Procempa moderniza Diário Oficial de Porto Alegre
com GeneXus
Reconhecida pelo excelente trabalho desenvolvido para a Prefeitura
de Porto Alegre (RS) em áreas essenciais como Saúde, Mobilidade
Urbana, Segurança, Educação e Abastecimento, a Procempa, órgão
que cuida da área de TIC -Tecnologia da Informação e Comunicação
do Município, encurtou distâncias com a Infovia; promoveu
economia aos cofres públicos com o sistema de telefonia digital;
trouxe conforto aos que mais precisam com o Estação Digital; e
aumentou o alcance do braço estatal, até onde ele deve chegar,
com o Telemedicina.
Seguindo essa meta de melhoria contínua em TIC para a eficiência da
Prefeitura de Porto Alegre e demais clientes, a Procempa escolheu,
em 2007, GeneXus como ferramenta adicional de desenvolvimento
para os seus sistemas.
“A opção por GeneXus foi pela produtividade, que é muito importante,
e também pela facilidade de adaptação ao ambiente complexo
e heterogêneo como o da Procempa, que possui mainframe,
servidores descentralizados, plataformas WEB, Cliente-Servidor
e diversos tipos de linguagem, como Java, Delphi, PHP e Cobol,
e vários bancos de dados, incluindo Oracle, DB2 e SQL Server”,
explica o supervisor da Área de Tributos (T/TRB), Edgardo Castro.
O primeiro sistema desenvolvido com GeneXus foi o Cadastro de
Prestadores de Serviço de Outros Municípios (CPOM), um banco de
dados para cadastro online das empresas localizadas fora de Porto
Alegre que querem operar na Cidade, e que alavancou um rápido
aumento de arrecadação para a Prefeitura.
Outro sistema é o Diário Oficial de Porto Alegre (DOPA), um sistema
descentralizado que permite que as matérias sejam postadas
em modelos padronizados, diretamente pelos órgãos geradores
das mesmas, fazendo com que a Secretaria de Administração
supervisione os textos e autorize sua publicação, garantindo a
segurança das informações.
“A partir de 2 de maio próximo o Diário Oficial de Porto Alegre será
apenas online. Não teremos mais a versão impressa. Hoje temos as
duas formas: impressa e online. Isso trará ao Município economia
financeira, maior controle e, é claro, sustentabilidade ambiental,
já que não terá mais impressão em papel”, conta Edgardo Castro.
A Procempa já está desenvolvendo um projeto piloto do novo portal
do Portoweb, que é o seu provedor de internet, em GXPortal, e
também está adotando o GXFlow, que inicialmente ajudará nos
processos internos da Procempa e posteriormente da Prefeitura de
Porto Alegre.
A capacidade da solução de gerar o código do sistema de modo
automático a partir da definição dos requisitos iniciais e regras
de negócio é outro forte ponto positivo, conforme o gerente de
Tecnologia, Eberli Riella, permitindo o desenvolvimento do sistema
pelos próprios analistas, aumentando a produção e a produtividade
do Departamento.
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