
Secretaria de Orçamento Federal
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da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Programa
2062 - Promoção dos Direitos de Crianças e Adolescentes

Número de Ações 16

20 - Orçamento da Seguridade Social 08 - Assistência Social 243 - Assistência à Criança e ao AdolescenteSubfunção:Esfera:

2060 - Proteção social para crianças e adolescentes identificadas em situação de trabalho infantil

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Crianças e adolescentes (de 6 a 15 anos) identificadas em situação de trabalho cujas famílias foram inseridas no CadÚnico e para os quais são ofertados atividades socioeducativas
e de convivência em núcleos e acompanhamento familiar pelo SUAS.

unidadeUnidade de Medida:Criança/adolescente atendidoProduto:

Especificação do Produto

Incluir as crianças e adolescentes identificados em situação de trabalho em serviços de proteção social, no horário extraescolar, visando retirá-los do trabalho precoce e irregular e
protegê-los de situações que ameacem ou violem seus direitos, promover seu acesso e participação cidadã em ações socioeducativas e de convivência voltadas ao fortalecimento
de vínculos familiares e comunitários.

Descrição
Manutenção, expansão e qualificação de serviço de proteção social, de forma descentralizada, para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos de idade, identificadas em situação de
trabalho e/ou em risco iminente de trabalho infantil. O serviço será organizado em núcleos nos territórios de moradia das crianças e adolescentes ou o mais próximo possível,
observadas as peculiaridades da zona urbana e rural e assegurado o atendimento daquelas com deficiências, identificadas em situação de trabalho. Devem ser ofertados pela
proteção social básica nos territórios de cobertura dos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS e a ele referenciados, de modo a fortalecer a convivência e os vínculos
das crianças e adolescentes com suas famílias e a comunidade onde vivem, resguardada estreita articulação com a proteção social especial, responsável pela coordenação do
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI.
Os espaços para oferta dos serviços devem ser organizados em função das necessidades de segurança, acessibilidade e proteção das crianças e adolescentes e do
desenvolvimento de atividades de convivência, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia, vivências de experiências lúdicas, intergeracionais, culturais e esportivas, como
formas de expressão, interação, aprendizagem e sociabilidade. Esta ação possibilita, além das provisões inerentes ao ambiente físico, materiais socioeducativos, alimentação para
as crianças e adolescentes, dentre outras provisões para o trabalho essencial ao serviço. Poderá também suprir demandas da proteção social especial para ampliar e aperfeiçoar os
processos de identificação das situações de trabalho infantil e aprimorar os processos de gestão e de sistemas de informações do PETI. Nessa direção, pode ainda possibilitar a
articulação com serviços setoriais, em especial as políticas de educação, trabalho, saúde, cultura, esporte e lazer, desenvolvimento agrário, dentre outras e com órgãos de defesa de
direitos existentes no território, visando restaurar direitos e promover o desenvolvimento integral das crianças, adolescentes e suas famílias.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

A ação será desenvolvida de forma descentralizada, por meio do cofinanciamento federal, mediante transferência regular de recursos financeiros do Fundo Nacional de Assistência
Social (FNAS) para os fundos de assistência social dos municípios e do Distrito Federal, considerando a identificação de famílias com crianças e adolescentes em situação de
trabalho, cadastradas no CadÚnico. Os repasses terão por base as diretrizes da PNAS, da NOB/SUAS e legislação complementar. A SNAS em conjunto com os estados realizará
acompanhamento e monitoramento das ações financiadas, tendo em vista o cumprimento do seu objetivo. Esta ação será realizada de forma integrada entre o programa
Fortalecimento do SUAS e o Programa de promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0011 - No Estado de Rondônia

0012 - No Estado do Acre

0013 - No Estado do Amazonas

0014 - No Estado de Roraima

0015 - No Estado do Pará

0016 - No Estado do Amapá

0017 - No Estado do Tocantins

0021 - No Estado do Maranhão

0022 - No Estado do Piauí

0023 - No Estado do Ceará

0024 - No Estado do Rio Grande do Norte

0025 - No Estado da Paraíba

0026 - No Estado de Pernambuco

0027 - No Estado de Alagoas

0028 - No Estado de Sergipe

0029 - No Estado da Bahia

0031 - No Estado de Minas Gerais

0032 - No Estado do Espírito Santo

Unidade Responsável: Departamento de Proteção Social EspecialUO: 55901 - Fundo Nacional de Assistência Social
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0033 - No Estado do Rio de Janeiro

0035 - No Estado de São Paulo

0041 - No Estado do Paraná

0042 - No Estado de Santa Catarina

0043 - No Estado do Rio Grande do Sul

0051 - No Estado de Mato Grosso

0052 - No Estado de Goiás

0053 - No Distrito Federal

0054 - No Estado de Mato Grosso do Sul

Constituição Federal de 1988 (Art. 203 e 204); Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS (Lei nº 8.742/1993); Constituição Federal de 1988 (Art. 203 e 204); Lei Orgânica da
Assistência Social - LOAS (Lei nº 8.742/93); Lei nº 12.435/11; Decreto nº 7.492/11 (Brasil sem Miséria);  Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004 (Resolução CNAS nº
145/04); Norma Operacional Básica – NOB/SUAS (Resolução CNAS nº 130/05); Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social – NOB-
RH (Resolução CNAS nº 269/2006); e Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009), dentre outras. Política Nacional de Assistência Social –
PNAS/2004 (Resolução CNAS nº 145); Norma Operacional Básica – NOB/SUAS; Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social – NOB-
RH; Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei nº 8.069/90); Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS n° 109/2009); Portarias MDS nº
458/2001, 666/2005, 440/2005, 460/2007, 431/2008 e 730/2010.

Base Legal da Ação

20 - Orçamento da Seguridade Social 14 - Direitos da Cidadania 243 - Assistência à Criança e ao AdolescenteSubfunção:Esfera:

20HN - Apoio à Estruturação e Qualificação de Conselhos Tutelares

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Conselho apoiadoProduto:

Apoiar, de forma integrada e articulada, a implantação, qualificação e ampliação de Conselhos Tutelares.

Descrição
Estruturação física e de equipagem  dos conselhos tutelares, fomentando condições adequadas de funcionamento e infraestrutura. Prevê ainda a fomração continuada e qualificação
da atuação dos conselheiros tutelares.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

0012 - No Estado do Acre

0013 - No Estado do Amazonas

0024 - No Estado do Rio Grande do Norte

0025 - No Estado da Paraíba

0029 - No Estado da Bahia

0031 - No Estado de Minas Gerais

0033 - No Estado do Rio de Janeiro

0035 - No Estado de São Paulo

0041 - No Estado do Paraná

0042 - No Estado de Santa Catarina

0052 - No Estado de Goiás

0053 - No Distrito Federal

0054 - No Estado de Mato Grosso do Sul

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
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20121 - Secretaria de Direitos Humanos

20928 - Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente - FNCA

Declaração Universal dos direitos da criança: a Declaração Universal dos Direitos Humanos; Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem; Pacto Internacional dos
Direitos Civis e Políticos; Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais; Convenção Internacional dos Direitos da Criança; Constituição Federal Art. 204 e 227;;
Lei nº 8069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente; Portaria MDS Nº 222, de 30 de junho de 2008; Decreto nº. 6.481/2008: Regulamenta artigos da Convenção 182 da
Organização Internacional do Trabalho (OIT) que trata da proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para sua eliminação; Decreto nº. 5.007/2004: Promulga o
Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança referente à venda de crianças, à prostituição infantil e à pornografia infantil; Decreto nº. 5.017/2004: Promulga o
Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial
Mulheres e Crianças; Decreto nº. 5.006/2004: Promulga o Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança relativo ao envolvimento de crianças em conflitos
armados; Decreto nº. 6.231/2007: Institui o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte; Decreto nº. 6.230/2007: Estabelece o Compromisso pela
Redução da Violência Contra Crianças e Adolescentes; Decreto nº. 5.947/2006: Altera e acresce dispositivos ao Decreto no 5.491, de 18 de julho de 2005, que regulamenta a
atuação de organismos de adoção internacional; Decreto nº. 5.598/2005: Regulamenta a contratação de aprendizes e dá outras providências; Lei nº. 12.010/2009: Dispõe sobre
adoção, altera e revoga alguns dispositivos do ECA; Lei nº. 12.318/2010: Dispõe sobre a alienação parental; Lei nº. 12.127/2009: Cria o Cadastro Nacional de Crianças e
Adolescentes Desaparecidos; Lei nº. 11.259/2005: Determina investigação imediata em caso de desaparecimento de criança ou adolescente; Lei nº. 11.185/2005: Explicita o direito
ao atendimento integral à saúde de crianças e adolescentes no ECA; Lei nº. 10.764/2003: Altera dispositivos do ECA sobre pornografia infantil e sigilo de fatos que envolvam
crianças e adolescentes; Resolução nº. 119/2006 do Conanda: Define e aprova o SINASE; Resolução conjunta Conanda /CNAS nº. 01/2006: Define e aprova o Plano Nacional do
Direito à Convivência Familiar e Comunitária; Resolução Conanda nº. 113/2006: Define o Sistema de Garantia de Direitos; Resolução nº.07/2010 CNAS: Aprova o co-financiamento
de serviços de meio aberto no sistema socioeducativo; Resolução Conanda nº. 75/2006: Estabelece os parâmetros para criação e funcionamento dos Conselhos Tutelares;
Resolução Conanda nº.105/2005: Estabelece os parâmetros para a criação de Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente;

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).

20 - Orçamento da Seguridade Social 14 - Direitos da Cidadania 243 - Assistência à Criança e ao AdolescenteSubfunção:Esfera:

20JJ - Apoio a Serviços de Atendimento e Proteção Jurídico-Social de Crianças e Adolescentes com Direitos Violados, Ameaçados ou Restritos

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Apoiar, de forma integrada e articulada, a implantação, qualificação e ampliação  de políticas e serviços de atendimento e  proteção jurídico-social  de crianças e adolescentes com
direitos violados, ameaçados ou restritos, com ênfase na atenção àqueles com deficiência,  vítimas de violência sexual, tráfico, desaparecidos, em situação de rua, ameaçados de
morte, em acolhimento por medida protetiva e adolescentes com diversidade sexual ou em cumprimento de medida socioeducativa.

Descrição
A ação contempla o apoio para a implantação de núcleos de atendimento integrado e inicial a crianças e adolescentes vítimas de violência e, de modo particular, para o
fortalecimento técnico e financeiro a projetos que visem o enfrentamento ao abuso e exploração sexual, através de ações integradas e referenciais, programas preventivos e de
sensibilização, incluindo a promoção da responsabilidade social das empresas e trabalhadores, especialmente na cadeia produtiva do turismo. Inclui também o fomento a ações de
responsabilização dos agressores e programas de atendimento aos autores de violência a fim de evitar a reincidência.
A ação prevê o incentivo ao reordenamento das unidades de semiliberdade e internação;   a implantação de núcleos de atendimento inicial para adolescentes autores de ato
infracional; a efetivação de processo de municipalização das medidas socioeducativas de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade; bem como o fomento à
defesa técnica visando a garantia do direito constitucional de ampla defesa e de acordo com os princípios e marco legal do SINASE.
Inclui-se, de modo geral, a formulação e implementação de parâmetros de atendimento de crianças e adolescentes com direitos violados, ameaçados ou restritos, como no caso de
protocolos para preparação de adotantes e para atendimento de adolescentes com diversidade sexual e a atenção a crianças e adolescentes em situação de desastre ou no
contexto de grandes obras e eventos.
A ação visa, ainda, à expansão, qualificação e fortalecimento dos serviços e programas de atenção à Primeira Infância.
No âmbito do sistema judicial, contempla a oferta de cooperação jurídica internacional permanente para os temas da Adoção Internacional e Subtração Internacional de Crianças e
Adolescentes.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

0026 - No Estado de Pernambuco

0056 - No Município de Nilópolis - RJ

0058 - Mantenedora do Lar Maria Isabel Galvão - No Estado do Rio de Janeiro

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
20121 - Secretaria de Direitos Humanos

20928 - Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente - FNCA
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Declaração Universal dos direitos da criança: Declaração Universal dos Direitos Humanos; Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem; Pacto Internacional dos
Direitos Civis e Políticos; Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais; Convenção Internacional dos Direitos da Criança; Constituição Federal Art. 204 e 227; Lei
nº 8069/90; Portaria MDS Nº 222, de 30 de junho de 2008; Decreto nº. 6.481/2008; Decreto nº. 5.007/2004; Decreto nº. 5.017/2004; Decreto nº. 5.006/2004; Decreto nº. 6.231/2007;
Decreto nº. 6.230/2007; Decreto nº. 5.947/2006; Decreto nº. 5.598/2005; Lei nº. 12.010/2009; Lei nº. 12.318/2010; Lei nº. 12.127/2009; Lei nº. 11.259/2005; Lei nº. 11.185/2005; Lei
nº. 10.764/2003; Resolução nº. 119/2006 do Conanda; Resolução conjunta Conanda /CNAS nº. 01/2006; Resolução Conanda nº. 113/2006; Resolução nº.07/2010 CNAS; Resolução
Conanda nº. 75/2006; Resolução Conanda nº.105/2005.

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 13 - Cultura 392 - Difusão CulturalSubfunção:Esfera:

20O2 - Promoção da Cultura da Infância

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Ações, iniciativas, práticas, experiências ou projetos culturais que fomentem a experiência cultural na infância, reconhecendo-a como elemento fundamental para o desenvolvimento
pleno do sujeito cidadão.

unidadeUnidade de Medida:Iniciativa apoiadaProduto:

Especificação do Produto

Promover a cidadania, proteger e valorizar a diversidade cultural da infância, compreendendo a criança como sujeito de sua história e contribuindo para a garantia dos seus direitos.
Preservar as memórias dos jogos, brincadeiras e brinquedos da diversidade da infância brasileira, bem como fomentar a ludicidade e espaços de brincar garantindo a sua
acessibilidade. Incentivar a produção de conteúdos culturais e educacionais voltados para crianças.

Descrição
Realização de concursos públicos, campanhas, parcerias governamentais, com organismos internacionais e entidades da sociedade civil. Apoio ao desenvolvimento de projetos
culturais de natureza integrada direcionados à valorização da cultura da infância, envolvendo aporte financeiro, prevendo a realização de oficinas, mostras, apresentações, festivais,
favorecimento ao acesso e fruição da diversidade cultural por parte das crianças, inclusão digital, intercâmbio, 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, Estatuto da Criança e do Adolescente.

Base Legal da Ação

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

20 - Orçamento da Seguridade Social 14 - Direitos da Cidadania 243 - Assistência à Criança e ao AdolescenteSubfunção:Esfera:

20SU - Apoio a Entidades de Atenção à Primeira Infância

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Entidade apoiadaProduto:

Qualificar e fortalecer os serviçose programas de atenção à primeira infância.

Descrição
Apoio a equipamentos especializados na atenção integral a crianças de 0 a 3 anos.

Finalidade

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 4



Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
20121 - Secretaria de Direitos Humanos

20928 - Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente - FNCA

Lei nº 8069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei nº. 12.318/2010: Dispõe sobre a alienação parental; Lei nº. 11.185/2005: Explicita o direito ao atendimento integral à
saúde de crianças e adolescentes no ECA; Resolução conjunta Conanda /CNAS nº. 01/2006: Define e aprova o Plano Nacional do Direito à Convivência Familiar e Comunitária;
Plano Nacional Primeira infância.

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:

2688 - Fiscalização para Erradicação do Trabalho Infantil

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Ação fiscal que visa a afastar de situação de trabalho precoce e encaminhar à rede de proteção social crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos, exceto na condição de
aprendiz, a partir dos 14 anos de idade, e jovens com idade inferior a 18 anos que laboram nas atividades classificadas como piores formas de trabalho infantil, conforme define o
Decreto 6481/2008.

unidadeUnidade de Medida:Ação fiscal realizadaProduto:

Especificação do Produto

Prevenir e reprimir, por intermédio dos instrumentos de que dispõe a inspeção do trabalho, o trabalho infantil em situação de relação de emprego, com o objetivo de retirar do
trabalho as crianças e adolescentes com idade inferior à idade mínima para o trabalho e, posteriormente, encaminhá-las à rede de proteção social para, entre outras medidas, sua
inclusão em programas sociais de transferência de renda e acesso à escola. A ação visa, ainda, conscientizar empregadores e as famílias com crianças e adolescentes em situação
de trabalho irregular  quanto aos malefícios do trabalho precoce, informando-os a respeito da legislação vigente e seus fundamentos, procurando, também, conscientizar as
empresas quanto aos benefícios do reconhecimento da sua responsabilidade social no enfrentamento do trabalho infantil.

Descrição
Inspeção dos estabelecimentos ou locais de trabalho, no meio urbano ou rural; identificação de crianças ou adolescentes com idade inferior a 16 anos (exceto na condição de
aprendiz, a partir dos 14 anos de idade) submetidas a trabalho precoce e/ou crianças e adolescentes em idade inferior a 18 anos laborando nas atividades listadas no Decreto nº.
6.481, de 12/06/2008, que define as atividades prejudiciais à formação física, psicológica e moral (conhecidas como "piores formas de trabalho infantil"); promoção de atos
administrativos para punir e coibir, quando possível, o uso de mão-de-obra infanto-juvenil em condições contrárias à legislação trabalhista; aconselhamentos técnicos e orientações
aos empregadores e às crianças ou adolescentes em situação irregular; promoção de ações efetivas que venham a retirar as crianças e adolescentes do trabalho precoce e
encaminhá-los aos parceiros do sistema de garantia de direitos; sistematização dos dados colhidos na ação fiscal; inserção dos dados em sistemas informatizados de
monitoramento e avaliação dos resultados das ações fiscais; elaboração de relatórios internos e destinados aos órgãos do Ministério Público e outros com competências legais para
tratar da questão da infância e da adolescência; efetuar avaliações de indicadores com vistas a monitorar o trabalho infantil; promoção de eventos de sensibilização e
conscientização sobre a temática.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Direta, através da descentralização interna de recursos para Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego 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, além de eventos
e campanhas inerentes ao tema.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, arts. 402 a 440; Lei n.º 8.069/1990, que aprova o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); Decreto n.º 6.481, de 12 de junho de 2008,
que apresenta a Lista das Piores Formas do Trabalho Infantil (Lista TIP); Convenções n.º 81, 138 e 182 da OIT; art. 21, inciso XXIV, art. 7º, XXXIII, e art. 227 da Constituição
Federal; Lei n.º 11.890, de 24 de dezembro de 2008; Decreto n.º 4.552, de 27 de dezembro de 2002; Decreto nº. 6.481, de 12 de junho de 2008.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Divisão de Fiscalização do Trabalho InfantilUO: 38101 - Ministério do Trabalho e Emprego

10 - Orçamento Fiscal 23 - Comércio e Serviços 131 - Comunicação SocialSubfunção:Esfera:

4641 - Publicidade de Utilidade Pública

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada da União Tipo: Atividade

Unidade de Medida:Produto:
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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

0058 - Feira de Santana - BA

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
54101 - Ministério do Turismo

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).

20 - Orçamento da Seguridade Social 14 - Direitos da Cidadania 243 - Assistência à Criança e ao AdolescenteSubfunção:Esfera:

6247 - Produção e Disseminação de Conhecimento para Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Produzir, sistematizar e disseminar conhecimento na área de promoção, proteção e defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes, bem como formar e capacitar
profissionais para atuação qualificada no atendimento daqueles que tiverem seus direitos ameaçados, violados ou restritos, em conformidade com as diretrizes estabelecidas na
Resolução nº 112/06 do Conanda.

Descrição
Nessa ação orçamentária inclui-se o fomento à realização de estudos e pesquisas, elaboração e edição de publicações, produção de indicadores e sistematização de dados
referentes à promoção, proteção e defesa dos direitos da infância e adolescência. Devem ser apoiadas iniciativas de consolidação do Observatório Nacional dos Direitos de Crianças
e Adolescentes enquanto ferramenta estratégica de gestão de informação, em especial para a implementação do Sistema de Informação para Infância e Adolescência – SIPIA.
Também se considera estratégico o apoio a projetos inovadores, com a consolidação e disseminação de metodologias que favoreçam a implementação de boas práticas, levando
em conta as novas demandas situacionais ou desafios de gestão.
Outro foco dessa ação deve ser a formulação e divulgação de fluxos parametrizados de atendimento, a fim de assegurar maior unidade nacional na intervenção, como no caso dos
Conselhos Tutelares, incluindo o monitoramento dos encaminhamentos realizados.
Por último, destacam-se as iniciativas de  capacitação  e formação, principalmente em caráter continuado, de profissionais envolvidos no Sistema de Garantia de Direitos. Para isto,
é prioritária a estruturação de escolas de formação de conselhos tutelares e de direitos, bem como o aperfeiçoamento de matriz programática nacional e o desenvolvimento de
módulos temáticos que possibilitem atualização constante de seu percurso formativo.  Inclui-se também o apoio a centros de formação dos operadores do sistema socioeducativo
em meio fechado e aberto, bem como das equipes do sistema de segurança e de justiça, entre outros. De forma complementar, prevê-se a realização de cursos, seminários e
congressos, bem como a elaboração e publicação de material institucional e pedagógico.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

0012 - No Estado do Acre

0015 - No Estado do Pará

0058 - No Município de Belém - PA

0060 - No Município de Salvador - BA

0062 - No Município de Rio Branco - AC

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
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20121 - Secretaria de Direitos Humanos

20928 - Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente - FNCA

Lei Federal nº 8.069, de 13/06/90; Resolução do Conanda nº 112/06; Resolução Conanda n°. 50/1996; Regimento Interno da SDH, artigo 15, IV; Estrutura Regimental SDH, art. 8º,
XIII; Regimento Interno do Conanda, art. 2º, VI, VII e 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).

20 - Orçamento da Seguridade Social 08 - Assistência Social 244 - Assistência ComunitáriaSubfunção:Esfera:

8662 - Concessão de Bolsa para famílias com crianças e adolescentes identificadas em Situação de Trabalho

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Bolsa concedida a famílias não elegíveis pelos critérios do Programa Bolsa Família, que possuem crianças e/ou adolescentes identificados em situação de trabalho infantil.

unidadeUnidade de Medida:Bolsa concedidaProduto:

Especificação do Produto

Assegurar às crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos de idade, identificadas em situação de trabalho (à exceção dos adolescentes na condição de aprendiz, dos 14
aos 16 anos, conforme a legislação vigente), o acesso à transferência de renda às suas famílias – por meio da concessão de bolsas –, combinado com o acesso a serviços
socioassistenciais, educacionais e de saúde, primando pela efetivação do direito à convivência familiar e comunitária.

Descrição
Repasse direto de bolsas às famílias com crianças e adolescentes identificadas em situação de trabalho, não elegíveis aos critérios do Programa Bolsa Família, de modo a criar
condições objetivas para a retirada imediata da situação de trabalho e contribuir para a interrupção das condições geradoras da situação do trabalho precoce.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Esta ação será implementada mediante repasse direto de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) às famílias com crianças e adolescentes identificados em
situação de trabalho, por meio da rede bancária, acessada com cartão magnético. As famílias serão identificadas e cadastradas no CadÚnico, com marcação do campo específico
de trabalho infantil pelos gestores locais. O sistema de geração de pagamentos dos programas de transferência de renda identifica que a família não contempla as exigências do
Programa Bolsa Família e, a partir desta informação, inclui as mesmas na folha de repasse de bolsas pelo Programa de Erradicação do Trabalho infantil – PETI. Os repasses são
acompanhados no sentido de verificar o efetivo recebimento da bolsa pelas famílias.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0011 - No Estado de Rondônia

0012 - No Estado do Acre

0013 - No Estado do Amazonas

0014 - No Estado de Roraima

0015 - No Estado do Pará

0016 - No Estado do Amapá

0017 - No Estado do Tocantins

0021 - No Estado do Maranhão

0022 - No Estado do Piauí

0023 - No Estado do Ceará

0024 - No Estado do Rio Grande do Norte

0025 - No Estado da Paraíba

0026 - No Estado de Pernambuco

0027 - No Estado de Alagoas

0028 - No Estado de Sergipe

0029 - No Estado da Bahia

0031 - No Estado de Minas Gerais

0032 - No Estado do Espírito Santo

0033 - No Estado do Rio de Janeiro

0035 - No Estado de São Paulo

0041 - No Estado do Paraná

Unidade Responsável: Departamento de Proteção Social EspecialUO: 55901 - Fundo Nacional de Assistência Social
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0042 - No Estado de Santa Catarina

0043 - No Estado do Rio Grande do Sul

0051 - No Estado de Mato Grosso

0052 - No Estado de Goiás

0053 - No Distrito Federal

0054 - No Estado de Mato Grosso do Sul

Constituição Federal de 1988 (Art. 203 e 204); Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS (Lei nº 8.742/1993); Lei nº 12.435/11; Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004
(Resolução CNAS nº 145); Portarias MDS nº 458/2001 e 666/2005.

Base Legal da Ação

20 - Orçamento da Seguridade Social 14 - Direitos da Cidadania 243 - Assistência à Criança e ao AdolescenteSubfunção:Esfera:

8794 - Apoio à Construção, Reforma, Equipagem e Ampliação de Unidades de Atendimento Especializado a Crianças e Adolescentes

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Unidade apoiadaProduto:

Apoiar o reordenamento das unidades de semiliberdade, internação e internação provisória; e implantar núcleos de atendimento inicial para adolescentes autores de ato infracional.

Descrição
Reordenamento das unidades de semiliberdade e internação conforme parâmetros arquitetônicos estabelecidos pelo SINASE e implementação de serviços de atendimento
integrado a crianças e adolescente vítimas e autores de atos infracionais.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

0013 - No Estado do Amazonas

0015 - No Estado do Pará

0033 - No Estado do Rio de Janeiro

0056 - No Município de Volta Redonda - RJ

0062 - No Município de São Francisco de Itabapoana - RJ

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
20121 - Secretaria de Direitos Humanos

Constituição Federal Art. 204 e 227; Lei Federal nº 8.069, de 13/07/90, Art. 4º; Art. 86 (A política de atendimento far-se-á atraves de um conjunto articulado de ações governamentais
e não-governamentais, da União, dos Estados , do Distrito Federal e dos Municípios); Art.90 e 94. Resolução do CONANDA que aprova o SINASE, mais especificamente o capítulo
Parâmetros Arquitetônicos para Unidades de Atendimento Socioeducativo e o item 6.2.1. Espaço Físico, infra-estrutura e capacidade do Capítulo Parâmetros da Gestão Pedagógica
no Atendimento Socioeducativo.

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).

20 - Orçamento da Seguridade Social 14 - Direitos da Cidadania 243 - Assistência à Criança e ao AdolescenteSubfunção:Esfera:

8797 - Apoio aos Fóruns de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Fortalecer a participação e o controle social na formulação e acompanhamento dos planos e políticas nacionais de promoção, proteção e defesa da infância e adolescência,
assegurando o direito de opinião e participação de crianças e adolescentes e consolidando as instâncias e redes que integram o Sistema de Garantia dos Direitos.

Descrição
Contempla o fomento a ações de coordenação, articulação, pactuação e monitoramento das responsabilidades no âmbito intra e intergovernamental na gestão do Plano Decenal
dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes e nos demais planos temáticos (Violência Sexual, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE, Convivência
Familiar e Comunitária e Primeira Infância, prioritariamente). Inclui também a mobilização necessária para a execução das ações de enfrentamento da violência letal de crianças e
adolescentes.
Essa ação orçamentária prevê o apoio técnico e financeiro à articulação dos fóruns, comitês e redes de promoção, proteção e defesa de crianças e adolescentes, bem como a

Finalidade
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realização de conferências, seminários, campanhas, encontros e demais eventos para a implementação da política nacional de garantia dos direitos da criança e do adolescente.
Com prioridade, é contemplado o desenvolvimento de metodologias de empoderamento e participação cidadã de crianças e adolescentes, de autodefesa a violações, de prevenção
a acidentes e desastres e para o uso seguro e responsável das tecnologias de informação e comunicação.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0015 - No Estado do Pará

0053 - No Distrito Federal

0056 - No Município de Rio Grande da Serra - SP

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
20121 - Secretaria de Direitos Humanos

20928 - Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente - FNCA

Constituição Federal, Art 204 e 227; Lei nº 8069/90; Decreto Presidencial de 11 de outubro de 2007: Institui a Comissão Intersetorial de Enfrentamento à Violência Sexual contra
Crianças e Adolescentes, e dá outras providências; Decreto Presidencial de 13 de julho de 2006: Cria Comissão Intersetorial do SINASE.

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).
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