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MÓDULO 12: PROGRAMAS SOCIAIS - AÇÕES CORPORATIVAS DE CIDADANIA 
 
 
CAPÍTULO 3: CIDADANIA EM AÇÃO - APENADOS  
 
 
1 OBJETO 
 
1.1 Esta iniciativa tem como finalidade contribuir para a reinserção social de apenados, 
assegurando-lhes a oportunidade de desempenhar atividades auxiliares que contribuam para 
sua formação profissional. 

 
 
2 FORMA DE INGRESSO NO PROGRAMA 
 
2.1 Os apenados em cumprimento de sentença judicial em regime aberto ou semi-aberto são 
encaminhados à Empresa por meio de convênios celebrados entre a ECT e as Secretarias 
de Justiça dos Estados.  

 
2.2 A celebração e gestão dos convênios tem por base os preceitos contidos na Lei de 
Licitação (Lei 8.666/93), Lei nº 7.210 de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal) e 
demais disposições legais que regulam o trabalho do Apenado, no que lhes forem aplicáveis.  

 
 
3 CARGA-HORÁRIA 

 
3.1 A carga horária será de 40 horas semanais (8hs/dia) de segunda a sexta-feira, sendo 
vedada a realização de hora extra e jornada de trabalho noturna. 

 
3.1.1 A Administração Central ou Diretoria Regional poderão, em caráter excepcional, desde 
que não represente prejuízo às atividades exercidas pelos participantes, organizar horários 
diferenciados, dentro de seu horário regular de funcionamento de segunda a sexta-feira, 
observando as normas internas e a legislação vigente.  
 
 
4 QUANTITATIVO DE PARTICIPANTES 
 
4.1 A DIGEP, por meio da CEGEP, fará a gestão da distribuição do número de vagas na 
Administração Central e Diretorias Regionais, de forma a compatibilizar os recursos 
existentes para a operacionalização desta ação.  

 
 
5 PERMANÊNCIA NO PROGRAMA 

 
5.1 Período de 01 (um) ano, renovável por igual período, limitando-se a 02 (dois) anos, sendo 
vedado o reingresso, de modo a oferecer oportunidade de profissionalização a outros 
apenados. 
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6 CADASTRO 
 
6.1 A Administração Central e Diretorias Regionais deverão manter as informações 
cadastrais dos seus participantes rigorosamente atualizadas no Sistema Populis, módulo de 
Programas Sociais. 

 
6.2 A manutenção permanente das informações no sistema, implica diretamente na garantia 
da concessão de benefícios e subsidia a área gestora em relação à composição do perfil dos 
participantes no programa. 

 
 
7 REMUNERAÇÃO  

 
7.1 A remuneração do participante está fixada em 01 (um) salário mínimo vigente, conforme 
modelo de convênio constante no anexo 1 deste capítulo. 

 
7.2 Alem da remuneração, a Administração Central ou Diretoria Regional deverá contratar 
em favor do apenado seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja compatível com 
valores de mercado praticados no Estado onde o participante esteja lotado. 

 
 
8 BENEFÍCIOS  

 
8.1 A ECT concederá mensalmente ao(s) participante(s) com jornada regular de trabalho de 
segunda à sexta-feira, por meio de cartão eletrônico, o valor correspondente a 50% 
(cinquenta por cento) do valor creditado aos empregados na modalidade Vale Alimentação 
ou Refeição. O valor compartilhado pelo apenado em 5% será restituído à ECT pela empresa 
contratada. 

 
8.1.1 O participante deverá optar pelo Vale Alimentação ou Refeição por meio do 
preenchimento do formulário constante no anexo 1 do capítulo 1 deste módulo.  

 
8.1.2 Serão concedidos mensalmente 23 vales. Os descontos e suspensão do benefício 
estão previstos no Capitulo 01 anexo 02 deste manual. No mês do ingresso, afastamento ou 
desligamento do participante, o fornecimento devido será calculado na proporção de um vale 
para cada dia útil trabalhado. 

 
8.2 A ECT repassará mensalmente, quando necessário, à instituição conveniada a 
importância referente ao vale-transporte, considerando a quantidade equivalente aos dias 
úteis trabalhados. A instituição deverá restituir à ECT o valor correspondente ao 
compartilhamento devido (seis por cento), subsidiados na forma prevista em lei e de acordo 
com as normas internas vigentes.   

 
8.2.1 O participante deverá optar pelo Vale Transporte por meio do preenchimento do 
formulário constante no anexo 2 do capítulo 1 deste módulo.  

 
8.2.2 A declaração falsa implica instauração de processo e, conseqüentemente, passível das 
sanções previstas na legislação em vigor e no regulamento disciplinar da ECT. 
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9 REGISTRO DE FREQUENCIA 
 
9.1 É vedada a utilização de cartão próprio da ECT. 

 
9.2 O cartão de ponto deverá ser preenchido diariamente, registrando os horários de entrada 
e saída, ratificados com a assinatura do participante e homologado com a assinatura e 
carimbo do gestor. 
 
 
10 GESTÃO DOS CONVÊNIOS 
 
10.1 As Diretorias Regionais deverão encaminhar à CEGEP cópia dos convênios e/ou 
respectivos aditivos firmados e assinados pelas partes. 

 
10.2 A gestão administrativa ficará sob responsabilidade da Gerência de Administração e a 
gestão operacional a cargo da Área de Gestão de Pessoas na Administração Central ou 
Diretoria Regional, conforme o caso.  

 
10.3 Cabe a Área Jurídica da ECT analisar previamente a minuta de convênio e/ou aditivo e 
aprová-la, além de prestar suporte e orientar as áreas envolvidas quanto às dúvidas 
decorrentes da gestão dos convênios firmados entre a ECT e as Secretarias de Estado e 
Justiça dos Estados, naquilo que lhe couber. 

 
 
11 ATRIBUIÇÕES DOS PARTICIPANTES 

 
11.1 Os participantes deverão exercer atividades de apoio administrativo e de manutenção, 
sendo vedada à atuação nas unidades operacionais, desempenhando atividades 
relacionadas à triagem e transbordo, coleta, distribuição, atendimento comercial e 
almoxarifado. 

 
 
12 AÇÕES DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PELA ECT 

 
12.1 A Administração Central e Diretorias Regionais deverão assegurar aos apenados, a 
participação em atividades socioeducativas, por meio de cursos de capacitação para o 
aumento da empregabilidade, além de disponibilizar vagas em ações pedagógicas 
desenvolvidas pela Empresa, de modo a apoiar e incentivar a capacitação profissional e 
escolar dos participantes.  

 
12.2 Proporcionar aos participantes, cursos de informática, técnicas de redação empresarial, 
conceitos de qualidade e excelência no atendimento aos clientes, dentre outros.  

 
 

* * * * * 
 

 


