
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CELEBRAR CONVÊNIO COM ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL (ATUALIZADOS) – Empresas Privadas  
 
1. Carta proposta da empresa contendo os seguintes itens:  

1.1 Nome da empresa e endereço completo;  

1.2 Telefone para contato e indicação de funcionário de referência para contato.  

1.3 Indicação de emails que serão utilizados para comunicações formais da Susepe 

com a empresa.  

1.4 Descrição da(s) atividade(s) a ser(em) desenvolvida(s);  

1.5 Número de presos que irão trabalhar;  

1.6 Valor da remuneração - Não pode ser inferior a 75% do salário mínimo Nacional. 

Quando as atividades forem exercidas na empresa, esta deverá fornecer alimentação 

(ou vale alimentação) e transporte (ou vale transporte).  

1.7 Especificar os dias trabalhados (Ex: de segunda a sexta) e o número de horas 

trabalhadas por dia (jornada mínima de seis horas e no máximo de oito), não 

excedendo 44 horas semanais.  

1.8 Local onde serão desenvolvidas as atividades (endereço completo).  

2- Demais documentos:  

a) certidão do registro e arquivamento dos atos constitutivos da entidade no Cartório  

de Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou Junta Comercial do Estado;  

b) ata ou outro documento formal de designação da diretoria em exercício;  

c) Cópia da carteira de identidade e CPF do responsável (administrador) pela empresa 

(procurador, sócio, diretor ou presidente - de quem possui poderes para assinar em 

nome da empresa)  

d) apresentação de exemplar dos estatutos, regulamentos ou compromissos da 

entidade, devidamente registrados em cartório;  

e) comprovação de funcionamento regular da instituição, atestada pela Prefeitura 

Municipal (Alvará Municipal);  

f) certidão negativa de Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;  

g) certidão negativa de tributos estaduais;  

h) certidão negativa de débitos Municipais;  

i) Certificado do FGTS;  

j) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; e  

k) Cópia do CNPJ.  

Enviar para SUSEPE – Departamento de Tratamento Penal – Divisão de Trabalho Prisional, Rua 

Voluntários da Pátria, 1358, 3° andar, CEP: 90.230-010, Porto Alegre, Fones: (51) 3288-7304 

e/ou 3288-7329, Celular: 9854-4158, e-mail trabalhoprisional@susepe.rs.gov.br 


