
 Emprel esteve presente no Mutirão de Negociação Fiscal 2019

A Prefeitura da Cidade do Recife estendeu até o final de
fevereiro de 2020 o prazo para os contribuintes que estão
com as contas de IPTU, ISS e CIM atrasadas e geradas
até 31 de dezembro de 2018.

A  Emprel  esteve  presente  no  Mutirão  de  Negociação
Fiscal  2019  através  da Diretoria  de  Planejamento  e
Atendimento  ao  Cliente  (DPA),  que com  a  equipe
composta por Alberto Mello, Fábio Pinto, Dayvison Lima,
Leandro  Albuquerque  e  Veruska  Santos,  participou  no
acompanhamento  das  ações  referentes  à  infraestrutura;
na instalação e configuração dos aplicativos nas estações
de trabalho e impressoras e no suporte diário a hardware
do  evento.  A Diretoria  de  Infraestrutura  de  Informática
(DII), com a equipe formada por Israel Mafra, Jânio Sales
e Tonny Kelson, que participou na elaboração do Layout
da  infraestrutura  de  redes  lógica  e  elétrica;  na
disponibilidade  do  Link  de  acesso  à  Emprel;  na
disponibilidade da rede Wi-Fi;  no monitoramento e suporte
diário ao link e toda rede lógica. A Diretoria de Soluções
em Tecnologia  da Informação (DSI)  esteve  presente  no
apoio com os sistemas tributários. Para o desenvolvimento

dos    módulos    do    PPI    (Programa   de   Parcelamento

Incentivado)  os  analistas  envolvidos  foram:  Marcos
Pacheco, Hélder Andrade, Washington Santos, Sérgio
Dore, Marilene Valgueiro, Diogo Torres, Ricardo Villela,

Gabriela  Fernanda,  Danilo  Oliveira,  Daniele  Patrícia,
Oziel José e Cleodon Inácio. A equipe foi  gerenciada
pela analista  Socorro Alves.

As condições para quem deseja regularizar a situação
com  o  município  continuaram  as  mesmas:  90%  de
desconto nos juros e multa para pagamento à vista e
quem  preferir  parcelar  o  débito  em  até  48  vezes
também terá  desconto.  Há  ainda  a  possibilidade  de
parcelamento de 49 a 96 vezes, mas nesse caso, não
existe redução nas multas e juros.

No  mutirão,  a  Secretaria  de  Finanças  negociou
aproximadamente 20 mil  débitos com um volume de
cerca  de  R$  70  milhões  negociados.  O  objetivo  é
solucionar o maior número de processos de execução
fiscal,  resultando  em  incremento  na  arrecadação
municipal.  Os  contribuintes  que  quiserem  participar,
devem  acessar  o  Portal  de  Finanças
portalfinancas.recife.pe.gov.br.  Mais  informações  pelo
0800 081 1255.
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