
Com

5848	 SEÇÃO 1	 DIÁRIO OFICIAL	 N°57 TERÇA-FEIRA, 25 MAR I97

Ministérios
Ministério da Justiça

CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL
E PENITENCIÁRIA

RESOLUÇÃO N9 1, DE 18 DE MARÇO DE 1997

Estabelece orientação para aplicação do
Fundo Penitenciário Nacional.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE POLíTICA CRIMINAL E PENITENCL&RJA
(CNPCP),no uso de suas atribuições legais e

CONSIDERANDO que o Decreto n° 1 0Q3 de 23 de março de 1994, que regulamenta a Lei Complementar n°
79 de 7 de janeiro de 1994, em seu art 2°, parágrafo único, estabelece que o CNPCP ditará as diretrizes na aplicação
do FundO Penitenciário Nacional;

CONSIDERANDO a grande demanda reprimida em termos de vagas no sistema prisional, com um déficit de
cerca de setenta mil em todo o pais, vem gerando distorções com a absoluta impossibilidade de instalações condignas
ao cumprimento da pena e  ressocializáção do indivíduo infrator;

CONSIDERANDO á necessidade de uma ação governamental rápida e eficaz capaz de encaminhar a
solução deste grave problema, com a geração imediata e sunultãnea de grande número de vagas no sistema
penitenciário do país;

CONSIDERANDO, ainda, decisão unânime do plenário do Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária, reunido em 18 de março de 1997, resolve:

Art. 1° O Fundo Penitenciário Nacional, que tem como órgão gestor o Departamento Penitenciário Nacional
do Ministério da Justiça, pnorizará o chamado programa "Zero Déficit" com a aplicação de recursos na construção
de penitenciárias federais em todo oterritóno nacional.

Art. 20. Para a consecução do programa, o Fundo Penitenciário Nacional, por seu órgão gestor, poderá
realizar operação com- o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, para a obtenção dos
recursos necessários, cuja dívida será paga com recursos ordinários do próprio Fundo, não podendo ultrapassar a
parcela anual a cinqüenta por cento (50%) da arrecadação do exercício, em prazo a ser estabelecido no contrato
respectivo.

Art. 3°. A administração das penitenclanasfederais mencionadas nesta resolução, poderá ser objeto de
conv&iio entre o Departamento Penitenciário Nacional e os Estados da federação.

Art. 40, Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO R. TONET CAMARGO

(Of. n9 59/97)

SECRETARIA DE DIREITO ECONÔMICO
DESAPCHOS DO SECRETÂRIO
Em 12 dê março de 1997

N9 51 -	 Processo Administrativo n 5 08000.009797196-92. Representante: SDE "Ex-Officio".
Representada: UNIMEO do Estado do Paraná. Decisão: Em razão da proposta de compromisso de Cessação
encontrar-se em consonância com as exigências do artigo 53, da Lei n° 8.884194, e tendo seu objetivo, a plena
abrangência das condutas que se pretende evitar que ocorra, assino o presente Termo de Compromisso de
Cessação que a compromissária se compromete a não desrespeitar os artigos e incisos das Leis n°° 8.884194 e
8.078190 citados no Despacho do Secretário de Direito Econômico, publicado no Diário Oficial da União do dia 04
de junho de 1996, além de respeitar as políticas governamentais sob todos os aspectos, sobretudo os princípios
constitucionais e legais que regem o cooperativismo e a ordem econômica; a utilizar a real variação em suas
mensalidades; a respeitar os consumidores jamais interrompendo sua atividade sem uma justa causa; a efetuar
sua atividade dentro do padrão de qualidade que seus clientes merecem. A compromissária se obriga a cumprir
as percentagens Indicadas nos componentes de custos médios demonstrados no Anexo 1, reduzidas de 4,95
(quatro vírgula noventa e cinco) pontos percentuais, e a conceder os seguintes benefícios: 1. oferecer aos
dependentes inscritos, pelo prazo de 05 (cinco) anos os serviços prestados no(s) módulo(s) em que estiverem
cadastrados, sem o pagamento dãs mensalidades, ocorrendo o falecimento do usuário titular inscrito há mais de
06 (seis) meses, e desde que esteja com as mensalidader em dia, respeitando-se sempre as condições vigentes
II. oferecer, sem nenhum custo adicional, seguro para a cobertura de morte natural ou acidental, coberto pela
UNIMED SEGURADORA S/A; aos usuários titulares inscritos, desde que em perfeito estado de saúde quando da
inscrição, que o usuário esteja em dia com suas mensalidades e ter cumprido o prazo de permanência de 06
(seis) meses no plano, contados de sua Inscrição, respeitando-se sempre as condições contratuais vigentes, iii.
Possibilidade de que o usuário faça sua transferência de um Plano Coletivo ou Empresarial, em pré-pagamento,
para tim Plano Individual, na hipótese de desligamento da empresa, sem haver necessidade do cumprimento de
novos prazos de carências idênticas, desde que feita a solicitação de transferência em 30 (trinta) dias contados da
exclusão do Piano originário. IV Admitir que o Empregado(a) doméstico possa ser inscrito como agregado do
;itular, respeitando-se sempre- as condições contratuais vigentes. V. Oferecer cobertura assistencial gratuita ao
recém-nascido do benollclárlo/usuário, durante os primeiros 30 (trinta) dias após o parto, respeitando-se sempre
as condições contratuais vigentes. VI. Possibilitar a inscrição do recém-nascido do usuário no seu Plano, isento
do curtiprimento dos períodosde carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de 30 (trinta) dias do
nascimento. VII. Efetuar a cobertura de doenças preexistentes durante o prazo deste compromisso, respeitadas
as carências e exclusões contratuais, desde que o usuário esteja inscrito há mais de 24 (vinte -e quatro) meses.
Pelo descumprimento das obrigações assumidas neste Termo, as Compromissadas ficarão sujeitas à multa
diária, no valor de 10.000 (dez mil) Unidades Fiscais de Referência - UFIR, ou padrão superveniente. O presente
Termo de Compromisso que não terá efeito retroativo, vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, contados do
primeiro dia do mês subseqüente ao da sua assinatura.

N9 52 -	 Processo Administrativo n 2 08000.009797196-92. Representante: SDE °Ex-Oflicio".
Representada: UNIMEO de Francisco Beltrão - PR. Decisão: Em razão da proposta de compromisso de Cessação
encontrar-se em consonância com as exigências do artigo 53, da Lei n5 8.884194, e tendo seu objetivo, a pioria
abrangência das condutas que se pretende evitar que ocorra, assino o presente Termo de Compromisso de
Cessação que a compromissária se compromete a não desrespeitar os artigos e incisos das Leis n ° 8.884194 e
8.078/90 citados no Despacho do Secretário de Direito Econômico, publicado no Diário Oficial da União do dia 04
de junho de 1996, além de respeitar as políticas governamentais sob todos os aspectos, sobretudo os princípios
constitucionais e legais que regem o cooperativismo e a ordem econômica; a utilizar a real variação em suas
mensalidades; a respeitar os consumidores jamais interrompendo sua atividade sem uma justa causa; a efetuar
sua atividade dentro do padrão de qualidade que seus clientes merecem. A compromissória se obriga a cumprir
as percentagens indicadas nos componentes de custos médios demonstrados no Anexo 1, e a conceder os
seguintes benefícios: 1. oferecer aos dependentes inscritos, pelo prazo de 05 (cinco) anos os serviços prestados
no(s) módulo(s) em que estiverem cadastrados, som o pagamento das mensalidades, ocorrendo o falecimento do
usuário titular inscrito há mais de 06 (seis) meses, e desde que esteja com as mensalidades em dia, respeitando-
se sempre as condições vigentes. II. oferecer, sem nenhum custo adicional, seguro para a cobertura de morte
natural ou acidental, coberto pela UNIMED SEGURADORA S/A; aos usuários titulares inscritos, desde que em
perfeito estado de saúde quando da inscrição, que o usuário esteja em dia com suas mensalidades e ter cumprido
o prazo de permanência de 06 (seis) meses no plano, contados de sua inscrição, respeitando-se sempre as
condições contratuais vigentes. III. Admitir que o Empregado(a) doméstico possa ser inscrito como agregado do
titular, respeitando-se as condições contratuais vigentes. IV. Oferecer cobertura assistência gratuita ao recém-
nascido do beneficiário/usuário, durante os primeiros 30 (trinta) dias após o parto, respeitando-se sempé-s
condições contratuais vigentes. V. Possibilitar a inscrição do recém-nascido do usuário no seu Plano, isentado
cumprimento dos períodos de carência, desde que a Inscrição ocorra no prazo máximo de 30 (trinta) di
nascimento. Pelo descuniprimento das obrigações assumidas neste Termo. as Compromissadas ficarão st7jcitits
à muita diária, no valor de 10.000 (dezmil) Unidades Fiscais de Referência - UFIR, ou padrão superveníériJe. O
presente Termo de Compromisso que não terá efeito retroativo, vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, contados
do primeiro dia do mês subseqüente ao da sua assinatura. 	 ' 
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N9 53 -	 Processo Administrativo n 5 08000.009797196-92. Representante: SDE "Ex-Otflcior
Representada: UNIMED Toledo - PR. Decisão: Em razão da proposta de compromisso de Cessação encontran9
em consonância com as exigências do artigo 53, da Lei n 2 8.884194, e tendo seu objetivo, a plena abrang&
das condutas que se pretende evitar que ocorra, assino o presente Termo de Compromisso de Cersação.qtiea
compromissária se compromete a não desrespeitar os artigose incisos das Leis n 5 8.884194 e 8.078190 cita"
no Daspacho do Secretário de Direito Econômico, publicado no Diário Oficial da União do dia 04 de junh do
1996, além de respeitar as políticas governamentais sob todos os aspectos, sobretudo os pri'nôfildá
constitucionais e legais que regem o cooperativismo e a ordem econômica; a utilizar a real variação em suas
mensalidades; a respeitar os consumidores jamais Interrompendo sua atividade sem uma justa causa; a-efetuar
sua atividade dentro do padrão de qualidade que seus clientes merecem. A compromissária se obriga a - cumprir
as percentagens indicadas nos componentes de custos médios demonstrados no -Anexo 1, reduzidas de 1 (um)
ponto percentual, e a conceder os seguintes benefícios: 1. oferecer aos dependentes inscritos, pelo prazo de 05
(Cinco) anos os serviços prestados no(s) módulo(s) em que estiverem cadastrados, sem o pagamento das
mensalidades, ocorrendo o falecimento do usuário titular inscrito há mais de 06 (seis) meses, e desde que esteja
com as mensalidades em dia, respeitando-se sempre as condições vigentes. II. oferecer, sem. nenhum custo
adicional, seguro para a cobertura do morte natural ou acidental, coberto pela UNIMED SEGURADORA S/A aos
usuários titulares Inscritos, desde que em perfeito estado de saúde quando da Inscrição, que o usuário esteja.erfl
dia com suas mensalidades e ter cumprido o pra-o de permanência de 06 (seis) meses no plano, contados de.~
inscrição, respeitando-se sempre as condições contratuais vigentes. III. Possibilidade de que o usuário façasi.
transferência de um Plano Coletivo ou Eiipresarial, em pré-pagamento, para um Plano Individual, na hIpótese'd
desligamento da empresa, sem haver necessidade do cumprimento de novos prazos de carências ldêntIc
desde que feita a solicitação de transferência em 30 (trinta) dias-contados da exclusão do Plano oríginárlo1V1`
Admitir que o Empregado(a) doméstico possa ser Inscrito como agregado do titular, respeitando-se sempreraa
condições contratuais vigentes. V.' Ofereqer cobertura assistencial gratuita ao recém-nascido do
beneficiário/usuário, durante os primeiros 30 (trinta) dias após o parto, respeitando-se sempre as condições
contratuais vigentes. VI. Possibilitar a inscrição do recém-nascido do usuário no seu Plano, isento do
cumprimento dos períodos de carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de 30 (trinta) dias do
nascimento. Pelo descumprimento das obrigações assumidas neste Termo, as Compromissadas ficarão sujeitas á
multa diária, no valor de 10.000 (dez mil) Unidades Fiscais de Referência - UFIR, ou padrão supervenienteiG.
presente Termo de Compromisso que não- terá efeito retroativo, vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, contados
do primeiro dia do mês subseqüente ao da sua assinatura. C

N9 54 -	 Processo Administrativo n5 08000.009797/96-92. Representante: SDE 'Ex-Ofticl'?,
Representada: UNIMED Curitiba - PR. Decisão: Em razão da proposta de compromisso de Cessação enco.ntrr
se em consonância com as exigências do artigo 53, da Lei n 5 8.884194, atendo seu objetivo, a plena abrangênçi
das condutas que se pretende evitar que ocorra, assino o presente Termo de Compromisso de Cessação que
compromissária se compromete a não desrespeitar os artigõs e incisos das Leis n 5 8.884194 e 8.078190 cítados.
no Despacho do Secretário de Direito Econômico, publicado no Diário Oficial da União do dia 04 de junho -.
1996, além de respeitar as políticas governamentais sob todos os aspectos, sobretudo os princípio.
constitucionais e legais que regem o cooperativismo e a ordem econômica; a utilizar a real variação em suas
mensalidades, a respeitar os consumidores jamais Interrompendo sua atividade sem uma justa causa; a efetuar
sua atividade dentro do padrão de qualidade que seus clientes merecem. A compromissária se obriga a cumprir
as percentagens indicadas nos componentes de custos médios demonstrados no Anexo 1, reduzidas de 4,07
(quatro vírgula sete) pontos percentuais, e a conceder os seguintes benefícios: 1. oferecer aos dependentes
inscritos, pelo prazo de 05 (cinco) anos os serviços prestados no(s) módulo(s) em que estiverem cadastradop,
sem o pagamento das mensalidades, ocorrendo o falecimento do usuário titular inscrito há mais de 06 (ss).
meses, e desde que esteja com as mensalidades em dia, respeitando-se sempre as condições vigentes,.
oferecer, sem nenhum custo adicional, seguro para a cobertura de morte natural ou acidental, coberto
UNIMED SEGURADORA S;A, aos usuários titulares inscritos, desde que em perfeito estado de saúde quandq çl.
inscrição, que o usuário esteja em dia com suas mensalidades e ter cumprido o prazo de permanência de- O
(seis) meses no plano, contados de sua inscrição, respeitando-se sempre as-condições-contratuais vigentes. (ii
Possibilidade de que o usuário faça sua transferência de um Plano Coletivo ou Empresarial, em pré-pagamento, 3 ,
para um Plano Individual, na hipótese de desligamento da empresa, sem haver necessidade do cumprimento. e
novos prazos de carências idênticas, desde que feita a solicitação de transferência em 30 (t'nta aias contados da
exclusão do Plano originário. IV. Admitir que o Empregado(a) doméstico possa ser inscrito como agregado do
titular, respeitando-se sempre as condições contratuais vigentes. V. Oferecer cobertura asssteicIai gratuitaao
recém-nascido do beneficiário/usuário, durante os primeiros 30 (trinta) dias após o parto, :esp&tando.se semp,
as condições contratuais vigentes. VI. Possibilitar a inscrição do recém-nascido do usu:c ': er. Piano, isento
do cumprimento dos períodos de carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máxLrn: 2e 2 (trinta) dias do
nascimento. Vil. Efetuar a cobertura de doenças preexistentes durante o prazo deste cc 'c'ssc, respeitadas
as carências e exclusões Contratuais, desde que o usuário esteja inscrito há mais de 24 (vinte t. quatro) meses
Pelo descumprimento das obrigações assumidas neste Termo, as Compromissadas ficarão sujeitas à multa
diária, no valor de 10.000 (dez mil) Unidades Fiscais de Referência - UFIR, ou padrão superveniente. O presente
Termo de Compromisso que não terá efeito retroativo, vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, contados do
primeiro dia do mês subseqüente ao da sua assinatura.

N9 55 -	 Processo Administrativo n5 08000.009797196-92. Representante: SDE °Ex-Officio".
Representada: UNIMED Ponta Grossa - PR. Decisão: Em razão da proposta de compromisso de Cessação
encontrar-se em consonância com as exigências do artigo 53, da Lei n° 8 884194, e tendo seu objetivo, a plena
abrangência das condutas que se pretende evitar que ocorra, assino o presente Termo de Compromisso de
Cessação que a compromissária se compromete a não desrespeitar os artigos e incisos das Leis n' 8.884194 e

-,	 CONSIDERANDO que a existàrcia indiscriminada e avassaladora de presos condenados e provisórios em
repartições policiais gera inaceitável situação violadora da lei e das regras internacionais de tratamento;

carlos.fortes
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