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A Empresa de Informática do Recife
(Emprel) presta serviços em TIC há
mais de 50 anos e, durante esse longo
tempo, participou com sucesso de
inúmeros projetos de Transformação
Digital para o Recife. Temos uma

PALAVRA DO
PRESIDENTE

Eugênio José Batista Antunes
Diretor - Presidente da EMPREL

imagem de empresa responsável que
apresenta soluções robustas, perenes
e comprometidas com a cidade, e
este relatório é uma oportunidade de
mostrar e reforçar isso, de forma ainda
mais ampla e clara. Apresentar, mesmo
que resumidamente, as contribuições
que a EMPREL entregou durante
este período faz com que tenhamos
um diálogo mais transparente com

Prezados clientes, parceiros

todos os públicos que se relacionam

colaboradores e amigos,

conosco, incluindo parceiros, clientes

Estamos passando por um momento
de muitas mudanças, mas também de
grande evolução baseada fortemente
no

emprego

de

Tecnologia

da

Informação e Comunicação (TIC). Todos
nós estamos vivendo um período

e colaboradores. O entendimento de
nossos impactos na cidade do Recife,

em seu alicerce fez história quando
operou o primeiro computador do
Estado de Pernambuco, e que neste
momento se prontifica renovada para
execução dos inovadores projetos de
Transformação Digital que a cidade
demanda.
O mesmo orgulho que nos move a
apresentar nossas ações e resultados
impactantes

nos

leva

também

a

enaltecer a conquista de uma nova sede
no ambiente de um dos maiores parques
tecnológicos do Brasil, o Porto Digital.
Conquista que vem acompanhada do
anúncio do novo Datacenter TIER III da
Emprel, que será instalado em espaço
da própria Prefeitura do Recife, selando
o elo do futuro desta empresa com a
própria Cidade do Recife.

mais do que um retrospecto de um

A cada profissional desta empresa que

árduo trabalho, é a base para alavancar

contribuiu com os avanços e conquistas

nossas ações futuras ainda mais

apresentadas

transformadoras.

meus sinceros agradecimentos pelo

neste

relatório,

os

empenho e a dedicação empregadas,

histórico de aprendizado, de revisão de

Ao longo desses anos em que

nossas prioridades; de muitos desafios

presidi a Emprel, me deparei sempre

com nossos negócios e, sobretudo, de

com o desafio de colocá-la em um

preocupação com o próximo e com

patamar superior de prestação de

o espaço em que vivemos. Esse é o

serviços. Tive a honra de conduzi-

contexto em que completamos o fim

la durante oito anos ininterruptos

E que venham os próximos desafios,

de um ciclo de gestão e nos lançamos

e de participar da passagem do

pois são eles que nos fazem crescer.

para um novo momento.

cinquentenário de uma empresa que

Parabéns, Emprel !

7

dignas

de

orgulho,

e

os

meus

afetuosos votos de um futuro com
novas conquistas e sucessos pessoais
e coletivos.
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NOVOS CONTRATADOS
E REALIZAÇÃO DE
CONCURSO PÚBLICO

Competências, sendo realizada para
ambos os planos.
No Acordo Coletivo 2019/2020, foi
negociada uma unificação de faixas

Durante a gestão, foram contratados, ao todo, 39 novos
analistas de sistemas, de suporte e organizacionais para a
Emprel - Empresa Municipal de Informática. Os profissionais
foram aprovados em um concurso realizado em 2012.
Os

analistas

de

sistemas

foram

salariais, para que os dois planos
ficassem mais quantitativos. Ainda
continuam em vigor os dois planos,
porém, com essas unificações, trata-se
apenas de nomenclatura.

contratados para desenvolver novos
softwares para diversas áreas das

IMPLANTAÇÃO DO
PGDE – PROGRAMA
DE GERENCIAMENTO
DO DESEMPENHO DO
SERVIDOR

Secretarias, ampliando a atuação da
empresa dentro da PCR. Por sua vez,
os de suporte cuidam da infraestrutura
dos sistemas a partir da retaguarda de
bancos de dados, e os organizacionais
atuam na área administrativa do órgão.
Em dezembro de 2019, a EMPREL
realizou o seu concurso público, com
o objetivo de preencher nove vagas
para os seguintes cargos: Assistente
de Operações e Monitoramento (2);
Analista de Infraestrutura e Suporte (2);
e Analista de Sistemas (5), com carga
horária de 40 horas semanais ou em
escala de 12x36h e remuneração que
varia de R$ 2.775,43 a R$ 4.652,53. Há
vagas disponíveis para pessoas com

A Emprel realiza avaliação de desempenho semestral de seus
profissionais, com base em Metas e Competências. O Plano de
Gestão de Pessoas por Competências tem como principal objetivo
a avaliação do desempenho dos profissionais e sua capacitação
nas competências e nas atividades sob sua responsabilidade. As
avaliações de desempenho servem também como base para o
incremento salarial do profissional, desde que haja verba destinada
e aprovada para tanto.
Benefícios do Plano de Gestão de Pessoas por Competências:
•

Incentivar o aprendizado contínuo

deficiência.

e

Por conta da pandemia do Covid-19, a

comprometimento

desenvolvimento, vinculado aos
objetivos estratégicos da Emprel;
•

Gerenciar

e

investimentos

UNIFICAÇÃO DAS FAIXAS
SALARIAIS DOS PLANOS
DE CARGOS E CARREIRAS

otimizar
em

gestão

os
de

pessoas;
•

Alinhar

as

estratégias

de

recursos humanos às estratégias
organizacionais,

Não houve unificação dos planos, a

aproximando

a área de Desenvolvimento de

não ser quando da implantação do

Pessoas às áreas de negócios;

PGDE, Programa de Gerenciamento
do Desempenho do Servidor, que,

dos

profissionais com relação ao seu

contratação dos novos funcionários foi
suspensa.

o

•

Possibilitar o planejamento do

em negociação com o Sindicato e a

quadro

Comissão de Funcionários, foi aceito

necessidades de curto e longo

que os empregados realizassem a

prazos,

avaliação proposta por Gestão das

capacitação e de reconhecimento

10

de

pessoal,

gerando

prevendo
ações

de
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para as competências relevantes
para a Empresa;
•

RESIDÊNCIA EM
SOFTWARE

Oferecer alternativas de evolução
profissional,

construídas

para atender à dinâmica e às
necessidades
baseadas

da
nas

Empresa,
atribuições,

competências e metas definidas
pela Emprel;
•

Permitir uma melhor orientação
dos investimentos em Gestão
de

Pessoas,

principalmente

nos processos de capacitação,
recompensa e avaliação;
•

Proporcionar
possibilidades

maiores
de

crescimento

profissional, com regras claras de
movimentação e reconhecimento,
de acordo com o desempenho na
entrega dos produtos relacionados

Realização, em outubro de 2020, do

software, dar aos alunos participantes

projeto intitulado Programa Residência

a oportunidade de vivenciar um

Propiciar uma maior equidade

em Desenvolvimento de Software

ambiente empresarial, frequentando

salarial.

Emprel-UFPE, por intermédio de uma

uma empresa real, tendo contato com

parceria entre a Empresa Municipal de

problemas reais e times profissionais

Informática (Emprel) e a Universidade

de desenvolvimento de software, e

Federal

de resolver problemas reais de um

às competências e atribuições;
•

AMPLIAÇÃO DO PLANO
DE SAÚDE PARA TODOS
OS FUNCIONÁRIOS
Em setembro de 2013, a Emprel ampliou
o benefício do Plano de Saúde para todos
os empregados, com a extensão do direito
para

os

empregados

dos

concursos

públicos de 2007 a 2012, bem como para
os cargos comissionados.

de

Pernambuco

(UFPE),

com a interveniência administrativo-

segmento

financeira da Fundação de Apoio

a uma ou mais áreas temáticas

ao

relacionadas com gestão pública

Desenvolvimento

(FADE),

da

UFPE, baseada na Lei de Inovação. O
projeto objetiva capacitar os alunos
participantes em novos métodos e
tecnologias de desenvolvimento de

organizacional

(ligado

municipal) por meio da tecnologia.
Emprel e UFPE assinam acordo
de parceria para Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação.

AMPLIAÇÃO DA PLR – PARTICIPAÇÃO
DOS LUCROS E RESULTADOS
O Programa de Participação nos

Com base no cumprimento de regras

Todos os empregados lotados na

Lucros e Resultados - PLR visa

preestabelecidas e no percentual de

Emprel e Agência Emprel estão aptos

estimular os empregados da Emprel

atingimento das metas, os empregados

a participar do programa mediante

a seguirem os métodos-padrão de

se habilitam a receber um recurso

o

registro de atividade e atingirem

financeiro extra, a título de participação

constantes da Resolução de Diretoria

metas estabelecidas pela Empresa.

nos resultados da Empresa.

nº 003/2015.

11

preenchimento

dos

requisitos
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PORTO EMPREL
Inaugurado em 17 de dezembro de

de seis pessoas e uma equipe volante

2013 e encerrado em abril de 2020, um

de 15 profissionais. A entidade ficou

posto avançado da Emprel - Empresa

responsável pela atuação em Business

Municipal de Informática, localizado

Intelligence e geoprocessamento.

no empresarial ITBC, na Rua da Guia,
Recife Antigo, intitulado Porto Emprel.
Com ele, a entidade atuou de maneira
mais

integrada

estreitando

a

ao

Porto

comunicação

Digital,
para

desenvolver políticas públicas visando
melhorar a vida dos recifenses.
O Porto Emprel teve uma equipe fixa

ADEQUAÇÃO À LEI
13.303/2016

A iniciativa ampliou a atuação do órgão
com seus clientes e usuários em geral,
tendo como foco a informação para
promover soluções de TI, facilitados
agora pela aproximação física.
Descerramento da placa de
inauguração do escritório
Porto Emprel.

Posteriormente,

considerando

a

necessidade de adequação de suas
normas à Lei Federal 13.303/2016,
a Emprel editou e publicou novo
estatuto na data de 20 de fevereiro de
2019, mediante o Decreto Municipal n.
32.181/2019.
Por último, em abril de 2019, foi editado
e publicado novo Regimento Interno da
Emprel, que tem por finalidade definir
a administração e o funcionamento
da Empresa, fixando características e

Tendo em vista o disposto no Art. 40 da

objetivos, diretrizes básicas de ação e

Lei Federal nº 13.303/2016, a Emprel

recursos financeiros utilizados, tudo

editou e publicou, em 29 de junho de

em conformidade com a Lei de Criação

2018, seu Regulamento Interno de

da Emprel, seu novo Estatuto Social,

Licitações e Contratos, cuja íntegra do

Regulamento de Pessoal, Resoluções

documento e seus anexos foi publicada

de

também no Portal da Empresa.

aplicáveis.

12

Diretoria

e

demais

normas
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EMPREL VOX
O coral da Empresa Municipal de
Informática do Recife nasceu no dia
2 de julho de 2013, por uma iniciativa
dos funcionários que sonhavam em
ter na empresa um grupo artísticosócio-cultural que os unisse em uma
atividade agradável, inclusiva e que
representasse a Instituição em eventos.
Componentes do coral
ao lado da sua maestrina
Regilene de Souza Lima.

Apresentação do coral
na inauguração do
Porto Emprel com a
presença do Prefeito
do Recife.

Desde então, o grupo tem feito

Religare Cânticus, em 2018 e 2019, na

apresentações e recitais dentro e fora

cidade do Recife. Já estava preparando

da Empresa. Em 2014, o Coral Emprel

uma apresentação para abril de 2020

Vox realizou seu primeiro Recital

quando, infelizmente, veio a pandemia

Erudito, no Teatro Apolo. Em 2015, fez

e mudou os planos, impedindo a

um Recital Popular e apresentações

aglomeração para os ensaios.

no Hospital do Câncer, na Prefeitura
do Recife e exibições festivas na
Emprel. Fez também apresentações
natalinas em igrejas, praças e abrigos
na cidade, levando a música como
alento a pessoas carentes, na maioria
das vezes abandonadas por familiares.
Participou do XI, XII e XIII FEREC
(Festival de Coros do Recife), do XVI
Encontro de Corais de Música Sacra e

Criado a partir da iniciativa dos
funcionários, em 2013, o Coral
Emprel já se apresentou em
recitais dentro e fora
da Empresa

Erudita, na quaresma, e do XVI e XVII

13
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GALERIA DE
FOTOS E EVENTOS
CORPORATIVOS

1
1.

45ª edição do Seminário
Nacional de TIC para a Gestão
Pública -SECOP - PE 2017.

2.

Innovation Meeting Nordeste
- Pernambuco 2018.

3.

72o. Reunião Geral da Frente
Nacional de Prefeitos - Rio de
Janeiro 2017.

4.

VIII Fórum da Internet do
Brasil - Goiânia 2018.

2

14
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3

5.

Container of Ideas Red Hat Recife.

6.

XI Edição da WTICFES Workshop de Tecnologia da
Informação e Comunicação das
Instituições Federais de Ensino
Superior do Brasil - Recife 2017.

7.

XI Edição da WTICFES Workshop de Tecnologia da
Informação e Comunicação das
Instituições Federais de Ensino
Superior do Brasil - Recife 2017.

4

5

6

7

15
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8

9

10

11

12

13

14

15

16

8

Carnaval

9

Comemoração dos 45
anos da Emprel

10

Dia das Mães

11

Dia dos Pais

12

Natal

13

Plantação de mudas

14

Evento Open Data Day

15

Reunião DAF

16

Reunião de Gestores

17

Reunião de Gestores no
Porto Emprel

18

Reunião para mudança
da sede

17

18

16
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SELO DE QUALIDADE CMMI
E MPS.BR INTERNACIONAL
(CMMI) E NACIONAL (MPS.BR)

Emprel recebe certificados
internacionais CMMI nas
áreas de desenvolvimento
e serviço

A

partir

das

diretrizes,

ações

e

A

CMMI

é

uma

certificação

propostas que integram o Programa

desenvolvida

de Governo da gestão municipal,

norte-americana

em especial no capítulo referente à

existe há 20 anos e é referência para

Profissionalização

as empresas de tecnologia de todo o

da

Gestão,

que

preconiza a “implantação de um
modelo de gestão profissionalizado –
Investimento na profissionalização de
gestão pública como forma de otimizar
o uso dos recursos e garantir a entrega
dos bens e serviços à população”,
a Emprel propôs e pactuou com a
Gestão Municipal a meta “Reestruturar
o

Processo

de

Desenvolvimento

de Software”, que culminou com a
conquista de três certificações de
qualidade, duas internacionais e uma
nacional: CMMI-DEV Nível 3 (0 a 5),
CMMI-SVC Nível 2 (0 a 5) e MPS.Br
Nível C (G a A).

pela

Universidade

Carnegie

Mellon,

mundo.
O Modelo CMMI ajuda as organizações
a otimizar seus processos por meio
de indicações de um conjunto de
práticas organizacionais. O Capability
Maturity Model Integration é um
quadro de melhoria de desempenho
de classe mundial para organizações
competitivas que desejam alcançar
operações

de

alto

desempenho.

Empresas de 94 países já utilizam
o CMMI para elevar o desempenho,
os modelos do instituto já foram
traduzidos para 10 idiomas e 11
governos

ao

redor

do

mundo

investem na certificação para apoiar o
desenvolvimento econômico dos seus
países.
O MPS.Br serve como um selo que
indica o nível de maturidade da empresa
em relação às práticas relacionadas ao
desenvolvimento de software.
Com o projeto, a Emprel adotou
métodos

ágeis

no

processo

de

desenvolvimento de software (Scrum)
e software de gestão de projetos
(Redmine).

17
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CONECTA
RECIFE WIFI
São 176 pontos de acesso em 40
bairros da cidade.
Há pontos outdoor, em praças,
parques e lugares de grande
circulação, e pontos indoor em postos
de saúde, escolas e equipamentos da
administração municipal.

O Recife é um dos principais polos de
inovação e tecnologia do Brasil e o
maior do Norte e Nordeste. O Parque
Tecnológico, concentrado no Porto
Digital, coloca nossa cidade no mapa
global de inovação, e a Prefeitura do
Recife tem isso na sua estratégia de
cidade. Para incluir toda a população
nesses avanços, a cidade dispõe de um
amplo programa de acesso gratuito à
internet, com média de 8.700 usuários
por dia, em 176 pontos de conexão
distribuídos em 40 bairros e 86
localidades por toda a cidade. Recife
Antigo e orla de Boa Viagem, entre
outros pontos turísticos, além dos
Compaz, mercados, parques, praças,
unidades

de

saúde,

comunidades

Ilha de Deus e USF Vila da União, são
exemplos de pontos contemplados.

preparado para as novas demandas
que requeiram troca de informações
em tempo real, como redes sociais,
ensino a distância, videoconferência,
telefonia e outras aplicações em
benefício da educação, da saúde e da
segurança dos recifenses. Além disso,

Esse programa inovador possibilita a

pode proporcionar o desenvolvimento

navegação pela internet a todos que

socioeconômico e cultural de cada

tenham condições de se conectar,

localidade

inclusive

o

ao

ar

livre,

enquanto

pacto

atendida,

fortalecendo

federativo

determinado

aproveitam os encantos da cidade,

pela Constituição Federal, com a

seja por lazer ou trabalho. Em média,

modernização

navegam por dia 8.700 usuários. O

esfera municipal de governo. Existem

tempo de navegação é de duas horas,

indicativos que apontam o sucesso da

podendo o usuário se reconectar após

implantação do Conecta Recife e abre

esse período.

novos paradigmas de comunicação e o

A

infraestrutura

implantada

no

de

comunicação

projeto

“Conecta

EMPREL ATENDE

administrativa

da

ideal de inclusão digital, que é realidade
na cidade do Recife.

O serviço Emprel Atende teve início em
fevereiro de 2015, profissionalizando
o serviço de atendimento aos seus
clientes, seja por via remota ou pelo
atendimento presencial. Desde sua

Recife - Internet para Todos” é de

Entre outras iniciativas tecnológicas,

implantação, já fez mais de 165.000

alto desempenho e confiabilidade.

o Conecta Recife levou a capital

atendimentos e atualmente atende a

São 5Mbps disponíveis por conexão,

pernambucana a ser reconhecida como

uma média de 27 mil chamados por

capazes

a cidade mais conectada e inteligente

ano, dentro de uma lista de 2.042

do Nordeste, de acordo com o Ranking

serviços catalogados, com índices de

ConnectedSmartCities.

satisfação acima de 89%.

tecnologias

de

suportar

emergentes

diversas
de

voz,

dados e vídeo sobre IP. O projeto está

20
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LEI DE ACESSO À
INFORMAÇÃO - LAI
A Lei de Acesso à Informação (Lei
12.527, de 18 de novembro de 2011)
disciplina os procedimentos a serem
observados

pela

União,

PORTAL DE DADOS
ABERTOS

Estados,

Distrito Federal e Municípios, com
o intuito de garantir o acesso fácil
e desburocratizado a informações
públicas que não sejam sigilosas.
Prevê a referida lei que os órgãos e
entidades públicas estão obrigados
a

disponibilizar

em

portal

da

internet diversas informações de
interesse

público

(Transparência

Ativa), permitindo, ainda, que dados
específicos sejam disponibilizados
mediante

requerimento

específico

(Transparência Passiva).

a Emprel e a Controladoria Geral do
Município – CGM desenvolveram o
Portal de Dados Abertos e o Portal
Transparência,

informações
municipais,
contratos,

que

sobre

os

contêm

servidores

receitas,
saúde,

despesas,

educação

e

despesas contábeis. Desse modo,
são
para

viabilizadas
o

cidadão

entre a Prefeitura do Recife e o Foreign

dados com alta granularidade acessível

and Commonwealth Office, do Reino

por computadores, viabilizando que

Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do

a sociedade produza informação e

Norte. A capital pernambucana foi

conhecimento,

tendo

é avaliado como um dos melhores

Visando beneficiar a sociedade e
a

própria

administração

e transparência levaram o Recife a
fechar um importante convênio com o
governo britânico para cooperação de

às ações desenvolvidas por meio do
acesso e sistematização dos dados
abertos do Município e estimular ainda
mais a interação da sociedade com a

diferentes áreas da
administração pública
municipal.

dispor,

proporcionando um canal simples
de

Dados Abertos. O objetivo é dar escala

de dados das mais

que o cidadão solicite informações

eficiente

Transparência e na Plataforma de

São 118 conjuntos

a

Transparência oferta um canal para

e

Geral do Município, no Portal da

acesso às informações públicas.

de forma automática, o Portal da

seu

em parceria com a Controladoria

Prefeitura, por meio da facilidade do

Além de informações disponíveis

ao

trabalho já desenvolvido pela Emprel,

dados abertos. O acordo foi firmado

Transparência Ativa da LAI.

estão

selecionada para o fundo em função do

desenvolvimento e sistematização de

informações
acompanhar

pública,

iniciativas ligadas à inovação, tecnologia

com grande êxito o capítulo da

não

fonte

os dados municipais. Ele também

gestão municipal, que implementa

que

como

portais de dados abertos do Brasil.

Para o completo atendimento à LAI,

da

O Portal de Dados Abertos apresenta

Transparência

Passiva. Desde o lançamento, o
Portal da Transparência do Recife
é considerado um dos melhores
do Brasil por diversas entidades
avaliadoras.
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PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA

HACKER CIDADÃO
E GOV IN PLAY

O Portal da Transparência contém
informações

dos

servidores

municipais,

receitas,

despesas,

contratos,
despesas

saúde,
contábeis,

informações

para

educação

e

viabilizando
o

cidadão

acompanhar a gestão municipal. Além
de informações disponíveis de forma
automática, o Portal da Transparência
oferta um canal para que o cidadão
solicite informações que não estão
disponíveis. Desde o lançamento, o
Portal da Transparência do Recife é
reconhecido como um dos melhores
do Brasil por diversas entidades
avaliadoras.

Aliada ao Portal de Dados Abertos,
a Prefeitura do Recife promoveu

OUVIDORIA

8

edições

maratona

do
de

Hacker

Cidadão,

programação

para

desenvolvimento de aplicativos para
web e celulares. A primeira delas foi
realizada em 2013, para estimular
e engajar a população na produção
de soluções baseadas nos Dados
Abertos.

Cidadãos e servidores municipais

Idealizado pela Emprel, em parceria

contam com o Portal da Ouvidoria

com a ATI (Agência de Tecnologia

como instrumento de gestão pública

da

e participação popular. Nele, podem

Pernambuco), o Gov in Play, em suas

realizar manifestações de informações,

duas edições o evento estimulou e

reclamações, solicitações, denúncias,

promoveu o debate sobre Inovação

sugestões e elogios, contribuindo para

no Setor Público, dentro das ações

a melhoria da eficiência das políticas e

promovidas pela Prefeitura do Recife

do serviço público.

no Rec’n’Play.

Informação

do

Estado

de

Participação dos eventos Gov
in Play (2019), Hacker Cidadão
3.0 (2015) e Hacker Cidadão 2.0
(2014) respectivamente.
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SECRETARIA DE
FINANÇAS
PORTAL DE FINANÇAS

DEOPI - DECLARAÇÃO
ELETRÔNICA
DE PROCESSOS
IMOBILIÁRIOS

NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS

A ampliação do acesso à emissão
da
os

No Portal de Finanças, o contribuinte

contingente

beneficiando toda a população.
SERVIÇOS MAIS ACESSADOS
ENTRE 2017 A 2020: (ALGUNS
NÚMEROS)
•

Extrato de Débitos - IPTU E
TAXAS, com 1.154.633 acessos

•
•
•

•
•

legalização

Nota Fiscal Eletrônica e 271 milhões
de notas fiscais emitidas.

Todas as operações de transmissão
de imóveis situados no Recife são

A Arrecadação própria municipal

informadas à Secretaria de Finanças
pelos oficiais de registro de imóveis,
por

intermédio

da

Declaração

Abertura de Processos, com

arquivo eletrônico.
A ação permite que a Secretaria de
Finanças

tome

conhecimento

de

todos os fatos geradores do Imposto
sobre Transmissão de Bens Imóveis
(ITBI). Dessa forma, a PCR será

Imobiliários, com 86.127

informada

acessos

de compra e venda registrada em

Certidão Negativa de Débitos

cartório e verificará se o recolhimento

de

qualquer

processa a extinção dos créditos
tributários

não

tributários,

recolhimento

e

de

taxas

contribuições,

bem

como

e
a

prestação de contas aos órgãos
arrecadadores. Diversas ações de

Certidão Negativa de Débitos

operação

modernização foram realizadas
no período de 2014 a 2020, tais
como

transmissão

automática

dos

e

recepção

pagamentos,

incluindo os créditos do Simples
nacional e SIAFI e ainda recepção
por rajada pelos principais bancos,
tratamento
de

de

documentos

arrecadação

Mercantis, com 141.129 acessos

do ITBI foi feito de forma correta.

Emissão de DIM, com 20.696

De 4/2015 a 10/2020

sistemas

acessos

a

ARRECADAÇÃO
ON-LINE

forma automática.

(DEOPI), e enviadas por meio de

com 326.722 acessos

•

dos cartórios, com integração de

com 548.504 acessos

Cumprimento de Exigências,
•

Atualização dos registros de imóveis

Eletrônica de Operações Imobiliárias

Acompanhamento e

empreendedores,

para

mil contribuintes autorizados a emitir

Extrato de Débitos - Mercantil,

116.134 acessos

e

individuais,

pessoas. Até o momento, existem 60

viabilizando

das políticas públicas municipais,

autônomos

fiscal e formalização desse grupo de

para a regularização fiscal e redução
recursos financeiros para execução

de

contribuindo

o acervo também pode contribuir
inadimplência,

profissionais

para

de nota fiscal para um enorme

relacionadas

a assuntos tributários. Além disso,

da

Eletrônica,

simplificou o processo de emissão

de serviços digitais, que viabiliza e
demandas

Fiscal

microempreendedores

pode contar com um vasto acervo
simplifica

Nota

rejeitados,

apropriação de pagamentos dos
extras

tributários

e,

•

45.231 Operações Averbadas

finalmente, o Módulo de Recepção

Emissão de CIM, com 34.280

•

Média de 23 Averbações /Dia

e

acessos

•

Média de 685 Averbações / Mês

Débito Automático.
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INTEGRAÇÃO COM
A REDESIM
A

implantação

da

Plataforma

REDESIM, em parceria com a
Junta Comercial do Estado de
Pernambuco - JUCEPE, é uma
iniciativa

que

veio

negócios e do empreendedorismo
na cidade do Recife, simplificando
os procedimentos e reduzindo
tempo

para

abertura

de

empresas na cidade. O sistema
foi implantado em 2016, em um
projeto patrocinado pela Secretaria
de

Finanças

e

2017

2018

2019

2020

Viabilidades aprovadas sem restrição

8.705

25.196

25.477

18.039

Viabilidades aprovadas com restrição

232

1.491

1.699

890

Viabilidades
negadas

814

1.601

1.139

829

LEGALIZAÇÕES

2017

2018

2019

2020

Empresas abertas

1.381

5.915

6.803

5.143

Empresas baixadas

1.234

4.181

9.887

8.140

Atualizações

4.809

19.309

23.124

11.840

Alvarás provisórios

2.536

11.997

12.637

9.183

contribuir

para a melhoria do ambiente de

o

VIABILIDADES

Secretaria

de

Mobilidade e Controle Urbano.

PROCURADORIA DA FAZENDA
MUNICIPAL
AJUIZAMENTO
DIGITAL DOS
PROCESSOS
TRIBUTÁRIOS

NOVA CARTA
DE CITAÇÃO EM
CONVÊNIO COM
O TJPE

Integração

Criação

on-line

com

de

um

modelo

o Tribunal de Justiça de

de

Pernambuco (TJPE) para

Petição, Certidão de Dívida

registrar o ajuizamento de

Ativa,

Certidões de Dívida Ativa.

Arrecadação Municipal e

Esse processo torna as

Carta de Endereçamento ao

cobranças dos débitos mais

Contribuinte, com citação

eficazes e mais eficientes.

postal por AR Digital nos

Processos Ajuizados
por Ano
2013 - 31.992
2014 - 48.497
2015 - 26.382
2016 - 71.940
2017 - 9.980
2018 - 74.820
2019 - 20.044
2020 - 18.456

documento

contendo

Documento

de

moldes dos Correios, para a
integração das informações
de retorno ao TJPE.

INTEGRAÇÃO DAS
CERTIDÕES DE
DÍVIDA ATIVA COM
O SISTEMA DE
AUTOMAÇÃO DA
PGM.NET
Informações de todas as
CDA (Certidão de Dívida
Ativa)

existentes

no

âmbito municipal e suas
atualizações,

visando

integrá-las com o TJPE
(Tribunal
de

de

Justiça

Pernambuco),

possibilitando

vêm
melhor

acompanhamento

Quantidade de Cartas
enviadas com novo
formato:

das

Procuradorias

aos

processos dos contribuintes

2017 - 25.067
2018 - 35.652
2019 - 55.212
2020 - 50.681

e seus encaminhamentos.
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CTTU – AUTARQUIA
DE TRÂNSITO E
TRANSPORTE
URBANO

LICENCIAMENTO
DIGITAL –
URBANÍSTICO,
AMBIENTAL E
SANITÁRIO
Empreendimentos para a cidade,
gerando emprego e renda para a
população, são o principal objetivo
do Licenciamento Municipal 100%
Digital. Abrangem, em seu escopo,
o

licenciamento

urbanístico,

ambiental

e

momento,

ingressaram

processos,

sanitário.
e

40.000

Até

o

43.000
foram

concluídos de forma 100% digital,
com redução de até 90% no tempo
de concessão da licença municipal.
Essa atividade contribui para que a
cidade do Recife seja atrativa para
novos empreendimentos.

BATE PRONTO
– REGISTRO DE
ACIDENTES DE
TRÂNSITO
Em caso de acidente de trânsito, os
motoristas, motociclistas, ciclistas
e pedestres contam com o Bate
Pronto, sistema para registro e
acompanhamento de relatos de
acidentes de trânsito sem vítimas.
Ao final do processo, o cidadão tem
acesso ao Registro de Acidente de

De 17/7/2020 a
29/10/2020
Relatos que geraram
831 acidentes
Média de 280
Relatos / mês
Média de 240
Acidentes / mês

Trânsito, de forma on-line. Trata-se
de uma iniciativa que contribui para
a fluidez e a segurança no trânsito.

SISTEMA MUNICIPAL
DE CONTROLE DE
TRANSPORTE
O Sistema Municipal de Controle de

Com a plataforma ligada à internet,

Transporte - SCTR foi desenvolvido

o SCTR pode oferecer serviços aos

visando ser facilmente adaptável

motoristas

a

que

autorizatários de modo que estes

venha a ser gerido pela CTTU,

não precisem comparecer ao balcão

mediante

de atendimento da CTTU, facilitando

qualquer

outro

poucas

modal

configurações

disponíveis no próprio sistema.
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EDUCAÇÃO
MATRÍCULA
ON-LINE

DIÁRIO DE
CLASSE

Alunos, pais e responsáveis realizam o processo de

Os professores, por sua vez, contam com o sistema de

matrícula e ingresso de novos alunos na Rede Municipal

Diário de Classe On-line, para registro das atividades

de Ensino, fazendo uso do sistema de Matrícula On-

pedagógicas de forma 100% digital, agilizando o

line. Neste ano de 2020, foram matriculados 15.268

processo de ensino e aprendizagem.

novos alunos nas escolas municipais.

SISTEMA DE
GESTÃO ESCOLAR

O Sistema de Gestão Escolar abrange os cadastros e a gestão das unidades
da Rede Municipal de Ensino, assim como professores, alunos e turmas.
Está, também, sob sua responsabilidade o envio das informações cadastrais
ao MEC, para a formulação do Censo Escolar. A Rede Municipal de Ensino
é composta por 368 unidades, contemplando, aproximadamente, 92.000
alunos, distribuídos em cerca de 4.800 turmas, e conta ainda com um
efetivo de mais ou menos 22.000 professores ativos.
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A Rede Municipal
de Ensino é
composta por
368 unidades,
contemplando,
aproximadamente,
92.000 alunos,
distribuídos em
cerca de 4.800
turmas
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SAÚDE
SOLUÇÃO DE
GESTÃO DE
TERRITÓRIO
(ACS DIGITAL)

PSAM DIGITAL
(PROGRAMA DE
SAÚDE AMBIENTAL
DIGITAL)

Implantação de Sistema de Gestão

de saúde da população, permitindo

de Território, integrado ao e-SUS AB

a coleta com instrumentos digitais

(ACS Digital), que visa informatizar o

(mobile),

trabalho dos Agentes Comunitários

compartilhamento e monitoramento

de

fornece

de informações, que geram dados

necessários

para apoiar as ações da Secretaria

os
para
de

O combate à epidemia da dengue,
zika e chikungunya conta com
forte

apoio

informação

da
e

tecnologia

Saúde.

Para

isso,

instrumentos
suporte
mapeamento

das
do

atividades

organização,

análise,

de Saúde do Recife.

território

(condições de vida, necessidades

O prefeito Geraldo Julio e o secretário de

de saúde e riscos coletivos) e de

Saúde, Jailson Correia, lançaram o aplicativo

avaliação do impacto das políticas
de saúde, bem como sobre os níveis

desenvolvido pela Emprel para agentes
de saúde mapearem focos dos mosquitos
transmissores de doenças

da

comunicação,

por meio do sistema de Saúde
Ambiental Digital (PSAm Digital).
Compõe-se de aplicativo mobile

CONTROLE DO CENTRO DE
TESTAGEM E ACONSELHAMENTO

para eficientizar a ação de vistoria
dos Agentes de Saúde Ambiental,
Sistema da Retaguarda, Painel de
Indicadores e Robô, para captura
de imagem e contagem automática
dos

ovos

depositados

nas

armadilhas que são distribuídas na

O sistema busca registrar as informações e perfis dos pacientes que

cidade (ovitrampas), fazendo uso

realizam exames de DST, armazenando os resultados dos exames e

de inteligência artificial.

gerando relatórios com esses resultados.
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INFRAÇÕES NÃO
TRIBUTÁRIAS

PROUNI DIGITAL

Defesa e Promoção dos Direitos
da Criança e do Adolescente. O sistema contemplou 1.144.057 eleitores habilitados para votar, distribuídos em 389 urnas eletrônicas,
dos quais foram votantes 58.084
eleitores. De um total de 95 candidatos habilitados, foram eleitos
os 40 conselheiros tutelares, distribuídos em 8 conselhos situados
nas seis regiões político- adminis-

O sistema do PROUNI tem como meta

trativas da cidade do Recife.

efetuar o processo seletivo a cada semestre objetivando conceder bolsas
de estudos universitárias integrais a
O Sistema de Gestão das Infrações

estudantes residentes e domiciliados

Extra- Tributárias foi desenvolvido

no Município do Recife, sem diploma

com o objetivo de contribuir para

de nível superior. Tal concessão é feita

uma cidade mais saudável e com

para alunos de cursos presenciais de

melhor qualidade de vida para a po-

graduação e de cursos sequenciais

pulação. O aludido sistema padroni-

de formação específica, oferecidos

za e organiza o processo de fiscaliza-

por instituições privadas de educação

ção no que se refere às legislações:

superior situadas na cidade.

ambiental, urbanística, sanitária, resíduos sólidos, manutenção das vias
públicas e defesa do consumidor.

QUALIFICA
RECIFE

CONFERÊNCIAS
MUNICIPAIS,
PLENÁRIAS E
RECIFE PARTICIPA

Em meio a tantas linhas de atuação
da Emprel no desenvolvimento de

ELEIÇÕES DOS
CONSELHOS
TUTELARES COMDICA

soluções de TI para o Poder Público
Municipal, figuram as soluções departamentais, de atuação local, cuja
demanda atende às secretarias no
apoio ao atendimento do cidadão.
Dividimos essas atuações em:
Conferências: Existem 63 temas,
cujas secretarias realizam conferências para construir, com a população,
diretrizes e ações. Todo o apoio informatizado no processo de formatar,
identificar, organizar e acompanhar
essa participação é disponibilizado
pelo Sistema de Conferência;
Congressos e Reuniões: Cadastra-

O sistema do QUALIFICA RECIFE

mento, identificação do participan-

visa efetuar o processo seletivo,

Sistema baseado em três módulos:

a cada semestre, para inscrição e

Urna Eletrônica, Gestão da Eleição

seleção com a finalidade de preen-

e Apuração de Votos. O objetivo é

cher as vagas disponíveis para os

informatizar todo o processo de

Credenciamento

cursos de qualificação profissional

eleição dos conselhos tutelares do

mento de Atividades Esportivas:

ofertados pela Prefeitura do Recife

COMDICA - Conselho Municipal de

Cadastramento das equipes, acom-
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te e emissão de relatórios sobre o
evento;
e

Acompanha-
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panhamento de tabelas, histórico de
resultados etc.;

ASSINADOR
DIGITAL

Municipal, em função da pandemia
do

acompanhamento da votação, apuração dos votos e divulgação dos

documentos
Para

agilizar

a

documentos,

o

Assinador

Digital viabilizou a assinatura de

Eleição de Conselhos: Identificação
e credenciamento dos votantes,

Coronavírus,

validação

de

desburocratizar

eliminando

de
a

forma

digital,

necessidade

de

tramitação de documentos físicos,

processos administrativos e reduzir

garantindo

custos operacionais, a Prefeitura

custo e segurança. O Assinador

da Cidade do Recife (PCR) criou o

Digital,

Assinador Digital, desenvolvido pela

Municipal 33.682/2020, de 25

Empresa de Informática do Recife

de maio de 2020, e na Lei Federal

(Emprel) para uso dos servidores.

14.063/2020, de 23 de setembro

Com isso, os profissionais passam

de 2020, tendo como referência

ram realizados mais de 600 eventos.

a ter a garantia da autenticidade de

as diretrizes dispostas na Medida

documentos (em PDF), que podem

Provisória

PORTAIS E SITES DA
PREFEITURA

ser

no

agosto de 2001, veio cumprir essa

https://assinadordigital.

função no âmbito municipal, mas

resultados;
Recife Participa: Credenciamento e
escolha de ações; no período de 2013
a 2020, foram produzidas 50 soluções informatizadas para apoio às
demandas acima identificadas e fo-

Foram desenvolvidos vários portais
e sites destinados aos órgãos da
Prefeitura do Recife (Secretaria
Executiva dos Direitos dos Animais,
PROCON

(Municipal),

Secretaria
Jardim

Meio

Ambiente,

Botânico,

Executiva
Urbano,

do
de

CTTU,
Secretaria

Licenciamento

COMDICA

e

Instituto

Pelópidas Silveira, entre outros),
para divulgação de eventos, avisos,
editais,

informações

e

serviços

diversos.

DIÁRIO OFICIAL
ELETRÔNICO

assinados

endereço

digitalmente,

Desenvolvido

para

processo

de

facilitar

assinatura

de

documentos, o Assinador Digital
torna desnecessário o uso de
papel e caneta e oferece a mesma

com recursos de pesquisa avançada
e de acessibilidade para portadores
de deficiência visual. O acervo conta
com as edições do Diário Oficial
desde primeiro de janeiro de 2001.
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de

outras esferas da administração.

CONECTA RECIFE
APP

para o sistema, selecione o local que
deverá exibir a assinatura, assinar
e fazer o download do documento
assinado. O serviço conta com
consulta do histórico de todos os
documentos assinados.
A entidade certificadora interna
é a própria Emprel, que emite
certificados

digitais

para

os

usuários do Conecta Recife Login

gerados

os atos da administração municipal,

de

Decreto

que o usuário envie o documento

digital.

população tem acesso digital a todos

2.200-2,

no

validade jurídica. Para assinar, basta

– identificadores para a assinatura

Com o Diário Oficial Eletrônico, a

lastreado

baixo

com potencial para ser utilizado em

recife.pe.gov.br.

o

agilidade,

Esses

certificados

são

automaticamente

ao

acessar a aplicação e são utilizados
no momento da assinatura. O acesso
ao Assinador Digital é permitido
mediante validação de senha única
ou por meio de Certificados Digitais
da ICP Brasil.

âmbito

para smartphones, a população
acessa serviços digitais de forma
intuitiva, fácil, em qualquer lugar. São
mais de 130 serviços disponíveis,
com mais de 13 mil downloads e
200.000 mil acessos, em pouco
mais de dois meses de lançamento.
É possível obter informações sobre
serviços de imóveis, empresas,
manutenção da cidade, mobilidade,
saúde e educação, entre vários
outros. Verdadeiramente, o cidadão

Com a adoção do trabalho remoto
no

Com o Conecta Recife App, aplicativo

da

29

Administração

tem, agora, acesso aos serviços
municipais na palma da mão.
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NOITE FESTIVA MARCOU OS 50
ANOS DA EMPREL

Os 50 Anos da Empresa Municipal
de

Informática

-

Emprel

foram

comemorados em 12 de dezembro
de 2019. Na ocasião, o prefeito em
exercício, Luciano Siqueira, recebeu
réplica da placa comemorativa pelo
meio século da Emprel do presidente
da autarquia, Eugênio Antunes. Em
seguida os dois servidores mais
antigos, Laís Loepert e Erick de
Oliveira, que entraram na empresa nos
anos de 1972 e 1973, respectivamente,
foram homenageados.

1

3

32

1.

Brinde oficial na festa em
comemoração aos 50 anos.

2.

Corte do Bolo após a missa
ecumenica em comemoração
aos 50 anos.

3.

Entrega de uma réplica da
placa comemorativa aos 50
anos pelo Diretor Presidente,
Eugênio Antunes, ao prefeito
em exercício do Recife, Luciano
Siqueira.

4.

Abertura da missa ecumenica
realizada pelo Diretor
Presidente Eugênio Antunes.
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2

Dentro

da

programação

de

comemoração dos 50 anos da Emprel,
um

ciclo

de

palestras

técnicas,

proporcionado para os servidores,
trouxe

marcos

importantes

da

empresa no seu meio século de
existência na prestação de serviços
públicos na área de tecnologia.
Em sua fala, o presidente da Emprel,
Eugênio Antunes, destacou que a
empresa não para na busca pela

4

inovação e parte rumo ao ambiente
do Porto Digital do Recife, com

As palestras técnicas seguiram com Germano Crispim

suas novas instalações, a partir de

Vasconcelos, da Neurotech, que trouxe o assunto

julho, no bairro do Recife, ambiente

Inteligência Artificial Aplicada e William Grillo, UX Designer/

onde convivem 328 empresas e

Researcher no C.E.S.A.R., falou sobre Design Thinking +

organizações e circulam mais de 10

UX: O Poder da empatia, colaboração e experimentação na

mil colaboradores e empreendedores.

construção de soluções melhores.
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INVESTIMENTO

EM INFRAESTRUTURA
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MODERNIZAÇÃO
E AMPLIAÇÃO DO
DATACENTER
•

6 (seis) Servidores
Convencionais e 3 (três) nós
Hiperconvergentes;

•

Storage All flash de 150 Tb;

•

Expansão de Conectividade
de Rede com 2 (duas) placas
para o Switch Core, com
velocidade de 10 Gbps, e 2
(dois) Switch LAN;

•

Plataforma de Gerenciamento
e performance de sistemas e
aplicações;

•

Sistema Operacional Virtualizador;

Descerramento da placa
referente ao lançamento
da pedra fundamental do
futuro Datacenter

Expansão e atualização tecnológica •
da infraestrutura de hardwares
(servidores, armazenamento de •

Nobreaks;
Segurança para as aplicações

dados e conectividade de rede

WEB;

de

Treinamento e Certificação

computadores),

softwares •
(sistema operacional, segurança

nas soluções adquiridas.

em aplicações web, plataforma
de gerenciamento de sistemas e
aplicações) e sistema de nobreaks
do

DataCenter

da

Prefeitura

da Cidade do Recife. O projeto
contemplou também a formação
dos quadros de analistas das
diretorias técnicas da Emprel DII
e DSI.
O valor do investimento é de
R$ 6.305.870,69 (seis milhões,
trezentos e cinco mil, oitocentos
e setenta reais e sessenta e
nove centavos), provenientes de
convênio com o Banco Mundial,
aplicados da seguinte forma:

36

Storage pure All-flash
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AMPLIAÇÃO DA
REDE DE FIBRA
ÓTICA

Passamos de 9 (nove) km de fibra
instalada até 2012, que atendiam
aos órgãos CTTU, Urb, Emlurb,
Sedec e Guarda Municipal, para 81
(oitenta e um) km de fibra instalada
até

2020,

atendendo:

Samu,

Reciprev, Paço do Frevo, nova sede
da Emprel, regionais da Dircon – I
a VI, Secretaria de Educação: CAP,
Centro de Formação de Professores
e DGTEC e Escolas: Luís Vaz de
Camões, Antônio de Brito Alves,
Antônio Farias Filho, Reitor João
Alfredo, Potiguar Mattos, Padre
Antônio Henrique e Hugo Gerdau.
Secretaria de Saúde: Maternidade
Bandeira Filho, Upinha Moacyr
André

Gomes,

Policlínica

Agamenon Magalhães, Hospital
de

Pediatria

Helena

Moura,

Policlínica Waldemar de Oliveira.
A

Emprel

investiu,

na

atual Torre do Morro da Conceição,

Gestão, na modernização da sua Emlurb-GIP

Entre os
benefícios principais,
a Tecnologia
de Fibra Ótica
disponibiliza desde
alta velocidade de
transmissão de
dados, beneficiando
os acessos
aos Sistemas
Corporativos da
Prefeitura, bem como
ao acesso à
internet

infraestrutura,

ampliando,

e

Emlurb-DLU,

entre Biblioteca de Afogados, além de

outras, a Rede Corporativa de pontos do Conecta Recife: Avenida
Informática para várias Unidades Rio Branco, Praça da República,
Administrativas,

dentro

de

um Mercado da Boa Vista, Casa da

padrão de tecnologia em Fibras Cultura, Alfredo Lisboa, Rua da
Óticas. Essa Rede é responsável Moeda, Rua da Guia, Mercado São
pelo

provimento

dos

meios José, Mercado da Encruzilhada,

necessários ao desenvolvimento Praça
das

atividades

exercidas

do

Derby,

Parque

da

nos Jaqueira, Parque Santana, Praça

principais órgãos da Administração Morro da Conceição, Mercado do
Pública

Municipal.

Entre

os Cordeiro, Mercado da Madalena,

benefícios principais, a Tecnologia Avenida Boa Viagem, 1º Jardim,
de Fibra Ótica disponibiliza desde Avenida Boa Viagem, 2º Jardim,
alta velocidade de transmissão de Avenida Boa Viagem, 3º Jardim,
dados, beneficiando os acessos em frente aos Quiosques: 3, 16,
aos

Sistemas

Corporativos

da 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32,

Prefeitura, bem como ao acesso à 33, 34, 38, 45, 51, Pracinha de
internet, permitindo sua constante Boa Viagem, Parque Dona Lindu,
atualização, o que diminui o tempo Avenida Boa Viagem, em frente ao
de resposta e aumenta a satisfação Hotel Transamérica, e Avenida Boa
do cidadão.

Viagem, em frente ao Atlante Plaza.
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NOVA SEDE
possa ser oferecida ao estabelecer
parceria e consultoria a empresas
locais.

O

intercâmbio

ainda

possibilita o aperfeiçoamento de
produtos e serviços já existentes,
como também o desenvolvimento
de novos produtos e serviços para
o mercado local e nacional.

NOVA SEDE
VIABILIZA
INTERAÇÃO COM O
PORTO DIGITAL

A Empresa de Informática do

Inauguração da nova sede da Emprel com a

Bairro do Recife. Mais do que a

participação do prefeito Geraldo Julio, junto com

Recife - Emprel passou a integrar
fisicamente o Porto Digital com
a mudança para a nova sede,
situada na Rua do Brum 123,

o presidente do Porto Digital, Pierre Lucena, o

ocupação de um novo espaço

Secretário de Finanças do Recife Ricardo Dantas

físico moderno e funcional, o novo

e o presidente da Emprel Eugênio Antunes.

endereço representa a inserção no
mesmo ambiente físico e digital
em um dos maiores e mais bemsucedidos Parques de Tecnologia
da Informação e Comunicação TIC do mundo.
A proposta da Prefeitura do Recife
em levar a Emprel para o Porto
Digital – a antiga sede funcionava
no bairro do Bongi – proporciona,
entre outras vantagens, que a alta
expertise em soluções de TIC para
Gestão Pública, da Empresa de
Informática do Recife (Emprel),

38

A Emprel também poderá oferecer
incubação de Projetos de Negócios
Inovadores na área de produtos e
serviços públicos, submetidos por
startups locais, além de participar
de projetos de formação de mão de
obra especializada, para atender,
principalmente, às demandas da
região.

Descerramento
da placa de
inauguração da
nova sede.
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NOVO DATACENTER
ativado em 1999. Na ocasião, foram
utilizadas as tecnologias e recursos
disponíveis da época que, ao longo
dos anos, sofreram as modernizações
possíveis

de

serem

realizadas

com os limites de orçamento e das
condições técnicas de mudanças
de uma estrutura em operação de
24h. Apesar dos investimentos em
melhorias realizados ao longo do
tempo, o Datacenter atual está aquém
das tecnologias mais modernas que

INVESTIMENTO
DE R$ 4 MILHÕES
PARA AMPLIAÇÃO
DE DATACENTER

Para

suportar

as

novo Datacenter é feito logo depois
da transferência da sede da Emprel,
que passa a integrar o Porto Digital,
no bairro do Recife.

de forma ampla, em toda a Prefeitura
do Recife, notadamente em sistemas

disponíveis

de informações e suportes.

para

o

setor,

com

para descrever o nível de exigência

aplicativos,

requerido para manter as operações

armazenamento de dados e de

de um centro de processamento

telecomunicações,

Prefeitura

dados (CPD), outdoor. A unidade ficará

do Recife lançou, no dia 16 de

localizada na sede da Prefeitura do

dezembro

Recife, em terreno com área exclusiva

informações,

de

a

2020,

a

pedra

fundamental da obra de ampliação

disponível

da infraestrutura do Datacenter

sede. Haverá a migração de todos

municipal,

em

os serviços de telecomunicações,

janeiro próximo, com previsão de

processamento, armazenamento de

conclusão em abril de 2021.

dados e moving dos equipamentos

a

ser

iniciada

A localização será na área do
edifício-sede

da

PCR,

com

investimentos da ordem de R$
4 milhões. Com isso, a Empresa
Municipal de Informática – Emprel
garante os altos níveis de exigência
dos serviços de informática que
executa para os órgãos e entidades
da Administração Direta e Indireta

diante da explosão de utilização de

modernos recursos das tecnologias

sistemas

de

capaz de atender às exigências atuais

A instalação do novo Datacenter terá

classificação TIER III - classificação

de

disponibilidade de serviços de TIC,

sistemas e recursos informatizados,

soluções

informatizadas

ampliam a segurança, resiliência e

ao

lado

do

edifício-

atuais, incluindo as funções de
operação de sistemas corporativos,
dados,

geoprocessamento,

business intelligence, serviços de
backup, segurança da informação,
ambiente de desenvolvimento de
sistemas, acesso à rede mundial
de computadores e fomento às
inovações. .

A

opção

por

um

Datacenter

TIER III baseia-se em sua maior
disponibilidade em relação à atual
classificação

do

Datacenter

da

Emprel - TIER II, bem como pela
tendência mundial pela escolha desse
tipo de datacenter, em decorrência
de possuir estruturas tolerantes
a falhas. Isso porque ele permite
gerenciar períodos de manutenção
sem afetar o funcionamento, o que
é extremamente importante para
evitar paradas programadas ou até
mesmo inesperadas. O Datacenter
principal, de características TIER
III, contará com uma moderna
infraestrutura totalmente com riscos
controlados, resistente a água, fogo,
intempéries, detecção e extinção
automática de incêndio, refrigeração
de alta precisão e sistema de energia

da PCR, que prestam serviço ao

O atual Datacenter da Emprel, que

que permita manter todo o sistema

cidadão recifense. O anúncio do

serve toda a Prefeitura do Recife, foi

em funcionamento.
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