
Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Programa
2044 - Autonomia e Emancipação da Juventude

Número de Ações 14

10 - Orçamento Fiscal 11 - Trabalho 366 - Educação de Jovens e AdultosSubfunção:Esfera:

0A26 - Concessão de Auxílio-Financeiro

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Operações Especiais

unidadeUnidade de Medida:Jovem beneficiadoProduto:

Propiciar auxílio-financeiro a  participantes do ProJovem.

Descrição
Pagamento de auxílio financeiro ao aluno matriculado no curso do Programa, conforme as regras estipuladas na legislação pertinente.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
38101 - Ministério do Trabalho e Emprego

Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005; Lei nº 11.692, de 10 de junho de 2008; e Decreto nº 6.629, de 4 de novembro de 2008.
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 11 - Trabalho 123 - Administração FinanceiraSubfunção:Esfera:

20B7 - Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação de Auxílio Financeiro

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Benefício processadoProduto:

Garantir os procedimentos relativos à concessão, manutenção, pagamento e cessação dos serviços e benefícios de auxílio financeiro destinado aos jovens.

Descrição
Pagamento do agente operador do ProJovem, inclusive para auditoria e controle sobre a operacionalização do Programa.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
38101 - Ministério do Trabalho e Emprego

Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005; e Decreto nº 6.629, de 4 de novembro de 2008.
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 04 - Administração 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

20TM - Estação Juventude

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Unidade mantidaProduto:

Especificação do Produto

Implantar e manter unidades do programa Estação Juventude.
Finalidade

Unidade Responsável: Secretaria Nacional de JuventudeUO: 20101 - Presidência da República
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Descrição
Implantação e funcionamento das Estações Juventude, compreendendo inclusive, os equipamentos necessários ao funcionamento das unidades para o desenvolvimento de
atividades culturais, esportivas, de inclusão digital e de qualificação.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei 11.129, de 30 de junho de 2005.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

20TN - Inclusão Produtiva da Juventude

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Apoiar micropojetos formulados por jovens e capacitar a juventude rural para possibilitar a inclusão produtiva.

Descrição
Apoio ao desenvolvimento de micropojetos produtivos da juventude, voltados à busca de autonomia e emancipação de jovens e para o estímulo ao empreendedorismo juvenil, bem
como capacitação de jovens para a inclusão produtiva da juventude rural..

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Os microprojetos produtivos serão escolhidos por meio de seleção pública. A capacitação será voltada para a inclusão produtiva da juventude rural.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº11.129, de 30 de junho de 2005.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria Nacional de JuventudeUO: 20101 - Presidência da República

10 - Orçamento Fiscal 11 - Trabalho 366 - Educação de Jovens e AdultosSubfunção:Esfera:

2A95 - Elevação da Escolaridade e Qualificação Profissional - ProJovem Urbano e Campo

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Jovem beneficiadoProduto:

Promover a elevação da escolaridade dos beneficiários do Programa, resgatando para a escola esta clientela excluída, involuntariamente, da educação básica e propiciar
qualificação social e profissional a jovens de 18 a 29 anos, principalmente aqueles em situação de maior vulnerabilidade social.

Descrição
Contratação de profissionais especializados; oferecimento de infra-estrutura para realização das atividades curriculares; transporte de alunos e professoers quando as condições
assim o exigirem; aquisição de material de consumo; aquisição de equipamentos de informática; desenvolvimento de atividades extracurriculares; impressão e distribuição de
avaliações formativas; fornecimento de alimentação aos alunos matriculados; oferecimento de cursos de qualificação social e profissional; desenvolvimento de ações de participação
social cidadã e demais atividades que contribuam para a aprendizagem do jovem.""

Finalidade
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Localizador (es)
0001 - Nacional

0015 - No Estado do Pará

0024 - No Estado do Rio Grande do Norte

0026 - No Estado de Pernambuco

0033 - No Estado do Rio de Janeiro

0035 - No Estado de São Paulo

0043 - No Estado do Rio Grande do Sul

0052 - No Estado de Goiás

0053 - No Distrito Federal

0058 - Rio de Janeiro - RJ

0066 - Marialva - PR

0074 - Casa do Menor São Miguel Arcanjo - Nova Iguaçu - RJ

0078 - Arraial do Cabo - RJ

0082 - Belford Roxo - RJ

0088 - Nova Iguaçu - RJ

0094 - Teresina - PI

0110 - Angra dos Reis - RJ

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
38101 - Ministério do Trabalho e Emprego

Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005;  Lei nº 11.692, de 10 de junho de 2008; Decreto nº 6.629, de 4 de novembro de 2008; artigos 205 a 214 da Constituição Federal , sobretudo
artigo 208; Lei nº 9.434, de 20 de dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação; Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001 - Plano Nacional de Educação; Diretrizes
Operacionais para Educação Básica nas Escolas do Campo - Resolução CNE/CEB nº 1, de 2002; Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004; Decreto nº 5.478, de 24 de junho de
2005.

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
20101 - Presidência da República
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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 11 - Trabalho 125 - Normatização e FiscalizaçãoSubfunção:Esfera:

4729 - Inserção de Aprendizes no Mercado de Trabalho

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Jovens de 14 a 24 anos (pessoas com deficiência não tem limite superior de idade) inseridos no mercado de trabalho na condição de aprendizes

unidadeUnidade de Medida:Aprendiz inseridoProduto:

Especificação do Produto

Garantir aos jovens com idade entre 14 e 24 anos (o limite máximo de idade não se aplica à pessoa com deficiência) o direito à profissionalização qualificada, mediante a sua
contratação como aprendiz em condições legais e dignas, com a observância de seus direitos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros correlatos com o tipo de sua ocupação,
propiciando o seu ingresso e permanência no mercado de trabalho em condições dignas e decentes.

Descrição
Identificação das empresas submetidas à obrigação de contratar aprendizes; verificação da presença de empregados aprendizes em seus quadros em número adequado às normas
legais; disponibilização de informações e conselhos técnicos aos empregadores sobre o instituto da aprendizagem; inspeção dos estabelecimentos ou locais de trabalho, no meio
urbano ou rural.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Direta, através da descentralização de recursos para as Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego (SRTE) para cobrir gastos com diárias, combustíveis, suprimento de
fundos, passagens aéreas e prestação de serviços de terceiros necessários às fiscalizações nos estabelecimentos e locais de trabalho para cumprimento da ação.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Art. 21, inciso XXIV da Constituição Federal; Lei n.º 10.593, de 06 de dezembro de 2002; Lei n.º 11.890 de 24 de dezembro de 2008; Decreto n.º 4.552, de 27 de dezembro de 2002;
Arts. 424 a 441 e 626 da CLT; Lei nº 10.097, de 19 de dezembro de 2000; Lei nº. 11.180, de 23 de setembro de 2005, Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Fiscalização do TrabalhoUO: 38101 - Ministério do Trabalho e Emprego

10 - Orçamento Fiscal 11 - Trabalho 333 - EmpregabilidadeSubfunção:Esfera:

4786 - Capacitação e Monitoramento da Juventude Rural (Projeto Amanhã) - Plano Brasil sem Miséria

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Qualificação profissional e capacitação de jovens prioritariamente ruais e de comunidades tradicionais na área de atuação da Codevasf.

unidadeUnidade de Medida:Jovem capacitadoProduto:

Especificação do Produto

Proporcionar aos jovens rurais condições de permanência no campo por meio da formação da cidadania, da capacitação para o trabalho e da organização cooperativa, com o
estabelecimento de parcerias com as empresas locais (urbanas e rurais) para o fornecimento de estágios e o primeiro emprego,bem como proporcionar aos jovens de áreas que
sofrem grande influência da empresa, condições de inclusão social, geração de emprego e renda.

Descrição
Mobilização junto às escolas e comunidades nas localidades de atuação da empresa objetivando a divulgação  do Projeto Amanhã e a sensibilização dos jovens rurais, para
participarem do processo de; identificação  das alternativas de emprego e renda, elaboração de diagnóstico, definição de parcerias, preparação da programação das ações
capacitadoras, de acompanhamento, avaliação e controle.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Reestruturação, criação e manutenção de centros para capacitação de jovens rurais, na faixa etária de 14 a 26 anos, filhos de pequenos agricultores inseridos na área de atuação
da CODEVASF, em cursos profissionalizantes. A promoção dos centros de capacitação funcionam em parceria com várias organizações da sociedade civil e privada,
disponibilizando espaços para adequação dos centros e cessão de profissionais que atuem como docentes.

Localizador (es)
0020 - Na Região Nordeste

Unidade Responsável: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do ParnaíbaUO: 53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São
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0030 - Na Região Sudeste

Lei nº 6.088, de 16 de junho de 1974 - criação da CODEVASF, alterada pela lei nº 9.954 de 06 de janeiro de 2000 e nº 12.040, de 1º de outubro de 2009.Lei nº 6.662, de 25 de junho
de 1979 - lei de irrigação e decretos regulamentadores. Lei nº 12.196, de 14 de janeiro de 2010.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 11 - Trabalho 333 - EmpregabilidadeSubfunção:Esfera:

4789 - Qualificação e Assistência Técnica ao Jovem para o Empreendedorismo

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Jovem certificado em curso de qualificação profissional voltado para o empreendedorismo. A qualificação utiliza os arcos da Classificação Brasileira de Ocupações que permitem ao
jovem ser inserido no mundo do trabalho, principalmente pelo cooperativismo, associativismo e abertura de micro empresas.

unidadeUnidade de Medida:Jovem qualificadoProduto:

Especificação do Produto

Estimular e fomentar a geração de oportunidades de trabalho, emprego e renda, por meio de ações integradas de qualificação direcionadas a gestão e incubação de negócios
formados por jovens de 18 a 29 anos.

Descrição
Desenvolvimento de competências para a geração de oportunidades de trabalho, emprego e renda mediante contratação de profissionais de qualificação social e profissional, bem
como de instituições especializadas em incubação de  empresas. Compreende ainda estudos para a absorção dos jovens qualificados em outras ações do ProJovem.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Implementação via convênio com entidades públicas e privadas, através de projetos de qualificação de jovens e incubação de empresas direcionada ao público prioritário da ação.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005; Lei nº 11.692, de 10 de junho de 2008; e Decreto nº 6.629, de 4 de novembro de 2008.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Políticas de Trabalho e Emprego para a JuventudeUO: 38101 - Ministério do Trabalho e Emprego

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

6712 - Promoção da Cultura da Juventude

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Pessoa, com idade entre 15 e 29 anos, diretamente beneficiada por ação, iniciativa, prática, experiência ou projeto cultural apoiado ou realizado com recursos desta ação, visando
valorizar a diversidade e promover a cidadania e expressão cultural das juventudes brasileiras, ampliando suas oportunidades de acesso à produção e fruição cultural, estimulando
sua força criativa e inovadora.

unidadeUnidade de Medida:Jovem beneficiadoProduto:

Especificação do Produto

Valorizar a diversidade e promover a cidadania e expressão cultural das juventudes brasileiras, ampliando suas oportunidades de acesso à produção e fruição cultural, estimulando
sua força criativa e inovadora.

Descrição
Investimento em projetos culturais de natureza integrada direcionados às manifestações culturais das juventudes; aporte financeiro e técnico para a realização de oficinas, mostras,
encontros, festivais, intercâmbios e residências artísticas; ampliação do acesso da juventude às fontes de cultura; promoção da inclusão digital; fomento à criação de mídias
impressas e virtuais, locais, regionais e nacionais; qualificação de jovens nas mais diversas áreas de abrangência cultural; concessão de prêmios e bolsas de formação, criação e
produção artística e cultural, dentre outros; promoção de atividades e projetos culturais para a juventude trabalhadora, juventude rural e jovens egressos dos sistemas prisional e
socioeducativo de privação de liberdade; promoção de atividades e projetos culturais visando a prevenção, redução de danos e do uso abusivo de álcool e drogas na juventude.

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)

Unidade Responsável: Secretaria de Cidadania CulturalUO: 42101 - Ministério da Cultura
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0001 - Nacional

Constituição Federal arts. 215 e 216; Lei 8.313, de 23/12/1991; Decreto 1.494, de 17/05/1995; Convenção sobre a Proteção e a Promoção da Diversidade das Expressões Culturais
- UNESCO (ratificada pela Câmara Federal em novembro de 2006 e pelo Senado brasileiro, em dezembro do mesmo ano).

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 04 - Administração 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

8699 - Gerenciamento das Políticas Públicas de Juventude

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Diagnóstico situacional dos problemas relacionados com o tema Juventude, envolvendo avaliação dos desafios a serem superados e análise de alternativas de políticas públicas.

unidadeUnidade de Medida:Diagnóstico realizadoProduto:

Especificação do Produto

Dar suporte aos meios e às ações necessários à execução de iniciativas, no âmbito de atuação da Secretaria Nacional de Juventude, com vistas à implementação da Política
Nacional de Juventude.

Descrição
Realização de encontros, seminários e reuniões intersetoriais relacionados ao tema juventude; realização de estudos e pesquisas que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar
subsídios à formulação de políticas sobre Juventude;  capacitação de servidores públicos e membros da sociedade na temática Juventude; manutenção do Portal da Juventude e de
outras ferramentas de comunicação; cooperação internacional em juventude; articulação, promoção e execução de programas de cooperação com organismos nacionais e
internacionais, públicos e privados, voltados à implementação de políticas para a juventude; promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas sobre
Juventude; produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas de juventude; apoio ao fortalecimento de órgãos estaduais,
distritais e municipais de Juventude; ampliação e fortalecimento da participação e controle social de redes e outros grupos formais e informais de jovens; e demais atividades-meio
necessárias ao funcionamento da Secretaria Nacional de Juventude.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

A ação será implementada por meio de execução direta, descentralização para órgãos da administração pública federal ou parcerias com órgãos dos governos estaduais, municipais
e do Distrito Federal, instituições de ensino superior, organizações da sociedade civil e organismos internacionais.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei 11.129, de 30 de junho de 2005.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria Nacional de JuventudeUO: 20101 - Presidência da República

10 - Orçamento Fiscal 11 - Trabalho 366 - Educação de Jovens e AdultosSubfunção:Esfera:

86AB - Produção, Aquisição e Distribuição de Material Pedagógico

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Material distribuídoProduto:

Prover os alunos e os professores de material didático e pedagógico que auxiliem o desenvolvimento de sua prática pedagógica na educação de jovens atendidos pelo programa,
assim como os gestores municipais de assistência social e técnicos do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, material sobre a concepção e gestão do serviço
socioeducativo para jovens de 15 a 17 anos. Para os educadores sociais será disponibilizado material com conteúdos específicos, relacionados às atividades próprias do serviço
socioeducativo.

Descrição
Produção, aquisição e distribuição de material didático e pedagógico básico aos jovens atendidos pelo programa, mediante a implementação do sistema instrucional que
compreende a organização do material pedagógico constituído de Unidades Formativas, seleção de livros, vídeos, filmes, músicas, arquivos eletrônicos, etc., como materiais
complementares que possam ser disponibilizados para os alunos e professores. Compreende ainda a elaboração de instrumentos de avaliação diagnóstica, formativa e
somativa.Também será a realizada a produção, aquisição e distribuição de material sobre a concepção e gestão do serviço socioeducativo para jovens de 15 a 17 anos, voltado para
os gestores municipais de assistência social e para os técnicos do Centro de Referência de Assistência Social/CRAS, bem como materiais com conteúdos específicos, destinados
aos educadores sociais, responsáveis pelo desenvolvimento das atividades com os jovens. Aquisição e distribuição de materiais complementares para subsidiar as atividades
desenvolvidas.

Finalidade
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Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
38101 - Ministério do Trabalho e Emprego

Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005; Lei nº 11.692, de 10 de junho de 2008; Decreto nº 6.629, de 4 de novembro de 2008; artigos 205 a 214 da Constituição Federal , sobretudo
artigo 208; Lei nº 9.434, de 20 de dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação; Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001 - Plano Nacional de Educação; Diretrizes
Operacionais para Educação Básica nas Escolas do Campo - Resolução CNE/CEB nº 1, de 2002; Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004; Decreto nº 5.478, de 24 de junho de
2005.

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 11 - Trabalho 128 - Formação de Recursos HumanosSubfunção:Esfera:

86AD - Formação de Profissionais

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Profissional capacitadoProduto:

Proporcionar, aos profissionais, oportunidades de formação continuada com conteúdos inovadores. Capacitar também gestores municipais de assistência social e técnicos do Centro
de Referência de Assistência Social/CRAS sobre a concepção e gestão do serviço socioeducativo para jovens de 15 a 17 anos, e educadores sociais para o desenvolvimento das
atividades com os jovens.

Descrição
Implementação de projetos de formação, programação de cursos, seminários e oficinas, produção de material didático-pedagógico específico voltado à disseminação de
metodologias inovadoras na educação de jovens, assim como implementação de programa de capacitação em escala nacional para gestores estaduais e municipais de assistência
social, técnicos do CRAS, os educadores sociais e instrutores. Os profissionais que atuarão no ProJovem terão uma formação específica.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
38101 - Ministério do Trabalho e Emprego

Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005; Lei nº 11.692, de 10 de junho de 2008; Decreto nº 6.629, de 4 de novembro de 2008; artigos 205 a 214 da Constituição Federal , sobretudo
artigo 208; Lei nº 9.434, de 20 de dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação; Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001 - Plano Nacional de Educação; Diretrizes
Operacionais para Educação Básica nas Escolas do Campo - Resolução CNE/CEB nº 1, de 2002; Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004; Decreto nº 5.478, de 24 de junho de
2005.

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 04 - Administração 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

8700 - Funcionamento do Conselho Nacional de Juventude

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Especificar produto.

unidadeUnidade de Medida:Conselho mantidoProduto:

Especificação do Produto

Garantir o funcionamento do Conselho Nacional de Juventude, suas Câmaras Temáticas, suas Comissões, seus Grupos de Trabalho.

Descrição
Convocação e organização das reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho, de suas Câmaras Temáticas, de suas Comissões, de seus Grupos de Trabalho (salas de reunião,
auditório, sistema de áudio e vídeo, xerocópias, recepção, credenciamento, coffee-break, transporte, sistema de estenotipia, transcrição, elaboração e distribuição de ata, entre
outros). Realização de estudos, reuniões, conferências, seminários, workshops e oficinas definidos pelo Conselho. Realização de publicações de interesse do Conselho.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

As atividades descritas serão executadas pela Secretaria-Geral da Presidência da República e consistem na aquisição de passagens e diárias dos conselheiros da sociedade civil e,
eventuais convidados, assim como a contratação de empresas para a prestação de serviços necessários às reuniões, conferências, seminários, workshops, e oficinas do Conselho.

Unidade Responsável: Secretaria Nacional de JuventudeUO: 20101 - Presidência da República
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Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Poderão ser efetivadas parcerias com instituições de pesquisa, entidades não-governamentais e organismos internacionais para a realização de estudos e pesquisas que subsidiem
a atuação do Conselho.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei 11.129, de 30 de junho de 2005.
Base Legal da Ação
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