
Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Programa
2016 - Política para as Mulheres: Promoção da Autonomia e Enfrentamento à Violência

Número de Ações 13

10 - Orçamento Fiscal 13 - Cultura 392 - Difusão CulturalSubfunção:Esfera:

20O0 - Políticas Culturais de Incentivo à Igualdade de Gênero

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Ações, iniciativas, práticas, experiências ou projetos culturais que promovam Igualdade de Gênero.

unidadeUnidade de Medida:Iniciativa apoiadaProduto:

Especificação do Produto

Fomentar a produção cultural que valorize as expressões do feminino e sua contribuição  para a diversidade cultural brasileira, bem como a produção e circulação de conteúdos não
discriminatórios e não estereotipados. Favorecer a presença e a permanência desses conteúdos e dessas produções nos espaços de fruição cultural brasileiros. Promover ações
culturais afirmativas, contribuindo para o combate à violência contra as mulheres. Contribuir para o fortalecimento da memória das trajetórias femininas, evidenciando a participação
das mulheres e seu protagonismo na construção da história do Brasil.

Descrição
Realização de concursos públicos, campanhas, apoio ao desenvolvimento de projetos culturais  direcionados à valorização das mulheres, à igualdade de gênero e ao combate à
violência contra mulheres, envolvendo aporte financeiro, prevendo a realização de oficinas, mostras, apresentações, festivais, entre outros.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

De modo direto, por meio de contratação de serviços de terceiros e de processos licitatórios ou de editais públicos para concessão de prêmios (a pessoas físicas ou a pessoas
jurídicas de direito público e/ou privado). De forma descentralizada, por meio da realização de convênios, acordos, ajustes ou similares com órgãos e entidades do Governo, nos
níveis federal, estadual, municipal, com associações sem fins lucrativos, cooperativas locais e organizações não governamentais. Os projetos serão implementados a partir de um
processo de adesão e/ou por meio de edital público, seguindo critérios de avaliação e implementação, e indicando o montante de recursos a ser transferido.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Art. 216 da Constituição Federal; Lei nº 8.313, de 23/12/91; Portaria nº 156, de 6/7/2004; Decreto 6.835, de 30/04/2009; Convenção sobre a proteção e promoção da diversidade das
Expresões culturais, II PNPM.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Cidadania CulturalUO: 42101 - Ministério da Cultura

10 - Orçamento Fiscal 14 - Direitos da Cidadania 422 - Direitos Individuais, Coletivos e DifusosSubfunção:Esfera:

2C52 - Ampliação e Consolidação da Rede de Serviços de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Serviço apoiadoProduto:

Assegurar um atendimento adequado, humanizado, integrado, multissetorial e em rede às mulheres em situação de violência nos serviços públicos especializados e não
especializados.

Descrição
Assessoria técnica e financeira a estados e municípios em regime de contrapartida, por meio da  criação, implementação e aperfeiçoamento de serviços especializados de
atendimento à mulher e adequação dos serviços não especializados, envolvendo as ouvidorias e os serviços de assistência social, saúde, educação, segurança, trabalho, justiça e
habitação. Realização de eventos para discussão desta temática junto aos profissionais dos serviços e à sociedade em geral e divulgação dos serviços para ampliar o conhecimento
e o acesso da população.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

0011 - No Estado de Rondônia
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0015 - No Estado do Pará

0025 - No Estado da Paraíba

0026 - No Estado de Pernambuco

0029 - No Estado da Bahia

0032 - No Estado do Espírito Santo

0033 - No Estado do Rio de Janeiro

0035 - No Estado de São Paulo

0043 - No Estado do Rio Grande do Sul

0053 - No Distrito Federal

0056 - No Município de Jacobina - BA

0058 - No Município de Cubatão - SP

0062 - No Município de Porto Alegre - RS

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
20122 - Secretaria de Políticas para as Mulheres

Lei 10.683, de 23 de maio de 2003, que cria a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres; Decreto 5.390, de 8 de março de 2005, que institui o Plano Nacional de Políticas
para as Mulheres; Lei 11.340, de 07 de agosto de 2006, que coíbe a violência doméstica e familiar contra a mulher; Lei complementar 119, de 19 de outubro de 2005, que inclui a
manutenção das casas-abrigo no Fundo Penitenciário Nacional, e Lei Complementar nº 79/94 (artigo 3º, inciso XIV).

Base Legal da Ação

O Cadastro das ações padronizadas traz apenas os atributos comuns a todas as Unidades Orçamentárias. Para informações sobre os demais atributos, consultar a versão
on-line (SIOP Acesso Público).

10 - Orçamento Fiscal 14 - Direitos da Cidadania 131 - Comunicação SocialSubfunção:Esfera:

4641 - Publicidade de Utilidade Pública

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

Unidade de Medida:Produto:

Propiciar o atendimento ao princípio constitucional da publicidade, mediante ações que visam informar, esclarecer, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população ou segmento
da população para adotar comportamentos que lhe tragam benefícios sociais, com o fim de melhorar a sua qualidade de vida.

Descrição
A ação se desenvolverá por meio de divulgação de conteúdos vinculados a objetivos sociais de interesse público, que assuma caráter educativo, informativo, de mobilização ou de
orientação social, ou ainda que contenha uma orientação à população que a habilite ao usufruto de bens ou serviços públicos e que expresse, com objetividade e clareza, mediante
a utilização de linguagem de fácil entendimento para o cidadão.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
20122 - Secretaria de Políticas para as Mulheres

Base Legal da Ação

O Cadastro das ações padronizadas traz apenas os atributos comuns a todas as Unidades Orçamentárias. Para informações sobre os demais atributos, consultar a versão
on-line (SIOP Acesso Público).

10 - Orçamento Fiscal 14 - Direitos da Cidadania 131 - Comunicação SocialSubfunção:Esfera:

6245 - Produção e Divulgação de Informações, Estudos e Pesquisas sobre as Mulheres

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Relatório produzidoProduto:

Especificação do Produto

Estimular a produção e divulgação de conhecimento específico na área de gênero, conferir transparência e permitir o controle social sobre as ações e programas desenvolvidos pela
Secretaria de Políticas para as Mulheres e instituições parceiras.

Finalidade

Unidade Responsável: Subsecretaria de Planejamento e Gestão InternaUO: 20122 - Secretaria de Políticas para as Mulheres
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Descrição
Realização de eventos e de publicações, estudos e análise de dados com vistas ao estabelecimento de um correto diagnóstico das condições de vida das mulheres; produção e
divulgação de informações sobre as políticas públicas desagregadas por sexo, raça/cor/etnia e faixa etária; criação e fortalecimento de instrumentos de pesquisa e armazenamento
de dados, inclusive a transferência de tecnologia; produção de indicadores que melhorem a qualidade das pesquisas nacionais no que diz respeito às questões de gênero; formação
de núcleos de estudos e pesquisas em gênero nas universidades; lançamento e fortalecimento de Editais e Prêmios nesta área.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Ação executada por meio de parcerias e convênios com IBGE, CNPq, Ministério da Ciência e Tecnologia e outras instituições públicas e/ou privadas, especialmente as produtoras
de dados, bem como pela ação direta da SPM.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0011 - No Estado de Rondônia

0016 - No Estado do Amapá

Lei 10.683, de 23 de maio de 2003, que cria a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres; Decreto 5.390, de 08 de março de 2005, que aprova o Plano Nacional de Políticas
para as Mulheres.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 14 - Direitos da Cidadania 128 - Formação de Recursos HumanosSubfunção:Esfera:

6812 - Capacitação de Profissionais para o Enfrentamento à Violência contra as Mulheres

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Profissionais que atuam na Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres capacitados para atuar de forma humanizada no atendimento e com entendimento de todas as
formas de violência contra as mulheres e de seus determinantes, com especial atenção às premissas da Lei Maria da Penha (Lei n. 11340/06)

unidadeUnidade de Medida:Pessoa capacitadaProduto:

Especificação do Produto

Oferecer um atendimento integral, articulado e humanizado às mulheres em situação de violência, por meio da construção de novas atitudes nos (as) profissionais.

Descrição
Realização de cursos, seminários, reuniões, oficinas e outros eventos de capacitação dos profissionais das áreas de segurança pública, saúde, justiça, educação, trabalho e
assistência social nas questões de gênero, raça e etnia, de geração, de orientação sexual e identidade de gênero e sobre pessoas com deficiência, bem como na prevenção e
enfrentamento à violência contra as mulheres e enfrentamento à exploração sexual e ao tráfico de meninas, jovens e mulheres.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

A ação será executada diretamente, em parcerias com órgãos públicos em geral, e por meio de convênios com organismos não-governamentais, entidades privadas sem fins
lucrativos, estados e municípios.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0016 - No Estado do Amapá

0023 - No Estado do Ceará

0043 - No Estado do Rio Grande do Sul

Lei 10.683, de 23 de maio de 2003, que cria a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres; Decreto 5.390, de 8 de março de 2005, que institui o Plano Nacional de Políticas
para as Mulheres; Lei 11.340, de 07 de agosto de 2006, que coíbe a violência doméstica e familiar contra a mulher.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Subsecretaria de Enfrentamento à Violência Contra as MulheresUO: 20122 - Secretaria de Políticas para as Mulheres

10 - Orçamento Fiscal 14 - Direitos da Cidadania 422 - Direitos Individuais, Coletivos e DifusosSubfunção:Esfera:

8831 - Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Número de atendimentos válidos realizados segundo tipo de demanda recebida e unidade da federação/país correspondente.

unidadeUnidade de Medida:Atendimento realizadoProduto:

Especificação do Produto

Unidade Responsável: Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da RepúblicaUO: 20122 - Secretaria de Políticas para as Mulheres
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Prestar atendimento às mulheres vítimas de violência, informando-as sobre os seus direitos, os encaminhamentos a serem adotados e os serviços disponíveis e adequados a cada
caso de violência doméstica.

Descrição
Garantia de atendimento às mulheres na Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180, em especial àquelas em situação de violência, de modo contínuo - 24 horas por dia e 7 dias
na semana -, incluindo atendimento internacional. Produção de informações e estudos sobre os atendimentos realizados como subsídio para o aperfeiçoamento das políticas
públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. Realização de eventos para divulgação e qualificação do serviço.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A ação será executada diretamente pela SPM.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei 10.683, de 23 de maio de 2003, que cria a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres; Decreto 5.390, de 8 de março de 2005, que institui o Plano Nacional de Políticas
para as Mulheres; Lei 11.340, de 07 de agosto de 2006, que coíbe a violência doméstica e familiar contra a mulher; e Decreto 7.393, de 15 de dezembro de 2010, que regula a
Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 14 - Direitos da Cidadania 422 - Direitos Individuais, Coletivos e DifusosSubfunção:Esfera:

8833 - Apoio a Iniciativas de Fortalecimento dos Direitos das Mulheres em Situação de Prisão

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Capacitação, sensibilização, cursos, seminários, oficinas e multirões de assistência.

unidadeUnidade de Medida:Iniciativa apoiadaProduto:

Especificação do Produto

Contribuir para a garantia dos Direitos das Mulheres em situação de prisão, especialmente no que diz respeito à erradicação da violência institucional e ao exercício de sua
sexualidade, bem como de seus direitos reprodutivos.

Descrição
Apoio técnico e financeiro a projetos que contribuam para assegurar os direitos humanos e sociais das mulheres presas nas mais diversas áreas; realização de cursos, oficinas,
seminários e outros eventos que subsidiem a intervenção governamental nesta área. Oferta de assistência jurídica gratuita, articulação com organizações governamentais e não-
governamentais para garantia dos direitos das mulheres junto aos poderes Executivo e Judiciário e ao Ministério Público e Defensorias Públicas.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

A ação será executada diretamente, por meio de parcerias com órgãos públicos em geral, e de convênios com organismos não-governamentais, entidades privadas sem fins
lucrativos e estados e municípios.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei 10.683, de 23 de maio de 2003, que cria a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres; Lei 11.340, de 07 de agosto de 2006, que coíbe a violência doméstica e familiar
contra a mulher.; Decreto de 25 de maio de 2007, que institui o Grupo de Trabalho Interministerial com a finalidade de elaborar propostas para a reorganização e reformulação do
Sistema Prisional Feminino.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Subsecretaria de Enfrentamento à Violência Contra as MulheresUO: 20122 - Secretaria de Políticas para as Mulheres

10 - Orçamento Fiscal 14 - Direitos da Cidadania 422 - Direitos Individuais, Coletivos e DifusosSubfunção:Esfera:

8834 - Apoio a Iniciativas de Referência nos Eixos Temáticos do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Capacitação, cursos, seminários, oficinas, vídeos, filmes, CDs

unidadeUnidade de Medida:Iniciativa apoiadaProduto:

Especificação do Produto

Construir referências de intervenção governamental que incorporem a perspectiva de gênero e possam ser replicadas.
Finalidade

Unidade Responsável: Subsecretaria de Articulação Institucional e Ações TemáticasUO: 20122 - Secretaria de Políticas para as Mulheres
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Descrição
Elaboração e apoio a projetos para: i) retratar a produção cultural feminina e a história das mulheres que contribuíram para a conquista de seus direitos e cidadania; ii) promover a
autonomia econômica, a cultura, a educação e a saúde sexual e reprodutiva das mulheres; iii) promover a participação feminina nos espaços de poder .

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Ação executada por meio de parcerias/convênios com entidades governamentais e não governamentais e com o Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher
(ONU MULHERES) e pela ação direta da SPM.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0030 - Na Região Sudeste

0032 - No Estado do Espírito Santo

0033 - No Estado do Rio de Janeiro

0042 - No Estado de Santa Catarina

0043 - No Estado do Rio Grande do Sul

0056 - No Município de Recife - PE

0058 - No Município de Natal - RN

0060 - No Município de Alto Feliz - RS

Lei 10.683, de 23 de maio de 2003, que cria a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres; Decreto 5.390, de 08 de março de 2005, que aprova o Plano Nacional de Políticas
para as Mulheres.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 14 - Direitos da Cidadania 422 - Direitos Individuais, Coletivos e DifusosSubfunção:Esfera:

8835 - Incorporação da Perspectiva de Gênero nas Políticas Educacionais e Culturais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Iniciativa implementadaProduto:

Especificação do Produto

Qualificar o tratamento da temática de gênero nas políticas educacionais e ampliar o acesso aos bens e serviços ofertados.

Descrição
Articulação de ações, por meio da promoção de seminários, fóruns e parcerias institucionais, para i) ampliar a alfabetização de mulheres, jovens, adultas e/ou idosas, urbanas e
rurais, contribuindo para a sua inclusão social; ii) estabelecer critérios não-discriminatórios de seleção e elaboração dos livros didáticos e paradidáticos; iii) revisar os parâmetros
curriculares do sistema educacional brasileiro; e iv) valorizar a imagem da mulher na produção artística e cultural..

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Ação executada por meio de parcerias com o Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação, Ministério da Cultura, Seppir, SEDH e outros órgãos governamentais, bem
como pela ação direta da SPM

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei 10.683, de 23 de maio de 2003, que cria a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres; Decreto 5.390, de 08 de março de 2005, que aprova o Plano Nacional de Políticas
para as Mulheres.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Subsecretaria de Articulação Institucional e Ações TemáticasUO: 20122 - Secretaria de Políticas para as Mulheres

10 - Orçamento Fiscal 14 - Direitos da Cidadania 422 - Direitos Individuais, Coletivos e DifusosSubfunção:Esfera:

8838 - Apoio à Criação e ao Fortalecimento de Organismos de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Organismo apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Unidade Responsável: GabineteUO: 20122 - Secretaria de Políticas para as Mulheres
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Secretarias, coordenadorias, assessorias, superintendências, conselhos e demais mecanismos institucionais de direitos e de políticas das mulheres, públicos ou privados,
implantados ou consolidados.

Estimular o exercício do controle social  e a conscientização das mulheres em relação à defesa de seus direitos; promover a transparência das ações do governo e a implementação
de políticas públicas com o enfoque de gênero.

Descrição
Apoio técnico e/ou financeiro para a criação e/ou o fortalecimento de mecanismos institucionais de políticas para as mulheres e dos conselhos estaduais e municipais de direitos da
mulher; realização de fóruns, eventos, seminários e outros encontros voltados para os organismos governamentais e não-governamentais de políticas para as mulheres.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

A ação será desenvolvida por meio de convênios com entidades públicas e privadas e diretamente pela SPM.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0016 - No Estado do Amapá

0033 - No Estado do Rio de Janeiro

0035 - No Estado de São Paulo

0043 - No Estado do Rio Grande do Sul

0056 - No Município de São Paulo - SP

Lei 10.683, de 23 de maio de 2003, que cria a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres; Decreto 5.390, de 8 de março de 2005, que institui o Plano Nacional de Políticas
para as Mulheres.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 14 - Direitos da Cidadania 422 - Direitos Individuais, Coletivos e DifusosSubfunção:Esfera:

8843 - Incentivo à Autonomia Econômica e ao Empreendedorismo das Mulheres

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Iniciativa apoiadaProduto:

Especificação do Produto

Incentivar a autonomia econômica e financeira das mulheres, alterando de modo significativo os fatores de vulnerabilidade que incidem sobre a vida das mulheres pobres em
particular e ampliando a sua capacidade técnica e gerencial para o exercício pleno da cidadania no mundo do trabalho e redução da pobreza.

Descrição
Apoio a iniciativas nas áreas metropolitanas e bolsões de pobreza, bem como nas áreas rurais, com foco nas mulheres em situação de pobreza e extrema pobreza,
preferencialmente aquelas atendidas pelo programa Bolsa Família, que contemplem as seguintes ações:  i) mapeamentos de processos de desenvolvimento local, regional e
territorial e de fatores de vulnerabilidade econômica e social que incidem sobre as mulheres; ii) capacitação dos gestores públicos; iii) capacitação para o fomento ao
empreendedorismo; iv) acompanhamento dos negócios gerados; v) oficinas com gestores estaduais dos Centros de Referência de Assistência Social para mobilização das
mulheres; vi) atuar nos nichos de oferta de ocupação nos mercados formal e informal de mão-de-obra; vii) acompanhamento das ações executadas pelos municípios; viii)
monitoramento e avaliação dos projetos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

A ação será desenvolvida diretamente pela SPM e por meio de parcerias com  o MDS e outras entidades governamentais, com os organismos institucionais de políticas para as
mulheres e organização não-governamentais. O apoio às ações será realizado por meio de protocolos de intenção, termos de cooperação técnica, convênios com organizações
públicas e privadas.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0029 - No Estado da Bahia

0031 - No Estado de Minas Gerais

0035 - No Estado de São Paulo

0043 - No Estado do Rio Grande do Sul

0058 - Instituto de Desenvolvimento Humano, Social e Cultural Geração da Hora - Rio de Janeiro - RJ

0060 - No Municipio de Teresópolis - RJ

Unidade Responsável: Subsecretaria de Articulação Institucional e Ações TemáticasUO: 20122 - Secretaria de Políticas para as Mulheres

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 6



Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

0062 - No Município de São Paulo - SP

Lei 10.683, de 23 de maio de 2003, que cria a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres; Decreto 5.390, de 8 de março de 2005, que institui o Plano Nacional de Políticas
para as Mulheres.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 14 - Direitos da Cidadania 422 - Direitos Individuais, Coletivos e DifusosSubfunção:Esfera:

8844 - Fortalecimento da Participação de Mulheres nos Espaços de Poder e Decisão

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Evento realizadoProduto:

Especificação do Produto

Qualificar e ampliar a participação de mulheres nos espaços de poder e decisão.

Descrição
Articulação de ações, por meio da promoção de seminários, capacitações, fóruns e parcerias institucionais, para: i) qualificar a atuação das mulheres que já ocupam espaços de
poder e de decisão para que incorporem a perspectiva de gênero e da igualdade entre homens e mulheres; ii) fortalecer e ampliar a articulação com as bancadas femininas e com os
organismos de mulheres dos partidos políticos; iii) intervir no processo de discussão da reforma política; e iv) fortalecer a implementação de ações afirmativas para a ampliação do
número de mulheres em espaços de poder.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Ação executada por meio de parcerias, convênios e ação direta da SPM

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei 10.683, de 23 de maio de 2003, que cria a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres; Decreto 5.390, de 08 de março de 2005, que aprova o Plano Nacional de Políticas
para as Mulheres; Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997, que assegura cotas por sexo nas eleições proporcionais.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Subsecretaria de Articulação Institucional e Ações TemáticasUO: 20122 - Secretaria de Políticas para as Mulheres

10 - Orçamento Fiscal 14 - Direitos da Cidadania 422 - Direitos Individuais, Coletivos e DifusosSubfunção:Esfera:

8932 - Apoio a Iniciativas de Prevenção à Violência contra as Mulheres

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Campanhas e ações educativas, mobilizações sociais, eventos.

unidadeUnidade de Medida:Iniciativa apoiadaProduto:

Especificação do Produto

Sensibilizar e conscientizar a sociedade na perspectiva de uma nova cultura das relações humanas, visando à prevenção e erradicação da violência contra as mulheres.

Descrição
Apoio técnico e financeiro a campanhas, mobilizações e a outras ações educativas e culturais visando à prevenção da violência contra a mulher e a difusão dos direitos das
mulheres e dos intrumentos de proteção a esses direitos nos espaços como escola, mídia, locais de trabalho, dentre outros. Produção de material informativo.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

A ação será executada diretamente pela SPM e por meio da celebração de convênios com órgãos públicos dos três níveis de governo e entidades não-governamentais.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0016 - No Estado do Amapá

0029 - No Estado da Bahia

0056 - Instituto Astrogilda Raimunda da Silva - No Estado do Rio de Janeiro

Unidade Responsável: Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da RepúblicaUO: 20122 - Secretaria de Políticas para as Mulheres
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Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, que cria a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres.
Base Legal da Ação
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