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PROJETO DE LEI Nº ____/2018 

Institui o Fundo Penitenciário Municipal 
e dá outras providências. 

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Município de Vila Velha, o Fundo Penitenciário 
Municipal, com a finalidade específica de proporcionar recursos e meios para financiar 
políticas públicas em consonância com os objetivos e diretrizes estabelecidos no art. 5º 
desta Lei. 

Art. 2º A gestão financeira dos recursos do Fundo de que trata esta Lei será feita pelo 
Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito. 

Art. 3º Constituirão recursos do Fundo Penitenciário Municipal:  

I - recursos oriundos de convênios, termos de cooperação, contratos ou ajustes, firmados 
com entidades públicas ou privadas, de origem nacional, internacional ou estrangeira. 

II - doações, subvenções, auxílios, contribuições em dinheiro, valores, bens móveis e 
imóveis, bem como transferências de recursos que venha a receber de organismos ou 
entidades nacionais, internacionais ou estrangeiras, bem como de pessoas físicas e 
jurídicas, nacionais ou estrangeiras. 

III - as verbas consignadas para esse fim em dotações orçamentárias dos entes públicos; 

IV - os recursos repassados ou transferidos, a qualquer título, pela União ou pelo Estado do 
Espírito Santo, destinados ao Fundo; 

V - rendimentos de qualquer natureza e juros provenientes de aplicações financeiras dos 
recursos do Fundo; 

VI - multas e penalidades destinadas de forma específica para o Fundo; 



 
 

 

 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
“Deus seja louvado” 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
Gabinete da Vereadora Dona Arlete (PSL) 

Câmara Municipal de Vila Velha/ES 
Praça Frei Pedro Palácios – Prainha – Vila Velha/ES – CEP: 29100-500 

Tel.: (27) 3349-3243 – e-mail: donaarletevereadora@gmail.com 

 

VII - recursos confiscados ou provenientes de alienação dos bens perdidos em favor da 
União, do Estado do Espírito Santo ou do Município de Vila Velha, nos termos da legislação 
penal ou processual penal, excluindo-se aqueles já destinados ao Fundo de que trata a Lei 
Federal nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986; 

VIII - fianças quebradas ou perdidas, em conformidade com o disposto na lei processual 
penal destinadas de forma específica ao Fundo; 

IX - outros recursos destinadas de forma específica para o Fundo. 

Art. 4º Os recursos financeiros destinados ao Fundo serão depositados obrigatoriamente 
em conta específica a ser aberta e mantida em agência de estabelecimento bancário oficial. 

Art. 5º Os recursos do Fundo Penitenciário Municipal serão aplicados no financiamento de 
programas destinados à reinserção social de presos, internados e egressos, ou de 
programas de alternativas penais, nos termos do art. 3º, §2º da Lei Complementar nº 
79/1994. 

Art. 6º Nenhuma despesa poderá ser realizada sem a necessária disponibilidade de 
recursos. 

Parágrafo único. Para os casos de insuficiência ou inexistência de recursos, poderão ser 
utilizados os créditos adicionais, autorizados por lei. 

Art. 7º O Poder Executivo incluirá na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO – e na Lei 
Orçamentária Anual – LOA – do exercício civil seguinte à data de publicação desta Lei, as 
despesas decorrentes de sua execução. 

Art. 8º O Fundo Penitenciário Municipal é subordinado à Secretaria Municipal Defesa Social 
e Trânsito. 

Parágrafo único. O órgão ao qual estiver vinculado o Fundo, fornecerá todos os recursos 
humanos e materiais necessários á consecução dos objetivos do Fundo. 
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Art. 9º O gerenciamento do Fundo Penitenciário Municipal será feito pelo Gabinete da 
Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito a quem compete exercer as seguintes 
atribuições: 

I - coordenar a execução dos recursos do Fundo, de acordo com o Plano de Aplicação 
aprovado pelo Conselho Municipal de Segurança Pública; 

II - apresentar semestralmente ao Conselho Municipal de Segurança Pública a 
demonstração da receita e da despesa do Fundo, bem como a análise da situação 
econômico-financeira geral do Fundo; 

III - tomar conhecimento e dar cumprimento às obrigações definidas em convênios, ajustes, 
termos de cooperação e/ou contratos celebrados, que sejam relacionados às políticas 
públicas em consonância com os objetivos e diretrizes estabelecidos nesta lei, mantendo o 
controle sobre a execução destes ajustes e instrumentos; 

IV - manter os controles necessários à execução das receitas e das despesas do Fundo; 

V - manter, em coordenação com o Setor de Patrimônio do Município, os controles 
necessários sobre os bens patrimoniais com carga ao Fundo; 

VI - firmar a demonstração da receita e da despesa em conjunto com a responsável pelo 
controle da execução orçamentária 

VII – apresentar relatório anual de gestão, o qual conterá dados sobre a quantidade de 
presos, com classificação por sexo, etnia, faixa etária, escolaridade, exercício de atividade 
de trabalho, estabelecimento penal, motivo, regime e duração da prisão, entre outros nos 
termos do art. 3º-A, §3º, V da Lei Complementar Federal nº 79, de 07 de janeiro de 1994; 

Art. 10. Os recursos do Fundo Penitenciário Municipal poderão ser repassados mediante 
convênios, termos de cooperação, contratos e ajustes que se enquadrem nas atividades 
previstas nesta lei. 
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Parágrafo único. É vedado o contigenciamento de recursos do Fundo. 

Art. 11. O Município deverá integrar e manter atualizados os seus dados no Sistema 
Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais, de Rastreabilidade de Armas e 
Munições, de Material Genético, de Digitais e de Drogas (Sinesp); 

Art. 12. A não utilização dos recursos transferidos pela União, nos prazos definidos em ato 
do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, obrigará o Município à devolução do 
saldo remanescente devidamente atualizado. 

Art. 13. Os recursos financeiros transferidos para o Fundo, enquanto não utilizados, serão 
obrigatoriamente aplicados em conta bancária em instituição financeira oficial, na forma do 
disposto no art. 3-A, §6º da Lei Complementar Federal nº 79, de 07 de janeiro de 1994; 

Art. 14. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar 
da data de sua publicação. 

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Vila Velha/ES, 03 de dezembro de 2018. 

 
 

ARLETE DA SILVA SANTIAGO 
Vereadora– PSL 
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JUSTIFICATIVA 
 
A Lei Complementar nº 79, de 07 de janeiro de 1994, criou o Fundo Penitenciário 
Nacional, no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com a finalidade de 
proporcionar recursos para financiar a modernização e o aprimoramento do sistema 
penitenciário brasileiro. 
 
Trata-se de um fundo de natureza contábil que integra o Orçamento Fiscal da União, o 
que significa que seus recursos devem ser dedicados exclusivamente às finalidades para 
as quais foi criado. 

Integram o fundo, receitas advindas de (i) custas judiciais, (ii ) loterias federais, (iii) 
recursos confiscados ou da alienação de bens perdidos em favor da União, multas de 
sentenças penais e fianças quebradas ou perdidas (classificadas como recursos próprios 
não financeiros), (iv) rendimentos auferidos como remuneração por aplicações do 
patrimônio do fundo (denominados recursos próprios financeiros), e (v) recursos 
ordinários, decorrentes de dotações da União. 

Até outubro de 2017 os repasses do FUNPEN constituíam apenas transferências 
voluntárias, ou seja, não decorriam de obrigação constitucional ou legal. Suas dotações 
orçamentárias faziam parte da chamada base contingenciável que o Governo Federal 
dispõe para obtenção de seu superávit primário, na forma do art. 9º, da LC 101/00. O 
contingenciamento representa a possibilidade de se adiar ou, até mesmo, de se deixar 
de executar uma parcela das despesas previstas nas programações orçamentárias. 
Desse modo, não havia garantia de execução da totalidade da despesa prevista na 
programação orçamentária. 

A questão foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da 
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 347/DF, cuja decisão 
determinou o descontingenciamento de recursos do fundo, obrigando o Executivo a 
liberar o saldo acumulado. 

https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI266838,81042-O+Fundo+Penitenciario+Nacional+FunPen+e+o+financiamento+do+sistema
https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI266838,81042-O+Fundo+Penitenciario+Nacional+FunPen+e+o+financiamento+do+sistema
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Nesse sentido, é importante mencionar a edição da medida provisória 781, de 23 de 
maio de 2017, que vedou o contingenciamento dos recursos do referido fundo e, 
posteriormente foi convertida na Lei nº 13.500, de 26 de outubro de 2017. 

A nova lei vedou definitivamente o contingenciamento de recursos do Fundo 
Penitenciário Nacional (FUNPEN), definiu critérios para a transferência de recursos do 
Fundo aos Estados, Municípios e Distrito Federal, e acrescentou uma série de novas 
despesas que poderão ser custeadas com o fundo. 

De acordo com as alterações trazidas pela Lei nº 13.500/2017 a União deverá repassar aos 
fundos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a título de transferência 
obrigatória e independentemente de convênio ou instrumento congênere, até 75% da 
dotação orçamentária até 31 de dezembro de 2017; em 2018, até 45%; em 2019, até 25% 
e, nos exercícios subsequentes, 40%. 

Para os fundos municipais, serão destinados 10% dos recursos, mas somente para 
Municípios que possuem estabelecimentos penais em sua área geogréfica. 

A primeira vista, o Município de Vila Velha faria jus ao recebimento dos repasses 
obrigatórios do FUNPEN, já que possui em seu território 07 (sete) estabelecimentos penais, 
quais sejam: 
 
- Casa de Custódia de Vila Velha (CASCUVV) 
- Centro de Detenção Provisória de Vila Velha (CDPVV) 
- Penitenciária Estadual de Vila Velha I (PEVV I) 
- Penitenciária Estadual de Vila Velha II (PEVV II) 
- Penitenciária Estadual de Vila Velha III (PEVV III) 
- Penitenciária Estadual de Vila Velha V (PEVV V) 
- Penitenciária Semi Aberto de Vila Velha 

https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI266838,81042-O+Fundo+Penitenciario+Nacional+FunPen+e+o+financiamento+do+sistema
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Contudo, segundo a Lei Complementar nº 79/1994, com as alterações trazidas pela Lei nº 
13.500/2017, os Municípios também devem preencher outros requisitos dispostos no art. 3º, 
tais como existência de fundo específico e órgão ou entidade responsável pela gestão 
do fundo. 

“§3o  O repasse previsto no caput deste artigo fica condicionado, em cada ente 
federativo, à: 
 
I – existência de fundo penitenciário, no caso dos Estados e do Distrito Federal, 
e de fundo específico, no caso dos Municípios; 
 
II – existência de órgão ou de entidade específica responsável pela gestão 
do fundo de que trata o inciso I deste parágrafo; 
 
III – apresentação de planos associados aos programas a que se refere o §2º 
deste artigo, dos quais constarão a contrapartida do ente federativo, segundo 
critérios e condições definidos, quando exigidos em ato do Ministro de Estado 
da Justiça e Segurança Pública; 
       
IV -  habilitação do ente federativo nos programas instituídos; 
 
V – aprovação de relatório anual de gestão, o qual conterá dados sobre a 
quantidade de presos, com classificação por sexo, etnia, faixa etária, 
escolaridade, exercício de atividade de trabalho, estabelecimento penal, motivo, 
regime e duração da prisão, entre outros a serem definidos em regulamento; e 
 
VI – existência de conselhos estadual ou distrital penitenciários, de segurança 
pública, ou congênere, para apoio ao controle e á fiscalização da aplicação dos 
recursos do fundo de que trata o inciso I deste parágrafo, no caso dos estados e 
do Distrito Federal.” 

 



 
 

 

 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
“Deus seja louvado” 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
Gabinete da Vereadora Dona Arlete (PSL) 

Câmara Municipal de Vila Velha/ES 
Praça Frei Pedro Palácios – Prainha – Vila Velha/ES – CEP: 29100-500 

Tel.: (27) 3349-3243 – e-mail: donaarletevereadora@gmail.com 

 

Verifica-se, portanto, que o Município de Vila Velha apesar de possuir estabelecimentos 
penitenciários em seu território, ainda não criou o fundo específico ou possui órgão 
específico responsável por sua gestão, razão pela qual está deixando de receber 
importantíssimos e necessários recursos do FUNPEN. 
 
Segundo informações prestadas pelo Departamento penitenciário Nacional – DEPEN, órgão 
gestor do FUNPEN, no ano de 2016 foram repassados R$ 1.209.179.999,88 (um bilhão, 
duzentos e nove milhões, cento e setenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e 
oitenta e oito centavos) aos Estados e Distrito Federal. No ano de 2017 o repasse foi de 
R$ 590.625.000,01 (quinhentos e noventa milhões, seiscentos e vinte e cinco mil reais e um 
centavo) aos Estados Distrito Federal. (http://depen.gov.br/DEPEN/dirpp/instrumentos-de-
repasse-1) 
 
Até a presente data, nenhum repasse obrigatório, fundo a fundo, foi realizado entre o 
FUNPEN e qualquer fundo específico municipal, razão pela qual, caso aprovado, o Fundo 
Penitenciário Municipal de Vila Velha será um dos primeiros a ser criado no país, bem 
como a Cidade será uma das primeiras a receber os recursos obrigatórios 
repassados pela FUNPEN na ordem de MILHÕES DE REAIS. 
 
Assim, por todo o exposto, diante da premente necessidade dos recursos do Fundo 
Penitenciário Nacional para o Município de Vila Velha, apresento este projeto de lei para 
viabilizar o recebimento dos repasses obrigatórios, com a criação do Fundo Penitenciário 
Municipal e a indicação do órgão responsável por sua gestão, ao tempo em que solicito 
apoio dos meus pares na aprovação. 
 

Vila Velha/ES, 03 de dezembro de 2018. 
 
 
 

ARLETE DA SILVA SANTIAGO (DONA ARLETE) 
Vereadora - PSL 

http://depen.gov.br/DEPEN/dirpp/instrumentos-de-repasse-1
http://depen.gov.br/DEPEN/dirpp/instrumentos-de-repasse-1

