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Integrantes do Processo:
• Órgão Central
• 10 Delegacias Penitenciárias Regionais
• 135 Estabelecimentos Penais
• Secretaria da Segurança Pública
• Secretaria da Fazenda
• Instituto de Desenvolvimento Gerencial (INDG)
• SARH / CELIC
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DELINEAMENTO DOS TRABALHOS

....No início (janeiro de 2011...)
• Mapeamento das contas, reconhecimento da titularidade, regularização de pendências.

• Estruturação do gerenciamento através da criação de planilhas de controle e efetivação no
uso do módulo “Integração Estado Fornecedor / FPE”, implementado pela SEFAZ.

....Continuação (meados de 2011...)
• Planejamento de metas para redução de gastos, a partir da criação de planos de ação,
envolvendo a SSP, SUSEPE, SEFAZ e INDG.
• Acompanhamento e análise constante dos registros de gastos, promovendo a avaliação• Acompanhamento e análise constante dos registros de gastos, promovendo a avaliação
contínua e a identificação de pontos críticos, possibilitando melhor direcionamento das ações.

....A virada (iniciando 2012...)
• Visitas as Regiões Penitenciárias para estipular metas de redução de gastos, a partir da
realidade local.
• Construído o Painel de acompanhamento, que possibilitou melhor visualização dos gastos,
auxiliando no planejamento de ações focadas.
• Efetivaram-se as projeções de economia possibilitando a realocação dos recursos.

....Expectativa (rumo a 2013)
• Qualificação das ações implementadas e busca por novos desafios.
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Diária Civil

Alimentação



“Outras Ações”

• Núcleo de Pesquisas do Interior (NPI): Otimizou seus serviços passando a utilizar o correio eletrônico
para as pesquisas de alvarás. Esse procedimento, além de garantir agilidade e confiabilidade, nas
informações, reduziu a conta telefônica de R$ 1.300,00 para R$ 0,00.

• Projeto “Consumo Consciente”: Canal de comunicação com os Estabelecimentos, através de correio
eletrônico, possibilitando a troca de conhecimentos e possíveis ações a serem desenvolvidas.

• Fiscalização da Alimentação: Instaurada comissão que visita, periodicamente, os estabelecimentos
orientando para o uso adequado a fim de evitar desperdícios, bem como verificando os estoques.

• Seminário da Interiorização: Auxilia na coleta de informações para conhecimento da realidade local e
planejamento de ações futuras.planejamento de ações futuras.

• Em 2011 foi empregado o valor de R$ 2.189.564,67, em obras e reformas; em 2012 foi possível a
aplicação de R$ 4.915.860,58. Considerando a recuperação de vagas e estruturas físicas, houve um
aumento de 124,51% de investimento, promovido devido à economia gerada com outras despesas.

Obras

Estabelecimento Valor Orçado Valor Aplicado Obs:

C.A.P.P.B. R$ 31.363,75 R$ 11.405,00 Mão-de-obra prisional 

Aquisição de materiais

Recuperação de 52 vagas e 26 geradas

C.A.S.M. R$ 110.000,00 R$ 0,00 Mão-de-obra prisional  e servidores 

Recursos da comunidade e poder judiciário

Valor aplicado estimado em R$ 30.000,00.

Presídio Feminino de Torres R$ 14.710,00 R$ 4.245,92 Mão-de-obra de um servidor

Aquisição de materiais



Ações em andamento....

• Responsabilização das empresas de Protocolo de Ação Conjunta (PAC) pelo pagamento das contas de Energia
Elétrica, Abastecimento de Água e gás de cozinha.

• Aquisição de Kit´s Hidráulicos e Elétricos, para distribuição a todos Estabelecimentos Penais, possibilitando
pequenos reparos com agilidade.

• Instalação de moduladores de vazão, em processo de aquisição, Projeto Piloto / I.P.F.

• Ampliação para 700 aparelhos de telefonia móvel, em 2013.

• Aquisição de lâmpadas, fogões, geladeiras, freezers e borrachas (para os equipamentos que estão em• Aquisição de lâmpadas, fogões, geladeiras, freezers e borrachas (para os equipamentos que estão em
condições).

• Aquisição de hidrômetros para individualização nos prédios do PCPA.

• Portaria designando os Administradores como fiscais dos contratos de alimentação.

• Aquisição de mobiliário novo para o Órgão Central.

• Aquisição de um Geofone Digital LD-12, detector de
vazamentos desenvolvido especialmente para atender
profissionais e técnicos, encanadores e prestadores de serviços
na localização de vazamentos de água não visíveis, residenciais,
prediais, comerciais.
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Giovani Mota Moreira,
Diretor Administrativo

giovani-moreira@susepe.rs.gov.br
Tel.: (51) 3288.7233 e (51) 3288.7266
Disponível em www.susepe.rs.gov.br,

Serviços e Informações / Programas e Projetos / Administrativo.

Rudimar Benfatto,
Chefe da D.O.F.
rudimar@susepe.rs.gov.br
Tel.: (51) 3288.7265

Michele Lisania,
Divisão de Orçamento e Finanças
michele-santos@susepe.rs.gov.br
Tel.: (51) 3288.7255

Ricardo Porto de Souza,
Chefe da Divisão de Patrimônio
Ricardo-souza@susepe.rs.gov.br
Tel.: (51) 3288.7284

Juliana Oliveira,
Divisão de Orçamento e Finanças
juliana-oliveira@susepe.rs.gov.br
Tel.: (51) 3288.7213


