Imagine uma
relação com seus
colaboradores
assim...

Sem Encargos Sociais
Sem Décimo terceiro
Sem Férias
Sem Fundo de Garantia
Sem Atestados Médicos
Sem Ações Trabalhistas
Produção
Custos

Facilidade
Competitividade

A Lei de Execução Penal (LEP) estabelece uma série de
benefícios para quem se interessa em contratar a mão
de obra prisional, pois isso também gera benefícios
para os indivíduos privados de liberdade que, além da
remuneração, fazem jus à remição por dias trabalhados
(3 trabalhados por 1 dia a menos de pena).
Algumas características relativas ao trabalho do preso:

1- O salário não poderá ser inferior a ¾ do salário
mínimo vigente;
2- As relações trabalhistas não são regidas pela
CLT, mas pela própria LEP;
3- Ausência de encargos sociais e trabalhistas;
4- No caso de ausência de um preso, outro
poderá ser disponibilizado para seu lugar, desde
que treinado previamente, caso necessário;

5- O salário do preso somente
será pago por dias efetivamente
trabalhados;

6- À empresa tomadora dos serviços
dos presos terá disponibilizada
oficina no interior do Complexo Penal,
devendo arcar somente com os custos
relativos à energia elétrica consumida;

7- O parceiro deverá oferecer todo o
equipamento de proteção individual
exigido para a atividade, além de
uniforme distinto do utilizado na
Unidade Penal;

8- O tomador de serviços
deverá manter na oficina
de trabalho um encarregado
para orientar a produção.

10- No caso dos presos trabalharem
nas dependências da empresa a mesma
deve arcar com o transporte (ida e volta)
e a alimentação dos mesmos.

9- As oficinas de trabalho
no regime fechado possuem
dimensão de 79,26 metros2,
enquanto as oficinas do
regime semiaberto medem
198 metros2 cada.

11 - Contratação de presos pode contribuir com
agenda ESG dos parceiros, Segundo um estudo
realizado pelo The Boston Consulting Group (BCG),
as companhias que têm boas práticas nesses
campos apresentam resultados melhores ao longo
do tempo. Além disso, o conceito também pode ser
critério de escolha de investidores:
a) Impacto na reputação;
b) Vantagens competitivas;
c) Menor custo/Maior lucratividade;
d) Compromisso com a sustentabilidade.

12 - O contrato é assinado diretamente
com o Estado e o pagamento relativo ao
salário dos presos é realizado para os
cofres públicos via DAE.

Transformação está em nosso DNA
Primeira e única P.P.P. (Parceria Pública Privada) do sistema
Prisional no Brasil, contrato assinado entre o Governo de
Minas Gerais e os Gestores Prisionais Associados em 2009,
localizada no município de Ribeirão das Neves.

Principais reconhecimentos
•

Listada Entre as 40 melhores PPPs em mercados
emergentes pelo IFC/World Bank;

•

Honra ao Mérito 2017 “PPP Awards & Conference”;

• Projeto inovador do ano de 2019;
•

Concessionária do Ano 2018 “PPP Awards &
Conference”;

•

Selo Resgata, do Ministério da Justiça, 2018.

Seja em seu
estabelecimento

PRODUTIVIDADE

Ou em nossas
dependências

A escolha é sua onde deseja Produzir.

Hoje são 13 empresas parceiras que empregam 410 presos.
“EM NEVES,

EM PRESÍDIO DÁ

.”

Jornal Metro 13.01.2017

“PRESÍDIO MODELO.”

(www.onortao.com.br) 19.07.2018

“É

, MAS DEVERIA SER REGRA”
Revista Veja,15.01.2014

“O BOM EXEMPLO DA PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA EM UM
PRESÍDIO MINEIRO PODE SER UM MODELO PARA SOCORRER O
CAOS DO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO.” - Revista Veja 07.06.2019

Fique Atento !
Somos uma Empresa de Excelência,
que faz Gestão Prisional.

“A P.P.P. É UM PROGRAMA DIFERENTE DO QUE ESTAMOS ACOSTUMADOS.
ELES TÊM METAS ESPECÍFICAS, NÃO HÁ SUPERLOTAÇÃO, TODOS OS PRESOS TRABALHAM, TÊM ESCOLA.
É UM CASO ESPECIAL QUE COLABORA PARA A SOCIALIZAÇÃO EFETIVA DO PRESO...”
“(Ministra Carmem Lúcia, Notícias Relacionadas (jusbrasil.com.br) 29.03.2018

ESCOPO PARA
PARCERIAS

A GPA:
Atualmente várias empresas parceiras atuam
interna e externamente em diversos segmentos:
- Produção de bancos de couro automotivo,
- Confecção de uniformes e EPIs,
- Construção civil,
- Artefatos de borracha,
- Alimentação,
- Embalagens,
- Tubos e conexões,
- Higienização e limpeza de ambientes,
- Além de prestação de serviços administrativos junto
ao governo Estadual e outros.

Ficou Interessado?
Veja os principais preceitos para:
- EMPRESAS PRIVADAS
- ASSOCIAÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS
- ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (MUNICÍPIOS)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O CREDENCIAMENTO DE ABSORÇÃO
DA MÃO DE OBRA DE DETENTOS.

EMPRESAS PRIVADAS
a) Cópia do Contrato Social e/ou a última alteração contratual com cláusula
administrativa, todos devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de
Minas Gerais ou registro cartório de Pessoas Jurídicas;
b) Cópia do cartão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ
da Instituição, atualizado (Fornecida pelo sitio da Receita Federal), com data de
emissão inferior a 3 meses;
c) Cópia da Carteira de Identidade e CPF do representante legal;
d) Cópia de Comprovante de endereço da empresa ou do representante legal,
com data de emissão inferior a 3 meses;
e) Certidão Negativa de Débitos Estadual – CND (certidão fornecida pelo sitio da
Secretaria Estadual de Fazenda, com data de emissão inferior a 3 meses;
f) Declaração de não realização de trabalho insalubre por menor de 18 anos, e
menor de 16, salvo na condição de aprendiz, na forma da lei, com data de emissão
inferior a 3 meses;
g) Declaração de endereço eletrônico com data de emissão inferior a 3 meses; ;
h) Termo de declaração de concordância e veracidade. (Data de assinatura inferior
a 3 meses);
i) Autorretrato: uma selfie segurando a Identidade/CPF. .

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O CREDENCIAMENTO DE CONTRATAÇÃO
DA MÃO DE OBRA DE PRESOS.

ASSOCIAÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS
a) Cópia Autenticada da ata de posse atual do presidente ou diretor e
do Estatuto Social da entidade, cópia da eleição do Conselho Deliberativo
dando posse ao presidente ou diretor;
b) Cópia do cartão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas –
CNPJ da Instituição, fornecida pelo sitio da Receita Federal e com data de
emissão inferior a 3 meses;
c) Cópia da Carteira de Identidade e CPF do representante legal;
d) Cópia de Comprovante de endereço da associação ou do representante
legal, com data de emissão inferior a 3 meses;
e) Certidão Negativa de Débitos Estadual - CND (certidão fornecida pelo
sitio da Secretaria Estadual de Fazenda, com data de emissão inferior a 3 meses;
f) Declaração de não realização de trabalho insalubre por menor de 18 anos,
e menor de 16, salvo na condição de aprendiz, na forma da lei, com data de
assinatura inferior a 3 meses;
g) Declaração de endereço eletrônico, data de assinatura inferior a 3 meses;
h) Termo de declaração de concordância e veracidade, com data de assinatura
inferior a 3 meses;
i) Autorretrato: uma selfie segurando a Identidade/CPF.

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O CREDENCIAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA MÃO DE OBRA DE PRESOS
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (MUNICÍPIOS)

a) Cópia do Contrato Social e/ou a última alteração contratual com cláusula
administrativa, todos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado
de Minas Gerais ou registro no Cartório de Pessoas Jurídicas;
b) Cópia do cartão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ –
da Instituição, atualizado (Fornecida pelo sitio da Receita Federal), com data de
emissão inferior a 3 meses;
c) Cópia da Carteira de Identidade e CPF do representante legal;
d) Cópia de Comprovante de endereço da empresa ou do representante legal,
atualizado máximo 3 meses;
e) Certidão Negativa de Débitos Estadual – CND (certidão fornecida pelo sitio
da Secretaria Estadual de Fazenda, com validade inferior a 3 meses;
f) Declaração de não realização de trabalho insalubre por menor de 18 anos,
e menor de 16, salvo na condição de aprendiz, na forma da lei, com data de
assinatura inferior a 3 meses;
g) Declaração de endereço eletrônico, com data de assinatura inferior a 3 meses;
h) Termo de declaração de concordância e veracidade. (Data de assinatura inferior
a 3 meses);
i) Autorretrato: uma selfie segurando a Identidade/CPF. .

LEMBRETE - CUIDADOS ADICIONAIS PARA A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA
DESTINADA À PARCERIA FORA DO COMPLEXO PENAL.
Além da documentação elencada anteriormente, quando a contratação de mão de obra de indivíduos privados
de liberdade, em cumprimento de pena no regime semiaberto, for para trabalho em ambiente externo ao
Complexo Penal, ou seja, nas dependências da empresa, haverá necessidade por parte do empregador de:

1- Fornecimento de transporte para o ambiente de trabalho, ida e volta;
2- Fornecimento de alimentação;
3- Uniforme para trânsito no ambiente externo.

SUA EMPRESA DENTRO DE NOSSO COMPLEXO
1- A GPA fornecerá o projeto da área livre que será adaptada para a
empresa interessada ;
2- A empresa interessada deverá apresentar um projeto de layout
para a área disponibilizada, acompanhado de laudo de profissional
com ART, validando que o projeto se aplica às normas pertinentes
( vigilância / segurança / incêndio e acessibilidade);
3- A empresa interessada deverá apresentar se necessário projetos
complementares, como o projeto elétrico, além da lista de
equipamentos com respectivas cargas elétricas e potências,
4- Evidenciar a legislação de funcionamento da atividade da parceria;
5- O projeto será avaliado pela Gerência de Obras e Facilities da GPA,
para aprovação e execução de adaptações, além de avaliação da carga
elétrica necessária;
6- Após execução das adaptações, a GPA, através da Gerência de
Obras, emitirá um termo com data de validade, renovado anual, a fim
de avaliar se houve alteração dos equipamentos e seu estado, no
intuito de evitar danos à infraestrutura.

Estamos aqui
para somar !

GPA
Gerência de Atendimento
(31) 3117-5094 / 5117 / 5181

