
 

Programas priorizados nas oficinas do evento de Planejamento Estratégico 

Temática: Execução Penal e Segurança Pública 

 

A. Aprimoramento da fiscalização da execução penal com uso da tecnologia 

Ações sugeridas 

I. Interligar sistemas da execução criminal com promotorias criminais e 

sistemas policiais 

II. Desenvolver sistema com inteligência artificial que organize todos os dados 

do apenado, inclusive mapa de monitoramento da tornozeleira eletrônica 

 

B. Inteligência prisional - Uso de tecnologia para dados prisionais com acesso a todos os 

órgãos envolvidos 

Ações sugeridas 

I. Desenvolver ferramenta que organize os dados do apenado e atribua um score 

de risco para recebimento de benefícios 

II. Criar núcleo regional de monitoramento eletrônico 

 

C. Fiscalização da atividade da polícia penal 

Ações sugeridas 

I. Criar unidade de monitoramento do sistema prisional do RS 

II. Criar GAECO Prisional 

 

D. Gestão e monitoramento das vagas do sistema prisional 

Ações sugeridas 



I. RDD Estadual (Regime disciplinar diferenciado) 

II. Criar conselhos regionais para articulação de políticas públicas 

 

E. Geração de vagas 

Ações sugeridas 

I. Buscar, em conjunto, por meio de mediação/negociação, o cumprimento das 

decisões judiciais que determinaram a criação de vagas 

II. Levantar ações judiciais para criação de vagas, com trânsito julgado 

 

F. Retomada do controle estatal dos presídios 

Ações sugeridas 

I. Atuar para que a Susepe aprimore seu trabalho, com incremento do uso de 

tecnologia e inteligência, para fins de instrução dos PEC’s 

II. Atuar junto á administração penitenciária para instalação de equipamentos 

como: ('Scanner', bloqueadores de celular...) 

 

G. Fomento ao videomonitoramento com financiamento parcial do MP 

Ações sugeridas 

I. Fomentar as instalações de câmeras através de parcerias entre município, 

Estado, parceria público-privada e com recursos do FRBL, com repasse das 

imagens para o MP por meio de interoperabilidade 

II. Solicitar os dados da necessidade de câmera de monitoramento nos 

municípios 

 

H. Desburocratização para aumentar o investimento orçamentário e execução orçamentária 

nos presídios 

Ações sugeridas 

I. Levantar as ações judiciais existentes para a realização de melhorias 

II. Gestionar a elaboração de projetos de melhorias/adequações dos presídios 


