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Soluções inovadoras voltadas para saúde, infraestrutura, esporte
e bem-estar. A Prefeitura poderá investir até R$ 4,2 milhões para produção
em escala e com a possibilidade de implementação em toda a cidade.
Na ocasião, o decreto que institui a Política Municipal de Inovação
Aberta foi assinado pelo prefeito João Campos

PREFEITURA DO RECIFE APRESENTA
OS PROJETOS VENCEDORES DO 1º CICLO
DE INOVAÇÃO ABERTA
Recife é a primeira cidade do
Brasil a assinar seis contratos
de inovação aberta e soluções
tecnológicas com startups,
tudo isso com copropriedade
intelectual e apoio às
soluções estratégicas. Os três
projetos vencedores
contemplam soluções
tecnológicas na área da
saúde. No desafio de “Como
podemos aperfeiçoar a
qualidade dos
encaminhamentos realizados
pelos profissionais de saúde?
venceram as startups
Integra.ai e L.I.A.H. Elas
propuseram soluções para o
desafio de diminuir o tempo
de espera em filas para
consultas, exames e
procedimentos regulados no
SUS. Com as soluções
propostas colocadas em
prática, as duas startups, que
estão na fase final, ainda vão
competir entre si, para
descobrir qual das soluções
funciona no dia a dia das
unidades de saúde e de quem
precisa marcar consulta e
exame.
Paula Torres, que faz parte da
startup Integra.ai, destaca a
participação no 1º Ciclo de
Inovação Aberta do Recife. “A
experiência está sendo
incrível. Desde o início do
processo lá em novembro do
ano passado até o dia de hoje.
A gente tem
acompanhamento semanal
com o pessoal da Secretaria
de Transformação Digital e da
Emprel, com esse apoio, essa
comunicação gratuita com os
profissionais, a gente
consegue entender de perto
quais são as dores de fato de
quem tá lá na ponta do
atendimento ao cidadão.
Quando a gente organiza
processos na Atenção Básica
a gente tá entregando uma
melhoria em cadeia para as
pessoas de uma forma geral”.
A startup Absens apresentou
a solução para o desafio de
“Como podemos reduzir o
índice de abstenção dos
pacientes no comparecimento
aos exames e consultas
reguladas?”.
Após a conclusão das
apresentações, cada
vencedor testará seus
protótipos, em escala
reduzida, tendo como cenário
a cidade do Recife, como
algumas unidades de saúde e
o parque da Macaxeira, por

exemplo. Posteriormente,
cada um deles será
reavaliado, com a
possibilidade de ter sua ideia
contratada pela Prefeitura
para a produção em escala
maior. As possíveis
contratações serão realizadas
por meio dos Contratos
Públicos de Solução de
Inovação, que são viabilizados
graças ao Marco Legal das
Startups (Lei Complementar
nº 182, de 1º de junho de 2021),
que permite contratações
públicas voltadas para
soluções tecnológicas com
menos burocracia, com mais
agilidade e com segurança
jurídica para contratada e
contratante.
“Tivemos a oportunidade de
ver hoje soluções incríveis,
soluções para desburocratizar
o acesso à saúde pública, de
como ver o Recife enfrentar a
fome, e de como os recifenses
podem cuidar do bem-estar. O
Recife é a primeira capital a
implementar o Marco Legal
das Startups na prática. Uma
grande mudança no jeito de
se fazer contratação pública”,
pontuou o diretor de
tecnologia do Recife e
vice-presidente da Emprel,
Rafael Figueiredo.
Política Municipal de Inovação
Aberta - Com o decreto que
institui a Política Municipal de
Inovação Aberta, assinado
hoje, a capital pernambucana
passa a contar com um
instrumento legal que
norteará o fomento de novos
processos colaborativos de
inovação, como é o caso dos
projetos que participaram dos
desafios dos 1º Ciclo de
Inovação Aberta.
Assim, a Política de Inovação
Aberta do Recife busca
estabelecer uma interlocução
direta entre o Executivo
Municipal com os cidadãos,
com as instituições de ensino
e pesquisa, com o setor
produtivo, institutos de
ciência e tecnologia,
organizações da sociedade
civil e outras organizações
governamentais. Tudo isso
com foco em soluções que
tenham relevância pública e
que venham a somar com uma
cidade inteligente e
sustentável, facilitando a
interlocução entre a cidade e
as pessoas.
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Uso da tecnologia para
soluções de desafios que os
recifenses enfrentam,
melhorando o serviço público
ofertado, como, por exemplo,
pela diminuição do tempo de
espera para realização de
consultas e exames médicos.
Com ferramentas digitais
voltadas para esporte,
bem-estar, saúde,
infraestrutura e
desenvolvimento social, a
Prefeitura do Recife
apresentou os projetos
vencedores do 1º Ciclo de
Inovação Aberta e que agora
partem para a etapa de
experimentação. Foram dois
dias de apresentações que
aconteceram no auditório da
Livraria Jaqueira, no Bairro do
Recife. Após o prazo de
experimentação e de
avaliação, o investimento
total será de até R$ 4,2
milhões para produção em
escala. O prefeito do Recife,
João Campos, esteve
presente e assinou o decreto
que institui a Política
Municipal de Inovação Aberta.
As soluções propostas pelas
startups começam a ser
colocadas em prática em um
ambiente reduzido durante
dois meses. Com a evolução
das ações, após validação, os
produtos serão acelerados e
ampliados para demais
regiões da cidade. “O Brasil
inteiro tá vindo olhar esse
Ciclo de Inovação que o
Recife está fazendo, porque
aqui a gente já enxerga os
resultados que vai entregar,
sobretudo em uma cidade do
tamanho do Recife, e poder
traduzir isso na agenda
prática da cidade. Seis
projetos iniciais e com a
crença muito grande de que
esse vai ser um caminho que
vai crescer a cada dia.
Primeiro a responsabilidade
de fazer isso, segundo o
reconhecimento de que os
problemas da cidade não
podem ser objetos de trabalho
apenas da Prefeitura. A
Prefeitura não deve ter
nenhum constrangimento de
compartilhar o problema da
cidade e de chamar quem
topa dar uma solução para
ele. O futuro da gestão
pública, o futuro de qualquer
ecossistema de gestão, passa
por isso, não é só público, mas
privado também”, declarou o
prefeito João Campos.

A EMPREL foi convidada para apresentar as Iniciativas
de Inovação Aberta no Projeto de Imersão em Smart Cities.
O evento foi promovido pelo Parque Tecnológico Itaipu (PTI),
em Foz do Iguaçu.

EMPREL APRESENTA INICIATIVAS
DE INOVAÇÃO ABERTA DO RECIFE
PARA GESTORES DE TODO O BRASIL
experimentação da soluções
na Cidade do Recife. Também
apresentou aos participantes
os benefícios do acordo de
cooperação técnica entre a
EMPREL e o Parque
Tecnológico de Itaipu. Evisson
Lucena, Assessor da
Presidência, apresentou a
iniciativa EITA!Recife,
programa que identifica
desafios da cidade do Recife
e cria um ambiente propício
para realizar conexões
capazes de implementar
soluções inovadoras,
utilizando o novo Marco Legal
das Startups e
Empreendedorismo Inovador.
A participação da Emprel no
evento, permitiu apresentar
os cases de sucesso para
Prefeitos e Gestores públicos,
além da troca de informações
e experiências com os
municípios participantes, que
se interessaram pelos projetos
e prospectaram futuras
parcerias com a EMPREL, a
exemplo do Parque
Tecnológico Itaiupu (PTI).
O evento contou ainda com a

participação de Marcos Pinto,
Diretor de Empreendedorismo
do Ministério de Ciência,
Tecnologia e Inovações, que
apresentou as oportunidades
com uso das novas leis de
contratações, a utilização da
legislação vigente a favor das
prefeituras no
desenvolvimento de cidades
inteligentes e exemplificou o
E.I.T.A!Recife como um caso
de sucesso; Sandra Holanda,
Secretária Nacional de
Mobilidade e Desenvolvimento
Regional e Urbano - MDR, que
apresentou as Linhas de
fomento disponíveis para as
Prefeituras no
desenvolvimento de Smart
Cities; Tiago Chagas, Gerente
de Novos Negócios - ABDI,
Diagnósticos e Indicadores
como Ferramentas que
direcionam para Cidades mais
inteligentes; e Leonel
Rodrigues, do PTI, que
apresentou as ações em
Smart Cities do PTI, Tour Vila
A Inteligente e o Laboratório
Living lab PTI;

PBH/Divulgação

Troca de saberes e
informações com os olhos
voltados para o futuro. A
Emprel marcou presença no
encontro promovido pelo
Parque Tecnológico Itaiupu
(PTI), em Foz do Iguaçu - PR.
Direcionado a gestores
públicos, prefeitos,
secretários e coordenadores
de tecnologia, as imersões
tem como propósito
apresentar as principais
iniciativas em Smart Cities no
Brasil e no mundo,
capacitação na gestão e
governança de projetos em
cidades inteligentes,
qualificação para
compreensão de ações em
cidades inteligentes e o
Programa Vila A Inteligente
em Foz do Iguaçu, umas das
principais iniciativas em
cidades inteligentes no
mundo.
Breno Alencar, Diretor de
Soluções em Tecnologia da
Informação da Emprel,
apresentou o EITA!Labs,
iniciativa de Living Labs no
Recife e os benefícios de

O documento que permite o intercâmbio da tecnologia usada
no GO Recife foi assinado durante o evento Smart Gov Sul,
promovido pela Associação Nacional das Cidades Inteligentes,
Tecnológicas e Inovadoras (ANCITI)

GO RECIFE DE MALAS PRONTAS PARA
BELO HORIZONTE E PORTO ALEGRE
todos os gestores presentes
pela importante iniciativa da
Prefeitura do Recife, que
mostra um excelente e ímpar
case de sucesso de
transformação digital,
empreendedorismo e apoio
aos cidadãos, especialmente
os mais necessitados,
demonstrando o alinhamento
da ação e discurso da gestão,
melhorando e gerando
oportunidades para a
população recifense”.
De acordo com Adriano Faria,
a iniciativa ampliará a oferta
de empregos e cursos na
cidade. “Graças a esta
parceria com Recife,
conseguiremos disponibilizar
muito em breve, uma
ferramenta extremamente útil
para a população. Por meio do
novo portal, as pessoas terão
acesso facilitado para
encontrar as vagas de
trabalho disponíveis na
cidade, acessar os cursos de
qualificação da prefeitura e
de parceiros e os
microempreendedores
poderão divulgar seus
produtos e serviços. Tudo
integrado na mesma
plataforma”, afirmou.
O GO Recife está dentro do
conceito conhecido como
‘‘figital’, ou seja, suas ações
reúnem tanto iniciativas
digitais, como o aplicativo e o
site que vão fazer o match de

empregos e renda na cidade,
como ações e serviços físicos,
os cursos presenciais de
empreendedorismo e
qualificação que serão
disponibilizados por parceiros,
além da Arena GO, local
pensado para reunir os
serviços que auxiliarão os
trabalhadores e
empreendedores a
impulsionar sua carreira.
A plataforma faz uma
releitura das tradicionais
agências de emprego,
trazendo uma versão para o
mundo digital, onde os
trabalhadores autônomos
podem divulgar seu trabalho e
as empresas podem divulgar
suas vagas de emprego. Assim
como é feito aqui no Recife, o
objetivo dessas prefeituras
parceiras, é de também
ofertar vagas de formação,
para aprendizagem ou
aprimoramento, permitindo a
participação de
capacitações, oficinas, cursos
profissionalizantes e
gratuitos, em diversas áreas.
Desta forma, ao procurar um
serviço, o que foi ofertado
será encontrado, e para quem
é autônomo e pretende
empreender, pode acessar a
plataforma, aumentando
assim as oportunidades de
emprego e renda.

Gilberto Luiz

A Prefeitura do Recife, por
meio da Emprel, assinou um
termo de intenções para o
compartilhamento da
plataforma Geração de
Oportunidades - GO Recife,
com as cidades de Belo
Horizonte (MG) e Porto Alegre
(RS). A solenidade, que
aconteceu durante o Smart
Gov Sul, em Porto Alegre,
destacou projetos de sucesso
dos municípios, além de
apresentações de produtos e
serviços de empresas
patrocinadoras. O Smart Gov
Sul foi promovido pela
Associação Nacional das
Cidades Inteligentes,
Tecnológicas e Inovadoras
(ANCITI), nos dias 03 e 04 de
agosto.
O documento foi assinado por
Alonso Silva, Diretor de
Planejamento e Atendimento
ao Cliente da Emprel,
representando o Recife;
Leandro Garcia, presidente da
Anciti e também presidente
da Empresa de Informática e
Informação do Município de
Belo Horizonte (Prodabel);
Adriano Faria, secretário de
Desenvolvimento Econômico
da capital mineira; e por
Letícia Batistela, presidente
da Companhia de
Processamento de Dados de
Porto Alegre (Procempa).
Alonso Silva conta que
recebeu os “parabéns de

O aplicativo oficial da Prefeitura do Recife conta com incrementos
que são feitos com o objetivo de simplificar o acesso do cidadão
aos serviços públicos municipais. No futuro próximo, a Emprel já estuda
a possibilidade de incluir o agendamento online de consultas e exames

CONECTA RECIFE APP TRAZ
NOVAS FUNCIONALIDADES DENTRO
DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE
Facilitar o acesso aos serviços
públicos tornando a
comunicação entre o cidadão
e a Prefeitura do Recife cada
vez mais simplificada. Assim o
Conecta Recife App avança e
amplia os serviços oferecidos
pela Secretaria Municipal de
Saúde que passa a contar
com seis novas
funcionalidades. Dentre as
novidades, o usuário poderá
acompanhar a agenda de
consultas e exames com a
possibilidade de desmarcar ou
solicitar novas datas. A
Empresa Municipal de
Informática (Emprel) é a
responsável pela criação e
manutenção do aplicativo
oficial da Prefeitura do Recife
e o trabalho de incremento
das novas funcionalidades foi
feito em parceria com a
Secretaria de Saúde da
cidade.
Com as novidades será
possível personalizar ainda
mais as informações referente
ao usuário do sistema de
saúde do Recife. Ao entrar no
Conecta Recife App é possível
se identificar por meio de
login e senha. Dentro do
aplicativo basta clicar em
‘Saúde’ e um menu com as
opções será mostrado com as
seguintes novas opções: onde
posso ser atendido; meus
agendamentos; cuidados
covid-19 / influenza; serviços
prestados; rede de

atendimento e é possível tirar
dúvidas com a assistente
virtual SUSi via WhatsApp.
Também é possível navegar e
ter algumas das informações
listadas sem que haja a
necessidade de identificação
do usuário.
“O Conecta Recife vem
aprimorando sempre a sua
carta de serviços
possibilitando que a
tecnologia seja aliada
importante da população,
proporcionando autonomia ao
cidadão. E é também uma
potente ferramenta que
amplia o exercício da
cidadania. Gerar políticas
públicas que estejam
ancoradas em tecnologias
que sejam de fato funcionais,
é um dos nossos principais
objetivos e o aplicativo da
Prefeitura do Recife é um
exemplo disso”, explica
Bernardo D’Almeida,
presidente da Emprel.
No campo ‘onde posso ser
atendido’ é possível escolher
entre situações de urgência e
emergência com a
possibilidade de
direcionamento imediato para
ligação gratuita para o SAMU,
por meio do 192. Em não
sendo necessário o
deslocamento de uma equipe
de saúde, o sistema oferece
ainda a listagem completa
com endereço e mapa das

unidades de urgências
odontológica, adulto,
pediátrica e de fratura ou
contusão. Em ‘meus
agendamentos’ é possível
verificar as marcações de
consultas, que hoje são
enviadas via mensagem de
texto ou por WhatsApp. A
vantagem é que o paciente
passa a ter o registro e
controle das suas idas ao
médico e de exames
realizados. Além disso, a nova
funcionalidade permitirá o
cancelamento em caso de
impossibilidade de
comparecer no dia e hora
marcados, dando a
oportunidade da vaga para
outra pessoa. Também é
possível solicitar o
reagendamento da consulta
ou exame. Nesse caso é
importante lembrar que um
novo agendamento
dependerá da disponibilidade
segundo o Sistema de
Regulação do Sistema Único
de Saúde (SUS).
Fica também disponibilizada
toda a carta de serviços
oferecidos pela Secretaria de
Saúde, com endereços
completos, mapa e a
indicação da unidade de
saúde mais próxima para
atendimento independente de
já ser paciente da Rede
Municipal de Saúde ou não.

Os encontros iniciaram na segunda-feira (22) e seguem até o dia 05
de setembro, no auditório do Empresarial ITBC Softex, bairro do Recife

EMPREL REALIZA CURSO
DE CONSCIENTIZAÇÃO PARA SEUS
FUNCIONÁRIOS SOBRE A LEI GERAL
DE PROTEÇÃO DE DADOS DO BRASIL
A Empresa Municipal de
Informática (Emprel) está
realizando um curso para a
compreensão dos seus
colaboradores sobre a Política
Municipal de Proteção de
Dados. O objetivo é que eles
entendam, de forma rápida e
acessível, a aplicação
prática da conduta Municipal
de Proteção de Dados que foi
editada em consonância
com as diretrizes básicas
expostas na Lei Geral de
Proteção de Dados - LGPD do
Brasil. O curso está sendo
ministrado pelo Analista de
Sistemas, Wilson Sakaki, e
João Anisio, Assistente de
Operações e Monitoramento.
Os encontros iniciaram na
segunda-feira (22) e seguem
até o dia 05 de setembro, no
auditório do Empresarial
ITBC Softex, bairro do Recife.
A LGPD mesmo em vigor
desde agosto de 2020, só
encontrou espaço para sua
difusão após a Pandemia do
Covid-19 ser arrefecida em
2022. Neste ano, a cultura de
proteção de dados vem
ganhando força tanto na

iniciativa privada quanto no
setor
público, e no município do
Recife não poderia ser
diferente. O Recife partiu na
frente e
a gestão atual criou a Política
Municipal de Proteção de
Dados, por meio do Decreto
nº 35.583/2022.
O momento é o de difundir
junto a todos os funcionários
os conceitos, legislação
pertinente, processos e
estrutura de proteção de
dados. Já existe uma Política
Municipal sobre o tema que
foi construída em
consonância com a LGPD,
uma
legislação moderna que visa
garantir que os dados dos
recifenses estarão protegidos
com a devida privacidade que
a legislação determina.
O curso reúne servidores
efetivos e comissionados da
Empresa. Este se trata do
primeiro módulo de uma série
de seis. Inicialmente está
sendo apresentado uma
contextualização histórica da
proteção de dados,

destacando os conceitos
técnicos
iniciais, a conexão com a
legislação atual, os princípios
e as hipóteses legais para
tratamento de dados
pessoais, a responsabilidade
civil dos agentes de
tratamento, as
penalidades pelo
descumprimento da LGPD,
exibindo também a estrutura
da Política
de Proteção de Dados da PCR
(Decreto Municipal nº
35.583/2022), os cuidado com
os
dados informados em redes
sociais, dentre outros
assuntos. Todos os
funcionários da
Emprel participarão do curso.
CRONOGRAMA:
1. Segunda, 22/8 - 9h às 12h
2. Quinta, 25/8 - 9h às 12h
3. Sexta, 26/8 - 9h às 12h
4. Seg, 29/8 - 9h às 12h
5. Quinta, 1/9 - 9h às 12h
6. Seg, 5/9 - 9h às 12h

Rodrigo Loepert/PCR

Emprel participa da 8°edição
da Semana de Inovação 2022 da ENAP

Evento Enap

Maior evento de Inovação pública da América Latina, a 8º edição
da Semana de Inovação 2022, que aconteceu de 8 a 10 de agosto,
contou com a participação da Emprel.
Breno Alencar, Diretor de Soluções em TI da Emprel e Evisson Lucena,
assessor da Presidência, apresentaram o E.I.T.A! Recife - iniciativa
que propõe desafios públicos de fomento à Inovação Aberta.
Rafael Figueiredo, CTO da Prefeitura do Recife e vice-presidente
da Emprel, também palestrou, com participação no painel
" Tempo de cooperar para inovar".
O encontro aconteceu no cinema da Fundação Joaquim Nabuco
(Fundaj) e no Porto Digital.

Reprodução/internet

Emprel coopera na recuperação de mais
de R$ 82 milhões em créditos da Dívida
Ativa Tributária em 2022

Dívida Ativa Tributária

A Emprel é responsável pela geração dos créditos municipais
oriundos de tributos e autuações fiscais tributárias e não tributárias
comandadas pelos órgãos lançadores da Prefeitura. E depois
acompanha os créditos do Município até sua extinção, com ações
de cobrança, lembretes, oferecendo facilidades para o contribuinte
em pagar, firmando convênios e apoiando as ações gerenciais
e legais solicitadas. Arrecadando e contabilizando todas as receitas
para que a Prefeitura possa utilizar em benefício da população.
As equipes da Diretoria de Soluções em Tecnologia da Informação
1 detém os sistemas principais que possibilitam o aporte
da arrecadação tributária, evidentemente com a ação
dos nossos usuários gestores na Secretaria de Finanças
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