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Emprel realiza treinamento para técnicos da Emlurb 

 

Técnicos da Emlurb estão sendo treinados pelos Analistas de Sistemas da Emprel Moisés Batista, 
Arnaldo Pereira e Cleodon Inácio Filho, para a implantação da solução das Infrações Não Tributárias. 
Estão participando cerca de 100 técnicos de diversos perfis: fiscais da limpeza e manutenção urbanas, 
pessoal administrativo, revisores dos autos de infração, além do pessoal do jurídico e do financeiro. O 
treinamento está sendo realizado na sede da Emprel  e conta com uma carga horária de 04 
horas/turma, em total de 12 turmas.

As Secretarias de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - SDSMA e de Mobilidade e Controle 
Urbano – SEMOC já implantaram a solução (outubro/17 e março/18, respectivamente). Até o momento 
foram gerados 4.713 Autos, que somam um valor total de R$ 89.631.357,52. 

Ao todo, foram treinados cerca de 240 profissionais distribuídos em cinco sistemas, a saber:

PRAU - Controle da Legislação Não Tributária
APINT – Aplicativo móvel das Infrações Não Tributárias, para smartphone
STINT – Sistema das infrações Não tributárias
PAINT – Painel de Indicadores das infrações Não Tributárias (BI) 
PRNT – Sistema de Controle dos Créditos Não Tributários

A solução também será implantada na Secretaria de Saúde, CTTU, Procon e TCE, de forma gradual, e 
visa instrumentalizar todos os órgãos da Prefeitura, além do Tribunal, que realizam fiscalizações não 
tributárias. 

O Projeto das Infrações Não Tributárias foi desenvolvido pela APE e DSI, e integra o conjunto de 
projetos do PROIDEA – Programa de Inovação, Desburocratização e Eficiência da Administração 
Municipal, coordenado pela Controladoria Geral do Município.

O projeto concorreu ao Prêmio e-Gov 2018, promovido pela ABEP – Associação Brasileira das Empresas 
Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação, realizado em Florianópolis-SC, em 
agosto/2018, e ficou entre os 7 finalistas de um total de 135 trabalhos avaliados, e entre os 3 
melhores trabalhos da categoria E-Administração. 
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