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Escopo do Trabalho : 
Atuando no gerenciamento de 135 estabelecimentos 
prisionais, a SUSEPE, possui como preocupação a 
racionalização de gastos com a manutenção de todo 
sistema. O Departamento Administrativo, com a 
implementação do Setor de Gestão de Despesas, tem 
como objetivo a busca por alternativas para 
diminuição dos valores que mais oneram. Essa ação 
é efetivada através do monitoramento e 
acompanhamento contínuo das contas, tendo como 
foco a qualificação do gasto, eficiência nas ações e 
agilidade nos processos. 
Instaurou-se a Planilha de Gestão de Despesas com 
a finalidade de proporcionar o acompanhamento dos 
gastos dos estabelecimentos, disponível em 
www.susepe.rs.gov.br. 
 
Água : 
Conhecendo-se a peculiaridade de determinados 
estabelecimentos penais, um dos gastos que mais 
chamou-nos atenção foi o consumo do Presídio 
Central de Porto Alegre, cuja despesa média mensal, 
passa de meio milhão de reais, sendo responsável 
por 33% do gasto com água do sistema penal. Com 
as ações implementadas no mês de agosto foi 
possível bater uma marca recorde de economia, 
baixando o total da conta em 17%. 
 
Penitenciária Feminina “Madre Pelletier”:  A partir 
de uma obra para o conserto de encanamentos, foi 
estancado o vazamento na Unidade Materno Infantil, 
provocando uma redução no consumo de água de 
75,86%. 
 
Fundação Patronato Lima Drummond : Foi 
identificado um erro no faturamento do DMAE, onde 
verificou-se que o cálculo da cobrança do metro 
cúbico por ser efetuada de forma escalonado, numa 
progressiva (Preço x Consumo) e em decorrência de 
anormalidades na leitura do hidrômetro, ocasionou 
um erro no faturamento. O valor cobrado a mais foi de 
R$ 12.402,50 na conta do ramal, o qual foi ressarcido. 
 
Energia Elétrica : 
Aprovação do Projeto de Eficientização Energética 
pela CEEE. Foi previsto neste projeto atender cinco 
estabelecimentos prisionais no sistema de 
iluminação.  
- Presídio Estadual de Camaquã; 
- Almoxarifado Central; 
- Presídio Estadual de Dom Pedrito; 
- Penitenciária Estadual de Rio Grande;  
- Penitenciária Modulada de Osório. 

O projeto deverá contemplar, ao custo previsto de R$ 
105.000,00, a troca de lâmpadas, reatores e 
luminárias das unidades citadas. Estima-se uma 
redução de 34,19 kW na demanda na ponta e 233,03 
MWh/ano no consumo de energia. 
Foram adequados 35 contratos de demanda (RGE, 
CEEE, AES), sendo que especificamente o da 
Penitenciária Modulada de Charqueadas, apresentou 
uma economia impactante no valor pago pela 
ultrapassagem ao analisarmos o montante anual: 

 
Data 

Financeiro (R$)  
Ultrapassagem 

de Demanda 
Média Mensal  

 
ago a dez/10 R$ 249.849,35  R$ 49.969,87  

jan a dez/11 R$ 140.969,32  R$ 11.747,44  

jan a set/12 R$ 14.183,35  R$ 1.575,93  
 
Telefonia Móvel : 
Dados estatísticos: 

Janeiro 
2011 

76 linhas telefônicas com um 
custo mensal de R$4.000,00 

Novembro 
2012 

300 linhas telefônicas com um 
custo mensal de RS4.000,00 

 
Telefonia Fixa : 
Aquisição de vinte centrais telefônicas, com alta 
tecnologia as quais possuem um Tarifador onde é 
feita toda gestão interna, possibilitando limitar a 
utilização da telefonia, tirar relatórios individuais por 
ramal e por servidor, proporcionando um melhor 
acompanhamento dos gastos. 
 

- Calcula o valor da ligação

Tarifação

- Tarifas das Operadoras

- Tabela de de graus tarifários

- Modelos de Centrais

- Rotas de operadoras

- Bilhetes calculados

- Relatórios texto

- Relatórios gráficos

- Cadastro de Ramais/Depar-

Tamento / setores/ etc…

Banco de Dados

 
 
A Divisão de Orçamento e Finanças, em conjunto 
com a Divisão de Tecnologia da Informação formatou 
os dados fornecidos pela operadora OI, para que as 
casas penais acompanhem seus gastos em Telefonia. 
A planilha encontra-se na Intranet no linck: 
http://www.intrasusepe.rs.gov.br/conteudo/633/?Gest
%C3%A3o_de_Telefonia  
___________________________________________ 
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