
Descrição da Funcionalidade 

A funcionalidade de controle de acesso aos requerimentos online via comando SQL, vem para 

complementar a opção já existente no sistema, chamada de "Desativar acesso para", onde neste parâmetro, 

através de filtros em tela (campos), é possível controlar o acesso dos usuários externos aos modelos de 

requerimentos disponibilizados para acesso externo. 

Após a melhoria realizada, será possível realizar este bloqueio informando comandos de consulta ao banco 

de dados, e que neste caso servirão de parâmetro para determinar quem são os usuários que NÃO poderão 

acessar determinado requerimento. 

  

Pré requisitos 

• O sistema deve estar atualizado para a versão 03.25.02.15 ou superiores. 

• Usuário deve possuir conhecimento da linguagem de consulta SQL. 

• Usuário deve possuir conhecimento da estrutura do banco de dados do sistema. 

• Recomenda-se que essa parametrização seja realizada por usuários administradores e com bom 

conhecimento do sistema. 

  

Parâmetro 

O parâmetro de controle de acesso a um determinado requerimento, fica localizado na coleção "Desativar 

acesso para", do cadastro de modelo de requerimento. 

Acesso: Protocolo >> Modelos de requerimento >> Desativar acesso para 

NOTA: Repare que na lista de registros apresentadas, onde já temos uma regra cadastrada, constam duas 

colunas informando se o parâmetro utilizado será do tipo "Filtro do Sistema" ou "Filtro SQL".  

 
  

Acessando o detalhamento do parâmetro, temos dois campos de parâmetro: 

• Utilizar Filtro do Sistema - Determina que o sistema irá utilizar os campos padrão de filtro 

disponibilizados em tela do sistema. 

   Caso este esteja marcado, o sistema somente permitirá informar os campos de filtro padrão do sistema e o 

campo de filtro SQL ficará bloqueado. 



 
• Utilizar Filtro SQL - Determina que o sistema irá utilizar o comando SQL informado no campo de 

filtro de pessoa. 

   Caso este esteja marcado, o sistema somente permitirá informar o campo "Filtro Pessoa", e nesta caso, os 

campos de filtro padrão do sistema ficam bloqueados. 

 
Importante 

Após marcar um dos parâmetros, o outro automaticamente é desmarcado, não sendo possível informar as 

duas categorias de filtro na mesma regra. 

Caso exista alguma informação nos campos de filtro padrão do sistema, essas informações serão apagadas 

quando for configurado para utilizar filtro por comando SQL. 

Configuração não recomendada. 

O sistema permite cadastrar mais de uma regra de parâmetro, podendo utilizar filtro por SQL e filtro padrão, 

em regras com cadastros separados, porem esta configuração não é recomendada. 

Caso for utilizada a consulta SQL, o ideal é configurar todos as condições no script de consulta, sem a 

utilização de uma nova regra separada. 



 
  

• Quando for utilizada a opção de filtro do sistema, pode-se cadastrar várias regras normalmente. 

 
  

Exemplo de Utilização 

Para demonstrara o funcionamento do filtro por SQL, será utilizado o seguinte parâmetro: 

• Pessoas com situação de Inadimplência 

• Pessoas que possuam alguma penalidade. 

A instrução inicial da consulta é fixa, devendo-se apenas informar a condição: 

Fixo: Select Pessoa.ID From Pessoa WITH (NOLOCK) 

Filtro Condição: where Pessoa.Inadimplente = 'X' or exists (Select 1 from 
GrupoPenalidades Where GrupoPenalidades.Pessoa = Pessoa.ID) 

 
  

A consulta do exemplo acima, verifica se o campo "Inadimplente" está marcado no cadastro da pessoa. 



 
  

Também é realizada a consulta na coleção de penalidades da pessoa. 

 
  

Neste Exemplo, caso qualquer uma das condições da consulta seja atendida, será realizado o bloqueio de 

acesso ao requerimento. 



 
  

Acesso Requerimentos Online 

• Para o usuário que atender a condição de bloqueio, o requerimento não será exibido. 

 
  

Quando realizado o acesso com um usuário que não atende as condições do filtro de bloqueio, a exibição do 

requerimento ocorre normalmente. 

 
  

• Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa central de atendimento 


