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O Diretor Presidente Eugênio Antunes, Homero 
Sampaio - Diretor da Assessoria  de Projetos 
Estratégicos - APE, Rogério Aguiar – Diretoria de 
Soluções em Tecnologia da Informação -   DSI, a 
Gerente da Controladoria Geral do Município, Valesca 
Romão,  o Secretário Executivo de Meio Ambiente, 
Carlos Ribeiro comemoraram com  suas equipes,  o 
sucesso da implantação da solução das Infrações Não 
Tributárias (INT) para a Prefeitura do Recife,  entrando 
em produção, em outubro de 2017. O projeto, que faz 
parte do PROIDEA – Programa de Inovação, 
Desburocratização e Eficiência Administrativa, foi 
coordenado na Emprel, por Moisés Leal e na 
Controladoria Geral do Município, por João Felipe.

                                                         

 
 Implantada a Solução das Infrações Não Tributárias

A solução é composta por cinco produtos,  que são : Aplicativo móvel para inclusão das infrações não 
tributárias;  Sistema web para manutenção e lavratura dos autos de infrações não tributárias; Painel 
que apresenta indicadores acerca das infrações não tributárias; Sistema web que controla a 
legislação não tributária; e  Sistema mainframe que controla os créditos não tributários.

O primeiro órgão a utilizar a solução foi a SDSMA - Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente, mas beneficiará também outros órgãos da Prefeitura que aplicam infrações de natureza 
não tributária, como de posturas urbanas, de vigilância sanitária, de lixo, de defesa do consumidor, 
além das infrações cometidas por gestores municipais.

Com a solução, a Prefeitura passa a constituir autos de infração mais bem fundamentados e 
enquadrados na legislação e nas penalidades pertinentes, evitando que tais autos sejam derrubados 
facilmente nas instâncias administrativa e jurídica, além de disponibilizar vários serviços presentes 
nos sistemas tributários e dar ferramentas para os gestores acompanharem o trabalho dos fiscais em 
campo.

A comemoração aconteceu dia 10 do corrente mês, no Terraço Verde do Prédio ITBC, onde está 
sediada a APE.
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