
Fundo Penitenciário do Distrito Federal  
 
1. CRIAÇÃO 
Lei   Complementar nº 761, de 05 de maio de 2008, que institui o Fundo de Penitenciário do 
Distrito Federal da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Paz Social do Distrito 
Federal – FUNPDF, arts.1º, Lei  Complementar nº 901, 21 de dezembro de 2015,  que altera a 
Lei  complementar nº 761. 
 
2. FINALIDADE 
Proporcionar recursos e meios, em caráter supletivo, para financiar e apoiar atividades e 
programas de desenvolvimento, modernização e aprimoramento do Sistema Penitenciário do 
Distrito Federal, objetivando a melhoria do sistema prisional. 
 
3. REGIMENTO 
Decreto nº 32.106, de 25 de agosto de 2010. 
 
4. DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO 
Aprovar as diretrizes de administração do Fundo Penitenciário do Distrito Federal-FUNPDF, 
aprovar plano de aplicação de recursos, programação financeira, definir normas e 
procedimentos, estabelecer prioridades de aplicação de recursos do Fundo, fiscalizar a correta 
aplicação do Fundo e deliberar sobre proposta de alteração deste Regimento Interno. 
 
5. DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
– Secretário Segurança Pública e da Paz Social; 
– Subsecretário do Sistema Penitenciário do Distrito; 
– Um Membro do Conselho Penitenciário do Distrito Federal; 
– Diretor-Executivo da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal; 
– Dois Diretores de Unidade Prisional do Sistema Penitenciário do Distrito Federal; 
– Três representantes da sociedade civil, indicados pelo Conselho de Promoção e Defesa dos 
Direitos Humanos –CDPDDH, de que trata a Lei de nº 3.797, de 06 de fevereiro de 2006; 
– Três membros indicados pelas entidades representativas dos trabalhadores do Sistema 
Penitenciário do Distrito Federal, sendo um oriundo da Carreira de Agente Penitenciário 
(atualmente, Agente de Policial de Custódia) e dois integrantes da Carreira de Técnico 
Penitenciário (correspondente a Agente de Atividades Penitenciária) do Distrito Federal. 
 
6. DO FUNCIONAMENTO 
O Fundo de Penitenciário do Distrito Federal vinculado à Secretaria de Estado da   Segurança 
Pública e da Paz Social do Distrito Federal – FUNPDF reúne-se, ordinariamente, a cada 
bimestre e extraordinariamente, sempre que necessário. 
 
7- DAS FONTES DE RECURSOS 
- dotações específicas dos recursos consignados no orçamento do Governo do Distrito Federal; 
- doações recebidas de pessoas físicas e jurídicas; 
- recursos provenientes da celebração de convênios entre o DF e a União, Estados e 
Municípios; 
- rendas decorrentes da venda de produtos das cantinas administradas pelo Conselho de 
Administração do FUNPDF; 
 - saldo Financeiro apurado no balanço anual; 
 - doações, contribuições em dinheiro, valores, bens móveis e imóveis que venha a receber de 
organismos ou entidades nacionais e de pessoas físicas e jurídicas; 



- recursos provenientes de convênios, contratos ou acordos firmados com entidades públicas e 
privadas; 
- rendimentos de qualquer natureza, decorrentes da aplicação financeira dos recursos do 
Fundo e outros que lhe forem destinados. 

  

 


