
Emprel desenvolve nova plataforma para O Diário Oficial Eletrônico 
do Município  

 
 

                                                                                             

A Emprel, desenvolveu um programa próprio que hospeda 
totalmente o DOMR-e em sua plataforma tecnológica,         
visando proporcionar a total  autonomia quanto à sua 
publicação. Com conteúdo gerido pela Secretaria de 
Governo e Participação Social do Recife, o novo sistema  
garante mais agilidade e segurança na publicação, que 
continua sendo disponibilizada todas as terças, quintas e 
sábados. A nova plataforma assegura que o DOMR-e esteja 
publicado às 7h, automaticamente, em seu novo portal. Em 
breve, todo acervo do DOM desde 2005 estará disponível 
na nova plataforma. O DOMR-e também está na lista de 
tarefas de serviços e informações a serem incluídos no 
Conecta Recife App.  

Dentre os principais benefícios do novo sistema, podemos 
destacar a redução de custos para os cofres públicos com 
a publicação do DOMR-e em plataforma própria, a 
facilidade de acesso tanto do cidadão como dos editores  
através de dispositivos móveis, entre outros. 

Outra característica marcante foi a preocupação com o  
desenvolvimento de um software inclusivo através de 
recursos de acessibilidade que permitem às pessoas com 
deficiência acessar com muito mais facilidade todo o 
conteúdo disponibilizado nas edições. Segundo Michell 
Platini, que solicitou e contribuiu para tornar o site 
acessível, o Diário Oficial está em "plataforma mais 
acessível para pessoas cegas ou com baixa visão, pessoas 
que fazem uso de leitores de tela e que irão poder fazer a 

leitura autônoma do Diário Oficial da cidade do Recife, 
pela primeira vez na história". 

O novo sistema também garante mais agilidade em 
caso de edições extras. “Com a autonomia para as 
mudanças, o DOMR-e ganhou novo design, agilidade, 
transparência, acessibilidade, uma publicação que 
passa a ser mais intuitiva, permitindo ainda ao usuário 
fazer pesquisa com eficiência”, falou o diretor de 
Soluções de TI da Emprel, Rogério Aguiar. 
 

O projeto de criação da nova plataforma para 
publicação do DOMR-e, foi iniciado em junho/2015 pela 
equipe de Inovação, com os analistas Breno Alencar e 
Leandro Rio. Por iniciativa do cliente o projeto foi 
suspenso em agosto/2016, sendo a sua finalização e 
implantação consumada em 01/08/2020. Ao longo 
desse período, contou com a participação dos analistas 
Alda Regina, Carlos Lima, Cristovão Wollieson, 
Heraldo Botelho, Leandro Rio, Mariana Duque, 
Ronaldo Castro de Lima Júnior e Vitória Régia, 
contando ainda com o apoio e suporte dos analistas 
Alyson Matos, Paulo Cezar e Wanderson Lima. 
 
 

O Diário Oficial Eletrônico do Município do Recife é 

acessado por meio do endereço eletrônico: http://dia-

riooficial.recife.pe.gov.br. 
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