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XIV PRÊMIO SUL-MATO-GROSSENSE DE INOVAÇÃO NA 

GESTÃO PÚBLICA 

 

PRÁTICAS INOVADORAS DE SUCESSO 

 

1. Título da Prática Inovadora de Sucesso. 

SEP – SISTEMA DE ESCOLTAS PENITENCIÁRIAS. 

 

2. Caracterização da situação anterior. 

2.1. O sistema. 

O SEP (Sistema de Escoltas Penitenciárias) é um Sistema WEB, utilizado na 

Penitenciária de Segurança Máxima de Naviraí/MS, que visa a organização das informações 

referentes à Rotina de Trabalho dentro de um Estabelecimento Penal. O sistema originalmente 

contava com apenas um módulo, o Módulo que fornece o nome a aplicação, que consiste em 

um Agendamento das Escoltas dos internos, seja as Audiências em Fóruns do Estado, seja 

transferências de unidades ou consultas em Hospitais e Clínicas.  

Anteriormente a sua utilização os pedidos de escoltas externas eram recebidas pelo 

setor jurídico da unidade e então repassada ao Chefe da Equipe Plantonista do dia, o mesmo era 

responsável pela lançamento em uma agenda física. Por vezes, as informações eram lançadas 

de maneira incorreta ou mesmo nem registradas. Nesse cenário, por diversas vezes a equipe 

responsável pela escolta, até então realizada exclusivamente pela Polícia Militar, chegava a 

Unidade e a equipe plantonistas não tinha conhecimento, o que gerava muitos transtornos, seja 

atrasos em audiências, consultas e até mesmo constrangimentos em relação à desorganização, 

já que a retirada não programada de um interno de sua cela pode demandar muito tempo.  

A partir de sua utilização, em agosto de 2016, os pedidos são lançados(agendados) a 

qualquer momento no sistema pelo setor jurídico da unidade, e ao início do dia o Chefe da 

Equipe Plantonista ao consultar os agendamentos, tem a condição de programar a retirada nos 

horários adequados. Além disso, nesse módulo, é gerado automaticamente o Ofício de Pedido 

de Escolta à PM e também o recibo de retirada e entrega dos internos na Unidade.  

Hoje, o sistema conta com 11 (onze) Módulos que fornece informações e organiza a 

rotina de diversos setores da unidade, destacando o módulo que controla a entrada e saídas de 
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interno para o trabalho através de crachás com código de barras. Cada um dos módulos será 

descrito de maneira sintética no item 3.  

 

3. Descrição da Prática Inovadora de Sucesso: 

 

3.1. Objetivos propostos e resultados visados 

 

O SEP tem como objetivo a organização da rotina, fornecendo informações precisas e 

extremamente necessárias para o dia de trabalho na Unidade Penal. Essas informações, permite 

a equipe que mesmo com a equipe reduzida executem um trabalho de excelência.  

3.1.1. A partir da sua utilização os problemas descritos no item 2.1, praticamente 

extinguiram-se e os demais módulos reduzem a demanda de tempo para a execução das demais 

atividades.  

Segue a seguir uma breve explanação dos módulos existente no SEP.  

 

Módulo 1 – Escoltas 

 

Após cadastradas pelo setor jurídico da unidade, as escoltas são disponibilizadas a 

todos os usuários do sistema, descrevendo data, hora e local da escolta, além de emitir Ofício 

para a Polícia Militar e recibo de retirada e entrega dos internos escoltados.  
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Módulo 2 – Videoaudiências 

 

Neste módulo as Videoaudiências também são agendadas pelo setor jurídico da 

unidade e são disponibilizadas aos usuários mediante consulta por data, possibilitando assim a 

apresentação dos internos para as Audiências nos horários corretos.  

 

Módulo 3 – Controle de Documentos 

 

Neste módulo o Sistema controla a numeração dos diversos documentos, como Ofício 

e CI’s dos setores da unidade. O usuário seleciona o documento e o ano e clique em Associar, 

assim será fornecido o número sequencial do documento, eliminando as famosas marcações 

fixadas nas paredes.  
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Módulo 4 – Visita Assistida.  

 

Neste módulo, o Diretor da Unidade, através de suas atribuições cadastra as 

Autorizações de Visitas Assistidas, definindo quais as pessoas autorizadas e seus graus de 

parentescos com os internos, dispensado as demais comunicações internas e fixação em Murais 

de Recados. Também são consultados através de datas.  

 

Módulo 5 – Pesagem Alimentação.  

 

Neste módulo, são pesadas e registradas cinco amostras de cada pavilhão das refeições 

servidas aos internos, fiscalizando assim o fornecimento de alimentação por parte das empresas 

terceirizadas. Ao final do dia é gerado um relatório com as pesagens e o cardápio fornecido.  
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Módulo 6 – Advogados. 

 

Neste módulo, os atendimentos dos advogados são agendados. E o sistema permite o 

cadastro dos Advogados e os horários de atendimentos, evitando assim que os advogados não 

sejam atendidos ou esperem por demasiado tempo. Normalmente, os agendamentos são 

agendados por telefone, facilitando o planejamento tanto da Equipe Plantonista quanto dos 

Advogados.  

 

Módulo 7 – Arquivo Morto. 

Neste módulo, os Prontuários dos Internos que deixaram a Unidade, são cadastros pelo 

setor jurídico informando a caixa em que se encontra o Prontuário, permitindo assim, uma 

consulta pelo Nome do Interno, Nome da Mãe, RGI ou CPF, retornando assim a caixa onde 

encontra-se o Prontuário do Interno. 
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Módulo 8 – Trabalho. 

Neste módulo, os internos são cadastrados com seus dados e sua foto. O sistema gera 

um crachá com códigos de barras para cada interno.  

 

Com este crachá o interno efetua a leitura pelo leitor de código de barras, localizado 

no corredor da unidade, e sua entrada e saída são registrados automaticamente pelo sistema. 

Para a utilização deste módulo foi necessário a instalação de um computador e um leitor que 

código de barras que são desligados e ligados automaticamente.  

Ao efetuar a leitura são demonstrados no monitor, o nome, o setor de trabalho, e se a 

leitura é referente a entrada ou saída do interno ao pavilhão.  

 

A qualquer momento, a equipe pode ter conhecimento dos internos que estão 

trabalhando, além do relatório dos internos que trabalharam no dia. 
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Módulo 9 – Visitas 

 

 

Neste módulo, é controlado o Dia de Visitas. Cada um dos visitantes, ao serem 

cadastrado no Sistema é gerado uma etiqueta código de barras e fixada no verso da Carteirinha 

de Visitantes.  

 

A partir disso a cada visita será necessário somente a leitura do código de barras e 

conferência com o Documento de Identificação do Visitante para registro. O sistema fornece 

ao final do período a listagem dos Visitantes, dos internos visitados, quantidades, destaque dos 

visitantes masculino, limite da quantidade de dois visitantes por dia, além dos visitantes idosos 

que possuem preferência na entrada.  
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Módulo 10 – Recibo de Pertences 

 

 

Neste módulo, são lançados os pertences dos internos que ingressam na unidade, 

gerando recibo para conferência e assinatura do interno. Permite também ao responsável pelo 

arquivamento definir em qual divisória ficara arquivado o pertence, permitindo assim uma fácil 

localização através de uma simples busca. Também é gerado uma recibo quando é efetuado à 

devolução aos familiares, advogados ou próprio interno ao sair da unidade.  

 

Módulo 11 – Recibo de Documentos 

 

 

Este módulo funciona de maneira semelhante ao Módulo de Pertences, controlando os 

documentos que os internos portam no momento da entrada na unidade. 

 

MÓDULOS FUTUROS 

Está em desenvolvimento um módulo do MAPA CARCERÁRIO, permitirá a geração 

de estatísticas conforme o SISDEPEN e um Módulo de Autorizações de Entrada que informará 

a Equipe Plantonistas as entradas e saídas de internos autorizadas pela DOP/AGEPEN com a 
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devida documentação anexa ao sistema, dispensando também a fixação dessas autorizações em 

mural.  

 

3.3. Concepção e trabalho em equipe. 

 

3.3.1. O Sistema SEP, tem se apresentado de maneira muito eficiente, ajudando a 

rotina ao longo do dia de trabalho. O sucesso do mesmo tem surpreendido devido ao fiel 

cumprimento das informações e alimentação correta por parte de todos os usuários. Vale 

destacar neste  ponto, que toda e qualquer informação seja lançada ou excluída é possível a 

identificação do usuário responsável, uma vez que o acesso é feito através de usuário e senha 

individual. Apesar disto, não há registros de exclusão ou alteração para alterar a fidelidade das 

informações.  

 

3.4. Ações e etapas da implementação. 

 

3.4.1. O sistema SEP desenvolvido na linguagem de programação PHP, foi 

implementado inicialmente com o Módulo de Escolta em Agosto de 2016 e ao longo destes três 

anos de uso, foram sendo desenvolvidos novos módulos, além da correção de alterações que 

surgiram.   

Para utilização do Sistema SEP, foi inicialmente utilizado um computador Desktop 

comum ligado à rede LAN da unidade e ligado 24h, de modo a permitir o acesso às informações 

a qualquer hora. Hoje, a unidade conta um com Computador Servidor, que permite com maior 

confiabilidade e disponibilidade do sistema, além de contar com um sistema de backup diário.  

Foi e está em constante desenvolvimento, pelo Agente Penitenciário Estadual Marcos 

Paulo, lotado na Penitenciária de Segurança Máxima de Naviraí/MS. 

 

4. Recursos utilizados. 

 

4.1. O sistema SEP, assim como qualquer sistema WEB, demanda uma pequena 

quantidade de recursos e materiais. Para utilização é necessário apenas um computador ligado 

à rede LAN, além da instalação de um Aplicativo de Servidor WEB, de código aberto e livre 

utilização. Atualmente é utilizado a aplicação XAMPP, para ambiente Windows, porém 

existem diversas versões que podem ser utilizados em Linux.   
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Um computador com uma configuração média, girando em torno de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais) e capaz de disponibilizar o sistema. Na unidade foi adquirido um computador servidor 

que teve custo aproximado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de um desktop comum, leitor 

de código de barras para o Módulo de Trabalho (R$ 2500,00) e uma impressora de etiquetas 

para o Módulo de Visitas em torno de R$ 700,00 (setecentos reais).  

 

5. Caracterização da situação atual. 

O sistema tem demonstrado grande eficiência, uma vez que as informações 

apresentadas possuem grande confiabilidade, uma vez que em todos os lançamentos são 

utilizados referências à documentos oficiais  como CI’s, Ofícios e Processos Judiciais.  

Atualmente o sistema possui em seu banco de dados a quantidade registros a seguir:  

Escoltas 1609 registros, 1332 videoaudiências, 5685 registros de documentos, 29 

Visitas assistidas , 24942 amostras de alimentação pesadas, 1473 agendamentos de advogados, 

2589 registros de prontuários no arquivo morto, 29795 registros de entrada e saídas de interno 

para o trabalho, 4228 visitas, 141 pertences e 150 documentos.  

 

6. Lições aprendidas. 

O principal desafio para o desenvolvimento, tem sido o tempo destinado a efetiva 

programação, uma vez que todo o seu desenvolvimento foi e é executado em horários fora o 

ambiente de trabalho, já que a demanda de trabalho em outros setores na unidade não restam 

horários vagos. Mesmo com este obstáculo é possível obter grandes resultados contando com o 

empenho e dedicação ao serviço público.  

O sistema ainda encontra-se restrito ao uso na Penitenciária de Segurança Máxima de 

Naviraí, porém já tem despertado o interesse de implantação por outra unidades, uma vez que, 

facilita e organiza a rotina de trabalho, e mesmo com um baixo efetivo, libera as equipes para 

focarem na segurança, custódia e disciplina dos internos.  

 


