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N? 57 QUINTA-FEIRA, 24 MAR 1994

MI. 1'I° Até 3/ tle dezembro de 1994, a concessio de registro e certificado de fins
filantrópicos às entidades privadas prestadoras de serviços de WittélICia social obaervart normas
estabelecidos mediante decreto. inclusive no que diz respeito à descentralização dos procedimentos
administrativos.

Art. 2 Observado o paro previsto no artigo anterior. as entidades de assiste:mia social
de fins iliaillrdPiee" cujos registros no e.mnlho Nacional de Serviço Social - CNSS e no Conselho
Nacional de Assistencia Soer/ - CNAS mio tenham sido definitivamente cancelados, poderão linear
convénios com rlogilo ou entidade da Administraçáo Pública Federai, para a prestação de serviços e
outras atividades ligadas ao atendimento a crianças carentes de zero a seis anos de idade, ao Idoso e a
pessoas portadoras de deficiència, mediante apreoentaçáo do protocolo de pedido de regularizaçáo dos
débitos para com p Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Parágrafo rInico. O protocolo a que se refere o artigo será concedido à vista de
requerimento da entidade interessada, rndependentemente da apresentaçáo dos documentos descritos nos
incisos I et' do art. SS da Leia' 8.212, de 24 dc julho de 1991.

Art. 3. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 23 de março	 de 1994; 173* da Independência e 106' da República.

1TAMAR FRANCO
Sérgio Cutolo dos Santos
Leonor Barreto Franco

DECRETO 09 1.093, DE 23 DE MA.RÇO DE 1994

Regulamenta a Lei Complementar 9 79. de 7 de janeiro
de 1994, que "cria o Fundo Penitenciário, Nacional.
FUMEM, e dá ouras providencias".

O PRESMENTE DA REPúBLICA, no ruo da atribuição Use lhe confete o art. 84,
lacro IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no ar" 4' da Lei Complementar e 79, de 7 dejaneiro de 1994,

DECRETA:

Art. I' O Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN, institufdo pela Lei Complementar tf
79, de 7 de janeiro de 1994, tem por finalidade proporcionar recursos e meios destinados a financiar e
apoiar as atividades e os programas de modemizaçáo e aprimoramento do Sistema Penitenciário
Brasileiro.

Art. 2° ' Os recursos do FUNPEN serão aplicados:

-• na coestrugo, reforma, amplia* e reequipamento de insialaçbes e serviços de
penheeedrias e outros ratabrartireenta prisionais;

0- na manutenção doa seraiçoa perlem-141ra mediante a cekbraçao de convénios,
acorda" ajustes ou contratos com entidades palras ou privadas;

El - roa forrai*: aperfeiçoamento .e especialização de servidores das áreas de
administraçilo, de segurança e de Vigiaria doe estabelecinsentos penitenedrios;

IV - ma fonação educacional e cultural do preso e do internado, mediante cursos
curriculares de 1. 0 ?graus, ou profissionalizanta de nível médio ou superior;

V - na elaboração d' exectmio de projetos drainados à reinserção social de presos,
1.1"40. elealaa;

VI - na exectigo de programas voltados à asaistrada jurídica aos prema e internados
carader

V/I/ - na participação de representantes oficiais em eventos científico" realizados no
Brasil e no exterior, sobre matéria penal, penitenciária ou criminológica;

IX - nas publicações c na pesquisa científica na área penal, penilenciria ou
criminológica;

X - nos custos decorrentes de sua própria gestão. excetuadas as despesas de pessoal
referentes a servidores públicos que já pereehem.remuneração dos cofres públicos.

Parágrafo único. Na aplicaçâo das reclusas do FUNPEN, o Departamento de Asountos
Penitenciárias observará os critérios c prioridades estabelecidos pela Secretaria dos Direitos da
Cidadania e Justiça e a.s =orçares do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária.

Art. 3' O FUNPEN será gerido pelo Diretor do Departamento de Assuntos
Penitenciários da Secretaria dos Direitos da Cidadania e Justiça.

•
Art. 4' Constituem recursos do FUNPEN as enumerados no art. 2' da Lei Complementar

n• 79, de 1994.

Parágrafo único. Os recursos referidos no inciso IX do art. 2' da Lei Complementar n.
79, de 1994, compreendendo os rendimentos de qualquer natureza, auferidos como remuneraçam de
aplicações financeiras, reverterá° automaticamente à receita do FUNPEN.

An. 5' A Caixa Económica Federal. ar  o quinto dia de cada mês, procederá ao dep6aito
das quantias devidas ao FUNPEN. relativas ao percentual arrecadado das COM11005 de propelir:tia
sorteias e loterias, no Ambito do Governo Federal, previsto no art. 2', inciso VIII, da Lei Complementarn• 79, de 1994.

Parágrafo único. Os demais recursos do FUNPEN, estabelecidos no art. 2* da Lei
Complementar n• 79, de 1994. serra depositados pelos respectivos gestores priblicos, responsiveig outitulares legais.

Art. 6' Os recursos do FUNPEN poderio ser repassados aos Estados, partiu consecução
dos objetivos previsto no an. 2", mediante acordos, cravénios, ajustes ou qualquer outra modalidade
estabelecida em lei.

II' Sedo:repassados aos, Estados de origem, na proporção de cinqüenta por cari, as
quantias relativas às custas judiciam recolhidas cio Mar da União Federal, pertilientes aos seus serviços.forenses.

•
2' Para a programaçáo do repesse dos recursos a que sé refere este artigo, o

Deparfamento de Assuntos Penitenciários da Secretaria dos Direitos da Cidadania ' e Justiça 'manterá
permanente aniculaçâo cosas áreas especificas das unidades federativas beneficiadei.

Art. 7. As receitas do FLINPEN senso permanentemente aplicadas em fundos de
investimentos, geridas pelo Banco do Brasil S.A., revertidas, autoinalicarthenie, seus rendirnentoe..

:Art. r Esta Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília. 23 de março	 de 1994:173' da Indepradência e 106* da República..

ITAMAR FRANCO
Maurício Cerra
Fernando HenriqUe Cardaria

DECRETO NO 1.094, DE 23 DE MARÇO DE 1994

Dispdó nobre o Sintoma dó 54trviços Gerais -
SISO doa órgEos civis da Adainistraçáo ~oral
dirlata, das autarquia/ ~raio • fund•Oes
públicas, e dá outras providáncias.
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VII - na arearrY de programas *Minados a dar estribei* às vitimas de cume e aos
desmedrara do prato ou do intentado;

O ratitailmeT1 em RIPOZILIC11, no uso das atribuiçaes qu• lhe
contar, o art. 84, inciso IV da Conatituiçio, a tendO em vista o
dispoato nos art. 30 e 31 do Decreto-/ai nu 200, de 25 da favereiro dm
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