
Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Programa
2064 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Número de Ações 18

10 - Orçamento Fiscal 14 - Direitos da Cidadania 845 - Outras TransferênciasSubfunção:Esfera:

0083 - Pagamento de Indenização a Familiares de Mortos e Desaparecidos em Razão da Participação em Atividades Políticas (Lei nº 9.140, de 1995)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Unidade de Medida:Produto:

Especificação do Produto

Assegurar aos familiares de pessoas desaparecidas, nos termos da Lei 9.140/95, a indenização reparatória.

Descrição
Liberação de recursos destinados à reparação indenizatória a familiares de pessoas desaparecidas, vitimadas por motivação política, no período identificado na Lei nº 9.140/95,
compreendido entre 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

A ação é implementada desde o momento em que a Secretaria Especial dos Direitos Humanos, da Presidência da República, acolhe o requerimento solicitando a indenização. Um
Conselho formado para este fim, de acordo com as exigências da Lei nº 9.140/95, se encarregará da análise dos processos de reparação, avaliando caso a caso, aprovando-os ou
não, com base nos critérios exigidos pela Lei. Uma vez julgado como procedente o requerimento, o Conselho promoverá a autorização para liberação dos recursos destinados à
reparação indenizatória.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 9.140/95; Lei nº 10.536/02.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos PolíticosUO: 20121 - Secretaria de Direitos Humanos

10 - Orçamento Fiscal 14 - Direitos da Cidadania 845 - Outras TransferênciasSubfunção:Esfera:

0734 - Pagamento de Indenização a Vítimas de Violação das Obrigações Contraídas pela União por Meio da Adesão a Tratados Internacionais de
Proteção dos Direitos Humanos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Unidade de Medida:Produto:

Especificação do Produto

Possibilitar o pagamento de indenizações a vítimas de violações de direitos humanos, decorrentes de obrigações contraídas pela União por meio da adesão a tratados internacionais
de proteção dos direitos humanos ou decorrentes de sentenças judiciais.

Descrição
Concessão de reparações e indenizações às vítimas de violações de direitos humanos ou a seus familiares.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

A Secretaria de Direitos Humanos, da Presidência da República, é o órgão governamental encaregado de dar cumprimento, no plano interno, às obrigações assumidas pela União
ao aderir a tratados internacionais de proteção dos direitos humanos.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Constituição Federal - art. 5º, § 2º; Decreto nº 678/92; Decreto nº 4.463/02; e Decreto nº 4.388/02.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Assessoria InternacionalUO: 20121 - Secretaria de Direitos Humanos
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10 - Orçamento Fiscal 15 - Urbanismo 422 - Direitos Individuais, Coletivos e DifusosSubfunção:Esfera:

20NU - Apoio à Prevenção da Violação dos Direitos Humanos em Ações de Desenvolvimento Urbano

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Atendimento às demandas populares e governamentais recebidas pelas instâncias nacional e estaduais para prevenir a violação de direitos humanos nas ações de desenvolvimento
urbano e, ainda, para executar ações de mediação de conflitos fundiários urbanos.

unidadeUnidade de Medida:Demanda atendidaProduto:

Especificação do Produto

Estruturar e manter Ouvidoria Nacional, assim como apoiar a instalação de instâncias estaduais, para a prevenção da violação de direitos humanos com o intuito, dentre outros, de
evitar os despejos forçados relacionados às ações de desenvolvimento urbano promovidas com recursos públicos e privados.

Descrição
As instâncias nacional e estaduais funcionarão como receptoras das demandas populares e governamental no tocante às ações de desenvolvimento urbano que possam vir a ser
geradoras de violação de direitos humanos e deverão, dentre outros requisitos: i) recepcionar, cadastrar e acompanhar denúncias de conflitos fundiários urbanos; ii) articular
dispositivos institucionais e de políticas públicas para a promoção para a solução pacífica dos conflitos fundiários; iii) fomentar a cultura de negociação para soluções pacíficas dos
conflitos fundiários urbanos; iv) estabelecer procedimentos de mapeamento de localização e tipologia dos conflitos fundiários urbanos; e, ainda, v) manter programas de capacitação
de mediadores de conflitos fundiários urbanos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

A ação atuará em duas vertentes estratégicas: de forma direta, mediante a criação de instância nacional de monitoramento dos direitos humanos nas ações de desenvolvimento
urbano e da regulamentação de matéria que trata da conduta do reassentamento de famílias afetadas por intervenções geradoras de impactos urbanos e sociais, com base na
Constituição Federal, no Estatuto da Cidade e nas orientações da ONU; e de forma descentralizada, através da celebração de Acordos de Cooperação Técnica, Protocolos de
Cooperação Federativa e convênios com Estados, Municípios, Distrito Federal, entidades e órgãos essenciais da justiça, para estruturação de instâncias estaduais de prevenção e
mediação de conflitos fundiários urbanos com vistas a garantir os direitos humanos nas ações de desenvolvimento urbano com base na regulamentação citada.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Constituição Federal/88, arts. 4, 5, 182 e 183; Lei nº 10.257/2001; Lei nº 10.683/2003; Lei 11.977/2009; Tratados internacionais ratificados pelo Brasil (Convenção Americana sobre
Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969; Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Decreto nº. 591, de 6 de julho
de 1992); Comentário Geral nº. 4 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da Organização das Nações Unidas; Comentário Geral nº. 7 do Comitê de Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais da Organização das Nações Unidas).

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria Nacional de Programas UrbanosUO: 56101 - Ministério das Cidades

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

20TO - Produção e Disseminação de Conhecimento sobre a População em Situação de Rua

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Produzir e divulgar conhecimentos sobre o tema da população em situação de rua, contemplando a diversidade humana em toda a sua amplitude étnico-racial, sexual, de gênero e
geracional nas diversas áreas.

Descrição
Fornecimento de apoio à realização e divulgação de estudos e pesquisas para subsidiar a atuação da sociedade e dos governos na garantia dos direitos da população em situação
de rua; realização de pesquisas específicas, produção de materiais e difusão das informações obtidas, a fim de subsidiar a construção de ações e políticas voltadas para o
segmento.

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

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Informações e Direitos HumanosUO: 20121 - Secretaria de Direitos Humanos
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Decreto nº 7.053, de 23 de dezmebro de 2009.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 11 - Trabalho 125 - Normatização e FiscalizaçãoSubfunção:Esfera:

2629 - Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Ações de fiscalização dos grupos móveis para erradicação do trabalho escravo, bem como ações das Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego com o mesmo fim.

unidadeUnidade de Medida:Fiscalização realizadaProduto:

Especificação do Produto

Reprimir o trabalho análogo ao de escravo por meio de operações fiscais do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, coordenado pela Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT, e
dos grupos de fiscalização do trabalho rural das Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego - SRTE, com o objetivo de retirar trabalhadores de condição análoga a de
escravo e de lhes garantir os direitos trabalhistas.

Descrição
Consiste na realização de operações de fiscalização direta, efetuadas por equipes do Grupo Especial de Fiscalização Móvel ou pelos grupos de fiscalização do trabalho rural das
Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego. As equipes são compostas por auditores fiscais e contam com o apoio de agentes e delegados de polícia, membros do
Ministério Público do Trabalho, e, eventualmente, agentes de outras instituições. Atuam em focos previamente definidos, atendendo a denúncias ou a planejamento estratégico.
Durante a ação, as equipes visam a retirar os trabalhadores de condição análoga a de escravo, regularizar os vínculos trabalhistas dos trabalhadores encontrados em condição
análoga a de escravos, assistindo e garantindo a segurança dos trabalhadores, emitindo Carteiras de Trabalho e Previdência Social - CTPS, providenciando rescisões indiretas dos
contratos de trabalho, pleiteando pagamento de verbas rescisórias, emitindo e entregando requerimentos de seguro-desemprego para os trabalhadores resgatados, entre outras
providências.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Organizar, instrumentalizar e supervisionar as ações das equipes do grupo especial de fiscalização móvel (GEFM), trabalhando em conjunto com Polícia Federal, Polícia Rodoviária
Federal, Advocacia Geral da União, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, entre outros órgãos. Ao encontrar trabalhadores submetidos à condição análoga a de
escravos, as equipes visam regularizar seus vínculos trabalhistas, fazendo cumprir a legislação trabalhista por parte dos empregadores, assistindo e garantindo a segurança dos
trabalhadores, emitindo Carteiras de Trabalho e Previdência Social - CTPS, providenciando rescisões indiretas dos contratos de trabalho, pleiteando pagamento de verbas
rescisórias, emitindo e entregando requerimentos de seguro-desemprego para os trabalhadores resgatados, dentre outras providências.  Por fim, devem elaborar relatório
circunstanciado, que será distribuído às Instituições parceiras, para providências judiciais e administrativas. Envolve gastos com custeio de diárias aos servidores do MTE e
DPF/DPRF, aquisição de passagens aéreas, abastecimento de viaturas oficiais e pagamentos de serviços de terceiros, decorrentes das ações fiscais. No que se refere às ações
fiscais perpetradas pelas Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego, a organização das operações para erradicação do trabalho escravo e demais providências são de
responsabilidade dos grupos de fiscalização rural.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Art. 21, XXIV, da Constituição Federal; Convenções nº. 29, 81 e 105 da OIT; Lei n.º 10.593, de 06/12/2002; Decreto n.º 4.552, de
27/12/2002; e art. 626 da CLT; Portaria n.º 265, de 06/06/2002, Portaria n.º 306, de 06/11/2002, Portaria n.º 1.153, de 03/10/2003,
Portaria n.º 540, de 15/10/2004, Decreto s/n , de 31/07/2003, Lei n.º 10.803, de 11/12/2003, Lei n.º 10.608, de 20/12/2002; Instrução Normativa SIT nº. 76, de 15 de maio de 2009.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Divisão de Fiscalização para a Erradicação do Trabalho EscravoUO: 38101 - Ministério do Trabalho e Emprego

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

4278 - Sistema Nacional de Proteção a Pessoas Ameaçadas

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Testemunhas, vítimas e defensores dos direitos humanos em situação de ameaça e crianças e adolescentes ameaçados de morte, bem como seus familiares.

unidadeUnidade de Medida:Pessoa protegidaProduto:

Especificação do Produto

Enfrentar a violência letal contra crianças e adolescentes; assegurar proteção às pessoas que, comprovadamente, estejam sendo ameaçadas e que venham a colaborar
voluntariamente com a Justiça na elucidação de crimes; e proporcionar aos defensores dos direitos humanos condições para que desempenhem suas atividades com segurança e
apoiá-los quando envolvidos em situações de ameaça ou risco iminente a sua integridade física.

Descrição
Coordenação e implementação de medidas para a garantia da proteção aos defensores dos direitos humanos ameaçados, bem como na articulação de medidas preventivas que
atuem nas causas das ameaça.
No caso de crianças e adolescentes ameaçados de morte, a ação consiste em retirar as crianças e adolescentes ameaçados do local de risco e inseri-los em comunidades seguras
que possibilitem que sejam assistidos por serviços de saúde, educação, esporte e outros que se façam necessários para o desenvolvimento saudável desta população, promovendo
atendimento por psicólogos, advogados e assistentes sociais e garantindo moradia, alimentação e demais despesas no período de inserção na comunidade de proteção, além da

Finalidade

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Proteção a TestemunhasUO: 20121 - Secretaria de Direitos Humanos
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inclusão dos familiares adultos dos ameaçados em atividades laborais como forma de assegurar a convivência familiar.
A ação prevê ainda assistência jurídica, psicológica e social a testemunhas e vítimas de crimes, monitoramento e manutenção dos programas estaduais de assistência a vítimas e a
testemunhas ameaçadas e implementação do serviço de proteção ao depoente especial.

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.
Tais medidas serão implementadas por meio de campanhas de sensibilização da sociedade voltadas para a importância da atuação dos defensores dos direitos humanos; da
capacitação e orientação de autoproteção aos defensores dos direitos humanos; do monitoramento dos casos de violações contra defensores dos direitos humanos; e de visitas "in
loco" a situações de risco iminente aos defensores dos direitos humanos.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0033 - No Estado do Rio de Janeiro

Constituição Federal, Art. 227; Lei nº 8.069/90; Lei n° 9807/99; Decreto nº 3518/00; Resolução 53/144 da Assembléia Geral das Nações Unidas, de 09 de dezembro de 1998.
Base Legal da Ação

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

4906 - Disque Direitos Humanos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Entende-se por demanda encaminhada a soma dos atendimentos e das denúncias encaminhadas pelo Disque 100 - Módulo Criança e Adolescente.

unidadeUnidade de Medida:Denúncia encaminhadaProduto:

Especificação do Produto

Criar e manter um instrumento de informação, orientação e de atendimento e encaminhamento a denúncias sobre questões afetas aos direitos humanos, como forma de oferecer à
sociedade brasileira um canal rápido de acesso ao Estado para a garantia de seus direitos, que prime pela resposta rápida e pela solução prática das queixas apresentadas.

Descrição
Teleatendimento ao denunciante, análise e classificação de cada denúncia e o seu envio ao Ministério Público da UF correspondente à localidade da denúncia, em cumprimento ao
Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a Secretaria de Direitos Humanos - SDH e o Ministério Público; estabelecimento de sistemática de elaboração de um modelo de
Disque Direitos Humanos para a SDH; elaboração de mecanismos e instrumentos técnicos e administrativos que fundamentem a constituição da base de informações; redefinição
da estrutura de funcionamento dentro do enfoque do modelo sistêmico, mediante o aperfeiçoamento de normas internas e diretrizes de funcionamento; estruturação física e
funcional da Ouvidoria dos direitos da cidadania; estabelecimento de sistemática de implantação dos regulamentos das unidades do sistema de Disque Direitos Humanos nacional;
definição da infraestrutura tecnológica para o funcionamento do Disque Direitos Humanos; seminário com as organizações que atuam com disques e SOS e instituições estaduais
envolvidas diretamente com o Disque Direitos Humanos Nacional.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A ação será implementada por meio de execução direta.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Constituição Federal - Art. 204 e 227; Lei Federal nº 8.069, de 13/06/90; Decreto n° 7.037/09.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral do Disque DenúnciaUO: 20121 - Secretaria de Direitos Humanos

10 - Orçamento Fiscal 11 - Trabalho 422 - Direitos Individuais, Coletivos e DifusosSubfunção:Esfera:

6461 - Assistência Emergencial a Trabalhadores Vítimas de Trabalho Escravo

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Trabalhador recentemente libertado assistido em suas necessidades básicas, de forma a poder aguardar o recebimento de seus direitos trabalhistas.

unidadeUnidade de Medida:Trabalhador assistidoProduto:

Especificação do Produto

Custear alimentação e hospedagem aos trabalhadores libertados de condição análoga a de escravo na localidade do resgate enquanto perdurar a ação fiscal e o transporte dos
trabalhadores aos seus municípios de origem nos casos em que o empregador não assuma essa responsabilidade.

Finalidade

Unidade Responsável: Coordenação de Assuntos AdministrativosUO: 38101 - Ministério do Trabalho e Emprego
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Descrição
Despesas com alimentação, hospedagem e custeio de transporte para os locais de origem dos trabalhadores.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A ação é implementada por intermédio de pagamento de despesas com alimentação, hospedagem e transporte diretamente aos fornecedores, quando não for possível a imediata
responsabilização do empregador.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Arts. 7º e 170 da Consituição Federal; art. 27, Lei n.º 10.683, de 28 de maio de 2003; Lei n.º 5.889, de 8 de junho de 1973; arts. 149 e 207 do Código Penal; Decreto n.º 1.538, de 27
de junho de 1995.

Base Legal da Ação

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

8366 - Capacitação e Formação de Agentes Operadores dos Serviços de Proteção a Pessoas Ameaçadas

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Realização de ações de capacitação.

unidadeUnidade de Medida:Pessoa capacitadaProduto:

Especificação do Produto

Aumentar a qualidade dos serviços de proteção a pessoas ameaçadas, a partir da capacitação e instrumentalização dos técnicos por eles responsáveis.

Descrição
Capacitação e treinamento, por meio de programas especializados, de advogados, psicólogos, assistentes sociais e demais técnicos responsáveis pela operacionalização dos
programas de proteção a pessoas ameaçadas.

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

0029 - No Estado da Bahia

0056 - No Município de Recife - PE

0058 - Federação das Associações Pestalozzi do Estado de Goiás - No Estado de Goiás

Lei n° 9807/99, Decreto n° 3518/00, Decreto n° 6044/07.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Departamento de Defesa dos Direitos HumanosUO: 20121 - Secretaria de Direitos Humanos

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

8456 - Pesquisas sobre a Identificação de Restos Mortais de Desaparecidos em Razão de Participação em Atividades Políticas

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Considera-se material avaliado os restos mortais identificados pela SDH como provável pertecente a pessoa morta ou desaparecida em razão de participação em atividade política
no período da ditadura militar e que tiverem sido submetidos à análise para identificação de DNA.

unidadeUnidade de Medida:Busca realizadaProduto:

Especificação do Produto

Realizar pesquisas, estudos e levantamentos para a localização e identificação de corpos de desaparecidos políticos conforme disposto na Lei 9.140/95.

Descrição

Finalidade

Unidade Responsável: Coordenação-Geral da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos PolíticosUO: 20121 - Secretaria de Direitos Humanos
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Realização de pesquisas, estudos e levantamentos em parceria com órgãos públicos e privados para coleta, organização e sistematização de informações sobre os destinos dos
desaparecidos políticos contemplados pela Lei 9.140/95, manutenção do banco de dados de perfis genéticos de familiares de mortos e desaparecidos políticos para identificação de
ossadas com indícios de pertencerem a vítimas de desaparecimentos forçados no período militar; promoção de expedições de buscas a restos mortais de desaparecidos políticos
onde houver indícios de que estejam depositados.

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 n° 9.140/95, Decreto nº 6.980/09, Decreto nº 7.037/09.
Base Legal da Ação

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

8799 - Apoio a Centros de Referência em Direitos Humanos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

O Centro de Referência de Direitos Humanos será uma instituição credenciada pela Secretaria de Direitos Humanos, composta por uma série de atores sociais interessados em
trabalhar em prol dos direitos humanos, de modo a efetivar o Programa Nacional dos Direitos Humanos.

unidadeUnidade de Medida:Centro apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Organizar, implantar e apoiar a manutenção de Centros de Referência em Direitos Humanos, capazes de instigar a mobilização de universidades, instituições governamentais e não-
governamentais e de particulares, de gerar conhecimento, de propor políticas públicas e de desenvolver ações articuladas de promoção e de defesa dos direitos humanos, em
especial: apoiar iniciativas de acesso a direitos por meio da implantação e consolidação de serviços de assessoria jurídica ampla e gratuita; apoio e assistência a vítimas de crimes e
seus familiares; atendimento a pessoa idosa vítima de violência e desenvolvimento de ações integradas de prevenção à violência e aos maus-tratos contra a pessoa idosa; serviços
que objetivem a prevenção e o combate ao preconceito e à discriminação baseados na orientação sexual e identidade de gênero, a partir de ações que combatam o preconceito, a
discriminação, a violência e a estigmatização do grupo populacional LGBTT.

Descrição
Implementação de Centros de Referência em Direitos Humanos, contemplando a definição de diretrizes e orientações para a criação dos Centros, identificação, mobilização e
definição da forma de participação de instituições parceiras, institucionalização dos Centros de Referência, desenvolvimento de projeto de atuação e implementação das ações e
serviços (orientação jurídica gratuita, mediação de conflitos, apoio a vítimas de crimes e violência, atendimento especializado a vítimas de discriminação e violência relacionadas ao
preconceito baseado na orientação sexual e identidade de gênero e informações em direitos humanos).

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 para implantação dos Centros de Referência em Direitos Humanos
e de apoio à manutenção; monitoramento da implementação; avaliação da capacidade de mobilização e atuação do Centro.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0012 - No Estado do Acre

0021 - No Estado do Maranhão

0024 - No Estado do Rio Grande do Norte

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

0056 - No Município de Mesquita - RJ

0058 - Grupo Pela Vida Niterói - Niterói - RJ

0060 - Rede Nacional de Pessoas vivendo com HIV - Rio de Janeiro - RJ

0076 - No Município de São João de Meriti - RJ

0078 - No Município de Porto Alegre - RS

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Centros de Referência em Direitos HumanosUO: 20121 - Secretaria de Direitos Humanos
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0082 - No Município de São Leopoldo - RS

Leis n° 9807/99, nº 8842/94 e nº 10.741/03; Decretos nº 7.037/09 e n° 3518/00.
Base Legal da Ação

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

8800 - Apoio a Órgãos Colegiados Estaduais e Municipais de Direitos Humanos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Órgão apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Constituir espaços democráticos, de natureza colegiada ou executiva, no âmbito dos estados e municípios, que viabilizem a capacidade da sociedade organizada de intervir nas
políticas públicas, interagindo com o Estado na definição de prioridades e na elaboração dos planos de ação locais em relação às questões da garantia dos direitos fundamentais da
pessoa humana.

Descrição
Apoio a governos estaduais e municipais para a criação ou manutenção de conselhos de direitos humanos, por meio do fortalecimento dos mecanismos institucionais de controle
que atuem no acompanhamento das políticas sociais e na fiscalização das transgressões aos direitos básicos do cidadão, bem como para aperfeiçoar o funcionamento dos comitês
de educação em direitos humanos, para atuarem, principalmente no que tange à provisão de meios para a elaboração e revisão periódica dos planos estaduais e municipais de
educação em direitos humanos, para construção de instrumentos de monitoramento e apoio à implementação dos referidos planos e das ações governamentais relacionadas à
educação em direitos humanos.

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

0016 - No Estado do Amapá

0029 - No Estado da Bahia

Decreto nº 7.037/09.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Educação em Direitos HumanosUO: 20121 - Secretaria de Direitos Humanos

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

8802 - Apoio a Ações e Serviços para o Fornecimento de Documentação Civil Básica

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Iniciativa de promoção do Registro Civil de Nascimento apoiada

unidadeUnidade de Medida:Iniciativa apoiadaProduto:

Especificação do Produto

Contribuir para a garantia do exercício pleno da cidadania a partir da efetivação do registro civil de nascimento, da obtenção da certidão de nascimento e do fornecimento de outros
documentos civis básicos.

Descrição
Difusão da importância e da gratuidade do registro de nascimento a partir da mobilização de instituições públicas e privadas que tenham competência ou interesse na questão, bem
como pelo apoio aos Estados e Municípios para garantir o acesso de todos os brasileiros à certidão de nascimento. Além disso, serão apoiadas ações de fornecimento de outros
documentos civis básicos (como o RG, CPF, CTPS, Título de Eleitor, entre outros) por meio de mutirões itinerantes de cidadania, instalação de unidades interligadas de Registro
Civil de Nascimento - RCN e capacitação de agentes mobilizadores, além de atividades pontuais em algumas localidades do país.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

A ação poderá ser implementada de forma direta por meio da realização de campanhas de mobilização para o RCN e documentação básica, de encontros com instituições parceiras
ou potencialmente parceiras nesta mobilização e por meio de convênios com órgãos públicos de estados e municípios, ou mesmo organizações da sociedade civil.

Localizador (es)

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Promoção do Registro Civil de NascimentoUO: 20121 - Secretaria de Direitos Humanos
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0001 - Nacional

0002 - No Exterior

0031 - No Estado de Minas Gerais

Constituição Federal, art. 5º, inciso LXXVI, Lei 6.015/73; Dec. 6.289/2007; Dec. 7.037/2009.
Base Legal da Ação

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

8810 - Produção e Disseminação de Conhecimento para Promoção e Defesa dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Nesse produto estão previstas ações de capacitação, edição, impressão e distribuição de publicações, organização de dados em sistemas de informação.

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Apoiar a realização de estudos e pesquisas que objetivem consolidar e divulgar informações e conhecimentos sobre lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais e sobre as
formas de prevenção de violações, promoção e defesa de seus direitos, assim como apoiar a realização de encontros, seminários e eventos que discutam e disseminem a temática
e a produção de publicações e materiais relacionados às questões de orientação sexual e identidade de gênero.

Descrição
Fornecimento de apoio para a realização de estudos e pesquisas nas universidades para realização e divulgação de estudos e pesquisas para subsidiar a atuação da sociedade e
dos governos na garantia dos direitos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Tais núcleos atuarão em rede de forma complementar, sob a coordenação da Secretaria
de Direitos Humanos, por meio da Coordenação-Geral de Promoção dos Direitos de LGBTT, desenvolvendo mecanismos de captação de informações, monitoramento de políticas
públicas e da situação de violência contra a população LGBTT, realização de pesquisas específicas, produção de materiais e difusão das informações obtidas, a fim de subsidiar a
construção de ações e políticas voltadas para o segmento.

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

0024 - No Estado do Rio Grande do Norte

0029 - No Estado da Bahia

0053 - No Distrito Federal

0056 - No Município de Belford Roxo - RJ

Decreto n° 7.037/09.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Promoção dos Direitos de LGBTTUO: 20121 - Secretaria de Direitos Humanos

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

8814 - Produção e Disseminação de Conhecimento em Direitos Humanos

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Fomentar a produção, sistematização e disseminação de conhecimentos em Direitos Humanos por meio da capacitação de grupos de profissionais e de representantes do
movimento social, visando a que contribuam para a construção de uma cultura de paz, de tolerância e de valorização à diversidade; organização e produção de informações
relacionadas à educação em direitos humanos que permitam aumentar o conhecimento acumulado referente ao tema, podendo esse conhecimento ser utilizado e sistematizado no
sistema nacional de informações em direitos humanos; apoiar a realização de pesquisas e/ou a implantação em universidades de núcleos interdisciplinares de estudos e pesquisas
em educação em direitos humanos.

Descrição
Definição de diretrizes gerais, princípios e currículos para a capacitação em direitos humanos de grupos de profissionais relacionados com a promoção e defesa dos direitos

Finalidade
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humanos (professores, defensores públicos, membros do Ministério Público, magistrados, agentes de segurança pública, entre outros) ou de representantes do movimento social; a
realização de cursos de capacitação para a organização de grupo de multiplicadores de direitos humanos de todas as Unidades da Federação; realização de cursos de capacitação
sobre temas específicos de direitos humanos, com o intuito de habilitar um grupo de especialistas nessas temáticas, tendo em vista a defesa de direitos de grupos sociais
determinados e de combate a violação de outros direitos; a produção e disseminação de publicações e outros materiais relativos à temática dos Direitos Humanos.
A ação contempla ainda a identificação, priorização e desenvolvimento de estudos e pesquisas de diversos formatos relacionados a tópicos fundamentais para o desenvolvimento da
política de educação em direitos humanos e a formalização de parcerias com instituições universitárias públicas ou privadas para apoiar a implantação de núcleos interdisciplinares
de estudos e pesquisas em educação em direitos humanos.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0002 - No Exterior

0012 - No Estado do Acre

0013 - No Estado do Amazonas

0023 - No Estado do Ceará

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

0056 - No Município de São João de Meriti - RJ

0058 - No Município de Curitiba - PR

0062 - No Município de Belém - PA

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

20101 - Presidência da República

Decretos nº 4.229/02 e nº 7.037/09; Declaração e Plano de Ação de Viena resultantes da Conferência Mundial sobre Direitos Humanos de 1993; Plano Nacional de Educação em
Direitos Humanos.

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 241 - Assistência ao IdosoSubfunção:Esfera:

8819 - Produção e Disseminação de Conhecimento sobre os Direitos da Pessoa Idosa

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Setorial Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Fomentar a produção, sistematização e disseminação de conhecimentos sobre os direitos da pessoa idosa por meio do apoio à formação de profissionais para atuarem na garantia
dos direitos da pessoa idosa, na prevenção e enfrentamento à violência contra o segmento, e no fortalecimento da rede nacional de Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa
Idosa; do desenvolvimento de estudos e pesquisas sobre o tema, de forma a oferecer subsídios para a construção de políticas públicas de atenção aos idosos e de defesa e
proteção de seus direitos; da elaboração e disseminação de publicações e outros materiais afetos à temática.

Descrição
Definição de diretrizes gerais, princípios e currículos para realização de cursos de capacitação sobre direitos humanos dos idosos e prevenção da violência, com o intuito de habilitar
grupos de profissionais e lideranças sociais nessas temáticas; estabelecimento de parcerias com instituições de pesquisa (universidades, centros de pesquisa) para a realização de
estudos e pesquisas que produzam informações e monitorem a situação dos direitos do idoso no Brasil, bem como publicações sobre a temática.

Finalidade

Localizador (es)
0001 - Nacional

0023 - No Estado do Ceará

0056 - No Município de Nilópolis - RJ
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0058 - Beneficência Potuguesa de Teresópolis - Teresópolis - RJ

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

20929 - Fundo Nacional do Idoso - FNI

Leis n° 8.842/94 e 10.741/03; Decretos n° 7.037/09 e nº 5.109/04.
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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