA_DOMICILIAR";
"ACOMPANHAMENTO"
;
"INFORMACOES_ORIE
NTACOES";

>> Motivo
do
atendiment
o

"OUTRO";
> parecer

Texto

"tamanho
máximo": 200;

Inteiro

"tamanho

>> Parecer
do
acompanha
mento

>
ocorrencias

ABUSO_SEXUAL ("1");

>>
Ocorrências

máximo": 50

Deve
ser
enviados
os
valores referente
as opções, para
mais
de
uma
opção separar por
vírgula.
-Inserir
‘virgula’
antes e após os
valores
ex: Mais de um
valor: (,2,9,)
Somente 1 valor:
(,1,)

AUTO_NEGLIGENCIA
("2");
ABANDONO ("3");
TRAFICO_HUMANO
("4");
EXPLORACAO_SEXUA
L ("5");
MEDICANCIA ("6");
NEGLIGENCIA ("7");
VIOLENCIA_FISICA
("8");
VIOLENCIA_PSICOLO
GICA ("9");
TRAJETORIA_VIDA_R
UAS ("10");
TRABALHO_INFANTOJ
UVENIL ("11");
DISCRIMINACAO_SEX
UAL ("12");
EXPLORACAO_FINAC
EIRA ("15");
EXPLORACAO_PATRI
MONIAL ("16");
CONFLITO_FAMILIAR
("17");
NAO_APLICA ("13");
OUTRA ("14");

>
Texto
formaAcess
o
>> Forma
de acesso

"DEMANDA_ESPONTA
NEA";
"DEC_BUSCA_REALIZ
ADA_EQUIPE_UND";
"DEC_ENC_REALIZ_O
UTRO_UND_PROTEC_
BASICA";
"DEC_ENC_REALIZ_O
UTRO_UND_PROTEC_
ESPECIAL";

"DEC_ENC_REALIZ_A
REA_SAUDE";
"DEC_ENC_REALIZ_A
REA_EDUCACAO";
"DEC_ENC_REALIZ_O
UTRAS_POLITICAS_S
ETORIAIS";
"DEC_ENC_REALIZ_C
ONSELHO_TUTELAR";
"DEC_ENC_REALIZ_P
ODER_JUDICIARIO";
"DEC_ENC_REALIZ_O
UTRO_ORGAO_SISTE
MA_GARANTIA_DIREI
TOS";
"OUTROS_ENCAMINH
AMENTOS";
>
Texto
tipoAtendim
ento

"INDIVIDUAL";
"FAMILIAR";

>> Tipo de
atendiment
o
>
iEncaminha
mentos

Inteiro

"tamanho
máximo": 10

Inteiro

"tamanho
máximo": 10

Inteiro

"tamanho
máximo": 9

>> Código
do
encaminha
mento
>
iAgendame
ntos
>> Código
do
agendamen
to
>
iPessoasPr
ofis

Não

>> Código
do
profissional
>
parentesco
Violador

Texto

"PAI";
"MAE";
"PADRASTO";

>>
Parentesco
do violador

"MADASTRA";
"FILHO";
"GENRO_NORA”;
"AVO";
"TIO";
"NETO";
"IRMAO";
"PRIMO";
"CONJUGE";
"OUTRO_PARENTE";
"NAO_PARENTE";
"SEM_INFORMACAO";
"NAO_APLICA";

>
dtAtendime
nto
>> Data do
atendiment
o

Data e Hora "formato": "yyyy- Não
MMdd'T'HH:mm:ss.S
SSZ"

>
Texto
motivoVisita
>> Motivo
da visita

"tamanho
máximo": 200;

Obrigatório
se: Motivo
do
atendiment
o for: Visita
domiciliar

> situacao

Texto

"PENDENTE";

>> Situação
do
atendiment
o
> dtVisita

"CANCELADO”;
"FINALIZADO";

Data

>> Data da
visita

>
Texto
resumoAten
dimento

"formato":
MM-dd"

"yyyy- Obrigatório
se: Motivo
do
atendiment
o for: Visita
domiciliar

"tamanho
máximo": 2000

>>Resumo
do
atendiment
o
>
iEntidades

Inteiro

"idSequencia": 1,

Não

"tamanho
máximo": 4

>> Código
da entidade
>
Texto
servicosOfe
rtados

"tamanho
máximo": 80

>>
Justificativa
para
os
serviços
ofertados
>
acoesDese
nvolvidas
>> Ações
desenvolvid
as

Inteiro

"tamanho
máximo": 50

INC_FAMILIA_PAIF
("1");

Deve
ser
enviados
os
valores referente
as opções, para
mais
de
uma
opção separar por

INC_FAMILIA_PAEFI
("2");
INC_PROGRAMA_SOC
IAL ("3");

vírgula.

INC_CADUNICO ("4");

- Inserir ‘virgula’
antes e após os
valores

INC_GRUPO_CONVIV_
CRIANCAS_JOVENS
("5");

ex: Mais de um
valor: (,2,9,)

INC_GRUPO_CONVIV_
IDOSOS ("6");

Somente 1 valor:
(,1,)

INC_OFICINAS_CURS
OS ("7");
ATUALIZACAO_CADU
NICO ("8");
SOLIC_AGEND_VISITA
("9");
SOLIC_AGEND_ATEN
D ("10");
ORIENTACAO ("11");
RELATORIO_SOCIO_E
CONOMICO ("12");
ACOLHIDA ("13");
INC_GRUPO_ACOMPA
NHAMENTO ("14");
ATEND_TECNICO
("15");
ATEND_PSICOLOGO
("16");
SOLIC_BENEFICIO
("17");
ENCAMINHAMENTO
("18");
OUTRAS ("19");
DESLIGAMENTO_FAMI
LIA_PAIF ("20");
DESLIGAMENTO_FAMI
LIA_PAEFI ("21");

>
Inteiro
iFamiliasMe
mbros

"tamanho
máximo": 10

Não

>> Código
do membro
da família
>
Inteiro
profisRespo
nsavel

"tamanho
máximo": 9

Não

"tamanho
máximo": 10

Não

>>
Profissional
responsável
> iFamilias

Inteiro

>> Código
da família
>
Texto
constatacoe
s

"tamanho
máximo": 200

>>
Constataçõ
es
>
iPessoasEs
tabAsc

Inteiro

tamanho": 9

Texto

"tamanho
máximo": 11

Não

>> Código
do
estabelecim
ento
>
nisViolador
>> NIS do
violador
Path: https://e-gov.betha.com.br/social-conversao-ws/api/atendimentos

Modelo para conversão da tabela de Atendimentos de Assistência Social
{
“dtoList”: [ {

"clientId": null,
"atendimentos": {
"dtAtendimento": null,
"origemAtendimento": null,
"motivoAtendimento": null,
"tipoAtendimento": null,
"formaAcesso": null,
"ocorrencias": null,
"motivoOutraOcorrencia": null,
"parentescoViolador": null,
"nisViolador": null,
"servicosOfertados": null,
"acoesDesenvolvidas": null,
"resumoAtendimento": null,
"parecer": null,
"motivoVisita": null,
"constatacoes": null,
"dtVisita": null,
"profisResponsavel": null,
"situacao": null,
"iEntidades": null,
"iAtendimentos": null,
"iFamilias": null,
"iFamiliasMembros": null,
"iAgendamentos": null,
"iEncaminhamentos": null,
"iPessoasEstabAsc": null,
"iPessoasProfis": null
}

}
]
}

Onde: Null = valores a serem alimentados.

4.10.

Layout da tabela de Profissionais Auxiliares

Neste tópico iremos abordar a forma com que os dados do registro de
Profissionais auxiliares no cadastro de atendimentos, deverão ser enviados
para preenchimento da tabela no banco de dados.
Para conferir o envio das informações, acesse a tela de cadastro de
Atendimentos (Atendimentos >> Atendimentos) aba Dados gerais e aba
Atendimento (Parecer do profissional).
> Descrição Tipo
em banco
Dado

de Regras /

Aceita Nulo

Observações

>> Nome em
tela
> iEntidades

Inteiro

"idSequencia": 1;

>> Código da
entidade

"tamanho máximo": 4

>
Inteiro
iPessoasProfi
s

"idSequencia": 3;

Não

Não

"tamanho máximo": 9

>> Código do
profissional
>
iAtendimento
s

Inteiro

"idSequencia": 2;
"tamanho
10

Não

máximo":

>> Código do
atendimento
>
Inteiro
iPessoasProfi

"idSequencia": 4;

Não

Valores possíveis

sAux

"valorGerado": true;

>> Código do
profissional
auxiliar

"tamanho máximo": 9

> parecer

Texto

>>
Parecer
do
Atendimento

"tamanho
2000

máximo":

Path: https://e-gov.betha.com.br/social-conversao-ws/api/atendimentos-profis-aux

Modelo para conversão da tabela de Profissionais auxiliares
{
"dtoList": [ {
"clientId": null,
"atendimentosProfisAux": {
"parecer": null,
"iEntidades": null,
"iAtendimentos": null,
"iPessoasProfis": null,
"iPessoasProfisAux": null
}
}
]
}

Onde: Null = valores a serem alimentados.

4.11.

Layout da tabela de Inclusão de Atividades em Atendimentos

Neste tópico iremos abordar a forma com que os dados do registro de
Inclusão em Atividades no cadastro de atendimentos, deverão ser enviados
para preenchimento da tabela no banco de dados.
Para conferir o envio das informações, acesse a tela de cadastro de
Atendimentos (Atendimentos >> Atendimentos) aba Inclusão em atividades.
> Descrição em Tipo
banco >> Nome Dado
em tela
> iAtividadesAsc
>> Código
atividade

>> Código
atendimento

"idSequencia": 3, Não
"valorGerado":
true,
"tamanho
máximo": 4

Inteiro

"idSequencia": 1,

da

> iAtendimentos

Observações

Aceita
Nulo

Inteiro

da

> iEntidades
>> Código
entidade

de Regras /

Valores possíveis

Não

"tamanho
máximo": 4
Inteiro

do

"idSequencia":
"tamanho
máximo": 10

2, Não

Path: https://e-gov.betha.com.br/social-conversao-ws/api/atendimentos-atvd-asc

Modelo para conversão da tabela de Inclusão de atividades em
atendimentos
{
“dtoList”: [ {
"clientId": null,
"atendimentosAtvdAsc": {
"iEntidades": null,
"iAtendimentos": null,
"iAtividadesAsc": null
}
}
]

}
Onde: Null = valores a serem alimentados.

4.12.

Layout da tabela de Inclusão de Membros em Atividades

Neste tópico iremos abordar a forma com que os dados do registro de
Inclusão de membros em atividades, deverão ser enviados para preenchimento
da tabela no banco de dados.
Para conferir o envio das informações, acesse a tela de cadastro de
Famílias (Cadastros >> Famílias) aba Solicitações e inclusões.
>
Descrição
em banco

Tipo
Dado

de Regras /

Aceita Nulo

Observações

>> Nome
em tela
>
iAtividades
Asc

Inteiro

"idSequencia": 3,

Não

"tamanho
máximo": 4

>> Código
da atividade
>
iEntidades

Inteiro

Não

"tamanho máximo":
4

>> Código
da entidade
> iFamilias

"idSequencia": 1,

Inteiro

"idSequencia": 4,

Não

>> Código
da família

"tamanho máximo":
10

>
Texto
motivoExclu
sao

"tamanho máximo": Obrigatório se
400
membro
excluído(Data
de
exclusão
informada)

>> Motivo
da exclusão
do membro
da atividade

Valores possíveis

>
dtInclusao

Data

"formato":
MM-dd"

"yyyy- Não

>> Data de
inclusão do
membro na
atividade
>
Inteiro
iAtendiment
os

"idSequencia": 2,

Não

"tamanho máximo":
10

>> Código
do
atendiment
o
>
dtExclusao

Data

"formato":
MM-dd"

>> Data de
exclusão do
membro da
atividade
>
Inteiro
iFamiliasMe
mbros
>> Código
do membro
da família

"yyyy- Obrigatório, se
membro
excluído
da
atividade.

"idSequencia": 5,

Não

"valorGerado":
true,
"tamanho
máximo": 10

Path: https://e-gov.betha.com.br/social-conversao-ws/api/atend-atvd-fam-membros

Modelo para conversão da tabela de Inclusão de membros em atividades
{
"dtoList": [ {
"clientId": null,
"atendAtvdFamMembros": {
"dtInclusao": null,
"dtExclusao": null,

"motivoExclusao": null,
"iEntidades": null,
"iAtendimentos": null,
"iAtividadesAsc": null,
"iFamilias": null,
"iFamiliasMembros": null
}
}
]
}

Onde: Null = valores a serem alimentados.

4.13.

Layout da tabela de Inclusão em Programas

Neste tópico iremos abordar a forma com que os dados do registro de
Inclusão em Programas no cadastro de atendimentos, deverão ser enviados
para preenchimento da tabela no banco de dados.
Para conferir o envio das informações, acesse a tela de cadastro de
Atendimentos (Atendimentos >> Atendimentos) aba Inclusão em programa.
>
Descrição
em banco

Tipo
Dado

de Regras /

Aceita Nulo Valores possíveis

Observações

>> Nome
em tela
>
iEntidades
>> Código
da entidade

Inteiro

"idSequencia": 1, Não
"tamanho
máximo": 4

>
Inteiro
iAtendiment
os

"idSequencia": 2,

Não

"tamanho
máximo":10

>> Código
do
atendiment
o
>
iProgramas
Asc

Inteiro

"idSequencia": 3, Não
"valorGerado":
true,

>> Código
do
programa

"tamanho
máximo": 4

Path: https://e-gov.betha.com.br/social-conversao-ws/api/atendimentos-prog-asc

Modelo para conversão da tabela de Inclusão em programas
{
"dtoList": [{
"clientId": null,
"atendimentosProgAsc": {
"situacao": null,
"iEntidades": null,
"iAtendimentos": null,
"iProgramasAsc": null
}
}
]
}

Onde: Null = valores a serem alimentados.

4.14.
Layout da tabela de Membros da Família vinculados a
programas

Neste tópico iremos abordar a forma com que os dados do registro de
Membros da família vinculados a programas, deverão ser enviados para
preenchimento da tabela no banco de dados.
Para conferir o envio das informações, acesse a tela de cadastro de
Famílias (Cadastros >> Famílias) aba Solicitações e inclusões.
>
Descrição
em banco

Tipo
Dado

de Regras /

Aceita Nulo

Observações

>> Nome
em tela
>
iEntidades

Inteiro

Inteiro

"idSequencia": 4;

>> Código
da família

"tamanho
máximo": 10

>
Texto
motivoExclu
sao

"tamanho
máximo": 200

>> Motivo
da exclusão
do
programa

>
idtInclusao
>> Data de
inclusão do
membro no
programa

Não

"tamanho
máximo": 4

>> Código
da entidade
> iFamilias

"idSequencia": 1;

Data

"formato":
MM-dd"

Não

Obrigatório
se membro
excluído(Dat
a
de
exclusão
informada)

"yyyy- Não

Valores possíveis

>
Inteiro
iAtendiment
os

"idSequencia": 2,

Não

"tamanho
máximo": 10

>> Código
do
atendiment
o
>
dtExclusao

Data

"formato":
MM-dd"

>> Data de
exclusão do
membro do
programa
>
Inteiro
iFamiliasMe
mbros
>> Código
do membro
da família
>iPrograma
sAsc

"yyyy- Obrigatório,
se membro
excluído do
programa.

"idSequencia": 5

Não

"valorGerado":
true
"tamanho
máximo": 10,

Inteiro

"idSequencia": 3,

Não

"tamanho
máximo": 4

>> Código
do
programa

Path: https://e-gov.betha.com.br/social-conversao-ws/api/atend-prog-fam-membros

Modelo para conversão da tabela de Membros da família vinculados a
programas
{
"dtoList": [ {
"clientId": null,
"atendProgFamMembros": {
"dtInclusao": null,
"dtExclusao": null,

"motivoExclusao": null,
"iEntidades": null,
"iAtendimentos": null,
"iFamilias": null,
"iFamiliasMembros": null,
"iProgramasAsc": null
}
}
]
}

Onde: Null = valores a serem alimentados.

4.15.

Layout da tabela de Serviços Ofertados no Atendimento

Neste tópico iremos abordar a forma com que os dados do registro de
Serviços ofertados no cadastro de atendimento, deverão ser enviados para
preenchimento da tabela no banco de dados.
Para conferir o envio das informações, acesse a tela de cadastro de
atendimento (Atendimentos >> Atendimentos) aba Atendimento >> Serviços.

> Descrição Tipo de Regras /
em banco
Dado
Observações
>> Nome em
tela

Aceita Nulo

> vlServico

Não

>> Valor do
serviço

BigDecim
al

"tamanho máximo": 6,
"precisao": 2

Aceita valor ‘0,00’
> iEntidades

Inteiro

"idSequencia": 1;

Não

Valores possíveis

>> Código da
entidade
>
iAtendimento
s

"tamanho máximo": 4

Inteiro

"idSequencia": 2,

Não

"tamanho máximo": 10

>> Código do
atendimento
> iServicos

Inteiro

>> Código do
serviço

"idSequencia":
"valorGerado": true

3, Não

"tamanho máximo": 4,

> qtdOfertada Inteiro

"tamanho máximo": 3

>>
Quantidade
ofertada

Valor > 1

Não

Path: https://e-gov.betha.com.br/social-conversao-ws/api/atendimentos-serv-ofert

Modelo para conversão da tabela de Serviços ofertados no atendimento
{
"dtoList": [ {
"clientId": null,
"atendimentosServOfert": {
"qtdOfertada": null,
"vlServico": null,
"iEntidades": null,
"iAtendimentos": null,
"iServicos": null
}
}
]

}

Onde: Null = valores a serem alimentados.

4.16.

Layout da tabela Inclusão PAEFI

Neste tópico iremos abordar a forma com que os dados do cadastro de
Inclusão no PAEFI, deverão ser enviados para preenchimento da tabela no
banco de dados.
Para conferir o envio das informações, acesse a tela de cadastro de
Famílias (Cadastros >> Famílias) aba Membros da família, selecione o
assistido e confira na aba Acompanhamento os dados convertidos.
> Descrição Tipo
em banco
Dado

de Regras /
Observações

Aceita
Nulo

>> Nome em
tela
> iEntidades

Inteiro

>> Código da
entidade
> iFamilias

Não

"tamanho máximo": 4

Inteiro

>> Código da
família
>
ingressoDesli
gamento

"idSequencia": 1,

"idSequencia": 3,

Não

"tamanho máximo": 10

Texto

"tamanho máximo": 1

Inteiro

"idSequencia": 2,

>> Ingresso/
Desligamento
>
iAtendimento
s
>> Código do
atendimento

"tamanho máximo": 10

Não

Valores possíveis

>
Data
dhIngressoDe Hora
sligamento

e "formato": "yyyy-MM- Obrigatório
dd'T'HH:mm:ss.SSSZ" se
desligado

>> Data do
ingresso/desli
gamento
>
Inteiro
iFamiliasMem
bros

"idSequencia": 4;

>> Código do
membro da
família

"tamanho máximo": 10;

>
motivoDeslig
amento

Texto

Não

"valorGerado": true;

"tamanho máximo": 1

>> Motivo do
desligamento
Path: https://e-gov.betha.com.br/social-conversao-ws/api/inclusao-paefi

Modelo para conversão da tabela de Inclusão PAEFI
{
"dtoList": [ {
"clientId": null,
"inclusaoPaefi": {
"ingressoDesligamento": null,
"dhIngressoDesligamento": null,
"motivoDesligamento": null,
"iEntidades": null,
"iAtendimentos": null,
"iFamilias": null,
"iFamiliasMembros": null
}

}
]
}

Onde: Null = valores a serem alimentados.

4.17.

Layout da tabela Inclusão PAIF

Neste tópico iremos abordar a forma com que os dados do cadastro de
Inclusão no PAIF, deverão ser enviados para preenchimento da tabela no
banco de dados.
Para conferir o envio das informações, acesse a tela de cadastro de
Famílias (Cadastros >> Famílias) aba Identificação >> Família.
> Descrição em Tipo de Regras /
banco
Dado
Observações
>> Nome em tela

Aceita
Nulo

> iEntidades

Não

>>
Código
entidade

Inteiro
da

> iFamilias
>>
Código
família

"idSequencia": 1,
"tamanho máximo":
4

Inteiro
da

"idSequencia": 3,
"tamanho máximo":
10
"valorGerado": true,

>
Texto
ingressoDesligame
nto
>>
Ingresso/Desligam
ento

"tamanho máximo":
1

Não

Valores
possíveis

> iAtendimentos
>>
Código
atendimento

Inteiro

"idSequencia": 2,

do

>
dhIngressoDesliga
mento

"tamanho máximo":
10
Data
Hora

>>
Data
do
ingresso/desligam
ento

e "formato":
"yyyy- Obrigatório
MMse
dd'T'HH:mm:ss.SSS desligado
Z"

>
Texto
motivoDesligament
o
>>
Motivo
desligamento

Não

"tamanho máximo":
1

do

Path: https://e-gov.betha.com.br/social-conversao-ws/api/inclusao-paif

Modelo para conversão da tabela de Inclusão PAIF
{
"dtoList": [ {
"clientId": null,
"inclusaoPaif": {
"ingressoDesligamento": null,
"dhIngressoDesligamento": null,
"motivoDesligamento": null,
"iEntidades": null,
"iFamilias": null,
"iAtendimentos": null
}
}
]

}
Onde: Null = valores a serem alimentados.

4.18.

Layout da tabela Serviços Ofertados

Neste tópico iremos abordar a forma com que os dados do cadastro de
Serviços ofertados, deverão ser enviados para preenchimento da tabela no
banco de dados.
Para conferir o envio das informações, acesse a tela de cadastro de
Serviços ofertados (Cadastros >> Serviços >> Serviços ofertados).
> Descrição Tipo
em banco
Dado

de Regras /
Observações

Aceita
Nulo

>> Nome em
tela
> vlServico
>> Valor
serviço

BigDecimal "tamanho máximo": 6, Não
do

"precisao": 2

aceita valor 0,00
> iEntidades

Inteiro

>> Código da
entidade
>
iTiposServicos

"idSequencia": 1,

Não

"tamanho máximo": 4

Inteiro

"tamanho máximo": 3

Não

Texto

"tamanho
100

máximo": Não

Texto

"tamanho
350

máximo":

>> Código do
tipo de serviço
> nome
>> Nome do
serviço
> descricao
>>

Descrição

Valores possíveis

do serviço
> iServicos

Inteiro

>> Código do
serviço

"idSequencia": 2,

Não

"valorGerado": true,
"tamanho máximo": 4

Path: https://e-gov.betha.com.br/social-conversao-ws/api/servicos-ofertados

Modelo para conversão da tabela de Serviços ofertados
{
“dtoList”: [ {
"clientId": null,
"servicosOfertados": {
"nome": null,
"vlServico": null,
"descricao": null,
"iEntidades": null,
"iServicos": null,
"iTiposServicos": null
}
}
]
}

Onde: Null = valores a serem alimentados.

4.19.

Layout da tabela Tipos de Serviços Ofertados

Neste tópico iremos abordar a forma com que os dados do cadastro de
Tipos de Serviços ofertados, deverão ser enviados para preenchimento da
tabela no banco de dados.

Para conferir o envio das informações, acesse a tela de cadastro de
Tipos de Serviços ofertados (Cadastros >> Serviços >> Tipos de Serviços).
> Descrição em Tipo de Regras /
banco >> Nome em Dado
Observações
tela

Aceita
Nulo

> iEntidades

Não

Inteiro

>>
Código
entidade

da

> iTiposServicos

"tamanho máximo": 4

Inteiro

>> Código do tipo
de serviço

> nome

"tamanho máximo": 3

Não

"idSequencia": 2,
"valorGerado": true,

Texto

"tamanho
100

máximo": Não

Texto

"tamanho
350

máximo":

>> Nome do tipo de
serviço
> descricao

"idSequencia": 1,

>> Descrição do tipo
de serviço

Path: https://e-gov.betha.com.br/social-conversao-ws/api/servicos-ofertados-tipos

Modelo para conversão da tabela de Tipos de Serviços ofertados
{
"dtoList": [ {
"clientId": null,
"servicosOfertadosTipos": {
"nome": null,
"descricao": null,
"iEntidades": null,
"iTiposServicos": null
}

Valores
possíveis

}
]
}
Onde: Null = valores a serem alimentados.

4.20.

Layout da tabela de Programas

Neste tópico iremos abordar a forma com que os dados do cadastro de
Programas, deverão ser enviados para preenchimento da tabela no banco de
dados.
Para conferir o envio das informações, acesse a tela de cadastro de
Programas (Cadastros >> Programas >> Programas) ou Relatório de
programas (Relatórios >> Cadastrais >> Programas).
> Descrição Tipo de Regras /
em banco
Dado
Observações
>> Nome em
tela

Aceita
Nulo

> iEntidades

Não

Inteiro

>> Código da
entidade
> objetivos

"idSequencia": 1,
"tamanho máximo":
4

Texto

>> Objetivos
do programa

"tamanho máximo":
200

>
Texto
necessitaAprov
acao

"SIM";
"NAO";

>> Necessita
de aprovação
>vlTetoGastoP
rograma
>> Teto a ser
gasto
no

Valores possíveis

BigDeci
mal

"tamanho máximo":
11,
"precisao": 2

programa
>
BigDeci
vlFixoAtendime mal
nto

"tamanho máximo":
10,
"precisao": 2

>> Valor fixo
por
atendimento
> abrangencia

Texto

Não

>>
Abrangência
do programa

"AREA";
"MICROAREA";
"MUNICIPAL";
"ESTADUAL";

>
localDomicilio
>> Local
domiciíio

Texto

"URBANO";
"RURAL";

de

>
vlRendaPerCa
pita

BigDeci
mal

"tamanho máximo":
6,
"precisao": 2

>> Renda per
capita
> descricao

Texto

"tamanho máximo":
200

Data

"formato":
MM-dd"

BigDeci
mal

"tamanho máximo":
11,

>> Descrição
do programa
>
dtImplantacao

"yyyy- Não

>> Data de
implantação
> vlFixoMes
>> Valor fixo
por mês

"precisao": 2

> beneficiarios

Texto

"tamanho máximo": Não
50

BigDeci
mal

"tamanho máximo":
7,

>>
Beneficiários
>
vlRendaMensa
l

"precisao": 2

>>
Renda
Mensal
>
nroPessoasDo
micilio

Inteiro

"tamanho máximo":
2

Texto

"tamanho máximo":
50

>> Número de
pessoas
por
domicílio
>
outrasCondico
es
>>
Outras
condições
> tipo
>> Tipo
programa

Texto
de

"INCLUSAO_SOCIAL";
"TRANSF_RENDA";
"PREVENCAO_ATENC
AO";
"TRATAMENTO_ACOM
PANHAMENTO";
"CAMPANHA";
"BENEFICIO_EVENTU
AL";

>
Inteiro
iProgramasAsc
>> Código do
programa

>

Não

"idSequencia": 2,

Não

"valorGerado": true,
"tamanho máximo":
4

Inteiro

"tamanho máximo": Não

NAO_HA_GASTOS("1")

gastosRefProg
rama

50

>>
Gastos
referente
ao
programa

,

Deve ser enviados
os valores referente
as opções, para
mais de uma opção
separar por vírgula.
-Inserir
‘virgula’
antes e após os
valores
ex: Mais de
valor: (,2,9,)
Somente
(,1,)

> nome

valor:

Texto

"tamanho máximo": Não
100

Data

"formato":
MM-dd"

BigDeci
mal

"tamanho máximo":
8,

>> Nome do
progama
>
dtEncerrament
o

1

um

"yyyy-

>> Data de
encerramento
>
vlRendaAnual
>>
Anual

Renda

"precisao": 2

Path: https://e-gov.betha.com.br/social-conversao-ws/api/programas-asc

Modelo para conversão da tabela de Programas
{
“dtoList”: [ {
"clientId": null,
"programasAsc": {

VALOR_FIXO_MES("3")
,
VALOR_VARIAVEL_ME
S("4"),
VALOR_FIXO_ATENDI
MENTO("5"),
VALOR_VARIAVEL_AT
ENDIMENTO("6");

"nome": null,
"tipo": null,
"descricao": null,
"beneficiarios": null,
"necessitaAprovacao": null,
"dtImplantacao": null,
"dtEncerramento": null,
"abrangencia": null,
"vlRendaPerCapita": null,
"nroPessoasDomicilio": null,
"localDomicilio": null,
"outrasCondicoes": null,
"gastosRefPrograma": null,
"vlFixoMes": null,
"vlFixoAtendimento": null,
"vlTetoGastoPrograma": null,
"objetivos": null,
"vlRendaMensal": null,
"vlRendaAnual": null,
"iProgramasAsc": null,
"iEntidades": null
}
}
]
}
Onde: Null = valores a serem alimentados.

4.21.

Layout da tabela de Abrangência do Programa

Neste tópico iremos abordar a forma com que os dados da Abrangência
do cadastro de Programas, deverão ser enviados para preenchimento da
tabela no banco de dados.
Para conferir o envio das informações, acesse a tela de cadastro de
Programas (Cadastros >> Programas >> Programas) guia Abrangência
(habilitada quando a abrangência for Área ou Microárea ) ou Relatório de
programas (Relatórios >> Cadastrais >> Programas).
> Descrição Tipo de Regras /
em banco
Dado
Observações
>>
Nome
em tela

Aceita Nulo

> iEntidades Inteiro

"idSequencia": 1,

Não

>> Código
da entidade

"tamanho máximo":
4

>
iProgramas
Asc

Inteiro

"idSequencia": 2,

Valores possíveis

Não

"tamanho máximo":
4

>> Código
do
programa
>
iDivisoesTer
ritoriais

Inteiro

>> Código
da divisão
territorial

"idSequencia": 3,

Não

"valorGerado": true,
"tamanho máximo":
10

Path: https://e-gov.betha.com.br/social-conversao-ws/api/programas-asc-abrang

Modelo para conversão da tabela de Abrangência do programa
{
"dtoList": [ {
"clientId": null,
"programasAscAbrang": {
"iEntidades": null,

"iDivisoesTerritoriais": null,
"iProgramasAsc": null
}
}
]
}
Onde: Null = valores a serem alimentados.

4.22.

Layout da tabela de Estabelecimentos Ofertantes

Neste tópico iremos abordar a forma com que os dados dos
Estabelecimentos ofertantes do cadastro de Programas, deverão ser enviados
para preenchimento da tabela no banco de dados.
Para conferir o envio das informações, acesse a tela de cadastro de
Programas (Cadastros >> Programas >> Programas) guia Estabelecimentos
ofertantes ou Relatório de programas (Relatórios >> Cadastrais >> Programas).
> Descrição Tipo de Regras /
em banco
Dado
Observações
>> Nome em
tela

Aceita
Nulo

> iEntidades

Não

Inteiro

>> Código da
entidade
>
iProgramasA
sc
>> Código do
programa

"idSequencia": 1,
"tamanho máximo":
4

Inteiro

"idSequencia": 2,
"tamanho máximo":
4

Não

Valores possíveis

>
iPessoasEsta
bAsc

Inteiro

>>
Código
do
estabelecime
nto

"idSequencia": 3,

Não

"valorGerado": true,
"tamanho máximo":
9

Path: https://e-gov.betha.com.br/social-conversao-ws/api/programas-asc-estab

Modelo para conversão da tabela de Estabelecimentos ofertantes
{
"dtoList": [ {
"clientId": null,
"programasAscEstab": {
"iEntidades": null,
"iPessoasEstabAsc": null,
"iProgramasAsc": null
}
}
]
}
Onde: Null = valores a serem alimentados.

4.23.

Layout da tabela de Atividades

Neste tópico iremos abordar a forma com que os dados do cadastro de
Atividades, deverão ser enviados para preenchimento da tabela no banco de
dados.
Para conferir o envio das informações, acesse a tela de cadastro de
Atividades (Cadastros >> Atividades >> Atividades) ou Relatório de Atividades
(Relatórios >> Cadastrais >> Atividades).
> Descrição Tipo de Regras /

Aceita Nulo

Valores possíveis

em banco

Dado

Observações

>> Nome
em tela
> iEntidades Inteiro
>> Código
da entidade

> dtInicio

Não

"idSequencia":
1,
Data

>> Data de
início
da
atividade
>
Texto
outraCatego
ria
>>
Outra
categoria
>
sexoPublico
Alvo

"tamanho
máximo": 4

"formato": "yyyy- Não
MM-dd"

"tamanho Obrigatório
máximo": 100
se
categoriaAtivi
dade = outra

Texto

Não

"FEMININO",
"AMBOS"

>> Sexo do
público alvo
> dtTermino

Data

>> Data de
término da
atividade
>
categoriaAti
vidade
>>
Categoria
da atividade

"MASCULINO",

Texto

"formato": "yyyyMM-dd"

Não

"GRUPO";
"ATIVIDADE_COLETIVA"
;
"OFICINA";
"EVENTO";
"CURSO";
"OUTRA"

>
nroMinFreq
uencia

Inteiro

"tamanho
máximo": 2

>> Número
mínimo de
frequência
>
Inteiro
iAtividadesA
sc
>> Código
da atividade

>
objetivoAtivi
dade

"idSequencia":
2,
"valorGerado":
true,

Não

"tamanho
máximo": 4
Texto

"tamanho
máximo": 500

>> Objetivo
da atividade
>
Texto
formaContro
le

"FREQUENCIA_MINIMA"
;
"PRESENCA_MINIMA";

>>
Forma
de controle
> servicos
>> Serviço
que
faz
parte
da
atividade

Texto

Não

"SRV_PAIF";
"SRV_CONV_FORTA_VI
NC";
"SRV_PROT_BAS_DOM
_PES_DEFIC";
"SRV_PAEFI";
"SRV_ESPEC_ABORD_
SOCIAL";
"SRV_PROT_SOCIAL_A
DOLE_COMPRI_LA_PR
OT_SERV_COMUN";
"SRV_PROT_SOCIAL_P
ESS_DEFIC_IDOSOS_F
AM",
"SRV_ESPE_PESS_RUA
",

"SRV_ACOLH_INSTIT";
"SRV_ACOLH_REPUBLI
CA";
"SRV_ACOLH_FAM_AC
OLHEDORA";
"SRV_PROT_SITUA_CA
LAMIDADE_PUB_EMER
G";
>
Texto
descricaoAti
vidade

"tamanho
máximo": 500

>>
Descrição
da atividade
> nome

Texto

"tamanho
máximo": 100

Não

Inteiro

"tamanho
máximo": 20

Não

>> Nome da
atividade
>
publicoAlvo
>> Público
alvo

FAMILIA("1"),
IDOSOS("2"),
CRIANCAS("3"),
CRIANCAS_ADOLECEN
TES("4"),
ADOLESCENTES_JOVE
NS("5"),
ADULTOS("6"),
PESSOAS_SIT_RUA("7")
,
DEFICIENTES("8");

>
nroMinPres
enca
>> Número
mínimo de
presença

Inteiro

"tamanho
máximo": 2

Path: https://e-gov.betha.com.br/social-conversao-ws/api/atividades-asc

Modelo para conversão da tabela de de Atividades
{
“dtoList”: [ {
"clientId": null,
"atividadesAsc": {
"nome": null,
"dtInicio": null,
"dtTermino": null,
"servicos": null,
"categoriaAtividade": null,
"outraCategoria": null,
"publicoAlvo": null,
"sexoPublicoAlvo": null,
"formaControle": null,
"nroMinFrequencia": null,
"nroMinPresenca": null,
"descricaoAtividade": null,
"objetivoAtividade": null,
"iAtividadesAsc": null,
"iEntidades": null
}
}
]
}
Onde: Null = valores a serem alimentados.

Layout da tabela Estabelecimentos Ofertantes da Atividade

4.24.

Neste tópico iremos abordar a forma com que os dados dos
Estabelecimentos ofertantes cadastro de Atividades, deverão ser enviados para
preenchimento da tabela no banco de dados.
Para conferir o envio das informações, acesse a tela de cadastro de
Atividades (Cadastros >> Atividades >> Atividades) guia Estabelecimentos
ofertantes ou Relatório de Atividades (Relatórios >> Cadastrais >> Atividades).
> Descrição em Tipo de Regras /
banco >> Nome Dado
Observações
em tela

Aceita
Nulo

> iAtividadesAsc

Não

>>
Código
atividade

Inteiro
da

> iEntidades
>>
Código
entidade

"tamanho máximo":
4
Inteiro

da

>
iPessoasEstabAsc

"idSequencia": 2,

Valores possíveis

"idSequencia": 1,

Não

"tamanho máximo":
4
Inteiro

>>
Código
do
estabelecimento

"tamanho máximo": Não
9
"idSequencia": 3,
"valorGerado": true,

Path: https://e-gov.betha.com.br/social-conversao-ws/api/atividades-asc-estab

Modelo para conversão da tabela de Estabelecimentos ofertantes da
atividade
{
"dtoList": [ {
"clientId": null,
"atividadesAscEstab": {
"iEntidades": null,
"iPessoasEstabAsc": null,

"iAtividadesAsc": null
}
}
]
}
Onde: Null = valores a serem alimentados.

4.25.

Layout da tabela de Turmas de Atividades

Neste tópico iremos abordar a forma com que os dados do cadastro de
Turmas de atividades, deverão ser enviados para preenchimento da tabela no
banco de dados.
Para conferir o envio das informações, acesse a tela de cadastro de
Turmas de atividades (Cadastros >> Atividades >> Turmas de atividades).

> Descrição Tipo de Regras /
em banco
Dado
Observações
>> Nome em
tela

Aceita
Nulo

>
iAtividadesAs
c

Não

Inteiro

"idSequencia": 2,
"tamanho máximo": 4

>> Código da
atividade
> iEntidades

Inteiro

>> Código da
entidade
>
Data
horaInicioAtivi Hora
dade
>> Horário de
início
da

"idSequencia": 1,

Não

"tamanho máximo": 4

e "formato": "yyyy-MM- Não
dd'T'HH:mm:ss.SSSZ
"

Valores possíveis

atividade
>
diasEncontro
s

Texto

"tamanho
20

máximo": Não

>> Dias de
encontros
> encontros

Texto

Não

>> Encontros

"UNICO";
"DIARIO";
"SEMANAIS";
"QUINZENAIS";
"MENSAIS";
"BIMESTRAIS";
"TRIMESTRAIS";
"SEMESTRAIS";
"ANUAIS";

> iTurmas

Inteiro

>> Código da
turma

> nome

"tamanho máximo": 4
Texto

"tamanho
100

máximo": Não

Inteiro

"tamanho máximo": 3

>>
Quantidade
maxima
de
participantes
>
duracaoEnco
ntros

Não

"valorGerado": true,

>> Nome da
turma
>
qtdMaxPartici
pantes

"idSequencia": 3,

Data
Hora

e "formato": "yyyy-MMdd'T'HH:mm:ss.SSSZ
"

>> Duração
dos
encontros
Path: https://e-gov.betha.com.br/social-conversao-ws/api/atividades-asc-turmas

Modelo para conversão da tabela de Turma de atividade assistêncial
{
"dtoList": [ {
"clientId": null,
"atividadesAscTurmas": {
"nome": null,
"diasEncontros": null,
"encontros": null,
"horaInicioAtividade": null,
"duracaoEncontros": null,
"qtdMaxParticipantes": null,
"iEntidades": null,
"iAtividadesAsc": null,
"iTurmas": null
}
}
]
}
Onde: Null = valores a serem alimentados.

4.26.

Layout da tabela Membros da Turma

Neste tópico iremos abordar a forma com que os dados dos Membros da
turma do cadastro de Turmas de atividades, deverão ser enviados para
preenchimento da tabela no banco de dados.

Para conferir o envio das informações, acesse a tela de cadastro de
Turmas de atividades (Cadastros >> Atividades >> Turmas de atividades) guia
Integrantes.
> Descrição Tipo de Regras /
em banco
Dado
Observações
>> Nome em
tela

Aceita
Nulo

>
iAtividadesAsc

Não

Inteiro

"tamanho máximo":
4

>> Código da
atividade
> iEntidades

Inteiro

>> Código da
entidade
> dtInclusao
>> Data
inclusão

"idSequencia": 1,

Não

"tamanho máximo":
4
Data

"formato":
MM-dd"

Inteiro

"tamanho máximo": Não
10

Inteiro

"idSequencia": 3,

de

>
iAtendimentos

"idSequencia": 2,

"yyyy- Não

>> Código do
atendimento
> iTurmas
>> Código da
turma
> situacao

"tamanho máximo":
4
Texto

"tamanho máximo": Não
1

Inteiro

"idSequencia": 4,

>> Situação
> iPessoas
>> Código da
pessoa

Não

"valorGerado": true,
"tamanho máximo":
9

Não

Valores possíveis

Path: https://e-gov.betha.com.br/social-conversao-ws/api/atividades-asc-turmas-memb

Modelo para conversão da tabela de Membros da turma
{
"dtoList": [ {
"clientId": null,
"atividadesAscTurmasMemb": {
"dtInclusao": null,
"situacao": null,
"iEntidades": null,
"iAtividadesAsc": null,
"iAtendimentos": null,
"iPessoas": null,
"iTurmas": null
}
}
]
}
Onde: Null = valores a serem alimentados.

4.27.

Layout da tabela Encontros em Atividades

Neste tópico iremos abordar a forma com que os dados do cadastro de
Encontros em atividades, deverão ser enviados para preenchimento da tabela
no banco de dados.
Para conferir o envio das informações, acesse a tela de cadastro de
Encontros em atividades (Cadastros >> Atividades >> Encontros em
atividades).

> Descrição em Tipo de Regras /
banco
>> Dado
Observações
Nome em tela

Aceita
Nulo

> iAtividadesAsc Inteiro

"idSequencia": 2,

Não

>> Código da
atividade

"tamanho máximo":
4

> iEntidades

Inteiro

>> Código da
entidade
>
iPessoasProfis

"idSequencia": 1,

Não

"tamanho máximo":
4
Inteiro

"tamanho máximo": Não
9

Data

"formato":
MM-dd"

Inteiro

"idSequencia": 4,

>> Código do
profissional
responsável
> dtEncontro
>>
Data
encontro

do

>
iEncontrosAtvd

"tamanho máximo":
9
Inteiro

>> Código da
turma
>
horaTerminoAtv
d
>> Hora
término
atividade

de
da

Não

"valorGerado": true,

>> Código do
encontro
em
atividade
> iTurmas

"yyyy- Não

"idSequencia": 3,
"tamanho máximo":
4

Data
Hora

e "formato":
"yyyyMMdd'T'HH:mm:ss.SSS
Z"

Não

Valores possíveis

> horaInicioAtvd
>>Hora de início
da atividade

Data
Hora

e "formato":
"yyyyMMdd'T'HH:mm:ss.SSS
Z"

>
Texto
atividadesRealiz
adas

"tamanho máximo":
500

>>
Atividades
Realizadas
>
Inteiro
iPessoasEstabA
sc

"tamanho máximo": Não
9

>> Código do
estabelecimento
Path: https://e-gov.betha.com.br/social-conversao-ws/api/encontros-atividades

Modelo para conversão da tabela de Encontros em atividades
{
“dtoList”: [ {
"clientId": null,
"encontrosAtividades": {
"dtEncontro": null,
"horaInicioAtvd": null,
"horaTerminoAtvd": null,
"atividadesRealizadas": null,
"iEntidades": null,
"iPessoasEstabAsc": null,
"iPessoasProfis": null,
"iAtividadesAsc": null,
"iEncontrosAtvd": null,
"iTurmas": null

}
}
]
}
Onde: Null = valores a serem alimentados.

4.28.

Layout da tabela de Frequência dos Participantes nos Encontros

Neste tópico iremos abordar a forma com que os dados da Frequência
dos participantes nos encontros, do cadastro de Encontros em atividades,
deverão ser enviados para preenchimento da tabela no banco de dados.
Para conferir o envio das informações, acesse a tela de cadastro de
Encontros em atividades (Cadastros >> Atividades >> Encontros em
atividades) no link Histórico de encontros, em integrantes da turma ou no
Relatório de Acompanhamento em atividades (Relatórios >> Atividades >>
Acompanhamento em atividades).
> Descrição Tipo de Regras /
em banco
Dado
Observações
>> Nome em
tela

Aceit
a
Nulo

>
iAtividadesA
sc

Não

Inteiro

"idSequencia": 2,
"tamanho
máximo": 4

>>
Código
da atividade
> iEntidades

Inteiro

>>
Código
da entidade
>
iEncontrosAt
vd
>>
Código
do encontro
em atividade

"idSequencia": 1,

Não

"tamanho
máximo": 4
Inteiro

idSequencia": 4,
"tamanho
máximo": 9

Não

Valores possíveis

> justificativa

Texto

"tamanho
máximo": 30

Inteiro

"idSequencia": 3,

>>
Justificativa
> iTurmas
>>
Código
da turma
> presenca

"tamanho
máximo": 4
Texto

"tamanho
máximo": 1

Texto

"tamanho
máximo": 30

Inteiro

"idSequencia": 5,

>>Presença
>
observacoes

Não

>>
Observações
> iPessoas
>>Código da
pessoa

Não

"valorGerado":
true,
"tamanho
máximo": 9

Path: https://e-gov.betha.com.br/social-conversao-ws/api/encontros-atvd-frequencia

Modelo para conversão da tabela de Frequência dos participantes nos
encontros
{
"dtoList": [ {
"clientId": null,
"encontrosAtvdFrequencia": {
"presenca": null,
"observacoes": null,
"justificativa": null,
"iEntidades": null,
"iEncontrosAtvd": null,

"iAtividadesAsc": null,
"iPessoas": null,
"iTurmas": null
}
}
]
}

4.29.

Layout da tabela de Encaminhamentos

Neste tópico iremos abordar a forma com que os dados do cadastro de
Encaminhamentos, deverão ser enviados para preenchimento da tabela no
banco de dados.
Para conferir o envio das informações, acesse a tela de cadastro de
encaminhamentos (Encaminhamentos >> Encaminhamentos) ou Consulta de
Encaminhamentos (Encaminhamentos >> Consulta de Encaminhamentos)
> Descrição Tipo
em banco
Dado
>> Nome em
tela
> iEntidades

Inteiro

>> Código da
entidade

>
respostaAten
dimento

de Regras /

Aceita Nulo Valores possíveis

Observaçõ
es

"idSequenc
ia": 1,

Não

"tamanho
máximo": 4
Texto

"tamanho
máximo":
1000

>> Resposta
do
atendimento
>
destinoEnca
minhamento

Texto

"SERVICOS_CONVIVENC
IA_FORTALECIMENTO_V
INCULO_CRIANCA_ADOL
ECENTE";

>> Destino do
encaminham
ento

"SERVICOS_CONVIVENC
IA_FORTALECIMENTO_V
INCULO_IDOSOS";
"ATUALIZACAO_CADUNI
CO";
"INCLUSAO_CADUNICO";
"INSS_ACESSO_BPC";
"INSS_ACESSO_OUTRO
S_DIREITOS_NAO_BPC";
"ACESSO_BENEFICIOS_
EVENTUAIS";
"ACESSO_DOCUMENTA
CAO_CIVIL";
"CREAS";
"CRAS";
"OUTRAS_UNIDADES_SE
RVICOS_PROTECAO_ES
PECIAL";
"SERVICOS_SAUDE_BU
CAL";
"SERVICOS_SAUDE_ME
NTAL";
"SERVICOS_SAUDE_ACE
SSO_PROTESE";
"UNIDADE_SAUDE_FAMI
LIAR";
"OUTROS_SERVICOS_O
U_SUS";
"EDUCACAO_CRECHE_P
RE_ESCOLA";
"EDUCACAO_REDE_REG
ULAR";
"EDUCACAO_JOVENS_A
DULTOS";
"SERVICOS_PROGRAMA
_CAPACITACAO_PROFIS
SIONAL";
"SERVICOS_PROGRAMA
_GERACAO_TRABALHO_
RENDA";
"SERVICOS_PROGRAMA
_INTERMEDIACAO_MAO

_OBRA";
"ACESSO_MICROCREDIT
O";
"PROGRAMA_BPC_TRAB
ALHO";
"PROGRAMAS_HABITAC
AO";
"ACESSO_TARIFA_SOCI
AL_ENERGIA_ELETRICA"
;
"CONSELHO_TUTELAR";
"PODER_JUDICIARIO";
"MINISTERIO_PUBLICO";
"DEFENSORIA_PUBLICA"
;
"DELEGACIAS";
"OUTROS_85";
"OUTROS_86";
"OUTROS_87";
"OUTROS_88";
"OUTROS_89";
> profissional

Texto

"tamanho
máximo":
100

Texto

"tamanho Obrigatório
máximo":
se
motivo
250
do
cancelamen
to
for
Outros.

Inteiro

"tamanho
máximo":
10

>> Nome do
profissional
>
motivoCancel
amento
>> Motivo do
cancelamento

>
iAtendimento
s

>>Código do
atendimento
>
Inteiro
iPessoasProfi
sPara

"tamanho
máximo": 9

>> Código do
profissional
para que foi
encaminhado
>
iPessoasEsta
b

Inteiro

"tamanho
máximo": 9

Não

Texto

"tamanho
máximo":
1000

Não

"tamanho
máximo": 9

Não

"tamanho
máximo": 9

Não

>> Código do
estabelecime
nto
>
motivoEncam
inhamento
>> Motivo do
encaminham
ento
>iPessoasPro Inteiro
fisDe
>> Código do
profissional
de
encaminham
ento
>iPessoasEst
abAscPara

Inteiro

>> Código do
estabelecime
nto para que
foi
encaminhado
>
tipoAtendime

Texto

Não

"INDIVIDUAL",

nto

"FAMILIAR"

>> Tipo de
atendimento
>
Data e Hora
dhEncaminha
mento
>> Data do
encaminham
ento
>
iAtendimento
sOrigem

"formato":
"yyyy-MMdd'T'HH:m
m:ss.SSSZ
"

Não

Inteiro

"tamanho
máximo":
10

Inteiro

"idSequenc Não
ia":
2,
"valorGera
do": true,

>>
Atendimento
de origem
>
iEncaminham
entos
>> Código do
encaminham
ento

>
iAgendament
os

"tamanho
máximo":
10
Inteiro

"tamanho
máximo":
10

Texto

"tamanho
máximo":
90

>> Código do
agendamento
>outrosEnca
minhamentos
>>
Outro
destino
de
encaminham
ento
>tipoCancela
mento

Texto

Obrigatório
se destino
do
encaminha
mento for do
tipo outros
(85 à 89)
"ATRASO",

>> Tipo do
cancelamento

"FALTA",
"DESISTENCIA",
"OUTROS"

> situacao

Texto

"PENDENTE",

>> Situação
do
encaminham
ento

"AGENDADO",
"CANCELADO",
"FINALIZADO",
"EM_ATENDIMENTO"

>
iPessoasEsta
bAscDe

Inteiro

"tamanho
máximo": 9

Não

Inteiro

"tamanho
máximo": 9

Não

>> Código do
estabelecime
nto
de
encaminham
ento
> iPessoas
>> Código da
pessoa

Path: https://e-gov.betha.com.br/social-conversao-ws/api/encaminhamentos

Modelo para conversão da tabela de encaminhamentos
{
"dtoList": [ {
"clientId": null,
"encaminhamentos": {
"profissional": null,
"dhEncaminhamento": null,
"tipoAtendimento": null,
"destinoEncaminhamento": null,

"outrosEncaminhamentos": null,
"motivoEncaminhamento": null,
"respostaAtendimento": null,
"tipoCancelamento": null,
"motivoCancelamento": null,
"situacao": null,
"iEntidades": null,
"iAgendamentos": null,
"iAtendimentos": null,
"iAtendimentosOrigem": null,
"iEncaminhamentos": null,
"iPessoas": null,
"iPessoasEstab": null,
"iPessoasEstabAscDe": null,
"iPessoasEstabAscPara": null,
"iPessoasProfisDe": null,
"iPessoasProfisPara": null
}
}
]
}
Onde: Null = valores a serem alimentados.

4.30.

Layout da tabela de Outros Estabelecimentos

Neste tópico iremos abordar a forma com que os dados do cadastro de
Outros estabelecimentos, deverão ser enviados para preenchimento da tabela
no banco de dados.
Para conferir o envio das informações, acesse a tela de cadastro de
Outros estabelecimentos (Cadastros >> Pessoas >> Outros estabelecimentos).

> Descrição Tipo
em banco
Dado

de Regras /

Aceita Nulo Valores possíveis

Observações

>>
Nome
em tela
> iEntidades

Inteiro

>>
Código
da entidade
> vara

Texto

"tamanho
máximo": 100
caso Tipo do
estabelecimento
= judiciário

Texto

>> Nome do
conselheiro
do
estabelecime
nto

> diretor

Não

"tamanho
máximo": 4

>> Vara do
estabelecime
nto

>
conselheiro

"idSequencia": 1,

"tamanho
máximo": 150
caso Tipo do
estabelecimento
= conselheiro

Texto

>> Nome do
diretor
do
estabelecime
nto

"tamanho
máximo": 150

caso Tipo do
estabelecimento
=
Estabelecimento
de educação

>
iPessoasEst
ab
>>
Código
da Pessoa

Inteiro

"idSequencia": 2,
"valorGerado":
true,
"tamanho
máximo": 9

Não

> cnes

Texto

>> CNES

"tamanho
máximo": 7

Obrigatório
se:
Tipo
do
estabelecim
ento
=
Estabelecim
ento
de
saúde

> juiz

Texto

>> Nome do
juiz
do
estabelecime
nto

> descricao

caso Tipo do
estabelecimento
= judiciário
Texto

"tamanho
máximo": 200

Texto

"tamanho
máximo": 250

>>Descrição
>
pontoRefere
ncia

"tamanho
máximo": 150

>> Ponto de
referência
>
Texto
esferaFuncio
namento

"MUNICIPAL";

>> Esfera de
Funcioname
nto

"FEDERAL";
"NAO_GOVERNAMENT
AL";

> sigla

Texto

"tamanho
máximo": 10

Texto

"tamanho
máximo": 8

>> Sigla da
unidade
publica
>
codInepMec
>>

"ESTADUAL";

codInepMec

caso Tipo do
estabelecimento
=
Estabelecimento
de educação

> tipo

Não

>>Tipo
de
estabelecime
nto
> iEntidades

Texto

"ESTABELECIMENTO_
SAUDE";

>>
Código
da entidade

"DELEGACIA";
"CONSELHO_TUTELA
R";
"JUDICIARIO";
"ESTABELECIMENTO_
EDUCACAO";
"OUTRO";

> delegado

Texto

>> Nome do
delegado do
estabelecime
nto

> situacao

"tamanho
máximo": 150

caso Tipo do
estabelecimento
= delegacia
Texto

Não

>> Situação
do
estabelecime
nto

>
responsavel
>> Nome do
responsável
do

"ATIVO",
"INATIVO"

Texto

"tamanho
máximo": 150

estabelecime
nto

> comarca

caso Tipo do
estabelecimento
= outros
Texto

>> Comarca
na qual o
estabelecime
nto
está
vinculado

"tamanho
máximo": 100

caso Tipo do
estabelecimento
= judiciário

Path: https://e-gov.betha.com.br/social-conversao-ws/api/outros-estabelecimentos

Modelo para conversão da tabela de Outros estabelecimentos
{
"dtoList": [ {
"clientId": null,
"outrosEstabelecimentos": {
"tipo": null,
"esferaFuncionamento": null,
"sigla": null,
"cnes": null,
"comarca": null,
"vara": null,
"juiz": null,
"delegado": null,
"conselheiro": null,
"codInepMec": null,
"diretor": null,
"responsavel": null,
"situacao": null,
"descricao": null,

"pontoReferencia": null,
"iEntidades": null,
"iPessoasEstab": null
}
}
]
}
Onde: Null = valores a serem alimentados.

4.31.

Layout da tabela de Outros Estabelecimentos de Saúde

Neste tópico iremos abordar a forma com que os dados do cadastro de
Outros estabelecimentos, deverão ser enviados para preenchimento da tabela
no banco de dados.
Para conferir o envio das informações, acesse a tela de cadastro de
Outros estabelecimentos (Cadastros >> Pessoas >> Outros Estabelecimentos)
ou Relatórios de Outros estabelecimentos (Relatórios >> Cadastrais >> Outros
Estabelecimentos).
> Descrição Tipo de Regras /
em banco
Dado
Observações
>> Nome em
tela

Aceit
a
Nulo

> iEntidades

Não

Inteiro

>>
Código
da entidade
>
iTiposEstabe
lecimentosS
au
>>
Código
do tipo de
estabelecime
nto

"idSequencia": 1,
"tamanho
máximo": 4

Texto

"tamanho
máximo": 2

Não

Valores possíveis

>
iPessoasEst
abSau

Inteiro

"idSequencia": 2,

Não

"valorGerado":
true,

>>Código da
pessoa

> ativo

"tamanho
máximo": 9
Texto

"tamanho
máximo": 1

Texto

"tamanho
máximo": 7

>> Indica se
o
registro
está ativo
> cnes
>>
Código
do CNES

Não

Path: https://e-gov.betha.com.br/social-conversao-ws/api/estabelecimentos-sau

Modelo para conversão da tabela de outros Estabelecimentos de saúde
{
"dtoList": [ {
"clientId": null,
"estabelecimentosSau": {
"cnes": null,
"ativo": null,
"iEntidades": null,
"iPessoasEstabSau": null,
"iTiposEstabelecimentosSau": null
}
}
]
}
Onde: Null = valores a serem alimentados.

4.32.

Layout da tabela de Áreas e Microáreas

Neste tópico iremos abordar a forma com que os dados do cadastro de
Áreas e Microáreas, deverão ser enviados para preenchimento da tabela no
banco de dados.
Para conferir o envio das informações, acesse a tela de cadastro de
Áreas e Microáreas (Cadastros >> Endereços >> Áreas e Microáreas) ou
Relatórios de Outros estabelecimentos (Relatórios >> Cadastrais >> Áreas e
Microáreas).
> Descrição Tipo de Regras /
em banco
Dado
Observações
>> Nome em
tela

Aceita Nulo Valores possíveis

> iEntidades

Não

Inteiro

>>
Código
da entidade
> nivelRisco

"idSequencia": 1,
"tamanho máximo": 4

Texto

"tamanho máximo": 1 Não

>> Nível de
risco
da
divisão
territorial
>
iDivisoesAre
as

“BAIXO”(“B”),
“NENHUM”(“N”);

Inteiro

"tamanho
10

máximo":

> limiteOeste Texto

"tamanho
100

máximo": Não

>>Código da
área a qual
pertence

>>
Limite
oeste
da
divisão
territorial
>
situacoesRis
coIdentificad

“ALTO”(“A”),

Texto

"tamanho
máximo":500

as
>> Situações
de
risco
identificadas
>
Inteiro
iDivisoesTerr
itoriais

"idSequencia": 2,

>>
Código
da
divisão
territorial

"tamanho
10

>
Inteiro
qtdDomicilios

"tamanho máximo": 4

Não

"valorGerado": true,
máximo":

>>
Quantidade
de domicílios
da
divisão
territorial
>
iPessoasEst
ab

Inteiro

"tamanho máximo": 9

Texto

"tamanho
500

máximo":

Texto

"tamanho
100

máximo": Não

>>
Código
do
estabelecime
nto
responsável
>
distribuicaoE
spacial
>>
Distribuição
espacial das
famílias
> limiteNorte
>>
Limite
norte
da
divisão
territorial

> limiteSul

Texto

"tamanho
100

Texto

"tamanho máximo": 1 Não

>> Limite sul
da
divisão
territorial
> tipo

máximo": Não

>> Tipo da
divisão
territorial
>
processosMi
gratorios

“MICROAREA”(“M”);

Texto

"tamanho
500

máximo":

Texto

"tamanho
80

máximo": Não

Texto

"tamanho
100

máximo": Não

>>
Processos
migratórios e
locais
de
origem
>nome
>> Nome da
divisão
territorial
> limiteLeste

“AREA”(“A”),

>>
Limite
leste
da
divisão
territorial

Path: https://e-gov.betha.com.br/social-conversao-ws/api/divisoes-territoriais

Modelo para conversão da tabela de Divisões territoriais
{
"dtoList": [ {
"clientId": null,
"divisoesTerritoriais": {
"tipo": null,

"nome": null,
"limiteNorte": null,
"limiteSul": null,
"limiteLeste": null,
"limiteOeste": null,
"nivelRisco": null,
"qtdDomicilios": null,
"distribuicaoEspacial": null,
"processosMigratorios": null,
"situacoesRiscoIdentificadas": null,
"iDivisoesAreas": null,
"iDivisoesTerritoriais": null,
"iEntidades": null,
"iPessoasEstab": null
}
}
]
}
Onde: Null = valores a serem alimentados.

4.33.

Layout da tabela de Famílias

Neste tópico iremos abordar a forma com que os dados do cadastro de
famílias, deverão ser enviados para preenchimento da tabela no banco de
dados.
Para conferir o envio das informações, acesse a tela de cadastro de
famílias (Cadastros >> Famílias) ou Relatórios de Assistidos (Relatórios >>
Cadastrais >> Assistidos).

> Descrição Tipo de Regras /
em banco
Dado
Observações
>>
Nome
em tela
>
domQtdDor
mitorios

Inteiro

Aceita
Nulo

Valores possíveis

"tamanho
máximo": 2

>>
Quantidade
de
dormitórios
do domicílio
>
Inteiro
iDivisoesTerr
itoriais

"tamanho
máximo": 10

>> Divisão
territorial
>
Texto
domFormaIlu
minacao

ELETRICA_MEDIDOR_PR
OPRIO";
"ELETRICA_MEDIDOR_C
OMUNITARIO";
"ELETRICA_SEM_MEDID
OR";
"OLEO_QUEROSENE_GA
S";

>>Forma de
iluminação
do domicílio

"VELA";
"OUTRA_FORMA";
>
referenciaLo
calizacao

Texto

"tamanho
máximo": 256

>>
Referência
para
localização
>
benefSegDe
sempEscrav
o

Texto

"SIM";
"NAO";

>>
Algum
membro da
família
é
beneficiário
de
seguro
desemprego
especial
para
pessoas
resgatadas
de trabalho
análogo ao
de escravo
>
incFamiliaPa
if

Texto

"SIM";
"NAO";

>> Inclusão
da família no
PAIF
> iEntidades

Inteiro

>>
Código
da entidade
>
motivoRfSe
mCpf

"idSequencia": 1,
"tamanho
máximo": 4

Texto

"tamanho
máximo": 100

Inteiro

"tamanho
máximo": 5

>>
Motivo
para
não
informar
o
CPF do RF
>
vlDespAlugu
el

Não

Obrigatóri
o
se
seleciona
do
=
Respons
ável
familiar
sem CPF.

>> Valor das
despesas
com aluguel
>
domAguaCa
nalizada

Texto

"SIM";
"NAO";

>> Domicílio
possui água
canalizada
> distrito

Inteiro

"tamanho
máximo": 2

Inteiro

"tamanho
máximo": 4

>> Distrito
>
setorCensita
rio
>>
Setor
censitário
>
incFamiliaPa
efi

Texto

"SIM";
"NAO";

>> Inclusão
da família no
PAEFI
>domPavime Texto
ntacaoLog

"TOTAL";
"PARCIAL";

>>
Possui
pavimentaçã
o
ou
calçamento
no
logradouro
em frente ao
domicílio
>
sitCadastral

"NAO_TEM";

Texto

Não

"VALIDO";

>> Situação
cadastral
>
vlRendaPer
Capita
>> Valor da
renda
per

"INVALIDO";

Inteiro

"tamanho
máximo": 5

capita
>
vlDespTrans
porte

Inteiro

"tamanho
máximo": 5

>
Inteiro
nroOrdemUn
ConsumEner
gia

"tamanho
máximo": 2

>> Valor das
despesas
com
transporte

>> Número
de ordem do
membro da
família
responsável
pela unidade
consumidora
de energia
elétrica
> subdistrito

Inteiro

>>
Subdistrito
>
Texto
gruposEspec
ificos
>> Grupos
específicos

"tamanho
máximo": 2

"FAMILIA_CIGANA";
"FAMILIA_EXTRATIVISTA
";
"FAMILIA_PESCADORES
_ARTESANAIS";
"FAMILIA_PARTICIPANTE
_COMUNIDADE_TERREI
RO";
"FAMILIA_RIBEIRINHA";
"FAMILIA_AGRICULTORE
S_FAMILIARES";
"FAMILIA_ASSENTADA_R
EFORMA_AGRARIA";
"FAMILIA_BENEFICIARIA
_CREDITO_FUNDIARIO";
"FAMILIA_ACAMPADA";
"FAMILIA_ATINGIDA_EM

PREENDIMENTOS";
"FAMILIA_PRESO";
"FAMILIA_CATADORES";
"NENHUMA";
>
vlDespAgua
Esgoto

Inteiro

"tamanho
máximo": 5

>
Inteiro
qtdFamiliasD
omicilio

"tamanho
máximo": 2

>> Valor das
despesas
com água e
esgoto

>>
Quantidade
de famílias
no domicílio
>
famIndigena

Texto

"SIM";
"NAO";

>> Família
indígena
>
domMaterial
Piso

Texto

"TERRA";
"CIMENTO";
"MADEIRA_APROVEITAD
A";
"MADEIRA_APARELHAD
A";
"CERAMICA_LAJOTA_PE
DRA";

>> Material
predominant
e no piso do
domicílio

"CARPETE";
"OUTRO_MATERIAL";
>
iPessoasEst
abAsc

Inteiro

"tamanho
máximo": 9

>>
Código
do
estabelecime
nto
de
assistência
social onde
os membros
da
família
são
atendidos
>
domFormaD
escarteLixo

Texto

"COLETADO_DIRETAME
NTE";
"COLETADO_INDIRETAM
ENTE";

>> Forma de
descarte do
lixo
do
domicílio

"QUEIMADO_ENTERRAD
O_PROPRIEDADE";
"JOGADO_TERRENO_BA
LDIO_LOGRADOURO";
"JOGADO_RIO_LAGO_M
AR";
"OUTRO_DESTINO";

>
iPessoasEst
abSau

Inteiro

"tamanho
máximo": 9

Inteiro

"tamanho
máximo": 5

>>
Código
do
estabelecime
nto de saúde
onde
os
membros da
família são
atendidos
>
vlDespGasC
arvaoLenha
>> Valor das
despesas
com
gás/carvão/l
enha

>
codFamiliar

Long

"tamanho
máximo": 11

>>
Código
familiar
>
famQuilomb
ola

Texto

"SIM";
"NAO";

>> Família
quilombola
>
nomeComun
Quilombola

Texto

"tamanho
máximo": 50

>> Nome da
comunidade
quilombola
>
famResideT
errasInd

Texto

"SIM";
"NAO";

>> Família
reside
em
terras
indígenas
>
nomeTerraIn
d

Texto

"tamanho
máximo": 50

>> Nome da
terra
indígena
onde
a
família
reside
>
domEspecie
>> Espécie
do domicílio

Texto

"PARTICULAR_PERMAN
ENTE";
"PARTICULAR_IMPROVIS
ADO";
"COLETIVO";

"ALUGADO";
"CEDIDO";
"CASA_SIMPLES";
"SOBRADO";
"MEIA_AGUA";
"BARRACO";

>
domFormaA
basteciment
oAgua

Texto

“REDE_GERAL_DISTRIB
UICAO";
"POCO_NASCENTE";
"CISTERNA";

>> Forma de
abastecimen
to de água
do domicílio
>
domQtdCom
odos

"OUTRA_FORMA;

Inteiro

"tamanho
máximo": 2

>>
Quantidade
de cômodos
do domicílio
> rfSemCpf

Texto

"SIM";

>>
Responsável
familiar sem
CPF
>
qtdIdososInt
ernados
>>
Quantidade
de
idosos
internados

"NAO";

Inteiro

"tamanho
máximo": 2

>
qtdJovensInt
ernados

Inteiro

"tamanho
máximo": 2

>>
Quantidade
de
jovens
internados
>
Texto
domCaracter
isticasLocal

"URBANA";
"RURAL;

>>
Característic
a do local do
domicílio
>
vlDespEnerg
iaEletrica

Inteiro

"tamanho
máximo": 5

Inteiro

"tamanho
máximo": 4

>> Valor das
despesas
com energia
elétrica
> iEtnias
>>
Código
do
povo
indígena
a
qual
a
família
pertence
>
domBanheir
o

Texto

"SIM";
"NAO";

>> Domicílio
possui
banheiro ou
sanitário
>iFamilias
>>

Código

Inteiro

"idSequencia": 2,
"valorGerado":

Não

da família

true,
"tamanho
máximo": 10

>
vlDespMedic
amentosUso
Reg

Inteiro

"tamanho
máximo": 5

>> Valor das
despesas
com
medicament
os de uso
regular
>codUnCons Texto
umEnergia

"tamanho
máximo": 20

>>
Código
da unidade
consumidora
de energia
elétrica
>domMateria Texto
lParedesExt
ernas

"ALVENARIA_TIJOLO_CO
M_REVESTIMENTO";
"ALVENARIA_TIJOLO_SE
M_REVESTIMENTO";

>> Material
predominant
e
nas
paredes
externas do
domicílio

"MADEIRA_APARELHAD
A";
"TAIPA_REVESTIDA";
"TAIPA_NAO_REVESTID
A";
"MADEIRA_APROVEITAD
A";
"PALHA";
"OUTRO_MATERIAL";

>qtdPessoas Inteiro
Domicilio

"tamanho
máximo": 5

>>
Quantidade
de pessoas
no domicílio
>domForma Texto
EscoaBanhei
ro

"REDE_COLETORA_ESG
OTO_PLUVIAL";
"FOSSA_SEPTICA";

>> Forma de
escoamento
do banheiro
ou sanitário
do domicílio

"FOSSA_RUDIMENTAR";
"VALA_CEU_ABERTO";
"DIRETO_RIO_LAGO_MA
R";
"OUTRA_FORMA";

>qtdCriancas Inteiro
Internadas

"tamanho
máximo": 2

>>
Quantidade
de crianças
internadas
Path: https://e-gov.betha.com.br/social-conversao-ws/api/familias

Modelo para conversão da tabela de famílias
{
“dtoList": [ {
"clientId": null,
"familias": {
"sitCadastral": null,
"codFamiliar": null,
"distrito": null,
"subdistrito": null,
"setorCensitario": null,
"referenciaLocalizacao": null,

"domCaracteristicasLocal": null,
"domEspecie": null,
"domQtdComodos": null,
"domQtdDormitorios": null,
"domMaterialPiso": null,
"domMaterialParedesExternas": null,
"domAguaCanalizada": null,
"domFormaAbastecimentoAgua": null,
"domBanheiro": null,
"domFormaEscoaBanheiro": null,
"domFormaDescarteLixo": null,
"domFormaIluminacao": null,
"domPavimentacaoLog": null,
"famIndigena": null,
"famResideTerrasInd": null,
"nomeTerraInd": null,
"famQuilombola": null,
"nomeComunQuilombola": null,
"qtdPessoasDomicilio": null,
"qtdFamiliasDomicilio": null,
"qtdCriancasInternadas": null,
"qtdJovensInternados": null,
"qtdIdososInternados": null,
"vlRendaPerCapita": null,
"vlDespEnergiaEletrica": null,
"vlDespAguaEsgoto": null,
"vlDespGasCarvaoLenha": null,
"vlDespAlimentHigieneLimp": null,
"vlDespTransporte": null,

"vlDespAluguel": null,
"vlDespMedicamentosUsoReg": null,
"benefSegDesempEscravo": null,
"nroOrdemUnConsumEnergia": null,
"codUnConsumEnergia": null,
"incFamiliaPaif": null,
"incFamiliaPaefi": null,
"gruposEspecificos": null,
"rfSemCpf": null,
"motivoRfSemCpf": null,
"iEntidades": null,
"iPessoasEstabAsc": null,
"iDivisoesTerritoriais": null,
"iEtnias": null,
"iFamilias": null,
"iPessoasEstabSau": null
}
}
]
}

Onde: Null = valores a serem alimentados.

4.34.

Layout da tabela de Entrevistas com as Famílias

Neste tópico iremos abordar a forma com que os dados referente as
Entrevistas do cadastro de famílias, deverão ser enviados para preenchimento
da tabela no banco de dados.
Para conferir o envio das informações, acesse a tela de cadastro de
famílias (Cadastros >> Famílias) aba entrevista >> Histórico de entrevistas.

> Descrição Tipo de Regras /
em banco
Dado
Observações
>> Nome em
tela

Aceit
a
Nulo

> iEntidades

Não

Inteiro

>>
Código
da entidade
> iFamilias

"tamanho
máximo": 4
Inteiro

>>
Código
da família
>
nomeEntrevi
stador

"idSequencia": 1,

Valores possíveis

"idSequencia": 2,

Não

"tamanho
máximo": 10
Texto

"tamanho
máximo": 50

>>Nome do
entrevistador
>
Inteiro
iPessoasProf
is

"tamanho
máximo": 9

>>
Código
da
Pessoa
Profissional
>
formaColeta

Texto

Não

>> Forma de
coleta
>
cpfEntrevista
dor

Texto

"tamanho
máximo": 11

Inteiro

"idSequencia": 3,

>> CPF do
entrevistador
>
iFamiliasEntr
evistas

"valorGerado":

Não

"SEM_VISITA_DOMICILIAR";
"COM_VISITA_DOMICILIAR";

>>
Código
sequencial
da entrevista

>
observacoes

true,
"tamanho
máximo": 10
Texto

"tamanho
máximo": 256

>>
Observações
>
formPreenchi
dos

"tipo": "Texto",
"tamanho
máximo": 50,

>>
Formulários
preenchidos

>
dtEntrevista

Não

Os valores devem
ser
inseridos
iniciar com vírgula,
separar por vírgula
e finalizar com
vírgula
Data

"formato":
MM-dd"

PRINCIPAL = ("F1"),
SUPLEMENTAR_1=
("F1.01"),
SUPLEMENTAR_2
("F1.02"),
AVULSO_1 = ("F2.01"),
AVULSO_2 = ("F2.02");

"yyyy- Não

>> Data da
entrevista
Path: https://e-gov.betha.com.br/social-conversao-ws/api/familias-entrevistas

Modelo para conversão da tabela de Entrevistas com as famílias
{
"dtoList": [ {
"clientId": null,
"familiasEntrevistas": {
"nomeEntrevistador": null,
"cpfEntrevistador": null,
"formaColeta": null,
"dtEntrevista": null,
"observacoes": null,

=

"formPreenchidos": null,
"iEntidades": null,
"iFamilias": null,
"iFamiliasEntrevistas": null,
"iPessoasProfis": null
}
}
]
}
Onde: Null = valores a serem alimentados.

4.35.

Layout da tabela de Membros das Famílias

Neste tópico iremos abordar a forma com que os dados referente aos
Membros do cadastro de famílias, deverão ser enviados para preenchimento
da tabela no banco de dados.
Para conferir o envio das informações, acesse a tela de cadastro de
famílias (Cadastros >> Famílias) aba Membros da família.
> Descrição Tipo de Regras /
em banco
Dado
Observações
>>
Nome
em tela
>
moraMunicip
ioDesde

Data

"formato":
MM-dd"

Inteiro

"tamanho
máximo": 5

>> Mora no
município
desde
>
vlRecMesSe
guroDesemp
>>
Valor
recebido por
mês
de

"yyyy-

Aceit
a
Nulo

Valores possíveis

seguro
desemprego
>
trabAfastado
SemanaAnt

Texto

"SIM";
"NAO";

>>Esteve
afastado do
trabalho na
semana
anterior
>
Texto
aposentadori
aRegulamen
tada

"SIM";
"NAO";

>>
Aposentadori
a
Regulament
ada
> dtInclusao

Data

>> Data de
inclusão

"formato":
MM-dd"

>
Texto
auxilioMoradi
a

"RECEBE_AUXILIO_ORGAO
_PUBLICO";
"RECEBE_AUXILIO_INICIATI
VA_PRIVADA";
"SITUACAO_RUA";

>>
Auxílio
moradia
>
iEstadosEsc
olaCreche

Inteiro

"yyyy- Não

"tamanho
máximo": 5

>>
Código
do estado da
escola
ou
creche
>
nascRegistC
artorio

Texto

"SIM_POSSUI_CERTIDAO_N
ASCIMENTO";
"SIM_NAO_POSSUI_CERTID

>>
Nascimento
registrado
em cartório
>
deficienciaP
ermanenteLi
m

AO_NASCIMENTO";
"NAO_POSSUI_RANI";
"NAO_NAO_POSSUI_RANI";
"NAO_SABE";
Texto

"SIM";
"NAO";

>>
Deficiência
permanente
que
limite
atividades
habituais
>
nomeEscola
Creche

Texto

"tamanho
máximo": 100

>> Nome da
escola
ou
creche
>
morRuaTem
poCidade

Texto

"ATE_SEIS_MESES";
"ENTRE_SEIS_MESES_E_U
M_ANO";
"ENTRE_UM_E_DOIS_ANOS
";
"ENTRE_DOIS_E_CINCO_A
NOS";
"ENTRE_CINCO_E_DEZ_AN
OS";

>> Quanto
tempo mora
nesta cidade

"MAIS_DEZ_ANOS";
>
trabPrincRur
al

Texto

"SIM";
"NAO";

>> Exerceu
trabalho
principal
rural
>
tiposDoenca

Texto

"tamanho

sGraves

máximo": 100

>> Tipos de
doenças
graves
>
anoSerieFre
quenta

Texto

"PRIMEIRO";
"SEGUNDO";
"TERCEIRO";

>> Ano ou
série
que
frequenta

"QUARTO";
"QUINTO";
"SEXTO";
"SETIMO";
"OITAVO";
"NONO";
"CURSO_NAO_SERIADO";

>
Texto
anoSerieCon
cluidoUltCur
so
>> Ano ou
série
concluído no
último curso

"PRIMEIRO";
"SEGUNDO";
"TERCEIRO";
"QUARTO";
"QUINTO";
"SEXTO";
"SETIMO";
"OITAVO";
"NONO";
"CURSO_NAO_SERIADO";

>
morRuaVive
Familia
>> Vive com
a família na
rua

Texto

"SIM";
"NAO";

> nroOrdem

Inteiro

>> Número
de ordem da
pessoa
na
família
>
morRuaTem
po

"tamanho
máximo": 2

Não

Texto

"ATE_SEIS_MESES";
"ENTRE_SEIS_MESES_E_U
M_ANO";
"ENTRE_UM_E_DOIS_ANOS
";
"ENTRE_DOIS_E_CINCO_A
NOS";
"ENTRE_CINCO_E_DEZ_AN
OS";

>> Quanto
tempo vive
na rua

"MAIS_DEZ_ANOS";
> iEntidades

Inteiro

"idSequencia": 1,

>>
Código
da entidade

"tamanho
máximo": 4

>
Inteiro
iEstadosRegi
stro

"tamanho
máximo": 4

>>
Código
do estado de
registro
>
Inteiro
iEstadosRegi
stro

"tamanho
máximo": 5

>>
Código
do estado de
registro
>
outrasDoenc
asGraves
>>
Outras
doenças
graves

Texto

"tamanho
máximo": 100

Não

>
Inteiro
morRuaDias
DormDomPa
rt

"tamanho
máximo": 1

>>
Quantidade
de dias da
semana que
dorme
em
domicílio
particular
>
cursoFreque
nta

Texto

"PRE_ESCOLA";
"CLASSE_ALFABETIZACAO";
"ENSINO_FUNDAMENTAL_R
EGULAR_8_ANOS";
"ENSINO_FUNDAMENTAL_R
EGULAR_9_ANOS";
"ENSINO_FUNDAMENTAL_E
SPECIAL";
"ENSINO_MEDIO_REGULAR
";
"ENSINO_MEDIO_ESPECIAL
";
"ENSINO_FUNDAMENTAL_E
JA_SERIES_INICIAIS";
"ENSINO_FUNDAMENTAL_E
JA_SERIES_FINAIS";
"ENSINO_MEDIO_EJA";
"ALFABETIZACAO_ADULTO
S";
"SUPERIOR_APERFEICOAM
ENTO_ESPECIALIZACAO_M
ESTRADO_DOUTORADO";
"PRE_VESTIBULAR";

>>
Curso
que
frequenta

>
morRuaDor
meOutro

"CRECHE";

Texto

"SIM";
"NAO";

>>
Dorme
em
outros
locais
>
iPaisesNasc

Texto

"SIM";

>>
Dorme
em
outros
locais
>
iPaisesNasc

"NAO";

Inteiro

"tamanho
máximo": 5

>>
Código
do
país
estrangeiro
em
que
nasceu
>
Texto
cursoMaisEl
evadoFreque
ntou

"CRECHE";
"PRE_ESCOLA";
"CLASSE_ALFABETIZACAO";
"ENSINO_FUNDAMENTAL_P
RIMARIO";
"ENSINO_FUNDAMENTAL_G
INASIAL";
"ENSINO_FUNDAMENTAL_9
_ANOS";
"ENSINO_FUNDAMENTAL_E
SPECIAL";
"ENSINO_MEDIO";
"ENSINO_MEDIO_ESPECIAL
";
"ENSINO_FUNDAMENTAL_E
JA_SERIES_INICIAIS";
"ENSINO_FUNDAMENTAL_E
JA_SERIES_FINAIS";
"ENSINO_MEDIO_EJA";
"SUPERIOR_APERFEICOAM
ENTO_ESPECIALIZACAO_M
ESTRADO_DOUTORADO";
"ALFABETIZACAO_ADULTO
S";
"NENHUM";

>>
Curso
mais elevado
que
frequentou

>
nroTermoRa
ni

Texto

"tamanho
máximo": 8

Inteiro

"tamanho

>> Número
do
termo
RANI
>
vlRecMesOu

tras

máximo": 5

>>
Valor
recebido por
mês
de
outras fontes
de
remuneração
exceto bolsa
família
ou
outras
transferência
s similares
>
iMunicipiosR
egistro

Inteiro

"tamanho
máximo": 10

>>
Código
do município
de registro
>
Inteiro
vlRecMesAju
daDoacao

"tamanho
máximo": 5

>>
Valor
recebido por
mês
de
ajuda
ou
doação
regular
de
não morador
>
morRuaDias
DormRua

Inteiro

"tamanho
máximo": 1

>>
Quantidade
de dias da
semana que
dorme
na
rua
>
Inteiro
morRuaForm
asObterDinh

"tamanho
máximo": 50

CONSTRUCAO_CIVIL("1"),
GUARDADOR_CARRO_FLA

eiro

NELINHA("2"),

>> Formas
de obtenção
de dinheiro

CARREGADOR_ESTIVADOR
("3"),
CATADOR_MATERIAL_RECI
CLAVEL("4"),
SERVICOS_GERAIS_LIMPE
ZA_OUTRO("5"),
PEDE_DINHEIRO("6"),
VENDAS("7"),
OUTRO("8"),
NAO_RESPONDEU("9");

>
Inteiro
qtdMesesTra
bUltAno

"tamanho
máximo": 2

>>
Quantidade
de
meses
que
trabalhou no
último ano
>
vlRecMesPe
nsaoAliment

Inteiro

"tamanho
máximo": 5

>>
Valor
recebido por
mês
de
pensão
alimentícia
>
doencasGra
ves

Texto

"SIM";
"NAO";

>>
Possui
doenças
graves
>
Texto
frequentaEsc

SIM_REDE_PUBLICA";
"SIM_REDE_PARTICULAR";

olaCreche

"NAO_JA_FREQUENTOU";
"NUNCA_FREQUENTOU";

>>Frequenta
escola
ou
creche
> complRg

Texto

"tamanho
máximo": 5

Texto

"tamanho
máximo": 50

Texto

"tamanho
máximo": 50

>>
Complement
o do RG
>
recebeCuida
dosPerm
>> Cuidados
permanentes
recebidos
>
morRuaMoti
vos
>> Motivos
pelos quais
vive na rua
>
morRuaDor
meRua

Texto

"SIM";
"NAO";

>> Dorme na
rua
>
Long
codCartorioR
egistro

"tamanho
máximo": 15

>>
Complement
o do RG
>cursoFrequ Texto
entouConclui
do

"SIM";
"NAO"

>> Concluiu
o
último
curso
que
frequentou
> alcoolatra

Texto

"SIM";

>> Alcoolista

"NAO"

>
Inteiro
vlRecMesAp
osentPensao

"tamanho
máximo": 5

>>
Valor
recebido por
mês
de
aposentadori
a,
aposentadori
a
rural,
pensão
ou
BPC/LOAS
>
Texto
morRuaUltS
emLocaisAte
nd

"tamanho
máximo": 50

>>
Locais
onde
foi
atendido nos
últimos seis
meses
>
tipoCertidao

Texto

"NASCIMENTO";
"CASAMENTO";
"CERTIDAO_ADMINISTRATI
VA_NASCIMENTO_INDIGEN
A";

Texto

"SIM";

>> Tipo de
certidão
>
usuarioEntor
pecentes
>> Usuário
de
entorpecente

"NAO"

s
>
sabeLerEscr
ever

Texto

"SIM";
"NAO"

>> Sabe ler
e escrever
>
morRuaUltS
emAtivComu
n

Texto

"tamanho
máximo": 50

Data

"formato":
MM-dd"

>>
Atividades
comunitárias
as
quais
frequentou
ou participou
nos últimos
seis meses
>
dtRemocao

"yyyy-

>> Data de
remoção do
membro da
família
>
morRuaCont
ParenteFora

Texto

"TODO_DIA";
"TODA_SEMANA";
"TODO_MES";

>>
Tem
contato com
parente que
vive fora da
rua
>
Texto
nroFolhaReg
istro
>>
da

Número
folha

"TODO_ANO";
"QUASE_NUNCA";
"NUNCA";

"tamanho
máximo": 4

registro
>
morRuaDor
meDomPart

Texto

"SIM";
"NAO"

>>
Dorme
em domicílio
particular
>
morRuaDias
DormOutro

Inteiro

"tamanho
máximo": 1

>>
Quantidade
de dias da
semana que
dorme
em
outros locais
>
desemprega
do

Texto

"SIM";
"NAO"

>>
Desemprega
do
> iPessoas

Inteiro

"tamanho
máximo": 9

Texto

"tamanho
máximo": 30

>>
Código
da pessoa
> apelido
>> Apelido
>
Inteiro
vlRemunerac
aoBrutaUltA
no
>> Valor da
remuneração
bruta
do
último ano

"tamanho
máximo": 5

Não

>
Inteiro
trabRemuner
acaoMesAnt

"tamanho
máximo": 5

>>
Remuneraçã
o
recebida
por trabalho
no
mês
anterior
>
iMunicipiosE
scolaCreche

Inteiro

"tamanho
máximo": 10

Data

"formato":
MM-dd"

>>
Código
do município
da escola ou
creche
>
dtAposentad
oria

"yyyy-

>>
Data
Aposentadori
a
>
situacaoMor
adia

Texto

"REGULAR";
"INSALUBRE";
"AREA_RISCO";
"DESABRIGADA";

>> Situação
de moradia
>
Inteiro
morRuaDias
DormAlbergu
e
>>
Quantidade
de dias da
semana que
dorme
em
albergue

"tamanho
máximo": 1

> dtRegistro

Data

"formato":
MM-dd"

Inteiro

"idSequencia": 3,

>> Data de
registro
>
iFamiliasMe
mbros

Não

"valorGerado":
true,

>>
Código
do membro
da família
>
codInepMec
EscolaCrech
e

"yyyy-

"tamanho
máximo": 10
Inteiro

"tamanho
máximo": 8

Texto

"tamanho
máximo": 8

>>
Código
do
INEP/MEC
da escola ou
creche
>
nroLivroRegi
stro
>> Número
do
livro
registro
>
Texto
trabRemuner
adoUltAno

"SIM";
"NAO"

>>
Teve
trabalho
remunerado
nos últimos
12 meses
> iFamilias
>>
Código
da família

Inteiro

"idSequencia": 2,
"tamanho
máximo": 10

Não

>
aposentado

Texto

"SIM";
"NAO"

>>
Aposentado
>tiposDeficie
ncia

Inteiro

>> Tipos de
deficiência

"tamanho
máximo": 1
Pode ser utilizado
cobinado
"tiposDeficiencia":
“1,3”

Deve ser uma String separada
com virgula de acordo com os
valores a seguir:
1 - Cegueira,
2 - Visão Baixa;
3 - Surdez Severa Profunda;
4 - Surdez Leve Moderada;
5 - Deficiência Física;
6 - Deficiência intelectual;
7 - Síndrome de Down,
8 - Transtorno Doença Mental;

>
trabSemana
Ant

Texto

"SIM";
"NAO"

>>
Trabalhou na
semana
anterior
>
trabPrincFun
cao
>> Função
exercida no
trabalho
principal

Texto

"TRABALHADOR_CONTA_P
ROPRIA";
"TRABALHADOR_TEMPORA
RIO_AREA_RURAL";
"EMPREGADO_SEM_CARTE
IRA_ASSINADA";
"EMPREGADO_COM_CART
EIRA_ASSINADA";
"TRABALHADOR_DOMESTI
CO_SEM_CARTEIRA_ASSIN
ADA";
"TRABALHADOR_DOMESTI
CO_COM_CARTEIRA_ASSIN
ADA";
"TRABALHADOR_NAO_REM
UNERADO";

"MILITAR_SERVIDOR_PUBLI
CO";
"EMPREGADOR";
"ESTAGIARIO";
"APRENDIZ"
>
responsavel

Texto

Não

"SIM";
"NAO"

>>
Responsável
pela família
>
relacaoPare
ntescoResp

Texto

>> Relação
de
parentesco
com
o
responsável

Não

"PESSOA_RESPONSAVEL_
UNIDADE_FAMILIAR";
"CONJUGE_COMPANHEIRO
";
"FILHO";
"ENTEADO";
"NETO_BISNETO";
"PAI_MAE";
"SOGRO";
"IRMAO";
"GENRO_NORA";
"OUTRO_PARENTE";
"NAO_PARENTE";

>
morRuaEmp
regoCartAss

Texto

"NAO";
"NAO_SABE";

>>
Teve
emprego
com carteira
de trabalho
>
morRuaDor
meAlbergue
>>
Dorme
em albergue

"SIM";

Texto

"SIM";
"NAO"

Path: https://e-gov.betha.com.br/social-conversao-ws/api/familias-membros

Modelo para conversão da tabela de Membros das famílias
{
"dtoList": [ {
"clientId": null,
"familiasMembros": {
"nroOrdem": null,
"responsavel": null,
"apelido": null,
"relacaoParentescoResp": null,
"usuarioEntorpecentes": null,
"alcoolatra": null,
"deficienciaPermanenteLim": null,
"nascRegistCartorio": null,
"complRg": null,
"tipoCertidao": null,
"nroLivroRegistro": null,
"nroFolhaRegistro": null,
"nroTermoRani": null,
"dtRegistro": null,
"codCartorioRegistro": null,
"tiposDeficiencia": null,
"recebeCuidadosPerm": null,
"sabeLerEscrever": null,
"frequentaEscolaCreche": null,
"nomeEscolaCreche": null,
"codInepMecEscolaCreche": null,
"cursoFrequenta": null,

"anoSerieFrequenta": null,
"cursoMaisElevadoFrequentou": null,
"anoSerieConcluidoUltCurso": null,
"cursoFrequentouConcluido": null,
"trabSemanaAnt": null,
"trabAfastadoSemanaAnt": null,
"trabPrincRural": null,
"trabPrincFuncao": null,
"trabRemuneracaoMesAnt": null,
"trabRemuneradoUltAno": null,
"qtdMesesTrabUltAno": null,
"vlRemuneracaoBrutaUltAno": null,
"vlRecMesAjudaDoacao": null,
"vlRecMesAposentPensao": null,
"vlRecMesSeguroDesemp": null,
"vlRecMesPensaoAliment": null,
"vlRecMesOutras": null,
"morRuaDormeRua": null,
"morRuaDiasDormRua": null,
"morRuaDormeAlbergue": null,
"morRuaDiasDormAlbergue": null,
"morRuaDormeDomPart": null,
"morRuaDiasDormDomPart": null,
"morRuaDormeOutro": null,
"morRuaDiasDormOutro": null,
"morRuaTempo": null,
"morRuaMotivos": null,
"morRuaTempoCidade": null,
"morRuaViveFamilia": null,

"morRuaContParenteFora": null,
"morRuaUltSemAtivComun": null,
"morRuaUltSemLocaisAtend": null,
"morRuaEmpregoCartAss": null,
"morRuaFormasObterDinheiro": null,
"dtInclusao": null,
"dtRemocao": null,
"desempregado": null,
"moraMunicipioDesde": null,
"situacaoMoradia": null,
"auxilioMoradia": null,
"aposentado": null,
"dtAposentadoria": null,
"aposentadoriaRegulamentada": null,
"doencasGraves": null,
"tiposDoencasGraves": null,
"outrasDoencasGraves": null,
"iEntidades": null,
"iFamilias": null,
"iEstadosEscolaCreche": null,
"iEstadosRegistro": null,
"iFamiliasMembros": null,
"iMunicipiosEscolaCreche": null,
"iMunicipiosRegistro": null,
"iPaisesNasc": null,
"iPessoas": null
}
}
]

}
Onde: Null = valores a serem alimentados

4.36.

Layout da tabela de Programas e Benefícios

Neste tópico iremos abordar a forma com que os dados referente aos
Programas e benefícios do cadastro de famílias, deverão ser enviados para
preenchimento da tabela no banco de dados.
Para conferir o envio das informações, acesse a tela de cadastro de
famílias (Cadastros >> Famílias) aba Benefícios, programas e serviços.
> Descrição em Tipo de Regras /
banco
>> Dado
Observações
Nome em tela

Aceita
Nulo

> iEntidades

Não

Inteiro

>> Código da
entidade
> iFamilias

"idSequencia": 1,
"tamanho
máximo": 4

Inteiro

"idSequencia": 2,

Não

>> Código da
família

"tamanho
máximo": 10

>
Inteiro
nroOrdemBenefi
ciario

"tamanho
máximo": 2

Não

"idSequencia": 3,

Não

>>Número
ordem
beneficiário

de
do

>
Inteiro
iFamiliasProgBe
nGerais
>>
Código
sequencial
do
programa
ou
benefício
recebido
pela
família

"valorGerado":
true,
"tamanho
máximo": 10

Valores possíveis

> ativo

Enum:

Não

>> Programa ou FamiliasP
benefício ativo
rogBenG
erais$Sim
Nao
>
naturezaBenefic
io

Texto

"SIM";
"NAO"

"tamanho
máximo": 15

>> Natureza do
benefício
>
Texto
descricaoProgra
ma

"tamanho
máximo": 20

>> Descrição do
programa
> nroContrato

Long

"tamanho
máximo": 14

Inteiro

"tamanho
máximo": 9

>
Inteiro
iOrgaosProgBen
eficios

"tamanho
máximo": 9

>> Número do
contrato
>
iProgramasBen
eficiosGerais
>> Código do
programa
ou
benefício

>> Código do
órgão

Não

SECRETARIA
NACIONAL
SEGURANÇA
ALIMENTAR
NUTRICIONAL
SESAN("1"),

DE
E
-

MINISTÉRIO DE MINAS
E ENERGIA("2"),
ASSISTÊNCIA
SOCIAL("3"),
MINISTERIO

DAS

CIDADES("4"),
MINISTÉRIO
DO
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E COMBATE À
FOME("5");

> codPrograma

Inteiro

>> Código do
programa

"tamanho
máximo": 3

Path: https://e-gov.betha.com.br/social-conversao-ws/api/familias-prog-ben-gerais

Modelo para conversão da tabela de Programas e benefícios gerais
{
"dtoList": [ {
"clientId": null,
"familiasProgBenGerais": {
"codPrograma": null,
"descricaoPrograma": null,
"nroOrdemBeneficiario": null,
"naturezaBeneficio": null,
"nroContrato": null,
"ativo": "SIM",
"iEntidades": null,
"iFamilias": null,
"iFamiliasProgBenGerais": null,
"iOrgaosProgBeneficios": null,
"iProgramasBeneficiosGerais": null
}
}
]

}
Onde: Null = valores a serem alimentados.

4.37.

Layout da tabela de Documentos

Neste tópico iremos abordar a forma com que os dados referente aos
Documentos dos membros do cadastro de famílias, deverão ser enviados para
preenchimento da tabela no banco de dados.
Para conferir o envio das informações, acesse a tela de cadastro de
famílias (Cadastros >> Famílias) aba Membros da família.
> Descrição em Tipo de Regras /
banco
>> Dado
Observações
Nome em tela
> complRg

Texto

"tamanho
máximo": 5

Texto

"tamanho
máximo": 1

Texto

"tamanho
máximo": 15

Texto

"tamanho
máximo": 8

Data

"formato":
MM-dd"

Inteiro

"tamanho

>>
Complemento
do RG
> tipoCertidao
>>
Tipo
certidão

de

> cns
>> Número do
Cartão Nacional
de Saúde
> nroTermoRani
>> Número do
termo RANI
> dtRegistro
>>
Data
registro
>

de

Aceita
Nulo

Valores possíveis

"yyyy-

SECRETARIA

codCartorioRegi
stro

máximo": 15

NACIONAL
SEGURANÇA
ALIMENTAR
NUTRICIONAL
SESAN("1"),

>> Código do
cartório
do
registro

DE
E
-

MINISTÉRIO DE MINAS
E ENERGIA("2"),
ASSISTÊNCIA
SOCIAL("3"),
MINISTERIO
CIDADES("4"),

DAS

MINISTÉRIO
DO
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E COMBATE À
FOME("5");
> nroProvisorio

Texto

"tamanho
máximo": 15

Texto

"tamanho
máximo": 4

>>
Número
provisório
>
nroFolhaRegistr
o
>> Número da
folha registro
>
Texto
nroLivroRegistro

"tamanho
máximo": 8

>> Número do
livro registro
> iPessoas
>> Código da
pessoa

Inteiro

"idSequencia": 1,

Não

"valorGerado":
true,
"tamanho
máximo": 9

Path: https://e-gov.betha.com.br/social-conversao-ws/api/pessoas-documentos

Modelo para conversão da tabela de Documentos
{
"dtoList": [ {
"clientId": null,
"pessoasDocumentos": {
"complRg": null,
"tipoCertidao": null,
"nroLivroRegistro": null,
"nroFolhaRegistro": null,
"nroTermoRani": null,
"dtRegistro": null,
"codCartorioRegistro": null,
"cns": null,
"nroProvisorio": null,
"iPessoas": null
}
}
]
}

Onde: Null = valores a serem alimentados.

4.38.

Layout da tabela do Plano de Ação com Famílias

Neste tópico iremos abordar a forma com que os dados do cadastro do
Plano de Ação com famílias, deverão ser enviados para preenchimento da
tabela no banco de dados.
Para conferir o envio das informações, acesse a tela de cadastro de
Plano de Ação com famílias (Atendimentos >> Plano de Ação com famílias).

>
Descrição
em banco

Tipo de Regras /
Dado
Observações

Aceita Nulo

Inteiro

Não

>> Nome
em tela
>
iEntidades

"idSequencia": 1,
"tamanho
máximo": 4

>> Código
da
entidade
>
Data
dtDesligam
entoFamili
a

"formato": "yyyyMM-dd"

>> Data de
desligame
nto
da
família
>
iProfisRes
pDesl

Inteiro

"tamanho
máximo": 9

Data

"formato": "yyyy- Não
MM-dd"

Data

"formato": "yyyy- Não
MM-dd"

>> Código
do
profissional
responsav
el
pelo
desligame
nto
>
dtPlanoAc
ao

Obrigatório se
Data
de
desligamento
for informada.

>> Data do
plano
de
ação
>
dtValidade
Plano

Valores possíveis

>> Data de
validade
do
plano
de ação
> iFamilias

Inteiro

"tamanho Não
máximo": 10

>
Inteiro
iPessoasPr
ofis

"tamanho Não
máximo": 9

>> Código
da família

>> Código
do
profissiona
>
objetivoInt
ervencao

Texto

"tamanho
máximo": 2000

>>
Objetivo da
intervençã
o
>
prazoReav
aliacao

Texto

Não

"SEMANAL",
"QUINZENAL",

>> Prazo
de
reavaliaçã
o do plano
de ação
>
compromis
sosAssumi
dos
>>
Compromi
ssos
assumidos
pela

"DIARIA",

"MENSAL"

Texto

"tamanho
máximo": 2000

família
>
iPessoasE
stabAsc

Inteiro

"tamanho
máximo": 9

Não

"idSequencia": 2,

Não

>> Código
do
estabeleci
mento
>
Inteiro
iPlanoAcao
Familia
>> Código
do
plano
de ação da
família
>
principaisP
otencialida
des

"valorGerado":
true,
"tamanho
máximo": 10

Texto

"tamanho
máximo": 2000

>>
Principais
potencialid
ades
Path: https://e-gov.betha.com.br/social-conversao-ws/api/plano-acao-familia

Modelo para conversão da tabela do Plano de Ação das famílias
{
"dtoList": [ {
"clientId": null,
"planoAcaoFamilia": {
"dtPlanoAcao": null,
"dtValidadePlano": null,
"principaisPotencialidades": null,
"prazoReavaliacao": null,

"dtDesligamentoFamilia": null,
"objetivoIntervencao": null,
"compromissosAssumidos": null,
"iEntidades": null,
"iPessoasEstabAsc": null,
"iFamilias": null,
"iPessoasProfis": null,
"iPlanoAcaoFamilia": null,
"iProfisRespDesl": null
}
}
]
}
Onde: Null = valores a serem alimentados.

4.39.

Layout da tabela de Ações do Plano de Ação com Famílias

Neste tópico iremos abordar a forma com que os dados de Ações do
cadastro do Plano de Ação com famílias, deverão ser enviados para
preenchimento da tabela no banco de dados.
Para conferir o envio das informações, acesse a tela de cadastro de
Plano de Ação com famílias (Atendimentos >> Plano de Ação com famílias),
guia Ações.

> Descrição Tipo
em banco
Dado

de Regras /
Observações

Aceita Valores possíveis
Nulo

>>
Nome
em tela
> iEntidades
>>
Código
da entidade

Inteiro

"idSequencia": 1,
"tamanho
máximo": 4

Não

>
outraVulnera
bilidade

Texto

"tamanho
máximo": 100

Inteiro

"idSequencia": 2,

>> Descrição
de
outra
vulnerabilida
de
> iAcao
>>
Código
da ação

Não

"valorGerado":
true,
"tamanho
máximo": 10

>
vulnerabilida
de

Texto

Não

>>
Vulnerabilida
des
identificadas

"DESEMPREGO";
"OCUPACAO_IRREGULAR";
"AREA_RISCO_SOCIAL";
"MORADIA_PRECARIA";
"IDOSOS_DEPENDENTES_F
AMILIA";
"EXISTE_DEPENDENCIA_Q
UIMICA";
"TRANSTORNO_MENTAL_F
AMILIA";
"TRABALHO_INFANTIL";
"PESSOA_DEFICIENCIA";
"CRIANCAS_FORA_ESCOLA
";
"BAIXA_RENDA";
"NENHUMA_RENDA";
"VIOLENCIA_CONJUGAL";
"VIOLENCIA_INTRAFAMILIA
R";
"FRAGILIDADE_FAMILIAR";
"PAIS_RECLUSOS";
"OUTRO";

>
Data
dtPrazoEstra
tegia
>> Data do
prazo
de
estratégia

"formato": "yyyy- Não
MM-dd"

>
acoesDesen
volver

Texto

"tamanho
máximo": 150

Não

Inteiro

"tamanho
máximo": 10

Não

>> Ações a
desenvolver
>
iPlanoAcaoF
amilia
>>
Código
do plano de
ação
da
família
Path: https://e-gov.betha.com.br/social-conversao-ws/api/plano-acao-fam-acoes

Modelo para conversão da tabela de Ações do Plano de Ação das famílias
{
"dtoList": [ {
"clientId": null,
"planoAcaoFamAcoes": {
"vulnerabilidade": null,
"outraVulnerabilidade": null,
"acoesDesenvolver": null,
"dtPrazoEstrategia": null,
"iEntidades": null,
"iPlanoAcaoFamilia": null,
"iAcao": null
}
}
]
}
Onde: Null = valores a serem alimentados.

4.40.

Layout da tabela do PIA

Neste tópico iremos abordar a forma com que os dados do cadastro do
Plano Individual de Atendimento - PIA, deverão ser enviados para
preenchimento da tabela no banco de dados.
Para conferir o envio das informações, acesse a tela de cadastro de
Plano Individual de Atendimento (Atendimentos >> Plano Individual de
Atendimento).
> Descrição Tipo de Regras /
em banco
Dado
Observações
>>
Nome
em tela
>
acompPsico
logicoMeta

Texto

"tamanho máximo":
2000

Texto

"tamanho máximo":
1

Inteiro

"tamanho máximo":
1

Aceita
Nulo

Valores possíveis

>>
Acompanha
mento
psicológico
>
frequentaEs
colaCreche
>>
Frequenta
escola
ou
creche
>
estadoCivil
>> Estado
civil

SOLTEIRO(“1”),
CASADO(“2”),
DIVORCIADO(“3”),
VIÚVO(“4”),
CONCUBINATO(“5”),
DESQUITADO(“6”),
UNIÃO ESTÁVEL(“7”),

OUTRO(“8”);
>
Texto
apartamento

"tamanho máximo":
8

>>
Apartament
o
>iPia

Inteiro

"idSequencia": 2,

>> Código
do
Plano
Individual de
Atendimento

"valorGerado": true,

>
Inteiro
cursoFreque
ntouConclui
do

"tamanho máximo":
1

Não

"tamanho máximo":
10
SIM("1"),
NAO("2");

>> Concluiu
o
último
curso
que
frequentou
>
dtMoraMuni
cipioDesde

Data

"formato":
MM-dd"

"yyyy-

Inteiro

"tamanho máximo":
1

>> Mora no
município
desde
>
domEspecie
>> Espécie
do domicílio

PARTICULAR_PERMAN
ENTE("1"),
PARTICULAR_IMPROVI
SADO("2"),
COLETIVO("3"),
ALUGADO("4"),
CEDIDO("5"),
CASA_SIMPLES("6"),
SOBRADO("7"),

MEIA_AGUA("8"),
BARRACO("9");
> cep

Texto

"tamanho máximo":
8

Texto

"tamanho máximo":
6

>> CEP
> bloco
>> Bloco
>
Inteiro
iPessoasPro
fis

"tamanho máximo": Não
9

>> Código
do
profissional
> dtAbertura Data
>> Data de
abertura do
PIA
>
iMunicipios

"formato":
MM-dd"

"yyyy- Não

Inteiro

"tamanho máximo":
10

Inteiro

"tamanho máximo":
10

Inteiro

"tamanho máximo":
2

>> Código
do
município
>
iLoteamento
s
>> Código
do
loteamento
>
domQtdCo
modos
>>
Quantidade
de cômodos

do domicílio
>
Inteiro
iPessoasPro
fisEncerram
ento
>> Código
do
profissional
> situacao

"tamanho máximo": Obrigatório
9
se
“Data
de
encerrame
nto do PIA”
for
informado.

Texto

Não

>> Situação
do PIA

>
anoSerieFre
quenta

"EM_ABERTO";
"CANCELADO";
"FINALIZADO";

Inteiro

"tamanho máximo":
2

PRIMEIRO("1"),
SEGUNDO("2"),
TERCEIRO("3"),

>> Ano ou
série
que
frequenta

QUARTO("4"),
QUINTO("5"),
SEXTO("6"),
SETIMO("7"),
OITAVO("8"),
NONO("9"),
CURSO_NAO_SERIADO
("10");

>dtEncerra
mento

Data

"formato":
MM-dd"

"yyyy-

>> Data de
encerrament
o do PIA
>
Inteiro
desemprega
do
>>
Desempreg

"tamanho máximo":
1

SIM("1"),
NAO("2");

ado
>
domCaracte
risticasLocal

Inteiro

"tamanho máximo":
1

URBANA("1"),
RURAL("2");

>>
Característic
a do local
do domicílio
> iPessoas

Inteiro

>> Código
da pessoa

"tamanho máximo": Não
9

> iEntidades Inteiro

"idSequencia": 1,

>> Código
da entidade

"tamanho máximo":
4

>
Inteiro
iCondominio
s

"tamanho máximo":
10

Não

>> Código
do
condomínio
>
complement
o

Texto

"tamanho máximo":
60

Inteiro

"tamanho máximo":
1

>>
complement
o
>
situacaoMor
adia

INSALUBRE("2"),
AREA_RISCO("3"),

>> Situação
de moradia
>
acompAcolh
imentoEntre

REGULAR("1"),

DESABRIGADA("4");
Texto

"tamanho máximo":
2000

vista
>>
Acolhimento
e entrevista
>
acompEscol
ar

Texto

"tamanho máximo":
2000

>
Inteiro
cursoFreque
nta

"tamanho máximo":
2

>>
Acompanha
mento
escolar

>>
Curso
que
frequenta

CRECHE("1"),
PRE_ESCOLA("2"),
CLASSE_ALFABETIZAC
AO("3"),
ENSINO_FUNDAMENTA
L_REGULAR_8_ANOS("
4"),
ENSINO_FUNDAMENTA
L_REGULAR_9_ANOS("
5"),
ENSINO_FUNDAMENTA
L_ESPECIAL("6"),
ENSINO_MEDIO_REGU
LAR("7"),
ENSINO_MEDIO_ESPE
CIAL("8"),
ENSINO_FUNDAMENTA
L_EJA_SERIES_INICIAI
S("9"),
ENSINO_FUNDAMENTA
L_EJA_SERIES_FINAIS(
"10"),
ENSINO_MEDIO_EJA("1
1"),
ALFABETIZACAO_ADUL

TOS("12"),
SUPERIOR_APERFEICO
AMENTO_ESPECIALIZA
CAO_MESTRADO_DOU
TORADO("13"),
PRE_VESTIBULAR("14")
;
> numero

Texto

"tamanho máximo":
8

Inteiro

"tamanho máximo":
2

>> Número
>
cursoMaisEl
evadoFrequ
entou
>>
Curso
mais
elevado que
frequentou

CRECHE("1"),
PRE_ESCOLA("2"),
CLASSE_ALFABETIZAC
AO("3"),
ENSINO_FUNDAMENTA
L_PRIMARIO("4"),
ENSINO_FUNDAMENTA
L_GINASIAL("5"),
ENSINO_FUNDAMENTA
L_9_ANOS("6"),
ENSINO_FUNDAMENTA
L_ESPECIAL("7"),
ENSINO_MEDIO("8"),
ENSINO_MEDIO_ESPE
CIAL("9"),
ENSINO_FUNDAMENTA
L_EJA_SERIES_INICIAI
S("10"),
ENSINO_FUNDAMENTA
L_EJA_SERIES_FINAIS(
"11"),
ENSINO_MEDIO_EJA("1
2"),
SUPERIOR_APERFEICO
AMENTO_ESPECIALIZA
CAO_MESTRADO_DOU

TORADO("13"),
ALFABETIZACAO_ADUL
TOS("14"),
NENHUM("15");
>
trabPrincFu
ncao

Inteiro

"tamanho máximo":
2

TRABALHADOR_CONTA
_PROPRIA("1"),
TRABALHADOR_TEMP
ORARIO_AREA_RURAL(
"2"),

>> Função
exercida no
trabalho
principal

EMPREGADO_SEM_CA
RTEIRA_ASSINADA("3"),
EMPREGADO_COM_CA
RTEIRA_ASSINADA("4"),
TRABALHADOR_DOME
STICO_SEM_CARTEIRA
_ASSINADA("5"),
TRABALHADOR_DOME
STICO_COM_CARTEIRA
_ASSINADA("6"),
TRABALHADOR_NAO_R
EMUNERADO("7"),
MILITAR_SERVIDOR_P
UBLICO("8"),
EMPREGADOR("9"),
ESTAGIARIO("10"),
APRENDIZ("11");

>
domMaterial
Piso
>> Material
predominant
e no piso do
domicílio

Inteiro

"tamanho máximo":
1

TERRA("1"),
CIMENTO("2"),
MADEIRA_APROVEITAD
A("3"),
MADEIRA_APARELHAD
A("4"),
CERAMICA_LAJOTA_PE
DRA("5"),

CARPETE("6"),
OUTRO_MATERIAL("7");
>
domMaterial
ParedesExt
ernas

Inteiro

"tamanho máximo":
1

ALVENARIA_TIJOLO_C
OM_REVESTIMENTO("1
"),
ALVENARIA_TIJOLO_SE
M_REVESTIMENTO("2"),

>> Material
predominant
e
nas
paredes
externas do
domicílio

MADEIRA_APARELHAD
A("3"),
TAIPA_REVESTIDA("4"),
TAIPA_NAO_REVESTID
A("5"),
MADEIRA_APROVEITAD
A("6"),
PALHA("7"),
OUTRO_MATERIAL("8");

>
iPessoasEst
abAsc

Inteiro

"tamanho máximo": Não
9

Inteiro

"tamanho máximo":
5

>> Código
do
estabelecim
ento
> iDistritos
>>Código
do distrito
>
Texto
justificativaC
ancelament
o
>>Justificati
va
do
cancelamen
to

"tamanho máximo": Obrigatório
200
se
PIA
cancelado

> iBairros

Inteiro

"tamanho máximo":
10

Inteiro

tipo": "Inteiro",

>>Código
do bairro
>
iLogradouro
s

"tamanho máximo":
10

>>Código
do
logradouro
Path: https://e-gov.betha.com.br/social-conversao-ws/api/pia

Modelo para conversão da tabela do PIA
{
“dtoList”: [ {
"clientId": null,
"pia": {
"dtAbertura": null,
"dtEncerramento": null,
"situacao": null,
"justificativaCancelamento": null,
"acompAcolhimentoEntrevista": null,
"acompEscolar": null,
"acompPsicologicoMeta": null,
"domCaracteristicasLocal": null,
"domEspecie": null,
"domQtdComodos": null,
"domMaterialPiso": null,
"domMaterialParedesExternas": null,
"situacaoMoradia": null,
"dtMoraMunicipioDesde": null,

"numero": null,
"complemento": null,
"bloco": null,
"apartamento": null,
"cep": null,
"desempregado": null,
"trabPrincFuncao": null,
"frequentaEscolaCreche": null,
"cursoFrequenta": null,
"anoSerieFrequenta": null,
"cursoMaisElevadoFrequentou": null,
"cursoFrequentouConcluido": null,
"estadoCivil": null,
"iBairros": null,
"iCondominios": null,
"iDistritos": null,
"iLogradouros": null,
"iLoteamentos": null,
"iMunicipios": null,
"iPessoas": null,
"iPessoasProfisEncerramento": null,
"iPia": null,
"iEntidades": null,
"iPessoasEstabAsc": null,
"iPessoasProfis": null
}
}
]
}

Onde: Null = valores a serem alimentados.

4.41.

Layout da tabela de Acompanhamento Escolar no PIA

Neste tópico iremos abordar a forma com que os dados do
Acompanhamento escolar do cadastro do Plano Individual de Atendimento,
deverão ser enviados para preenchimento da tabela no banco de dados.
Para conferir o envio das informações, acesse a tela de cadastro de
Plano Individual de Atendimento (Atendimentos >> Plano Individual de
Atendimento), guia Acompanhamento >> Escolar.
> Descrição Tipo
em banco
de
Dado
>> Nome em
tela

Regras /

> iEntidades

"idSequencia": 1,

Inteiro

Aceita
Nulo

Observações

>> Código da
entidade

"tamanho máximo":
4

>
Data
dtAcompEsco
lar

"formato":
MM-dd"

Não

"yyyy-

>> Data do
acompanham
ento escolar
>
iAcompEscol
ar

Inteiro

"tamanho máximo":
9

>> Código do
acompanham
ento escolar
>
resumoAcom
pEscolar
>>
do

Resumo

"idSequencia":
3, Não
"valorGerado": true,

Texto

"tamanho máximo":
500

Valores possíveis

acompanham
ento escolar
> iPia

Inteiro

>> Código do
Plano
Individual de
Atendimento

"idSequencia": 2,

Não

"tamanho máximo":
10

Path: https://e-gov.betha.com.br/social-conversao-ws/api/pia-acomp-escolar

Modelo para conversão da tabela do Acompanhamento Escolar no PIA
{
"dtoList": [ {
"clientId": null,
"piaAcompEscolar": {
"dtAcompEscolar": null,
"resumoAcompEscolar": null,
"iAcompEscolar": null,
"iPia": null,
"iEntidades": null
}
}
]
}
Onde: Null = valores a serem alimentados.

4.42.

Layout da tabela de Acompanhamento Psicológico no PIA

Neste tópico iremos abordar a forma com que os dados do
Acompanhamento Psicológico do cadastro do Plano Individual de Atendimento,
deverão ser enviados para preenchimento da tabela no banco de dados.

Para conferir o envio das informações, acesse a tela de cadastro de
Plano Individual de Atendimento (Atendimentos >> Plano Individual de
Atendimento), guia Acompanhamento >> Psicológico.
> Descrição Tipo de Regras /
em banco
Dado
Observações
>> Nome em
tela

Aceita
Nulo

> iEntidades

Não

Inteiro

>> Código da
entidade
>
resumoAcom
pPsicologico

"idSequencia": 1,
"tamanho máximo": 4

Texto

"tamanho máximo":
500

Inteiro

"idSequencia":
2, Não
"tamanho máximo":
10

Inteiro

"tamanho máximo": 9

>> Resumo
do
acompanham
ento
psicológico
>iPia
>> Código do
Plano
Individual de
Atendimento
>
iAcompPsicol
ogico

"idSequencia": 3,
"valorGerado": true,

>>
Código
do
acompanham
ento
psicológico
>
dtAcompPsic
ologico
>> Data do
acompanham
ento

Data

"formato": "yyyy-MMdd"

Não

Valores possíveis

psicológico
Path: https://e-gov.betha.com.br/social-conversao-ws/api/pia-acomp-psicologico

Modelo para conversão da tabela do Acompanhamento Psicológico no
PIA
{
"dtoList": [ {
"clientId": null,
"piaAcompPsicologico": {
"dtAcompPsicologico": null,
"resumoAcompPsicologico": null,
"iAcompPsicologico": null,
"iPia": null,
"iEntidades": null
}
}
]
}
Onde: Null = valores a serem alimentados.

4.43.

Layout da tabela de Acompanhamento Social e Familiar no PIA

Neste tópico iremos abordar a forma com que os dados do
Acompanhamento Social e Familiar do cadastro do Plano Individual de
Atendimento, deverão ser enviados para preenchimento da tabela no banco de
dados.
Para conferir o envio das informações, acesse a tela de cadastro de
Plano Individual de Atendimento (Atendimentos >> Plano Individual de
Atendimento), guia Acompanhamento >> Social e Familiar.
>
Descriçã

Tipo de Dado Regras /

Aceita

Valores possíveis

o
em
banco

Observações

Nulo

"idSequencia": 1,

Não

>> Nome
em tela
>
iEntidade
s

Inteiro

"tamanho
máximo": 4

>>
Código
da
entidade
>
Inteiro
iAcompVi
sitaDomi
c

"idSequencia": 3,

>>
Código
do
acompan
hamento

"tamanho
máximo": 9

>iPia

Inteiro

>>
Código
do Plano
Individual
de
Atendime
nto
>
acompan
hamento
>>
Acompan
hamento

Texto

Não

“valorGerado":
true,

"idSequencia": 2, Não
"tamanho
máximo": 10

"PSICOLOGICO";
"PSIQUIATRICO";
"NEUROLOGICO";
"FONOAUDIOLOGO";
"ODONTOLOGICO";
"GINECOLOGICO";
"PREVENCAO_USO_DRO
GAS";
"UROLOGICO";
"PEDIATRICO";
"VISITA_DOMICILIAR";

>
Texto
resumoA
compVisit
a

"tamanho
máximo": 500

>>
Resumo
da visita
>
dtAcomp
Visita

Data

"formato": "yyyyMM-dd"

>> Data
da visita
Path: https://e-gov.betha.com.br/social-conversao-ws/api/pia-acomp-visitas-domic

Modelo para conversão da tabela do Acompanhamento de Visita
Domiciliar
{
"dtoList": [ {
"clientId": null,
"piaAcompVisitasDomic": {
"acompanhamento": null,
"dtAcompVisita": null,
"resumoAcompVisita": null,
"iAcompVisitaDomic": null,
"iPia": null,
"iEntidades": null
}
}
]
}
Onde: Null = valores a serem alimentados.

4.44.
Layout da tabela de Acompanhamento de Encaminhamentos
Realizados no PIA

Neste tópico iremos abordar a forma com que os dados dos
Encaminhamentos Realizados do cadastro do Plano Individual de Atendimento,
deverão ser enviados para preenchimento da tabela no banco de dados.
Para conferir o envio das informações, acesse a tela de cadastro de
Plano Individual de Atendimento (Atendimentos >> Plano Individual de
Atendimento), guia Identificação >> Situação familiar >> Situação habitacional.
>
Tipo de Dado
Descriç
ão em
banco

Regras /
Observações

Aceita
Nulo

Valores possíveis

>>
Nome
em tela
>
iEntidad
es

Inteiro

Não

"tamanho
máximo": 4

>>
Código
da
entidade
>
program
a

"idSequencia":
1,

Texto

"AUXILIO_MORADIA";
"HABITAR_BRASIL";
"MINHA_CASA_MINHA_VIDA"
;
"COHAB";
"REGULARIZACAO_FUNDIAR
IA";

>>
Program
a
>iPia
>>
Código
do
Plano
Individu
al
de
Atendim
ento

Inteiro

"idSequencia":
2,
"tamanho
máximo": 10

Não

>
resultad
o

Texto

"tamanho
máximo": 500

>>
Resulta
do
>
Inteiro
iEncRea
lizados
>>Códig
o
do
encamin
hamento
>
dtEnca
minham
ento

"idSequencia":
3,
"valorGerado":
true,

Não

"tamanho
máximo": 9

Data

"formato":
"yyyy-MM-dd"

Não

>>Data
do
encamin
hamento
Path: https://e-gov.betha.com.br/social-conversao-ws/api/pia-enc-realizados-hab

Modelo para conversão da tabela de Encaminhamentos Realizados
{
"dtoList": [ {
"clientId": null,
"piaEncRealizadosHab": {
"dtEncaminhamento": null,
"programa": null,
"resultado": null,
"iEncRealizados": null,
"iPia": null,
"iEntidades": null

}
}
]
}
Onde: Null = valores a serem alimentados.

4.45.
Layout da tabela de Acompanhamento de Membros da Família no
PIA

Neste tópico iremos abordar a forma com que os dados dos membros da
família do cadastro do Plano Individual de Atendimento, deverão ser enviados
para preenchimento da tabela no banco de dados.
Para conferir o envio das informações, acesse a tela de cadastro de
Plano Individual de Atendimento (Atendimentos >> Plano Individual de
Atendimento), guia Identificação.
> Descrição Tipo
em banco
Dado

de Regras /

Aceita Nulo

Observações

>> Nome em
tela
> iEntidades

Inteiro

>> Código da
entidade
> iFamilias

Não

"tamanho máximo": 4

Inteiro

>> Código da
família
>iPia

"idSequencia": 1,

"idSequencia": 3,
"tamanho
10

Inteiro

Não

máximo":

"idSequencia": 2,

Não

>> Código do
Plano
Individual de
Atendimento

"tamanho
10

máximo":

>
Inteiro
iFamiliasMem
bros

"idSequencia": 4, Não
"valorGerado": true,

Valores
possíveis

>>
Código
do membro
da família

"tamanho
10

máximo":

>
Texto
relacaoParent
escoResp

"tamanho máximo": 2 Não

>>Relação de
parentesco
com
o
responsável
> iPessoas

Inteiro

"tamanho máximo": 9

Não

>>Código da
pessoa
Path: https://e-gov.betha.com.br/social-conversao-ws/api/pia-familias-membros

Modelo para conversão da tabela de Membros da família no PIA
{
"dtoList": [ {
"clientId": null,
"piaFamiliasMembros": {
"relacaoParentescoResp": null,
"iFamilias": null,
"iFamiliasMembros": null,
"iPessoas": null,
"iPia": null,
"iEntidades": null
}
}
]
}
Onde: Null = valores a serem alimentados.

4.46.

Layout da tabela de Medidas Socioeducativas no PIA

Neste tópico iremos abordar a forma com que os dados das Medidas
Socioeducativas do cadastro do Plano Individual de Atendimento, deverão ser
enviados para preenchimento da tabela no banco de dados.
Para conferir o envio das informações, acesse a tela de cadastro de
Plano Individual de Atendimento (Atendimentos >> Plano Individual de
Atendimento), guia Medidas Socioeducativas.
>
Tipo de Dado
Descriç
ão em
banco

Regras /
Observações

Aceit
a
Nulo

"idSequencia": 1,

Não

Valores possíveis

>>
Nome
em tela
>
iEntidad
es

Inteiro

"tamanho
máximo": 4

>>
Código
da
entidade
>
duracao

Texto

Não

"SEIS_MESES";
"SETE_MESES";

>>
Duração

"OITO_MESES";
"NOVE_MESES",
"DEZ_MESES";
"ONZE_MESES";
"DOZE_MESES";

>dtEnta
da
>> Data
de

Data

"formato": "yyyy- Não
MM-dd"

entrada
>
Enum:
medida
Aplicada PiaMedidasSo
cioEduca$Med
>>
idaAplicada
Medida
aplicada
>iPia

Inteiro

>>
Código
do
Plano
Individu
al
de
Atendim
ento
>
tipoInstit
uicao

"PSC";
"LA";

"idSequencia": 2,

Não

"tamanho
máximo": 10

Texto

"ESTABELECIMENTOS_AS
C";
"OUTROS_ESTABELECIME
NTOS";

>>Tipo
de
instituiçã
o
>
nroAuto
s

Texto

"tamanho
máximo": 3

Inteiro

"tamanho
máximo": 9

Inteiro

"tamanho

>>
Número
de autos
>
iPessoa
sEstab
>>Códig
o
da
Pessoa
>
iPessoa

Não

sEstabA
sc

máximo": 9

>>Códig
o
do
estabele
cimento
>
iMedida
sSocioE
duca

Inteiro

"idSequencia": 3,

Não

"valorGerado":
true,
"tamanho
máximo": 9

>>Códig
o
da
medida
socio
educativ
a

Path: https://e-gov.betha.com.br/social-conversao-ws/api/pia-medidas-socio-educa

Modelo para conversão da tabela de Medidas Socioeducativas no PIA
{
"dtoList": [ {
"clientId": null,
"piaMedidasSocioEduca": {
"nroAutos": null,
"dtEntada": null,
"medidaAplicada": null,
"duracao": null,
"tipoInstituicao": null,
"iPessoasEstabAsc": null,
"iPessoasEstab": null,
"iMedidasSocioEduca": null,
"iPia": null,
"iEntidades": null

}
}
]
}
Onde: Null = valores a serem alimentados.

4.47.

Layout da tabela de Trajetória no Sistema de Justiça no PIA

Neste tópico iremos abordar a forma com que os dados da Trajetória no
Sistema de Justiça do cadastro do Plano Individual de Atendimento, deverão
ser enviados para preenchimento da tabela no banco de dados.
Para conferir o envio das informações, acesse a tela de cadastro de
Plano Individual de Atendimento (Atendimentos >> Plano Individual de
Atendimento), guia Trajetória no Sistema de Justiça.
>
Tipo de Regras /
Descriçã Dado
Observações
o
em
banco

Aceita
Nulo

>> Nome
em tela
>
iEntidade
s

Inteiro

"idSequencia": 1,
"tamanho
máximo": 4

>>
Código
da
entidade
>
Data
dtInternac
aoProviso
ria
>> Data
da
internaçã
o
em
instituição
de

"formato": "yyyyMM-dd"

Não

Valores possíveis

internaçã
o
provisória
>
Data
dtInternac
aoSemiLi
berdade

"formato": "yyyyMM-dd"

>> Data
da
internaçã
o
em
instituição
de
semiliber
dade
> iPia

Inteiro

>>
Código
do Plano
Individual
de
Atendime
nto
>iMedida
sTrajJusti
ca

>>Ato
infraciona
l

Não

"tamanho
máximo": 10

Inteiro

"idSequencia": 3,

Não

"valorGerado":
true,

>>
Código
da
medida
trajetória
no
sistema
de justiça
>
atoInfraci
onal

"idSequencia": 2,

"tamanho
máximo": 9

Texto

"TRAFICO_ENTORPECENTES
";
"ROUBO";
"FURTO";
"DIRIGIR_SEM_HABILITACAO"
;

"PORTE_ENTORPECENTES";
"DESACATO";
"PORTE_ARMA";
"LESAO_CORPORAL";
"HOMICIDIO";
"TENTATIVA_HOMICIDIO";
"ESTUPRO";
"VANDALISMO";
"LATROCINIO";
Path: https://e-gov.betha.com.br/social-conversao-ws/api/pia-medidas-trajetoria-just

Modelo para conversão da tabela de Trajetória no Sistema de Justiça
{
"dtoList": [ {
"clientId": null,
"piaMedidasTrajetoriaJust": {
"atoInfracional": null,
"dtInternacaoProvisoria": null,
"dtInternacaoSemiLiberdade": null,
"iMedidasTrajJustica": null,
"iPia": null,
"iEntidades": null
}
}
]
}
Onde: Null = valores a serem alimentados.

4.48.

Layout da tabela de Saúde da Família no PIA

Neste tópico iremos abordar a forma com que os dados da Saúde da
família do cadastro do Plano Individual de Atendimento, deverão ser enviados
para preenchimento da tabela no banco de dados.
Para conferir o envio das informações, acesse a tela de cadastro de
Plano Individual de Atendimento (Atendimentos >> Plano Individual de
Atendimento), guia Identificação >> Situação Familiar >> Saúde da família.
>
Tipo de Regras /
Descriç Dado
Observações
ão em
banco

Aceita
Nulo

>>
Nome
em tela
>
iEntidad
es

Inteiro

"idSequencia": 1,

Não

"tamanho
máximo": 4

>>
Código
da
entidade
>
dtDiagn
ostico

Data

"formato": "yyyyMM-dd"

Inteiro

"idSequencia": 2,

>> Data
avaliaçã
o
> iPia
>>
Código
do
Plano
Individu
al
de
Atendim
ento
>diagno
stico

"tamanho
máximo": 10

Texto

"tamanho
máximo": 500

Não

Valores possíveis

>>
Avaliaçã
o
>
problem
aSaude

Texto

"ALCOOLISMO";
"ALERGIAS";
"CANCER";
"DOENCAS_RESPIRATORIAS"
;

>>Probl
emas de
saude

"DOENCAS_PELE";
"EPILEPSIA";
"DEPENDENCIA_QUIMICA";
"HIV";
"TRANSTORNOS_PSIQUIATRI
COS";
"TUBERCULOSE";
"TRANSTORNOS_NEUROLOG
ICOS";
"PROBLEMAS_VISAO";
"ORTOPEDICOS";
"PROBLEMAS_AUDICAO";
"CARDIOPATIA";
>
iSaudeF
isicaMe
ntal

Inteiro

"idSequencia": 3,

Não

"valorGerado":
true,
"tamanho
máximo": 9

>>Códig
o
do
encamin
hament
o

Path: https://e-gov.betha.com.br/social-conversao-ws/api/pia-saude-fisica-mental

Modelo para conversão da tabela de Saúde da família
{
"dtoList": [{
"clientId": null,

"piaSaudeFisicaMental": {
"problemaSaude": null,
"dtDiagnostico": null,
"diagnostico": null,
"iSaudeFisicaMental": null,
"iPia": null,
"iEntidades": null
}
}
]
}
Onde: Null = valores a serem alimentados.

4.49.

Layout da tabela de Fornecedores

Neste tópico iremos abordar a forma com que os dados do cadastro de
Fornecedores, deverão ser enviados para preenchimento da tabela no banco
de dados.
Para conferir o envio das informações, acesse a tela de cadastro de
Fornecedores (Cadastros >> Pessoas >> Fornecedores).
> Descrição Tipo
em banco
Dado

de Regras /
Observações

Aceita
Nulo

Valores possíveis

>> Nome em
tela
> iEntidades

Inteiro

>>
Código
da entidade

"idSequencia": 1,

Não

"tamanho máximo":
4

> situacao

Enum:

>> Situação

Fornecedor
es$Situaca
o

Não

"ATIVO";
"INATIVO";

> iPessoas

Inteiro

>>
Código
da
pessoa
(Fornecedor)

"idSequencia": 2,

Não

"valorGerado": true,
"tamanho máximo":
9

Path: https://e-gov.betha.com.br/social-conversao-ws/api/fornecedores

Modelo para conversão da tabela de Fornecedores
{
"dtoList": [ {
"clientId": null,
"fornecedores": {
"situacao": null,
"iEntidades": null,
"iPessoas": null
}
}
]
}
Onde: Null = valores a serem alimentados.

4.50.

Layout da tabela de

Neste tópico iremos abordar a forma com que os dados de Vínculos de
Profissionais, deverão ser enviados para preenchimento da tabela no banco de
dados.
Para conferir o envio das informações, acesse a tela de cadastro de
estabelecimentos (Cadastros >> Pessoas >> Estabelecimentos) guia Recursos
Humanos.

> Descrição Tipo
em banco
Dado

de Regras /
Observações

Aceita
Nulo

Valores possíveis

>> Nome em
tela
> iEntidades

Inteiro

>>
Código
da entidade

"idSequencia": 1,

Não

"tamanho máximo":
10

>
VinculosPro
cargoFuncao fissionais$
CargoFunc
>>
ao
Cargo/Funçã
o

Não

"COORDENADOR",
"TECNICO_NIV
EL_SUPERIOR",
"TECNICO_NIV
EL_MEDIO",
"SERVICOS_G
ERAIS",
"APOIO_ADMIN
ISTRATIVO",
"ESTAGIARIO",
"OUTROS"

> tipoVinculo

VinculosPro
fissionais$T
>> Tipo de ipoVinculo
Vínculo
Institucional

> iCbos

Não

Texto

“tamanho” 6

Sim

Texto

"tamanho": 3

Sim

>>
Código
do CBO
>
iOrgaosEmis
sores
>>
do

Código
órgão

"EMPREGADO_PUBLIC
O_COLETISTA",
"SERVIDOR_ESTATUTA
RIO",
"TRABALHADOR_EMP_
COOP_ENTID_PRESTA
DORA_SERVICO",
"TERCEIRIZADO",
"COMISSIONADO",
"SEM_VINCULO",
"SERVIDOR_TEMPORA
RIO","ESTAGIARIO",
"OUTROS"

emissor
>
Inteiro
iPessoasProf
is

"idSequencia":
"tamanho": 9,

2, Não

>>
Código
da
Pessoa
Profissional
>
cargaHoraria

Inteiro

"tamanho": 2,

Texto

"tamanho": 13,

>
Inteiro
iVinculosProf
issionais

"idSequencia":
"tamanho": 10,

Não

>>
Carga
Horária
> registro
>> Número
do
registro
no conselho
de classe
4, Não

"valorGerado": true

>>
Código
sequencial
do
vinculo
profissional
>
pertenceBpc

Texto

"tamanho": 1,

Inteiro

"idSequencia":
"tamanho": 9,

>> Pertence
à equipe de
acompanha
mento
do
BPC
>
iPessoasEst
abAsc
>>
Código
da
Pessoa
estabelecime

3, Não

nto
>
Data
dtInicioExerci
cio

"formato":
MM-dd",

"yyyy- Não

"formato":
MM-dd",

"yyyy-

>> Início do
Exercício
>
dtTerminoEx
ercicio

Data

>> Término
do Exercício
Path: https://e-gov.betha.com.br/social-conversao-ws/api/vinculosProfissionais

Modelo para conversão da tabela de Vínculos dos Profissionais
"dtoList": [
{
"clientId": null,
"vinculosProfissionais": {
"cargoFuncao": null,
"pertenceBpc": null,
"cargaHoraria": null,
"tipoVinculo": null,
"dtInicioExercicio": null,
"dtTerminoExercicio": null,
"registro": null,
"iEntidades": null,
"iPessoasProfis": null,
"iCbos": null,

"iOrgaosEmissores": null,
"iPessoasEstabAsc": null,
"iVinculosProfissionais": null
}
}
]
}
}
Onde: Null = valores a serem alimentados.

