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RESOLUÇÃO DE DIRETORIA Nº 003/2022 

  

  

DIVULGA AS REGRAS DE MEDIÇÃO DA 
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU 
RESULTADOS DA EMPREL – EMPRESA 
MUNICIPAL DE INFORMÁTICA, PARA 
OS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 
2022. 
  

  

A Diretoria Executiva da EMPREL – Empresa Municipal de Informática, no uso de suas 

atribuições estatutárias, a fim de conceder os mesmos direitos aos empregados públicos desta 

entidade, tendo em vista o disposto na Resolução de Diretoria nº 03/2015, de 01 de março de 

2015, e na Comunicação Interna nº 11/2020 DEGP, de 08 de abril de 2020, RESOLVE:  

   

Art. 1º Os critérios para a concessão da participação dos lucros ou resultados – PLR para os 
meses de abril a setembro de 2022 foram definidos conforme determinação das diretorias em 
colegiado. 

   

Art. 2º As metas de abril a setembro de 2022 serão as que seguem:   

     

I - DII  

 

UOSB 

 

a) Monitoramento do ambiente Openshift: abril a setembro de 2022; 

b) Cadastrar e monitorar o ambiente (cluster, gluster) e as aplicações hospedadas no ambiente 

RedHat: abril a setembro de 2022; 

c) Controle de dados no Netbackup e aumento da capacidade através do Robô de fita: abril a 

setembro de 2022; 

d) Organizar e validar novas políticas de backup, a fim de evitar duplicidade e backup 

descontinuado: abril a setembro de 2022. 

 

UOSR 

 

e) Monitoramento eficiente do ambiente Conecta Recife Wi-Fi: maio de 2022; 

f) Gerenciar navegabilidade, quantidade de usuários e disponibilidade do ambiente: abril a 

setembro de 2022; 

g) Tornar o ambiente de produção todo em Rede 10GB: abril a setembro de 2022; 

h) Adquirir, instalar e configurar equipamentos para entregar uma rede confiável e estável com 

velocidade de transmissão de 10GB de ponta a ponta no datacenter: abril a setembro de 2022; 

i) Publicar o Edital do Conecta Recife Wi-Fi: abril de 2022; 

j) Salvar os dados do Conecta Recife Wi-Fi: abril de 2022; 

k) Publicar o Edital do para aquisição dos Switch: maio de 2022; 

l) Publicar o Edital de Nuvem: maio de 2022. 

 

UODC 

 

m) Controle de dados no Luminex (Backup de alta) e aumento da capacidade através da política 

de backup: abril a setembro de 2022; 

n) Reduzir a porcentagem para menos de 80% o armazenamento de backup do mainframe: abril a 

setembro de 2022. 
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UOSI 

 

o) Acompanhamento de relatórios de segurança e bloqueio de máquinas que estão atacando a 

rede externa: abril a setembro de 2022; 

p) Reduzir a ataque de origem interna, de máquinas zumbis ou infectadas, para o destino externo, 

que estão colocando nosso IP em Blacklist e dificultando o acesso dos usuários: abril a 

setembro de 2022. 

q) Instalar 5.000 licenças de antivírus: maio de 2022. 

 

I - DSI – I  

  

META GERAL (MG) 

 

MG.1 - Elencar todos os sistemas para o cidadão que ainda não tem o conecta login e utilizá-lo 

como padrão: abril a setembro de 2022;  

 

MG.2 - Marketplace interno para consumo dos servidores da PCR com respectivas APIs: abril a 

setembro de 2022. 

 

EQUIPE A 

 

a.1 - Rotina Automática de Carga Tabela de Pessoas (Dados da Receita Federal): abril de 2022; 

a.2 - Certidão Negativa considerando responsável pelo débito na Empresa: maio de 2022; 

a.3 - Automação Baixa de Empresa (10 passos): junho de 2022; 

a.4 - Automação Cargas de e-mail/Telefone (PPPE) - Login Cidadão / Fale Conosco / Processos: 

julho de 2022; 

a.5 - Aplicação de vistoria de imóveis – Módulo Retaguarda e de Campo completos: agosto de 

2022; 

a.6 - Módulo de Análise da Produtividade de Auditores e Setores: setembro de 2022. 

 

EQUIPE B 

 
b.1 - Inscrição em Dívida Ativa Imobiliário: abril de 2022; 
b.2 - Nova Rotina de Protesto PFM - CGM: abril de 2022; 
b.3 - Cobrança Judicial 2022 - PFM: maio de 2022; 
b.4 - Utilização de endereço alternativo da PFM na Citação: junho de 2022; 
b.5 - Implantar o DAM na Cobrança preventiva CIM PJ e PJ Simples Nacional: julho de 2022; 
b.6 - Geração de DAM agrupados por diversas formas para atender necessidades específicas de 
pagamento dos contribuintes: agosto de 2022; 
b.7 - Serviço de atualização de data do ciente para o DTE: setembro de 2022. 
 

 

EQUIPE E 

e - Portal Recife em Dia - Novo Fale Conosco: abril de 2022;. 
f - Portal Recife em Dia - Conecta Login - Processos Vinculados: maio de 2022; 
g - Portal Recife em Dia - Nomenclatura de Documentos Anexos aos Processos: junho de 2022; 
h - Portal Recife em Dia - Conecta Login - Atualização de Dados Cadastrais no PPPE: julho de 

2022; 
i - Portal Recife em Dia - Conecta Login - Parcelamento através do Cartão de Crédito: agosto 

de 2022; 
j - Portal Recife em Dia - Nova Rotina para Emissão de DAM de Cartório: setembro de 2022; 
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EQUIPE F 

 

f.1 - Portal de Serviços - Avaliação dos Serviços (Padrão): abril de 2022; 

f.2 - Portal da Transparência do Recife - CGM - Ferramenta para manter o envio de e-mails 

automáticos: maio de 2022; 

f.3 - Portal de Serviços - Detalhamento e Compartilhamento de Serviços: junho de 2022; 

f.4 - Consulta das Avaliações de Serviços: julho de 2022; 

f.5 - SIGC - Sistema de Gestão de Cursos - Customização para a Prefeitura do Recife: agosto de 

2022; 

f.6 - PGDES - Sec. de Saúde - Melhorias Evolutivas: setembro de 2022. 

 

EQUIPE H 

 

h.1 - Migração módulo de Licitação Centura para Web: abril de 2022; 
h.2 - Migração Funcionalidades de Subempenhos para Web: abril de 2022; 
h.3 - Migração módulo de Licitação Centura para Web - Aditivos e Caronas: maio de 2022; 
h.4 - Revisão das bases cadastrais do PPA (receita/despesa): junho de 2022; 
h.5 - Montagem da Estrutura Programática da Revisão do PPA/LOA: julho de 2022; 
h.6 - Migração módulo de Dispensas e Inexigibilidades Centura para Web: agosto de 2022; 

h.7 - Migração módulo de Licitação de Obras e Contratos de Obras Centura para Web: setembro 

de 2022. 

 
  EQUIPE I 
 
i.1 - Login Cidadão com Certificado Digital: abril 2022; 
i.2 - Verificação para baixa de Empresas com Débito: Maio de 2022; 
i.3 - Integração da quitação de guias de pagamentos na Arrecadação: junho de 2022; 
i.4 - Validação de notas no NFS-e para quitação no SOFIN: julho de 2022; 
i.5 - Declaração de Serviços Recebidos - DSRE - Implantar a não movimentação em determinada 
competência: agosto de 2022; 
i.6 - Extrato NFS-e para o contribuinte via digital: setembro de 2022. 
 

II - DSI - II  

  

META GERAL  
 

MG.1 - Cadastro único de pessoas definindo regra de mudança, responsabilidade do cliente 

manter o endereço atualizado e norma para que toda PCR consuma dessa base. Criar API para 

consumo e atualização dos demais sistemas, regras de atualização cadastral, bem como coletar 

novos nascidos em Recife: abril a setembro de 2022. 

 
EQUIPE: FORRÓ  
 

f.1 - SESAU - CRAPP - Atende em casa 2.0 - Onde ser atendido v1.0: abril de 2022; 
f.2 - SESAU - CRAPP - Atende em casa 2.0 - Exames agendados v1.0: abril de 2022; 
f.3 - SESAU - CRAPP - Atende em casa 2.0 - Consultas agendadas v1.0: abril de 2022; 
f.4 - SESAU - CRAPP - Atende em casa 2.0 - Urgência e emergências v1.0: abril de 2022; 
f.5 - SESAU - CRAPP - Atende em casa 2.0 - Maternidades v1.0: abril de 2022; 
f.6 - SESAU - CRAPP-Atende em casa 2.0 - Urgência e emergências a partir do cadastro v1.1: 
maio de 2022; 
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f.7 - SESAU - CRAPP - Atende em casa 2.0 - Maternidades a partir do cadastro v1.1: maio de 
2022; 
f.8 - SESAU - CRAPP - Atende em casa 2.0 - Atendimento Psicossocial v2: maio de 2022;  
f.9 - Guarda Municipal - CRAPP - Carteira de Guarda Municipal: maio de 2022; 
f.10 - SESAU - CRAPP - Expandir o Login com informações da saúde v 2.0: junho de 2022; 
f.11 - SESAU -CRAPP - Atende em casa 1.0 - integração de login v1.0: junho de 2022; 
f.12 - SEDA - CRAPP - Agendamento do Hospital veterinário: junho de 2022; 
f.13 - Set Digital - CRAPP - Disponibilizar Cittamobi: julho de 2022; 
f.14 - PROCON - CRAPP - Agendamento de atendimento e reclamações: agosto de 2022; 
f.15 - EMPREL - CRAPP - Pesquisa de Satisfação: setembro de 2022; 
f.16 - SET Digital - CRAPP - Pesquisa de Satisfação dos serviços ofertados no Conecta App: 
setembro de 2022; 

f.17 - SEFIN - CRAPP - Abertura de Processos (~70 tipos de processos):setembro de 2022; 
 
 

EQUIPE: FREVO  

  

frevo.1 - CTTU - SCTR - Sistema Municipal de Controle dos Transportes: abril de 2022; 
frevo.2 - CTTU - SCTR - Sistema Municipal de Controle dos Transportes: maio de 2022; 
frevo.3 - SEFIN - SASI - Sistema de Agendamento de Serviços na Internet: maio de 2022; 
frevo.4 - CSURB - SGBX - Sistema de Gestão de Boxe dos Espaços Públicos: maio de 2022; 
frevo.5 - SEPUL e PROCON - APINT - App das Infrações Não Tributárias: maio de 2022; 
frevo.6 - CTTU - SCTR - Sistema Municipal de Controle dos Transportes: junho de 2022;      
frevo.7 - CTTU - SCTR - Sistema Municipal de Controle dos Transportes: julho de 2022; 
frevo.8 - SDSJPDDH - SASI - Sistema de Agendamento Serviços na Internet: julho de 2022; 
frevo.9 - EMLURB - SGNE - Sistema de Gestão de Necrópoles: julho de 2022; 
frevo.10 - EMLURB - SGNE - Sistema de Gestão de Necrópoles: agosto de 2022; 
frevo.11 - CTTU - SCTR - Sistema Municipal de Controle dos Transportes: agosto de 2022; 
frevo.12 - PROCON - SJRR - Sistema de Registros de Reclamações Via Internet: agosto de 2022; 
frevo.13 - SEHAB- HABITA - SEHAB- HABITA - Sistema de Gestão do Programa Habitacional: 
agosto de 2022; 
frevo.14 - CTTU - SCTR - Sistema Municipal de Controle dos Transportes: setembro de 2022; 
frevo.15 - SASI - Sistema de Agendamento de Serviços na Internet: setembro de 2022; 
frevo.16 - CSURB - SGBX - Sistema de Gestão de Boxe dos Espaços Públicos: setembro de 2022; 
frevo.17 - EMLURB - SGDEM - Sistema de Gerenciamento de Demandas Municipais: setembro de 
2022; 
frevo.18 - SEHAB- HABITA - Sistema de Gestão do Programa Habitacional: setembro de 2022; 
 

EQUIPE MANGUEBEAT 

 

m.1 - SEPUL - Processo Transferência do Direito de Construir (TDC) - Cedente: abril de 2022; 
m.2 - SEPUL- Processo Transferência do Direito de Construir (TDC) - Receptor: abril de 2022; 
m.3 - SEPUL- Processo Alvará de Construção - Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC): 
abril de 2022; 
m.4 - SEPUL - Processo de Validade da Atividade de Construção: abril de 2022; 
m.5 - SEPUL - Processo de Alvará de Localização e Funcionamento: maio de 2022; 
m.6 - SEPUL - Processo de Publicidade: julho de 2022; 
   

EQUIPE MARACATU 

 

Maracatu.1 - SESAU - Desenvolver APIs para o Atende em Casa 2.0: abril de 2022; 

Maracatu.2 - SESP – Melhorias Recife Bom de Bola: junho de 2022; 

Maracatu.3 - Projeto do Censo 2022 (envio ao MEC): julho/2022; 

Maracatu.4 - Projeto da Matrícula 2023: setembro de 2022; 
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III - DPA        

 

1) - Manter elevado o nível de satisfação do cliente, com valor superior a 95% (noventa e cinco por 

cento): abril a setembro de 2022; 

2)  - Manter o atendimento do total das ligações com no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) 

de sucesso: abril a setembro de 2022; 

3) - PDTI - SAMU: maio de 2022; 

4)  - Publicar edital para ARP de notebook: junho de 2022; 

5)  - Publicar edital para ARP de tablete: junho de 2022; 

6) - Publicar edital para ARP de material elétrico: junho de 2022. 

  

Art. 3º As demais diretorias e áreas receberão a média das metas alcançadas nos incisos I, II e III 

desta Resolução. 

  

Art. 4º O Diretor Presidente poderá baixar normas complementares, por meio de Portaria, 

necessárias ao fiel cumprimento desta Resolução. 

  

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação produzindo seus efeitos a partir 

de 01 de abril de 2022. 

 

Recife/PE,05 de abril de 2022.  

 

Bernardo Juarez D´Almeida 
Diretor Presidente 

Vitor Pavesi 
Diretor de Administração e Finanças 

Alonso José da Silva Filho 
Diretor de Planejamento e Atendimento ao Cliente 

 
Alyson Carvalho P. De Matos 

Diretor de Infraestrutura de Informática 

Ana Carolina Breda 
Diretor de Soluções em Tecnologia da 

Informação 
(DSI 1) 

 
Homero Sampaio Cavalcanti 

Diretor de Soluções em Tecnologia da 
Informação 

(DSI 2) 
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