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I. APRESENTAÇÃO:

Senhores(as) Parlamentares,
O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos - MMFDH, no ano de 2019, contou com a importante
colaboração do Poder Legislativo na formulação das políticas públicas no que se refere as temáticas das Pessoas
com Deficiência, de Crianças e Adolescentes, de Pessoas Idosas, da Igualdade Racial, da Juventude, da Proteção
Global, da Família e das Mulheres.
Observamos que o MMFDH se apresenta como uma interface direta entre o Estado e a Sociedade no cuidado e
atenção às pessoas em todas as fases da vida, sempre sensível às particularidades e necessidades de cada indivíduo, buscando sensibilizá-los quanto aos seus direitos e garantias individuais previstos na Constituição Brasileira,
bem como as garantias constantes da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Para 2020 esperamos fortalecer as conquistas, ao tempo em que pretendemos ver concretizadas as políticas públicas semeadas neste ano. Destaca-se, para 2020, uma especial atenção às mulheres, com medidas destinadas à
promoção de sua autonomia econômica e combate à violência doméstica, bem como toda forma de violência e
violação de direitos da população brasileira.
Outra política a se destacar em 2020 será o enfrentamento da questão migratória. O MMFDH atua com proximidade na questão dos recentes fluxos migratórios que vem ocorrendo em nosso país, principalmente em
relação ao Estado de Roraima. É, portanto, imperiosa a previsão de políticas públicas de suporte não apenas
à pessoa humana do migrante, mas também às redes assistenciais nos Estados, no DF e Municípios brasileiros
para a acolhida desta população que temos o “dever” de abrigar.
Desta forma vimos solicitar que o Parlamento continue nos apoiando nesta importante
missão de garantia de direitos aos cidadãos brasileiros e a todo o povo que vive no nosso
território, a fim de garantirmos uma sobrevivência digna a todos.
DAMARES REGINA ALVES
Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos

Apresentação

Por maiores e significativas que tenham sido as conquistas em 2019 (Ex.: a equipagem de conselhos tutelares e de
conselhos das pessoas idosas nos municípios brasileiros; equipagem de conselhos de promoção da igualdade
racial; enfrentamento de vulnerabilidades - vans dos direitos; casa da mulher brasileira; juventude 4.0; Programa
Viver – envelhecimento ativo e saudável; Salve uma mulher, etc.), todas elas executadas em uma parceria próxima
com o Parlamento, não nos permite uma plena comemoração, pois temos a consciência de que muito há por
fazer para levarmos nosso país ao patamar de igualdade que tanto almejamos.

SECRETARIA NACIONAL DE
PROTEÇÃO GLOBAL - SNPG

SECRETARIA NACIONAL DE
PROTEÇÃO GLOBAL - SNPG
I. APRESENTAÇÃO:

• Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos
de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais;
• Programas de Proteção;
• Prevenção e Combate à Tortura;
• Combate ao Trabalho Escravo;
• Educação em Direitos Humanos;

• Liberdade de Religião, Crença e Expressão;
• População em Situação de Risco;
• Registro Civil de Nascimento;
• Refugiados e Imigrantes;
• Empresas e Direitos Humanos.
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A promoção dos direitos humanos deve compreender
a realização de um conjunto de políticas norteadas
pelos princípios da universalidade, interdependência
e fraternidade, considerando a necessidade vital dos
indivíduos se relacionarem entre si e com a comunidade, compreendendo e respeitando direitos e deveres mútuos. Com o objetivo de implementar políticas
públicas fundamentadas nos conceitos basilares dispostos na Declaração Universal dos Direitos Humanos
de 1948, a Secretaria Nacional de Proteção Global trabalha a partir dos seguintes programas:

II. PROGRAMAS E AÇÕES APTOS A RECEBEREM RECURSOS DE EMENDAS
PARLAMENTARES:
IMPLEMENTAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ORIENTADORES
SOBRE EMPRESAS E DIREITOS HUMANOS

Para capacitação para empresas, atores governamentais e sociedade civil ligados aos Direitos Humanos.

• O que é?

Para viabilizar a realização de cursos e eventos, incluindo a locação de espaço físico, contratação de
equipamentos, serviços e equipe para viabilizar o debate e sistematizar as propostas, bem como para fomentar a participação da sociedade civil.

O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas
aprovou, em julho de 2011, o documento “Princípios
Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos”,
estruturado em três pilares – proteger, respeitar e reparar. O Brasil aderiu a adoção desses princípios e se
comprometeu a implementá-los no âmbito nacional.
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O Estado deve, nesse sentido, estabelecer agenda e
políticas públicas voltadas para a capacitação, disseminação e sensibilização a respeito da temática de
empresas e direitos humanos.
• Para que serve?
Fortalecimento e sensibilização da sociedade e das empresas para a defesa e promoção dos direitos humanos.
Aumento da competitividade das empresas brasileiras.
Atendimento aos princípios e diretrizes para entrada
do Brasil na OCDE.
Oferecer publicidade aos Princípios Orientadores da
ONU sobre empresas e direitos humanos e fomento a
sua implementação pelas empresas.
• Como será aplicado o recurso?
Para publicação e disseminação de cartilhas sobre os
Princípios Orientadores e outros materiais impressos
sobre o tema.

DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE
EMENDAS
Programa

5034 – Proteção à vida, fortalecimento
da família, promoção e defesa dos
direitos humanos para todos.

Ação

21AR – Promoção e Defesa de Direitos
para Todos

Funcional
Programática

14.422.5034.21AR. XXXX

Unidade
Orçamentária

81.101 – Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos

Modalidade de
Aplicação

90 - Aplicação Direta

Natureza de
Despesa

GND 4 – Investimento

Valor

A partir de R$ 100 mil

Contrapartida:

Conforme LDO

VAN DOS DIREITOS
• O que é?
Programa implementado em parceria com as Defensorias Públicas Estaduais, com o objetivo de ampliar
as oportunidades de inclusão social e prevenir violações de direitos em todo o Brasil. A “Van dos Direitos”
busca promover o acesso à cidadania e à justiça para
as comunidades com alto índice de vulnerabilidade,
permitindo o auxílio e atendimento destas por defensores públicos, os quais, sem esse programa, não
teriam aparato físico e operacional para alcançar os
grupos sociais em questão.
• Para que serve?
A Van dos Direitos viabiliza atendimento jurídico, prestação de serviços, capacitação de lideranças e mediação de conflitos, entre outros, à população mais
vulnerável, como crianças, adolescentes, pessoas em
situação de rua, público LGBT, pessoas idosas, pessoas com deficiência, comunidades indígenas, quilombolas e tradicionais, refugiados, imigrantes e outros
grupos vulnerabilizados.
• Como será aplicado o recurso?
Para a aquisição de um veículo personalizado, adaptado na forma de um escritório completo.

Programa

5034 – Proteção à vida, fortalecimento
da família, promoção e defesa dos
direitos humanos para todos.

Ação

21AR – Promoção e Defesa de Direitos
para Todos

Funcional
Programática

14.422.5034.21AR. XXXX

Unidade
Orçamentária

81.101 – Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos

Modalidade de
Aplicação

90 - Aplicação Direta

Natureza de
Despesa

GND 4 – Investimento

Valor

A partir de R$ 250 mil

Contrapartida:

Conforme LDO
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DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE
EMENDAS

CENTROS DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO PARA
REFUGIADOS E IMIGRANTES
• O que é?
Um Centro de Referência e Atendimento para Refugiados e Imigrantes deve oferecer atendimento especializado a esse público, buscando promover o acesso a
direitos e a inclusão social. Ordinariamente, o Centro
não deve ser uma unidade de acolhimento, mas ele
pode ser integrado a equipamentos públicos (estatais
ou não) que já prestem tal serviço. Minimamente, o
Centro deve se articular com a rede de acolhimento
do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), para a
captação de demanda.
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• Para que serve?
Oferecer atendimento especializado e multilíngue a
refugiados e imigrantes, incluindo serviços de orientação para regularização migratória e acesso a direitos sociais, suporte jurídico, atendimentos de serviço
social e encaminhamento de denúncias de violações
de direitos humanos, além de promover oficinas, seminários, palestras de capacitação e sensibilização
junto aos beneficiários e à rede de políticas públicas,
como SUAS, Sistema Único de Saúde (SUS), Conselho
Tutelar, Defensoria Pública, Ministério Público, entre
outros, garantindo o acesso a direitos e à inclusão
social, cultural e econômica das pessoas refugiadas e
imigrantes.

DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE
EMENDAS
Programa

5034 – Proteção à vida, fortalecimento
da família, promoção e defesa dos
direitos humanos para todos.

Ação

21AR – Promoção e Defesa de Direitos
para Todos

Funcional
Programática

14.422.5034.21AR. XXXX

Unidade
Orçamentária

81.101 – Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos

Modalidade de
Aplicação

30 – Transferências a Estados e ao DF
40 – Transferências a Municípios
50 – Transferências a entidades sem fins
lucrativos
80 – Cooperação Internacional (Prodoc)
90 - Aplicação Direta

Natureza de
Despesa

GND 4 – Investimento

Valor

A partir de R$ 100 mil

Contrapartida:

Conforme LDO

•Como será aplicado o recurso?
Os recursos serão aplicados para viabilizar a implantação, o funcionamento e o fortalecimento de Centros
em Estados de fronteira, em Municípios participantes
de processos de interiorização ou em localidades de
atração de refugiados e imigrantes.

• O que é?
Moradia Primeiro é um programa que tem como foco
proporcionar moradia imediata e acompanhamento
intensivo às pessoas em situação de rua. Adaptado à
realidade brasileira a partir do modelo reconhecido
internacionalmente como Housing First. Trata-se de
uma proposta inovadora e com resultados comprovados em diversos países, com a permanência nas
moradias de 80% dos atendidos pelo programa. Além
disso, almeja garantir o acesso destas pessoas a uma
moradia digna e segura, acompanhada de equipe
de apoio flexível para o atendimento das demandas
apresentadas pelo participante do projeto.
• Para que serve?
No Moradia Primeiro, a pessoa inserida no projeto
passa da rua para a moradia, onde será acompanhada por uma equipe especializada e terá acesso à rede
ampliada de serviços. É uma ação que faz parte da
proposta de nova concepção de política pública para
a população em situação de rua demandada pelo
Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da política Nacional para a População em
Situação de Rua (CIAMP-Rua), com representantes da
sociedade civil e do Governo Federal, que visa garantir
a integralidade dos Direitos Humanos desse público e,
consequentemente, sua dignidade e cidadania, além
da ampliação da autonomia da pessoa e redução de
gastos da gestão pública em relação aos serviços existentes atualmente.

• Como será aplicado o recurso?
Na elaboração e implementação do projeto nos Municípios, no subsídio das moradias para a população
em situação de rua, na contratação de equipe técnica
especializada e na compra de materiais de consumo
necessários para o desenvolvimento do projeto por
um período de três anos; e na produção de estudos
e pesquisas, orientações técnicas para a implementação dos projetos e capacitação.

DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE
EMENDAS
Programa

5034 – Proteção à vida, fortalecimento da
família, promoção e defesa dos direitos
humanos para todos.

Ação

21AR – Promoção e Defesa de Direitos para
Todos

Funcional
Programática

14.422.5034.21AR. XXXX

Unidade
Orçamentária

81.101 – Ministério da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos

Modalidade de
Aplicação

30 – Transferências a Estados e ao DF
40 – Transferências a Municípios
50 – Transferências a entidades sem fins
lucrativos
80 – Cooperação Internacional (Prodoc)
90 - Aplicação Direta

Natureza de
Despesa

GND 3 - Custeio
GND 4 – Investimento

Valor

A partir de R$ 100 mil para capacitação e
treinamento e R$ 250 mil para execução de
obras

Contrapartida:

Conforme LDO
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PROJETO “MORADIA PRIMEIRO” PARA A POPULAÇÃO
EM SITUAÇÃO DE RUA

CENTROS DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DA
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E CATADORES
DE MATERIAIS RECICLÁVEIS
• O que é?
São espaços direcionados a assegurar a promoção e
defesa dos direitos humanos desses dois públicos, em
face de todas as formas de violência pessoal e social a
que estão submetidos em razão da sua precária condição de vida nas cidades brasileiras.
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• Para que serve?
Para receber as denúncias de violações de direitos sofridas pela população em situação de rua, catadores
de material reciclável e outros públicos em situação
de vulnerabilidade, por meio de equipe formada por
técnicos, agente social e advogado; acompanhar e dar
encaminhamentos e providências imediatas para resposta à situação de violação e registrar as denúncias
em sistema eletrônico próprio de registro e sistematização. Tais ações buscam contribuir efetivamente
para a mudança da realidade dos públicos que sobrevivem nas ruas, os quais sofrem violações de naturezas diversas, de forma a responder ao que preconizam
os princípios e diretrizes da Política Nacional para a
População em Situação de Rua e Programa Nacional
de Direitos Humanos - PNDH-3, no que diz respeito a
universalização dos direitos humanos em um contexto de desigualdades, de forma indivisível e interdependente, o acesso à justiça e o combate a todas as
formas de violência, tendo como finalidade a cidadania plena.
• Como será aplicado o recurso?
Na implantação e/ou manutenção da estrutura física
dos centros, tais como adequação das instalações
para a finalidade do projeto, mobiliário, computadores, telefone e impressora; na contratação de equipe
técnica especializada pelo período de 12 meses; na
compra de materiais de consumo necessários para o
desenvolvimento do serviço e na publicação dos dados produzidos pelo CNDDH.

DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE
EMENDAS
Programa

5034 – Proteção à vida, fortalecimento da
família, promoção e defesa dos direitos
humanos para todos.

Ação

21AR – Promoção e Defesa de Direitos para
Todos

Funcional
Programática

14.422.5034.21AR. XXXX

Unidade
Orçamentária

81.101 – Ministério da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos

Modalidade de
Aplicação

30 – Transferências a Estados e ao DF
40 – Transferências a Municípios
50 – Transferências a entidades sem fins
lucrativos
80 – Cooperação Internacional (Prodoc)
90 - Aplicação Direta

Natureza de
Despesa

GND 3 - Custeio
GND 4 – Investimento

Valor

A partir de R$ 200 mil

Contrapartida:

Conforme LDO

• O que é?

DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE
EMENDAS

Produção e Disseminação de Conhecimento sobre
População em Situação de Rua por meio de pesquisas, levantamentos, sistematização de conteúdo, publicações e capacitações.

Programa

5034 – Proteção à vida, fortalecimento
da família, promoção e defesa dos
direitos humanos para todos.

Ação

21AR – Promoção e Defesa de Direitos
para Todos

• Para que serve?

Funcional
Programática

14.422.5034.21AR. XXXX

Unidade
Orçamentária

81.101 – Ministério da Mulher, da Família
e dos Direitos Humanos

Modalidade de
Aplicação

30 - Estado
40 - Município
50 - Organizações privadas sem fins
lucrativos
80 - Cooperação internacional (PNUD)
90 - Aplicação Direta

Natureza de
Despesa

GND 3 - Custeio

Valor

A partir de R$ 100 mil

Contrapartida:

Conforme LDO

Para subsidiar a construção de políticas públicas de
atendimento à população em situação de rua, a diminuição do preconceito e da discriminação, a diminuição das violações de direitos contra essa população
e a construção de metodologias efetivas que promovam a saída definitiva das ruas por meio da construção de autonomia e acesso à direitos.
• Como será aplicado o recurso?
Na elaboração e publicação de material a ser distribuído para a gestão e para a rede de atendimento à
população em situação de rua nas esferas federal, estadual, distrital, municipal, para a sociedade civil e na
contratação de pesquisadores.
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PRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE CONHECIMENTO
SOBRE POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA

AÇÕES ITINERANTES DE REGISTRO CIVIL DE
NASCIMENTO E DE ACESSO À DOCUMENTAÇÃO BÁSICA
• O que é?
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Realização de ações itinerantes de registro civil de
nascimento e de acesso à documentação básica para
atender pessoas de todas as faixas etárias que nunca
tiveram certidão de nascimento e pessoas hipossuficientes que necessitem de segunda via de outros documentos básicos (RG, CPF, Carteira de Trabalho) para
atender públicos em situação de vulnerabilidade.

e comunidades tradicionais, pessoas em situação de
rua, de privação de liberdade e em estabelecimentos
de internação compulsória, trabalhadoras rurais e minorias sexuais.
DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE
EMENDAS

Programa

5034 – Proteção à vida, fortalecimento
da família, promoção e defesa dos
direitos humanos para todos.

• Para que serve?

Ação

21AR – Promoção e Defesa de Direitos
para Todos

Financiamento de ações itinerantes, tais como mutirões ou oferta de serviços móveis, com o objetivo de
erradicar o sub-registro civil de nascimento e ampliação da documentação, de modo a equiparar oportunidades de acesso a documentos civis básicos para
todas as pessoas. Estimativas do IBGE indicam que
em 2017, no Brasil, 153 mil crianças nascidas deixaram
de ser registradas tempestivamente, somando-se ao
enorme contingente de pessoas sem documentação
básica para o exercício da cidadania. Esse número representa 5,1% das crianças nascidas no ano de 2017.

Funcional
Programática

14.422.5034.21AR. XXXX

Unidade
Orçamentária

81.101 – Ministério da Mulher, da Família
e dos Direitos Humanos

Modalidade de
Aplicação

30 – Transferências a Estados e ao DF
40 – Transferências a Municípios
90 - Aplicação Direta

• Como será aplicado o recurso?

Natureza de
Despesa

GND 3 - Custeio (75%)
GND 4 – Investimento (25%)

Valor

A partir de R$ 200 mil

Contrapartida:

Conforme LDO

Em estados e municípios1, nestes últimos conforme
priorização que levou em conta dados de sub-registro entre 2015 e 2017. Também podem ser custeadas
ações voltadas especificamente a públicos vulneráveis ao sub-registro como indígenas, comunidades
quilombolas, ciganas, extrativistas e ribeirinhas, povos

1. Emendas a municípios devem ser destinadas aos 150 municípios prioritários da
tabela disponível em http://bit.ly/prioritarios2019.

UNIDADES INTERLIGADAS A CARTÓRIOS EM
MATERNIDADES
• O que é?

• Para que serve?
Para possibilitar que o MMFDH adquira e doe equipamentos para auxiliar estabelecimentos de saúde públicos e filantrópicos a implantarem unidades interligadas
a cartórios, permitindo que o registro e a emissão da certidão de nascimento de crianças recém-nascidas ocorram antes da alta hospitalar. O § 4º do art. 5º da Lei nº
12.662/2012 estabeleceu o prazo até março de 2017 para
essa interligação, mas a maioria dos estabelecimentos
não o cumpriu.
• Como será aplicado o recurso?
O recurso será utilizado pelo MMFDH para realizar uma
compra nacional de kits que serão posteriormente doados aos Estados, Distrito Federal, Municípios e Entidades
Filantrópicas responsáveis pelos estabelecimentos de
saúde indicados pela emenda parlamentar. Recomenda-se a parlamentares a observância da lista de 1.000
municípios prioritários para unidades interligadas disponível no link http://bit.ly/1000prioritariosUIs. O recurso
também servirá para outras ações de apoio necessárias
à interligação, como para a sensibilização e a capacitação de agentes envolvidos no processo.

DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE
EMENDAS

Programa

5034 – Proteção à vida, fortalecimento
da família, promoção e defesa dos
direitos humanos para todos.

Ação

21AR – Promoção e Defesa de Direitos
para Todos

Funcional
Programática

14.422.5034.21AR. XXXX

Unidade
Orçamentária

81.101 – Ministério da Mulher, da Família
e dos Direitos Humanos

Modalidade de
Aplicação

90 - Aplicação Direta

Natureza de
Despesa

GND 3 - Custeio (25%)
GND 4 – Investimento (75%)

Valor

A partir de R$ 100 mil – (equipa-se 10
maternidades)

Contrapartida:

Conforme LDO
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Fornecimento de kits básicos (computador e impressora
multifuncional) para a implantação de unidades interligadas a cartórios em estabelecimentos de saúde públicos e filantrópicos que realizam partos.

MOSTRA CINEMA E DIREITOS HUMANOS
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• O que é?

direitos humanos e material gráfico de divulgação, e produção de material para difusão da Mostra no restante dos
municípios do país, por meio do circuito difusão.

A Mostra Cinema e Direitos Humanos é uma ação de promoção da educação e da cultura em Direitos Humanos
que ocorre desde 2006. Já foram exibidos mais de 400 filmes brasileiros e de diversas outras nacionalidades sobre
várias temáticas de Direitos Humanos em todas as capitais do país nas últimas 12 edições.

A produção da Mostra é normalmente feita em parceria
com organização da sociedade civil, selecionada por
meio de edital de chamamento público, o que garante
transparência ao processo. A mostra será realizada em
todas as capitais do país.

A Mostra é inteiramente gratuita para o público espectador e acontece sempre em salas acessíveis para pessoas
com deficiência. Nos últimos anos, passou a contar com
closed caption, sessões de audiodescrição e janelas de
libras, garantindo a acessibilidade a pessoas com deficiência auditiva e visual.

http://mostracinemaedireitoshumanos.sdh.gov.br.

• Para que serve?
A Mostra é uma ação de promoção da educação e da cultura em Direitos Humanos e um instrumento de difusão
da produção audiovisual brasileira sobre a temática de
Direitos Humanos. Nas últimas edições, de acordo com
pesquisa realizada com o público espectador, a Mostra
alcançou um público jovem, que não havia participado
de edições anteriores e com pouco ou nenhum conhecimento sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, demonstrando que a Mostra alcança, a cada ano, o
objetivo a que se pretende.
• Como será aplicado o recurso?
Para a produção da Mostra Cinema e Direitos Humanos,
contando com seleção de obras audiovisuais com pagamento de direitos autorais, inclusão de recursos de acessibilidade, produção de catálogo com conteúdo sobre

Para mais informações, acesse:

DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE
EMENDAS

Programa

5034 – Proteção à vida, fortalecimento
da família, promoção e defesa dos
direitos humanos para todos.

Ação

21AR – Promoção e Defesa de Direitos
para Todos

Funcional
Programática

14.422.5034.21AR. XXXX

Unidade
Orçamentária

81.101 – Ministério da Mulher, da Família
e dos Direitos Humanos

Modalidade de
Aplicação

90 - Aplicação Direta

Natureza de
Despesa

GND 3 - Custeio

Valor

A partir de R$ 200 mil

Contrapartida:

Conforme LDO

• O que é?
O Pacto é fruto de Acordo de Cooperação com o Ministério da Educação e tem como objetivo apoiar
Instituições de Educação Superior (IES) para a implementação da Educação em Direitos Humanos, visando à promoção e à defesa dos Direitos Humanos no
âmbito da educação superior, à promoção do envolvimento do corpo universitário com a comunidade, à
promoção da liberdade acadêmica e ao enfrentamento da discriminação no âmbito universitário.
O Pacto é aberto à adesão de Instituições de Ensino
Superior (IES) de qualquer natureza — pública, privada, comunitária, federal, estadual, municipal ou
de ensino profissional e tecnológico e de entidades
apoiadoras — instituições, associações, organizações
da sociedade civil, órgãos ou entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital ou municipal,
direta ou indireta, fundações ou empresas nacionais e
internacionais que intencionem exercer atividades em
parceria com os órgãos públicos e privados que fazem
parte do Pacto.
• Para que serve?
O apoio às Instituições de Ensino Superior ocorre por
intermédio da formulação, implementação, monitoramento e disseminação de medidas organizadas em
cinco eixos: ensino, pesquisa, extensão, gestão e convivência universitária e comunitária.

• Como será aplicado o recurso?
Mediante parceria com organização da sociedade civil
selecionada por meio de edital de chamamento público, garantindo a transparência ao processo.
Os recursos serão destinados para a organização e a
realização de seminários de promoção e divulgação
do Pacto nas capitais e nas principais cidades universitárias.

DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE
EMENDAS

Programa

5034 – Proteção à vida, fortalecimento
da família, promoção e defesa dos
direitos humanos para todos.

Ação

21AR – Promoção e Defesa de Direitos
para Todos

Funcional
Programática

14.422.5034.21AR. XXXX

Unidade
Orçamentária

81.101 – Ministério da Mulher, da Família
e dos Direitos Humanos

Modalidade de
Aplicação

50 – Transferências a entidades sem fins
lucrativos
90 - Aplicação Direta

Natureza de
Despesa

GND 3 - Custeio

Valor

A partir de R$ 200 mil

Contrapartida:

Conforme LDO
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PACTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS
HUMANOS
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DIREITOS HUMANOS NA ESCOLA

• Como será aplicado o recurso?

• O que é?

O Programa pontuará as ações de cada escola e premiará as quinze primeiras colocadas. O recurso será
aplicado na premiação de quinze escolas de ensino
fundamental e médio por Unidade Federativa participante do programa e no custeio de viagens e diárias de articulação e acompanhamento do Programa
nos Estados e no Distrito Federal.

• Para que serve?
Em cumprimento ao Plano Nacional de Educação em
Direitos Humanos, esse programa visa à reorientação da compreensão de direitos humanos para uma
perspectiva universalista, à ordenação do ambiente
escolar e das relações pedagógicas, à valorização dos
profissionais da educação, à promoção de valores
e capitais sociais como cooperação, solidariedade,
confiabilidade e fraternidade, e ao engajamento cívico-comunitário dos educadores, pais e alunos e será
desenvolvido por meio de uma plataforma e de um
aplicativo. As escolas se inscreverão no Programa para
o desenvolvimento de atividades que, por meio dos
alunos registrados, buscarão identificar os principais
problemas que enfrentam e a partir da identificação,
apresentarão projetos e ações que busquem a solução dos conflitos.

DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE
EMENDAS

Programa

5034 – Proteção à vida, fortalecimento
da família, promoção e defesa dos
direitos humanos para todos.

Ação

21AR – Promoção e Defesa de Direitos
para Todos

Funcional
Programática

14.422.5034.21AR. XXXX

Unidade
Orçamentária

81.101 – Ministério da Mulher, da Família
e dos Direitos Humanos

Modalidade de
Aplicação

90 - Aplicação Direta

Natureza de
Despesa

GND 3 - Custeio

Valor

A partir de R$ 200 mil

Contrapartida:

Conforme LDO
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Implantação de boas práticas de engajamento da
comunidade escolar em ações cidadãs e de controle
social, segundo o espírito da Declaração Universal de
Direitos Humanos de 1948, a partir de um enfoque de
sensibilização social, emocional e moral para o respeito aos direitos humanos.

SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE LIBERDADE DE
RELIGIÃO, CRENÇA E EXPRESSÃO
• O que é?

Programa

5034 – Proteção à vida, fortalecimento
da família, promoção e defesa dos
direitos humanos para todos.

Ação

21AR – Promoção e Defesa de Direitos
para Todos

Funcional
Programática

14.422.5034.21AR. XXXX

Para a promoção de diálogos no âmbito nacional e
internacional, tratando de temas relevantes sobre a
liberdade de religião, crença e expressão, com a participação de representantes do governo, da sociedade
civil e de especialistas internacionais no tema.

Unidade
Orçamentária

81.101 – Ministério da Mulher, da Família
e dos Direitos Humanos

Modalidade de
Aplicação

90 - Aplicação Direta

Natureza de
Despesa

GND 3 - Custeio

• Como será aplicado o recurso?

Valor

A partir de R$ 150 mil

Os recursos serão utilizados para viabilizar a organização do evento, incluindo a locação do espaço físico,
contratação de equipamentos e de equipe para proporcionar os diálogos, palestras e painéis, bem como
fomentar a participação da sociedade civil.

Contrapartida:

Conforme LDO

Realização do I Seminário Internacional sobre Liberdade de Religião, Crença e Expressão, que ocorrerá no
segundo semestre de 2020, com a finalidade de ampliar os diálogos sobre a liberdade de religião, crença
e expressão.
• Para que serve?
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DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE
EMENDAS

• O que é?
O projeto destina-se à realização de capacitações
e pesquisas sobre o tema da liberdade de religião e
crença.
• Para que serve?
Produção, publicação e disseminação de conhecimento sobre liberdade de religião e crença, por meio
da realização de pesquisas e de ações de capacitação
sobre o tema voltadas para agentes públicos e integrantes da sociedade civil, além do fortalecimento
dos Núcleos de estudos e pesquisas em matéria de
religião e crença.

DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE
EMENDAS

Programa

5034 – Proteção à vida, fortalecimento
da família, promoção e defesa dos
direitos humanos para todos.

Ação

21AR – Promoção e Defesa de Direitos
para Todos

Funcional
Programática

14.422.5034.21AR. XXXX

Unidade
Orçamentária

81.101 – Ministério da Mulher, da Família
e dos Direitos Humanos

Modalidade de
Aplicação

30 – Transferências a Estados e ao DF
40 – Transferências a Municípios
50 – Transferências a entidades sem fins
lucrativos
80 – Cooperação Internacional (Prodoc)
90 - Aplicação Direta

Natureza de
Despesa

GND 3 - Custeio

Valor

A partir de R$ 100 mil

Contrapartida:

Conforme LDO

• Como será aplicado o recurso?
Em ações educativas sobre liberdade de religião e
crença, para a promoção de espaços de diálogo e reflexão, tais como seminários, oficinas e publicações.
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CAPACITAÇÕES E PESQUISAS SOBRE LIBERDADE DE
RELIGIÃO E CRENÇA

FORTALECIMENTO E CRIAÇÃO DE ÓRGÃOS
COLEGIADOS DE RESPEITO À LIBERDADE RELIGIOSA
• O que é?
Fomento para o fortalecimento e a criação de órgãos
colegiados de respeito à liberdade religiosa nos Estados, Distrito Federal e Municípios.
• Para que serve?
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Fomento para o fortalecimento e a criação de órgãos
colegiados de respeito à liberdade religiosa nos Estados, Distrito Federal e Municípios, visando o estabelecimento de espaços de diálogos e para auxiliar, propor iniciativas, ações e políticas de enfrentamento à
intolerância por motivo de religião ou crença.
• Como será aplicado o recurso?
Na aquisição de equipamentos e bens móveis com
vistas ao fortalecimento e a criação de instâncias de
colegiados de respeito à liberdade religiosa.

DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE
EMENDAS

Programa

5034 – Proteção à vida, fortalecimento
da família, promoção e defesa dos
direitos humanos para todos.

Ação

21AR – Promoção e Defesa de Direitos
para Todos

Funcional
Programática

14.422.5034.21AR. XXXX

Unidade
Orçamentária

81.101 – Ministério da Mulher, da Família
e dos Direitos Humanos

Modalidade de
Aplicação

30 – Transferências a Estados e ao DF
40 – Transferências a Municípios
50 – Transferências a entidades sem fins
lucrativos
80 – Cooperação Internacional (Prodoc)
90 - Aplicação Direta

Natureza de
Despesa

GND 3 - Custeio

Valor

A partir de R$ 100 mil

Contrapartida:

Conforme LDO

À

• O que é?
O Programa da Secretaria Nacional de Proteção Global visa promover a empregabilidade da população
de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais
– LGBT em ação coordenada junto às Unidades da Federação, organismos internacionais e o setor privado.
• Para que serve?
Para traçar estratégias de políticas inclusivas referentes à promoção e ao respeito à população LGBT nas
relações de trabalho, atendendo a uma demanda do
movimento social LGBT e atendendo às recomendações da ONU sobre o assunto.
• Como será aplicado o recurso?
Para a celebração de convênios com as Unidades da
Federação, financiando atividades tais como: formações, cursos, acompanhamento das pessoas reinseridas no mercado de trabalho e bolsas.

DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE
EMENDAS

Programa

5034 – Proteção à vida, fortalecimento
da família, promoção e defesa dos
direitos humanos para todos.

Ação

21AR – Promoção e Defesa de Direitos
para Todos

Funcional
Programática

14.422.5034.21AR. XXXX

Unidade
Orçamentária

81.101 – Ministério da Mulher, da Família
e dos Direitos Humanos

Modalidade de
Aplicação

90 - Aplicação Direta

Natureza de
Despesa

GND 3 - Custeio

Valor

A partir de R$ 200 mil

Contrapartida:

Conforme LDO
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PROGRAMA
NACIONAL
DE
FOMENTO
EMPREGABILIDADE DA POPULAÇÃO LGBT

FORTALECIMENTO DO PACTO NACIONAL
ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA LGBTFÓBICA

DE
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• O que é?

DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE
EMENDAS

O Pacto se constitui pela adesão das unidades da
federação (Estados e Distrito Federal) assinando um
compromisso de atuação conjunta com o Governo
Federal para envidar esforços para o enfrentamento
da violência LGBTfóbica por meio da ação pública.
Entre os anos de 2018 e 2019, dezessete estados aderiram ao Pacto Nacional. Deste modo, almeja-se a elaboração de Planos de Ações conjuntos que visem o
enfrentamento da violência.

Programa

5034 – Proteção à vida, fortalecimento
da família, promoção e defesa dos
direitos humanos para todos.

Ação

21AR – Promoção e Defesa de Direitos
para Todos

Funcional
Programática

14.422.5034.21AR. XXXX

Unidade
Orçamentária

81.101 – Ministério da Mulher, da Família
e dos Direitos Humanos

• Para que serve?

Modalidade de
Aplicação

90 - Aplicação Direta

Natureza de
Despesa

GND 3 - Custeio
GND 4 - Investimento

Valor

A partir de R$ 150 mil

Contrapartida:

Conforme LDO

Para implementação de ações de prevenção e enfrentamento à violência LGBTfóbica nos estados, tais
como capacitação de servidores públicos, fortalecimento e/ou criação de centros de referência, publicação de peças gráficas com o objetivo de prevenir a violência contra a população LGBT, dentre muitas outras.
• Como será aplicado o recurso?
Na equipagem de espaço físico, capacitação de conselheiros, gestores, sociedade, bem como aperfeiçoamento do atendimento à população LGBT vítima
de violência.

NACIONAL

DA

VIOLÊNCIA

• O que é?
Estrutura de equipe de monitoramento de denúncias
de violação dos direitos humanos de LGBT, que proponha aperfeiçoamento dos fluxos de atendimento e
elabore relatórios visando aumentar o percentual de
resolutividade dos casos.
• Para que serve?
O Observatório Nacional visa tratar com maior atenção as denúncias de violação de direitos humanos
de LGBT, recepcionadas pelo Governo Federal, por
meio do Disque 100. O Observatório ainda permitirá:
um maior percentual de resolutividade das denúncias; provocar um atendimento mais preciso das denúncias nas outras esferas de Governo; aumentar a
confiança e adesão ao serviço (Disque 100) pela população LGBT; e aumento da divulgação dos serviços
prestados e de seu resultado.
• Como será aplicado o recurso?
Para implantar o Observatório, incluindo a locação
de espaço físico, contratação de equipamentos,
serviços e equipe para viabilizar serviços prestados,
bem como dar publicidade aos resultados dos trabalhos desenvolvidos.

DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE
EMENDAS

Programa

5034 – Proteção à vida, fortalecimento
da família, promoção e defesa dos
direitos humanos para todos.

Ação

21AR – Promoção e Defesa de Direitos
para Todos

Funcional
Programática

14.422.5034.21AR. XXXX

Unidade
Orçamentária

81.101 – Ministério da Mulher, da Família
e dos Direitos Humanos

Modalidade de
Aplicação

30 – Transferência para Estados e DF
40 – Transferência a municípios

Natureza de
Despesa

GND 3 - Custeio

Valor

A partir de R$ 200 mil

Contrapartida:

Conforme LDO
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OBSERVATÓRIO
LGBTFÓBICA

PARCERIA COM O SEBRAE PARA PREVENÇÃO E
REINSERÇÃO DE TRABALHADORES RESGATADOS DE
REGIME ANÁLOGO À ESCRAVIDÃO
• O que é?

SNPG / 26

Realização de parceria com o Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) para
implementação de projetos que visem prevenção e
reinserção de trabalhadores resgatados de regime
análogo à escravidão.
Um dos principais desafios para o poder público no
combate ao trabalho análogo à escravidão está na
etapa de pós-resgate dos trabalhadores submetidos a
esse regime. Em face dessa realidade, tanto a reinserção social e laboral dos resgatados, como a prevenção
da população vulnerável, tem sido pauta de discussões
na Comissão Nacional para Erradicação do Trabalho
Escravo (CONATRAE) nos últimos anos, se constituindo
em uma das maiores preocupações da Comissão.
• Para que serve?
A Coordenação-Geral de Combate ao Trabalho Escravo (CGCTE) propõe uma iniciativa em parceria com o
Sebrae para prevenção e a reinserção das vítimas no
mercado de trabalho por meio do empreendedorismo, contribuindo para o desenvolvimento da economia local.
• Como será aplicado o recurso?
Será desenvolvido em três tipos de ações:
a) Desenvolvimento pelo Sebrae de cooperativas nas
principais regiões fornecedoras de mão-de-obra es-

crava, com enfoque nas atividades econômicas mais
demandadas localmente;
b) Envolvimento de vítimas migrantes e imigrantes
nas cooperativas mais próximas do local onde foram
resgatadas;
c) Custeio de capacitações do Sebrae para os trabalhadores resgatados e cônjuges, com abordagem específica para o perfil socioeconômico destes.

DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE
EMENDAS

Programa

5034 – Proteção à vida, fortalecimento
da família, promoção e defesa dos
direitos humanos para todos.

Ação

21AR – Promoção e Defesa de Direitos
para Todos

Funcional
Programática

14.422.5034.21AR. XXXX

Unidade
Orçamentária

81.101 – Ministério da Mulher, da Família
e dos Direitos Humanos

Modalidade de
Aplicação

90 – Aplicação Direta

Natureza de
Despesa

GND 3 - Custeio

Valor

A partir de R$ 100 mil

Contrapartida:

Conforme LDO

• O que é?
Campanha publicitária televisiva, a ser desenvolvida
por empresa de publicidade e divulgada em emissoras de TV nas regiões do Brasil que mais contribuem
para a exploração de mão-de-obra escrava.
• Para que serve?
O objetivo da campanha é a visibilização do tema e
sensibilização dos habitantes das regiões que mais
sofrem com o problema do trabalho análogo à escravidão. A conscientização dessas populações irá
auxiliar na prevenção do problema, evitando que trabalhadores futuramente se sujeitem a esse tipo atroz
de regime e, nos casos em andamento, permitirá que
mais pessoas se sintam encorajadas a denunciar o crime da escravidão contemporânea.
• Como será aplicado o recurso?
Serão realizadas divulgações nos cinco principais estados brasileiros com maiores índices de mão-de-obra
escrava, a saber: Maranhão, Pará, Bahia, Minas Gerais
e Tocantins.
A peça publicitária deverá ser orçada em torno de R$
50 mil e a divulgação nos estados consumirá o valor
restante captado, de forma equânime entre os parlamentares contribuintes.

Caso haja apenas uma captação de R$ 100 mil, metade do valor custeará a campanha e os demais R$ 50
mil serão empregados no estado do parlamentar. Se
houver duas ou mais captações, o valor da peça publicitária será dividido entre as emendas e o restante
será empregado de maneira igualitária em publicidade nos estados dos parlamentares contribuintes.

DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE
EMENDAS

Programa

5034 – Proteção à vida, fortalecimento
da família, promoção e defesa dos
direitos humanos para todos.

Ação

21AR – Promoção e Defesa de Direitos
para Todos

Funcional
Programática

14.422.5034.21AR. XXXX

Unidade
Orçamentária

81.101 – Ministério da Mulher, da Família
e dos Direitos Humanos

Modalidade de
Aplicação

90 – Aplicação Direta

Natureza de
Despesa

GND 3 - Custeio

Valor

A partir de R$ 100 mil

Contrapartida:

Conforme LDO
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CAMPANHA PUBLICITÁRIA SOBRE O TRABALHO
ESCRAVO CONTEMPORÂNEO

MONTAGEM DE SALA PARA VIDEOCONFERÊNCIA IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DE DIREITOS HUMANOS
• O que é?

Programa

5034 – Proteção à vida, fortalecimento
da família, promoção e defesa dos
direitos humanos para todos.

Ação

21AR – Promoção e Defesa de Direitos
para Todos

Funcional
Programática

14.422.5034.21AR. XXXX

Unidade
Orçamentária

81.101 – Ministério da Mulher, da Família
e dos Direitos Humanos

Modalidade de
Aplicação

90 – Aplicação Direta

• Para que serve?

Natureza de
Despesa

GND 4 - Investimento

A ferramenta possibilitará a participação da sociedade
civil nas reuniões dos diversos Conselhos e Colegiados, tais como CONATRAE, CNPCT, CONANDA e vários
outros.

Valor

A partir de R$ 100 mil

Contrapartida:

Conforme LDO

Estruturação para implantação e instalação do sistema de videoconferência para realização das reuniões
dos Colegiados vinculados ao Ministério da Mulher,
da Família e dos Direitos Humanos. O pleno funcionamento das Comissões e Conselhos de Participação
Social é uma das prioridades do governo federal. É imprescindível que as tomadas de decisões e os processos decisórios sejam realizados com a efetiva participação social, devendo esta ser considerada e utilizada
quando da construção de políticas públicas federais.
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DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE
EMENDAS

• Como será aplicado o recurso?
O recurso será utilizado para a montagem da sala
de vídeo conferência, realizando assim a compra de
equipamentos, tais como: telas, câmeras, microfones,
equipamentos para gravação, licença de software e
demais equipamentos necessários para a instalação
da sala.

PREVENÇÃO E COMBATE À TORTURA

• Como será aplicado o recurso?

A) EQUIPAGEM DOS COMITÊS E MECANISMOS
ESTADUAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE À TORTURA

Para a aquisição de um kit de equipagem que será
composto de um carro utilitário (tipo Van), três notebooks, uma máquina fotográfica e uma impressora
multifuncional.

A tortura ainda acontece no Brasil e afeta principalmente populações privadas de liberdade, de acordo com a
ONU e o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate
a Tortura. Afeta homens e mulheres, mas em especial
adolescentes em conflito com a lei, crianças e adolescentes em abrigamentos institucionais, idosos em instituições de longa permanência, entre outros grupos
vulneráveis a esse crime.
Para enfrentar essa grave violação de direitos humanos, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos aponta duas possibilidades de parlamentares apoiarem essa causa: (i) fomentar a criação e o fortalecimento dos comitês e mecanismos estaduais de
prevenção e combate à tortura, possibilitando a capacitação de servidores e a estruturação de campanhas
e materiais de divulgação sobre o tema e (ii) a equipagem de órgãos de atuação contra a tortura – comitês
e mecanismos de prevenção e combate à tortura nos
Estados. As emendas orçamentárias permitem auxiliar o trabalho dos organismos e, como consequência,
fortalecem o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, criado pela Lei 12.847/2013.
• Para que serve?
A Finalidade da Emenda: Equipagem de órgãos para
Prevenção e Combate à Tortura – Comitês e Mecanismos de Prevenção e Combate à Tortura.

DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE
EMENDAS

Programa

5034 – Proteção à vida, fortalecimento
da família, promoção e defesa dos
direitos humanos para todos.

Ação

21AR – Promoção e Defesa de Direitos
para Todos

Funcional
Programática

14.422.5034.21AR. XXXX

Unidade
Orçamentária

81.101 – Ministério da Mulher, da Família
e dos Direitos Humanos

Modalidade de
Aplicação

90 – Aplicação Direta

Natureza de
Despesa

GND 4 - Investimento

Valor

A partir de R$ 200 mil

Contrapartida:

Conforme LDO
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• O que é?

B) FORTALECIMENTO DOS COMITÊS
E MECANISMOS ESTADUAIS DE PREVENÇÃO
E COMBATE A TORTURA

DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE
EMENDAS

• Para que serve?

Programa

5034 – Proteção à vida, fortalecimento
da família, promoção e defesa dos
direitos humanos para todos.

Ação

21AR – Promoção e Defesa de Direitos
para Todos

Funcional
Programática

14.422.5034.21AR. XXXX

Unidade
Orçamentária

81.101 – Ministério da Mulher, da Família
e dos Direitos Humanos

Modalidade de
Aplicação

30 – Transferências a Estados e ao DF
80 – Cooperação Internacional
90 – Aplicação Direta
99 – À Definir

Natureza de
Despesa

GND 3 - Custeio

Valor

A partir de R$ 300 mil

Contrapartida:

Conforme LDO

Para fomentar a criação e fortalecer os comitês e
mecanismos estaduais de prevenção e combate à
tortura.
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• Como será aplicado o recurso?
Para criar e apoiar o funcionamento dos comitês
estaduais de prevenção e combate à tortura de forma que os colegiados possam se engajar em ações
de prevenção e combate à tortura, tais como: realizar capacitações para servidores do estado sobre a
matéria; promover campanhas de conscientização
e sensibilização; produzir estudos, pesquisas e relatórios de interesse público; entre outras atividades.

• O que é?
Subsídio às atividades da Coordenação-Geral de Direito à Memória e à Verdade e Apoio à Comissão Especial
sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CGDMV-CEMDP), criada pela Lei n° 9.140, de 1995, que tem entre
as suas diretrizes: (i) reconhecimento da memória e
da verdade como direito humano e dever do Estado;
(ii) preservação da memória histórica e construção
pública da verdade e (iii) modernização da legislação
relacionada com promoção do direito à memória e à
verdade, fortalecendo a democracia.
• Para que serve?
A CGDMV-CEMDP atua em dois grandes eixos. O primeiro se refere a buscas e identificações de desaparecidos políticos, que abre frentes de localização
de possíveis sítios de ocultações e identificação de
remanescentes ósseos. Situam-se aqui os casos dos
Grupos de Trabalho Perus, Araguaia, e Rio de Janeiro,
bem como das buscas no Estado da Bahia – mais especificamente em Palmas de Monte Alto -, das buscas
no Estado do Paraná - na cidade de Foz do Iguaçu – e
das buscas no âmbito do Estado de Pernambuco.
• Como será aplicado o recurso?
Esta emenda poderá ser utilizada para cobrir despesas de funcionamento da CGDMV-CEMDP com indenizações a familiares de mortos e desaparecidos em

razão da participação em atividades políticas, conforme a Lei nº 9.140/1995, diárias e passagens dos comissionados, servidores e peritos, bem como poderá
ser destinada ao Projeto de Cooperação Internacional
BRA/15/006 - Fortalecimento dos Mecanismos da Justiça de Transição no Brasil, firmado junto ao Programa
de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD).

DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE
EMENDAS
Programa

5034 – Proteção à vida, fortalecimento
da família, promoção e defesa dos
direitos humanos para todos.

Ação

0083 – Indenização e Mortos e
Desaparecidos

Funcional
Programática

14.422.5034.21AR. XXXX

Unidade
Orçamentária

81.101 – Ministério da Mulher, da Família
e dos Direitos Humanos

Modalidade de
Aplicação

80 – Cooperação Internacional
90 – Aplicação Direta

Natureza de
Despesa

GND 3 - Custeio

Valor

A partir de R$ 200 mil

Contrapartida:

Conforme LDO
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JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO: REPARAÇÃO, MEMÓRIA E
VERDADE

POLÍTICA NACIONAL DE BUSCA E IDENTIFICAÇÃO
DE PESSOAS DESAPARECIDAS
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• O que é?
O fenômeno do desaparecimento de pessoas é multifatorial e envolve causas que vão desde a fuga do
lar, condições de saúde que inabilitam a identificação
ou mortes acidentais em vias públicas até o trabalho escravo e o tráfico de pessoas. Recentemente, foi
aprovada a Lei nº 13.812, de 16 de março de 2019, que
instituiu a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas. A lei traz em seu escopo o caráter intersetorial da política, a criação de um cadastro nacional, a
necessidade de estabelecimento de fluxos com hospitais, clínicas e albergues e programas de atendimento psicossocial a famílias de pessoas desaparecidas.
As iniciativas deverão ser implementadas pelo Poder
Executivo.
• Para que serve?
Subsidiar as ações de busca e identificação de pessoas desaparecidas, de acordo com a Lei nº 13.812, de
2019, que tem entre suas diretrizes: (i) capacitação
permanente dos agentes públicos responsáveis pela
investigação dos casos de desaparecimento e pela
identificação das pessoas desaparecidas; (ii) participação dos órgãos públicos e da sociedade civil na
formulação, na definição e no controle das ações da
política e (iii) apoio do Poder Público à pesquisa e ao
desenvolvimento científico e tecnológico voltados às
análises que auxiliem e contribuam para a elucidação
dos casos de desaparecimento, até a localização da
pessoa desaparecida.

• Como será aplicado o recurso?
Para cobrir despesas relacionadas a diárias e passagens e à realização de encontros e capacitações.

DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE
EMENDAS
Programa

5034 – Proteção à vida, fortalecimento
da família, promoção e defesa dos
direitos humanos para todos.

Ação

21AR – Promoção e Defesa de Direitos
para Todos

Funcional
Programática

14.422.5034.21AR. XXXX

Unidade
Orçamentária

81.101 – Ministério da Mulher, da Família
e dos Direitos Humanos

Modalidade de
Aplicação

90 – Aplicação Direta

Natureza de
Despesa

GND 3 - Custeio

Valor

A partir de R$ 100 mil

Contrapartida:

Conforme LDO

MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO
CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS
• O que é?
O Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH)
é um órgão colegiado de composição paritária criado pela Lei n° 12.986, de 2 de junho de 2014, que tem
por finalidade a promoção e a defesa dos direitos
humanos, mediante ações preventivas, protetivas, reparadoras e sancionadoras das condutas e situações
de ameaça ou violação desses direitos, previstos na
Constituição Federal e em tratados e atos internacionais ratificados pelo Brasil. O CNDH desempenha sua
missão institucional tendo como orientação os Princípios Relativos ao Status das Instituições Nacionais de
Direitos Humanos (Princípio de Paris), definidas pela
ONU em 1992, marcados pelo pluralismo e pela autonomia.
• Para que serve?
Para promover a instalação de representações do
CNDH pelo tempo que for necessário; instaurar procedimentos que apurem condutas e situações contrárias aos direitos humanos e aplicar sanções em relação a essas condutas.
• Como será aplicado o recurso?
Para a realização de reuniões ampliadas com Conselhos Estaduais e Distrital de Direitos Humanos;
realização de missões de temas específicos para
acompanhamento de violações de direitos humanos;
realização de audiências públicas e seminários sobre

as diversas pautas dos direitos humanos; participação
em foros internacionais; fortalecimento da comunicação do CNDH, possibilitando a publicação de relatórios, cartilhas e demais materiais e a criação e manutenção do sítio eletrônico próprio do Conselho. Além
disso, o recurso advindo será essencial para o avanço
no processo de autonomia orçamentária do CNDH a
fim de pleitear o seu credenciamento junto à Organização das Nações Unidas como Instituição Nacional
dos Direitos Humanos.

DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE
EMENDAS
Programa

5034 – Proteção à vida, fortalecimento
da família, promoção e defesa dos
direitos humanos para todos.

Ação

21AR – Promoção e Defesa de Direitos
para Todos

Funcional
Programática

14.422.5034.21AR. XXXX

Unidade
Orçamentária

81.101 – Ministério da Mulher, da Família
e dos Direitos Humanos

Modalidade de
Aplicação

90 – Aplicação Direta

Natureza de
Despesa

GND 3 - Custeio

Valor

A partir de R$ 100 mil

Contrapartida:

Conforme LDO
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CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS

SECRETARIA NACIONAL DOS
DIREITOS DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA - SNDPD

SECRETARIA NACIONAL
DOS DIREITOS DA PESSOA
COM DEFICIÊNCIA - SNDPD
A Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – SNDPD é um órgão integrante do Ministério
da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e atua
na articulação e coordenação das políticas públicas
voltadas para as pessoas com deficiência.

• Coordenar, orientar e acompanhar as medidas de
promoção, garantia e defesa dos ditames da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência,
mediante o desenvolvimento de políticas públicas de
inclusão da pessoa com deficiência;

A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em
Nova York, em 30 de março de 2007, aprovados pelo
Congresso Nacional com o Decreto Legislativo no
186, de 9 de julho de 2008, e pelo Decreto do Poder
Executivo nº 6.949 - Página Externa de 25 de agosto
de 2009, conforme o procedimento do § 3º do art. 5º
da Constituição, balizam a Política Nacional para a
Pessoa com Deficiência.

• Estimular que todas as políticas públicas e os programas contemplem a promoção, a proteção e a defesa
dos direitos da pessoa com deficiência;

São competências da SNPDP:

• Fomentar a adoção de medidas para a proteção da
integridade física e mental da pessoa com deficiência;
entre outras.

• Exercer a coordenação superior dos assuntos, das
ações governamentais e das medidas referentes à
pessoa com deficiência;
• Coordenar ações de prevenção e eliminação de todas as formas de discriminação contra a pessoa com
deficiência e propiciar sua plena inclusão à sociedade;

• Coordenar e supervisionar o Programa Nacional de
Acessibilidade e o Programa de Promoção e Defesa
dos Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como
propor as providências necessárias à sua completa
implantação e ao seu adequado desenvolvimento;
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I. APRESENTAÇÃO:

II. PROGRAMAS E AÇÕES APTOS A RECEBEREM RECURSOS DE EMENDAS
PARLAMENTARES:
CONFERÊNCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA
COM DEFICIÊNCIA
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• O que é?

DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE
EMENDAS

A V Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com
Deficiência foi convocada para 2020 com a finalidade
de discutir os direitos das pessoas com deficiência.

Programa

5034 – Proteção à vida, fortalecimento
da família, promoção e defesa dos
direitos humanos para todos.

Ação

• Para que serve?

21AR – Promoção e Defesa de Direitos
para Todos

Funcional
Programática

14.422.5034.21AR.XXXX

Unidade
Orçamentária

81.101 – Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos

Modalidade de
Aplicação

90 - Aplicação Direta

Natureza de
Despesa

GND 3 – Custeio

Valor

A partir de R$ 100 mil – Custo Total: R$
5 milhões

Contrapartida:

Conforme LDO

A Conferência é uma instância periódica de debate,
formulação e avaliação de políticas públicas relativas
aos direitos das pessoas com deficiência e conta com
a participação de representantes do governo e da sociedade civil.
• Como será aplicado o recurso?
Para a realização do evento, incluindo a locação de espaço físico, contratação de equipamentos, serviços e
equipe para debater e sistematizar as propostas, bem
como para estimular a participação da sociedade civil.

OBS: SOLICITAMOS O APOIO DOS PARLAMENTARES PARA A REALIZAÇÃO DESSE
IMPORTANTE EVENTO PARA A PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.

• O que é?
Doação a Estados, Distrito Federal e Municípios de um
kit contendo os seguintes itens: dois computadores,
uma webcam, um televisor 50”, uma caixa acústica,
um projetor de imagem, uma impressora multifuncional, duas mesas em “L” para computador; dez cadeiras fixas e uma mesa para reunião com oito lugares.
• Para que serve?
Fortalecimento dos Conselhos dos Direitos da Pessoa
com Deficiência com a entrega de um kit básico para o
desenvolvimento de suas atribuições e o atendimento
às pessoas com deficiência.
• Como será aplicado o recurso?
Na aquisição de equipamentos e bens móveis com o
objetivo de fortalecer a rede de Conselhos da Pessoa
com Deficiência.

DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE
EMENDAS
Programa

5034 – Proteção à vida, fortalecimento
da família, promoção e defesa dos
direitos humanos para todos.

Ação

15SX – Promoção e Defesa de Direitos
para Todos

Funcional
Programática

14.422.5034.15SX.XXXX

Unidade
Orçamentária

81.101 – Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos

Modalidade de
Aplicação

90 - Aplicação Direta

Natureza de
Despesa

GND 4 – Investimento

Valor

A partir de R$ 100 mil – (Aquisição de 4
Kits – R$ 25 mil cada)

Contrapartida:

Conforme LDO
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FORTALECIMENTO DA REDE DE CONSELHOS DE
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS DOS
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
• O que é?
Fomento para a Capacitação de Conselheiros dos Direitos da Pessoa com Deficiência em Estados, Distrito
Federal e Municípios.
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• Para que serve?
Fomentar a Capacitação de Conselheiros dos Direitos
da Pessoa com Deficiência em Estados, Distrito Federal e Municípios, para atuação em órgão deliberativo,
consultivo e fiscalizador de ações políticas voltadas
à promoção, inclusão social e defesa dos direitos da
pessoa com deficiência, bem como atendimento à
pessoa com deficiência.
• Como será aplicado o recurso?
Na celebração de Convênios com Estados , Distrito Federal e Municípios para capacitação de conselheiros,
gestores envolvidos nas políticas voltadas à pessoa
com deficiência.

DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE
EMENDAS
Programa

5034 – Proteção à vida, fortalecimento
da família, promoção e defesa dos
direitos humanos para todos.

Ação

21AR – Promoção e Defesa de Direitos
para Todos

Funcional
Programática

14.422.5034.21AR.XXXX

Unidade
Orçamentária

81.101 – Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos

Modalidade de
Aplicação

30 – Transferência a Estados e DF
40 – Transferência a Municípios

Natureza de
Despesa

GND 3 – Custeio

Valor

A partir de R$ 100 mil para cada projeto

Contrapartida:

Conforme LDO

• O que é?
A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência
– LBI (Lei nº 13.146/2015) estabelece a obrigatoriedade de promover a capacitação de tradutores e intérpretes da Libras entre outros profissionais.
• Para que serve?
A inclusão da pessoa com deficiência envolve todos
os aspectos da vida em sociedade entre eles o direito
de acesso à justiça e à saúde. Atualmente, existe uma
escassez de profissionais capacitados a interpretação,
inclusive com termos técnicos específicos de ambas
as áreas. O curso pretende melhorar a qualidade da
acessibilidade para a pessoa surda, usuária da Língua
Brasileira de Sinais – Libras.
• Onde será aplicado o recurso?
Os recursos serão utilizados para a realização de dez
cursos presenciais de 30 horas/aula, nas cinco regiões
do país, incluindo a contratação de professor especializado no tema, o custeio de seu deslocamento e
hospedagem, a locação de espaço físico, de equipamentos, e a confecção de material didático.

DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE
EMENDAS
Programa

5034 – Proteção à vida, fortalecimento da
família, promoção e defesa dos direitos
humanos para todos.

Ação

21AR – Promoção e Defesa de Direitos para
Todos

Funcional
Programática

14.422.5034.21AR.XXXX

Unidade
Orçamentária

81.101 – Ministério da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos

Modalidade de
Aplicação

30 - Transferência a Estados e DF
50 - Transferência a Entidades sem Fins
Lucrativos

Natureza de
Despesa

GND 3 - Custeio

Valor

a partir de R$ 100 mil

Contrapartida:

Conforme LDO
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CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE TRADUTORES
E INTÉRPRETES DE LIBRAS – TERMINOLOGIA
JURÍDICA E SAÚDE

CAPACITAÇÃO EM AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL DA
DEFICIÊNCIA
• O que é?

Programa

5034 – Proteção à vida, fortalecimento da
família, promoção e defesa dos direitos
humanos para todos.

Ação

21AR – Promoção e Defesa de Direitos para
Todos

Funcional
Programática

14.422.5034.21AR.XXXX

Unidade
Orçamentária

81.101 – Ministério da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos

Modalidade de
Aplicação

90 - Aplicação Direta

Natureza de
Despesa

GND 3 – Custeio

• Como será aplicado o recurso?

Valor

A partir de R$ 150 mil (este valor realiza dez
cursos)

Capacitação de organizações da sociedade civil, agentes públicos dos Estados, Distrito Federal e Municípios.

Contrapartida:

Conforme LDO

A abordagem biopsicossocial da deficiência foi introduzida na legislação brasileira pela LBI, e a compreensão
da deficiência vai além do mero diagnóstico etiológico
e inclui a interação do impedimento corporal ou das
funções mentais com as barreiras contextuais.
• Para que serve?

SNDPD / 40

DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE
EMENDAS

Apoiar tecnicamente organizações da Sociedade Civil,
Estados, Distrito Federal e Municípios na compreensão dos conceitos relacionados à Avaliação Biopsicossocial da Deficiência, para construção e implementação de políticas públicas alinhadas com o conceito de
deficiência vigente na legislação brasileira.

• O que é?
Desenvolvimento de ações de capacitação sobre a Lei
Brasileira de Inclusão (Lei nº 13,146/2015) e políticas
públicas federais para pessoas com deficiência voltadas às Organizações da Sociedade Civil, Estados, Distrito Federal e Municípios.
• Para que serve?
Promover uma linguagem mais acessível, e apresentar
de forma sistematizada as políticas públicas federais
que podem ser acessadas pelas pessoas com deficiência, tais como o Benefício de Prestação Continuada
- BPC, Passe Livre, Meia-Entrada, para potencializar o
conhecimento do acesso a direitos.

DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE
EMENDAS
Programa

5034 – Proteção à vida, fortalecimento
da família, promoção e defesa dos
direitos humanos para todos.

Ação

21AR – Promoção e Defesa de Direitos
para Todos

Funcional
Programática

14.422.5034.21AR.XXXX

Unidade
Orçamentária

81.101 – Ministério da Mulher, da Família
e dos Direitos Humanos

Modalidade de
Aplicação

30 – Transferência a Estados e DF
40 – Transferência a Municípios
50 – Transferências a entidades sem fins
lucrativos
90 - Aplicação Direta

Natureza de
Despesa

GND 3 – Custeio

Valor

A partir de R$ 100 mil

Contrapartida:

Conforme LDO

• Como será aplicado o recurso?
Capacitação de agentes das Organizações da Sociedade Civil, Estados, Distrito Federal e Municípios. Realização de cursos, incluindo a locação de espaço,
serviços e produção de material didático.
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CAPACITAÇÃO EM LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO E
ACESSO A POLÍTICAS PUBLICAS FEDERAIS

PRIMEIRO SEMINÁRIO DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS EM CONTEXTOS ESPECÍFICOS
• O que é?
1º Seminário de Tradução e Interpretação de Libras
em contextos específicos é um espaço de debate e
boas práticas de tradução e interpretação nos contextos específicos relativos ao atendimento para pessoas
surdas e surdocegas, com a participação de representantes do governo e da sociedade civil.
• Para que serve?
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Promover a discussão em âmbito nacional sobre rompimento de barreira comunicacional para pessoas
surdas e surdocegas.
• Como será aplicado o recurso?
Realização do evento, incluindo a locação de espaço
físico, contratação de equipamentos, serviços e equipe
para viabilizar o debate e sistematizar as propostas, bem
como para fomentar a participação da sociedade civil.

DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE
EMENDAS

Programa

5034 – Proteção à vida, fortalecimento
da família, promoção e defesa dos
direitos humanos para todos.

Ação

21AR – Promoção e Defesa de Direitos
para Todos

Funcional
Programática

14.422.5034.21AR.XXXX

Unidade
Orçamentária

81.101 – Ministério da Mulher, da Família
e dos Direitos Humanos

Modalidade de
Aplicação

90 - Aplicação Direta

Natureza de
Despesa

GND 3 – Custeio

Valor

A partir de R$ 250 mil

Contrapartida:

Conforme LDO

SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS
DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL
- SNPIR

SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS
DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL
- SNPIR
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I. APRESENTAÇÃO:
Criada pela Medida Provisória n° 111, de 21 de março
de 2003, convertida na Lei nº 10.678, a Secretaria de
Políticas de Promoção da Igualdade Racial nasce do
reconhecimento das lutas históricas do Movimento
Negro brasileiro. Hoje a secretaria faz parte do MMFDH conforme a Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019.
A SNPIR utiliza como referência política o Estatuto da
Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010).

• Formulação, coordenação e articulação de políticas
e diretrizes para a promoção da igualdade racial;

A Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial atualmente é composta pelo Departamento de Promoção da Igualdade Racial e Étnica
- DEPIR e pelo Departamento de Promoção da Igualdade Racial e Étnica entre Povos e Comunidades Tradicionais - DECOM. Também fazem parte da pasta o
Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial SINAPIR, o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial - CNPIR e o Conselho Nacional de Povos e
Comunidades Tradicionais - CNPCT.

• Articulação, promoção e acompanhamento da execução dos programas de cooperação com organismos nacionais e internacionais, públicos e privados,
voltados à implementação da promoção da igualdade racial;

A SNPIR tem a missão de promover a igualdade étnico-racial entre todos, independentemente de origem
étnica, cor, religião ou qualquer outro aspecto da diversidade humana. A equipe da SNPIR tem trabalhado
para que a população afrodescendente e os povos e
comunidades tradicionais do nosso país tenham, de
fato, acesso aos direitos humanos.
Entre as principais atribuições da secretaria, destacamos as seguintes:

• Formulação, coordenação e avaliação das políticas
públicas afirmativas de promoção da igualdade e da
proteção dos direitos de indivíduos e grupos étnicos,
com ênfase na população negra, afetados por discriminação racial e demais formas de intolerância;

• Coordenação e acompanhamento das políticas
transversais de governo para a promoção da igualdade racial;
• Planejamento, coordenação da execução e avaliação do Programa Nacional de Ações Afirmativas;
• Acompanhamento da implementação de legislação
de ação afirmativa e definição de ações públicas que
visem o cumprimento de acordos, convenções e outros instrumentos congêneres assinados pelo Brasil,
nos aspectos relativos à promoção da igualdade e
combate à discriminação racial ou étnica.

II. PROGRAMAS E AÇÕES APTOS A RECEBEREM RECURSOS DE EMENDAS
PARLAMENTARES:

• O que é?
Apoio à estruturação dos Conselhos e Órgãos de Promoção da Igualdade Racial - PIR para que os mesmos
tenham condições mínimas de funcionamento para
atender seu público alvo. Para essa estruturação se faz
necessária a aquisição de equipamentos básicos que
permitirão que conselhos e órgãos de PIR cumpram
seus objetivos de maneira eficiente.
• Para que serve?
Estruturar os Conselhos e Órgãos de PIR com equipamentos com os seguintes equipamentos: computadores, impressoras, TV SMART, copiadora multifuncional,
projetor de imagem, caixa acústica, veículos 4x2 para
servirem de transporte básico, veículos de tração e 4x4
para os municípios de difícil acesso e barco de alumínio para a locomoção marítima.
• Como será aplicado o recurso?
Na equipagem dos Conselhos e Órgãos de PIR, que
consiste na doação direta do MMFDH aos Estados,
Distrito Federal e Municípios de Kit de equipagem.
Os Kits de equipagem serão classificados em quatro
categorias, conforme sua composição:
1. Um veículo 4X2, cinco computadores e uma impressora, totalizando R$ 100 mil;

2. Um veículo 4X4, no valor de R$ 140 mil;
3. Um veículo 4X2, um barco de alumínio com motor
de popa de 15HP, cinco computadores e uma impressora multifuncional, totalizando R$ 115 mil;
4. Um computador, uma televisão Smart de 50’ polegadas, uma impressora multifuncional, um projetor
de imagens e uma caixa acústica. Este kit é para atender no mínimo dez conselhos ou órgãos de PIR, totalizando R$ 115 mil.

DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE
EMENDAS
Programa

5034 – Proteção à vida, fortalecimento
da família, promoção e defesa dos
direitos humanos para todos.

Ação

21AR – Promoção e Defesa de Direitos
para Todos

Funcional
Programática

14.422.5034.21AR.XXXX

Unidade
Orçamentária

81.101 – Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos

Modalidade de
Aplicação

90 - Aplicação Direta

Natureza de
Despesa

GND 3 – Custeio

Valor

A partir de R$ 100 mil – Custo Total: R$
5 milhões

Contrapartida:

Conforme LDO

SNPPIR / 45

EQUIPAGEM DE CONSELHOS DE PROMOÇÃO DA
IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL

SNPPIR / 46

SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO
E DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA
IDOSA - SNDPI

SNDPI / 48

SECRETARIA NACIONAL
DE PROMOÇÃO E DEFESA
DOS DIREITOS DA PESSOA
IDOSA - SNDPI
I. APRESENTAÇÃO:
A Política Nacional do Idoso, coordenada pela Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da
Pessoa Idosa - SNDPI, foi criada por meio do Decreto
nº 6.800/2009 em cumprimento do Estatuto do Idoso,
Lei nº 10.741/2003 e tem por finalidade assegurar diretos sociais da pessoa idosa e propiciar condições de
promover sua autonomia, integração e participação
efetiva na sociedade. Relevante evidenciar o Art. 3º
da supramencionada Lei, que estabelece: ”É obrigação da família, comunidade, da sociedade e do Poder
Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade,
a efetivação do direito à vida, à saúde, à educação, à
cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania,
à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência
familiar e comunitária”.

II. PROGRAMAS E AÇÕES APTOS A RECEBEREM RECURSOS DE EMENDAS
PARLAMENTARES:
PROGRAMA VIVER – ENVELHECIMENTO ATIVO E
SAUDÁVEL
• O que é?

• Para que serve?
O Programa “Viver – envelhecimento Ativo e Saudável” foi desenvolvido para ser referência na geração de
oportunidades visando a inclusão digital e social da
pessoa idosa de modo que contribua para elevar sua
qualidade de vida.
• Como será aplicado o recurso?
Para a aquisição de um kit de equipamentos com vistas a inserção do idoso nas redes sociais de forma que
ele possa interagir com sua família e a sociedade sem
exclusão, o qual será composto de oito computadores, oito webcams, uma impressora e um projetor de
imagens. Importante salientar o treinamento aos idosos e a equipe a qual estará prestando assistência aos
mesmos.

DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE
EMENDAS
Programa

5034 – Proteção à vida, fortalecimento
da família, promoção e defesa dos
direitos humanos para todos.

Ação

21AR – Promoção e Defesa de Direitos
para Todos

Funcional
Programática

14.422.5034.21AR.XXXX

Unidade
Orçamentária

81.101 – Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos

Modalidade de
Aplicação

90 - Aplicação Direta

Natureza de
Despesa

GND 4 – Investimento

Valor

R$ 71 mil

Contrapartida:

Conforme LDO
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É o apoio à implementação de ações de tecnologias
sociais, de educação, de saúde e de mobilidade física, por meio de capacitação da população idosa para
que possa envelhecer de forma ativa e saudável.

EQUIPAGEM DOS CONSELHOS DE DIREITOS DA
PESSOA IDOSA
• O que é?

Programa

5034 – Proteção à vida, fortalecimento
da família, promoção e defesa dos
direitos humanos para todos.

Ação

21AR – Promoção e Defesa de Direitos
para Todos

Funcional
Programática

14.422.5034.21AR.XXXX

Unidade
Orçamentária

81.101 – Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos

Modalidade de
Aplicação

90 - Aplicação Direta

• Como será aplicado o recurso?

Natureza de
Despesa

GND 4 – Investimento

Por meio de doação do MMFDH aos Estados, Distrito
Federal e Municípios de um kit de equipagem, que
será de uso exclusivo para os Conselhos de Direitos
da Pessoa Idosa, o qual será composto de: um veículo zero quilômetro; três computadores; três webcams;
um projetor de imagem; uma televisão; uma impressora e um bebedouro.

Valor

a partir de R$ 100 mil

Contrapartida:

Conforme LDO

A equipagem é uma medida de fortalecimento dos
conselhos. Com esta infraestrutura fundamental, os
conselheiros passam a ter condições de atender ao
seu público com mais qualidade, agilidade e eficiência. Assim, eles contribuem com mais uma instância
de combate às violações dos direitos da pessoa idosa.
• Para que serve?
Para garantir o atendimento das pessoas idosas, assegurando os seus direitos e promovendo a sua defesa.
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DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE
EMENDAS

FOMENTO ÀS ATIVIDADES TURÍSTICAS DA PESSOA
IDOSA
• O que é?
É a promoção de atividades turísticas, possibilitando à
pessoa idosa o envelhecimento ativo e saudável contribuindo com o aumento do conhecimento do país,
de sua natureza, sua cultura e sua gente, incentivando
o hábito de viagem e promovendo o turismo nacional.
• Para que serve?
Para fomentar as viagens internas por meio de mecanismos que viabilizem a oferta de produtos de qualidade e acessíveis a idosos, aposentados e pensionistas.
• Como será aplicado o recurso?

DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE
EMENDAS
Programa

5034 – Proteção à vida, fortalecimento
da família, promoção e defesa dos
direitos humanos para todos.

Ação

21AR – Promoção e Defesa de Direitos
para Todos

Funcional
Programática

14.422.5034.21AR.XXXX

Unidade
Orçamentária

81.101 – Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos

Modalidade de
Aplicação

90 - Aplicação Direta

Natureza de
Despesa

GND 4 – Investimento

Valor

R$ 380 mil

Contrapartida:

Conforme LDO
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Para a aquisição de um micro-ônibus zero quilômetro
com trinta e três lugares com a finalidade de promover atividades turísticas com pessoas idosas.

SECRETARIA NACIONAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - SNDCA

SECRETARIA NACIONAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE - SNDCA
Uma das missões do Ministério da Mulher, da Família
e dos Direitos Humanos – MMFDH é desenvolver políticas públicas voltadas à promoção dos direitos da
criança e do adolescente. Tal atribuição é executada
pela Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente -SNDCA. Entre as ações desenvolvidas
pela SNDCA, destacam-se as seguintes:
• Coordenar as ações e medidas governamentais referentes à criança e ao adolescente;
• Coordenar a produção, a sistematização e a difusão
das informações relativas à criança e ao adolescente;
• Coordenar ações de fortalecimento do Sistema de
Garantia de Direitos (SGD) de crianças e adolescentes;
• Coordenar a política nacional de convivência familiar
e comunitária;
• Coordenar a política do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo -Sinase;

• Coordenar o Programa de Proteção de Adolescentes
Ameaçados de Morte (PPCAAM);
• Coordenar o enfrentamento ao abuso e exploração
sexual de crianças e adolescentes;
• Exercer a secretaria-executiva do Conselho Nacional
dos Direitos da Criança e do Adolescente – Conanda.
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I. APRESENTAÇÃO:

II. PROGRAMAS E AÇÕES APTOS A RECEBEREM RECURSOS DE EMENDAS
PARLAMENTARES:
EQUIPAGEM DE CONSELHO TUTELAR
• O que é?

SNDCA / 54

É um programa que visa a doação de equipamentos
essenciais ao funcionamento dos Conselhos Tutelares Municipais. A estruturação dos Conselhos Tutelares (CTs) garante o atendimento integral de meninas e
meninos em situação de violência ou vulnerabilidade
em todo o Brasil. Ter um espaço próprio, veículo para
diligências, computadores, geladeira, bebedouro e
demais insumos impacta diretamente na qualidade
do atendimento e contribui para que os conselheiros
tutelares possam realizar o trabalho de defesa de direitos de crianças e adolescentes.

b) Kit 2 (Conjunto de Acessórios) – é formado por uma
cadeira automotiva para transporte de crianças, uma
smart tv e um ar condicionado portátil. Neste Caso, a
proposta é a aquisição de 10 conjuntos para equipar
10 conselhos tutelares, no mínimo, no valor médio de
R$ 100.000,00 (cem mil reais).

DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE
EMENDAS
Programa

5034 – Proteção à vida, fortalecimento
da família, promoção e defesa dos
direitos humanos para todos.

Ação

21AR – Promoção e Defesa de Direitos
para Todos

Funcional
Programática

14.422.5034.21AR. XXXX

Unidade
Orçamentária

81.101 – Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos

• Como será aplicado o recurso?

Modalidade de
Aplicação

90 - Aplicação Direta

Para a aquisição de kits de equipagem que podem ser:

Natureza de
Despesa

GND 4 – Investimento

Valor

A partir de R$ 100 mil

Contrapartida:

Conforme LDO

• Para que serve?
Para equipar os conselhos tutelares municipais. Ressaltamos que os municípios contemplados nos últimos cinco anos não poderão receber novos equipamentos.

a) Kit 1 (Conjunto Completo) – é composto por um
veículo, cinco computadores, uma impressora, um
refrigerador, um bebedouro, uma cadeira automotiva para transporte de crianças, uma smart tv e um ar
condicionado portátil. Esse conjunto é adquirido pelo
valor médio de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais),
entregue para cada conselho em cerimônia pública.

• O que é?

DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE
EMENDAS

Consiste na construção de unidades socioeducativas
em parceria com Estados, Distrito Federal e Municípios.

Programa

5034 – Proteção à vida, fortalecimento
da família, promoção e defesa dos
direitos humanos para todos.

• Para que serve?

Ação

14UF – Construção, Reforma,
Equipagem e Ampliação de Unidades de
Atendimento Socioeducativo

Para atuar na pronta intervenção, na liberdade de menores infratores em casos que as medidas em meio
aberto não se mostram adequadas, mas a gravidade
não sugere sua internação. É eficaz no rompimento da
trajetória infracional do jovem em um momento anterior à migração para as práticas delitivas mais graves
e contribui para mitigar a histórica superlotação das
unidades de internação.

Funcional
Programática

14.243.5034.14UF. XXXX

Unidade
Orçamentária

81.101 – Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos

Modalidade de
Aplicação

30 – Transferência a Estados e ao DF
90 – Aplicação Direta

Natureza de
Despesa

GND 4 – Investimento

• Como será aplicado o recurso?

Valor

A partir de R$ 1 milhão

No apoio à construção de unidade socioeducativa de
semiliberdade em compatibilidade com as políticas
públicas da SNDCA.

Contrapartida:

Conforme LDO

SNDCA / 55

CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DE UNIDADES
SOCIOEDUCATIVAS DE SEMILIBERDADE

PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS AMEAÇADAS
DE MORTE - PPCAM
• O que é?
O PPCAM atua na proteção de crianças ameaçadas
de morte e foi instituído pelo Decreto nº 9.371/2018.
Pode ser realizado em parceria com Estados, Distrito
Federal e Municípios.
• Para que serve?
Para a garantia de direitos humanos e dignidade da
criança e de sua família. A proteção poderá ser estendida a jovens com até vinte e um anos, se egressos do
sistema socioeducativo.
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• Como será aplicado os Recursos?
Em programas de proteção, capacitação e enfrentamento, por meio de acordos de cooperação firmados
entre a União, os Estados e o Distrito Federal. Para a
execução do PPCAAM, poderão ser celebrados acordos de cooperação técnica, convênios, ajustes, termos de fomento ou termos de colaboração ou outras
formas de descentralização de recursos legalmente
constituídas, entre a União, os Estados, o Distrito Federal, os órgãos da administração pública federal e as
entidades e as instituições públicas ou privadas, sob a
supervisão da SNDCA.

DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE
EMENDAS
Programa

5034 – Proteção à vida, fortalecimento
da família, promoção e defesa dos
direitos humanos para todos.

Ação

21AR – Promoção e Defesa de Direitos
para Todos

Funcional
Programática

14.422.5034.21AR. XXXX

Unidade
Orçamentária

81.101 – Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos

Modalidade de
Aplicação

30 – Transferência a Estados e ao DF
40 – Transferência a Municípios
90 – Aplicação Direta

Natureza de
Despesa

GND 3 – Custeio

Valor

A partir de R$ 100 mil

Contrapartida:

Conforme LDO

• O que é?

DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE
EMENDAS

Programa de promoção, defesa e proteção de crianças e adolescentes.

Programa

5034 – Proteção à vida, fortalecimento da
família, promoção e defesa dos direitos
humanos para todos.

• Para que serve?

Ação

21AR – Promoção e Defesa de Direitos para
Todos

Funcional
Programática

14.422.5034.21AR. XXXX

Unidade
Orçamentária

81.101 – Ministério da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos

Modalidade de
Aplicação

30 – Transferência a Estados e ao DF
40 – Transferência a Municípios
90 – Aplicação Direta

Natureza de
Despesa

GND 3 – Custeio

Valor

A partir de R$ 100 mil

Contrapartida:

Conforme LDO

Garantir os diversos tipos de projetos referentes aos
cuidados em Direitos Humanos no tema de crianças
e adolescentes
• Como será aplicado o recurso?
Para fomento de atividades de proteção, defesa e proteção de crianças e adolescentes nos municípios indicados pelo parlamentar.
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PROGRAMA PROMOÇÃO, DEFESA E PROTEÇÃO DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRACE O MARAJÓ

EDUCAÇÃO CONTINUADA PREVENÇÃO, DEFESA
E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL CONTRA
CRIANÇAS E ADOLESCENTES

DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE
EMENDAS

• O que é?
Programa de capacitação de diversos atores em Direitos Humanos, em especial os temas relacionados
à criança e ao adolescente. Abrange a promoção, o
enfrentamento e a defesa de direitos da criança e do
adolescente.
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• Para que serve?
Para a realização do Congresso Brasileiro de Polícia
Judiciária Especializada em Defesa da Mulher (órfãos
do feminicídio); fomento de atividade cultural em
parceria com os municípios; aquisição de van para a
utilização na prevenção ao uso de drogas por crianças e adolescentes; realização do Congresso Brasileiro
de Polícia Judiciária em Defesa das Crianças e Adolescentes; Programa Capacitação Infância Protegida +
Seminários Infância Protegida e capacitação de conselheiros tutelares.
• Como será aplicado o recurso?
Na celebração de convênios com os Estados, Distrito
Federal e Municípios indicados pelo parlamentar.

Programa

5034 – Proteção à vida, fortalecimento da
família, promoção e defesa dos direitos
humanos para todos.

Ação

21AR – Promoção e Defesa de Direitos para
Todos

Funcional
Programática

14.422.5034.21AR. XXXX

Unidade
Orçamentária

81.101 – Ministério da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos

Modalidade de
Aplicação

30 – Transferência a Estados e ao DF
40 – Transferência a Municípios
90 – Aplicação Direta

Natureza de
Despesa

GND 3 – Custeio

Valor

A partir de R$ 100 mil

Contrapartida:

Conforme LDO

• O que é?
É um programa de sensibilização da comunidade, dos
educadores e demais atores do sistema de garantias
de direitos, a respeito da educação de crianças e jovens com foco na prevenção do risco da atividade
sexual precoce, capacitando-os a realizarem escolhas
saudáveis a respeito do seu futuro, desenvolvimento
físico, emocional, social e financeiro.
• Para que serve?
Prevenir a gravidez precoce e inesperada, transmissão
de doenças sexualmente transmissíveis e o retorno de
doenças já erradicadas no país e demais impactos na
sociedade, economia, mercado de trabalho e comprometimento das relações familiares e afetivas.
• Como será aplicado o recurso?
Na realização de ações voltadas para a sensibilização
de crianças, adolescentes e jovens em idade escolar,
tais como: palestras, seminários, audiências públicas,
campanhas educativas e outros, por meio de repasse
de recursos aos Estados, Distrito Federal e Municípios.

DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE
EMENDAS
Programa

5034 – Proteção à vida, fortalecimento
da família, promoção e defesa dos
direitos humanos para todos.

Ação

21AR – Promoção e Defesa de Direitos
para Todos

Funcional
Programática

14.422.5034.21AR. XXXX

Unidade
Orçamentária

81.101 – Ministério da Mulher, da Família
e dos Direitos Humanos

Modalidade de
Aplicação

30 – Transferência a Estados e ao DF
40 – Transferência a Municípios
90 – Aplicação Direta

Natureza de
Despesa

GND 3 – Custeio

Valor

A partir de R$ 100 mil

Contrapartida:

Conforme LDO
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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA PREVENÇÃO À
SEXUALIDADE PRECOCE.

SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICA
PARA AS MULHERES - SNPM

I. APRESENTAÇÃO:
A Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres (SNPM),
está vinculada ao Ministério da Mulher, da Família e dos
Direitos Humanos e tem como principal objetivo promover a igualdade entre homens e mulheres e combater todas as formas de preconceito e discriminação.
Desde a sua criação em 2003, a SNPM vem lutando
para a construção de um Brasil mais justo, igualitário
e democrático, por meio da valorização da mulher e
de sua participação no processo de desenvolvimento
social, econômico, político e cultural do País.
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SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICA
PARA AS MULHERES - SNPM

II. PROGRAMAS E AÇÕES APTOS A RECEBEREM RECURSOS DE EMENDAS
PARLAMENTARES:
CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA CASA DA MULHER
BRASILEIRA

DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE
EMENDAS

• O que é?
O Projeto destina-se à construção, implementação e
equipagem de diferentes tipologias da Casa da Mulher
Brasileira, que consiste em um equipamento público
que reúne, em um mesmo espaço físico, diferentes
serviços prestados às mulheres em situação de violência, com o objetivo de promover atendimento integral
e humanizado.

SNPM / 62

• Para que serve?
Essa emenda tem o propósito de garantir as condições mínimas de funcionamento das Casas da Mulher
Brasileira. Desta forma, as políticas para as mulheres
poderão ser implementadas nos estados e municípios
que pretendam integrar os serviços de atendimento
às mulheres em situação de violência.
• Como será aplicado o recurso?

5034 – Proteção à vida, fortalecimento
da família, promoção e defesa dos
direitos humanos para todos.

Ação

14XS – Construção da Casa da Mulher
Brasileira e Centros de Atendimento a
Mulheres nas Regiões de Fronteira Seca

Funcional
Programática

14.422.5034.14XS. XXXX

Unidade
Orçamentária

81.101 – Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos

Modalidade de
Aplicação

30 – Transferência a Estados e DF
40 – Transferência a Municípios

Natureza de
Despesa

GND 4 – Investimento

Valor

R$ 10,8 milhões (Casa do tipo I)
R$ 6 milhões (Casa do tipo II)
R$ 1,6 milhão (Casa do tipo III)
R$ 830 mil (Casa do tipo IV)

Contrapartida:

Conforme LDO

Foto: Leo Rizzo/SPM

A SNPM desenvolveu quatro tipologias para edificação
da Casa da Mulher Brasileira que poderão ser aplicadas
também para Unidades Móveis de Atendimento às Mulheres, adequando-as ao número de habitantes de cada Município, Distrito Federal ou Região Metropolitana.

Programa
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Campo Grande (MS)
Foto: Luciana Araújo

IMPLEMENTAÇÃO E EQUIPAGEM DA CASA DA
MULHER BRASILEIRA
• O que é?
O Projeto destina-se à implementação por meio de locações, custeio e equipagem de diferentes tipologias
da CASA DA MULHER BRASILEIRA, que consiste em um
equipamento público que reúne, em um mesmo espaço físico, diferentes serviços prestados às mulheres
em situação de violência, com o objetivo de promover
atendimento integral e humanizado.

SNPM / 64

• Para que serve?
Para garantir as condições mínimas de funcionamento das Casas da Mulher Brasileira. Desta forma, a
SNPM flexibiliza o programa e suas formas de alcance a população, além de possibilitar a implantação
dos equipamentos de acordo com a realidade de
cada localidade.
• Como será aplicado o recurso?
Mediante a celebração de convênio com os Estados,
Distrito Federal e Municípios.

DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE
EMENDAS
Programa

5034 – Proteção à vida, fortalecimento
da família, promoção e defesa dos
direitos humanos para todos.

Ação

14XS – Construção da Casa da Mulher
Brasileira e Centros de Atendimento a
Mulheres nas Regiões de Fronteira Seca

Funcional
Programática

14.422.5034.14XS. XXXX

Unidade
Orçamentária

81.101 – Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos

Modalidade de
Aplicação

30 – Transferência a Estados e DF
40 – Transferência a Municípios

Natureza de
Despesa

GND 4 – Investimento

Valor

A partir de R$ 500 mil

Contrapartida:

Conforme LDO

À

VIOLÊNCIA

CONTRA

AS

• O que é?

DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE
EMENDAS

O projeto destina-se à realização de projetos destinados ao enfrentamento à violência contra as mulheres.

Programa

5034 – Proteção à vida, fortalecimento
da família, promoção e defesa dos
direitos humanos para todos.

• Para que serve?

Ação

21AR – Promoção e Defesa de Direitos
para Todos

Para a realização ações e campanhas destinas ao enfrentamento à violência contra as mulheres.

Funcional
Programática

14.422.5034.21AR. XXXX

• Como será aplicado o recurso?

Unidade
Orçamentária

81.101 – Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos

Modalidade de
Aplicação

30 – Transferência a Estados e DF
40 – Transferência a Municípios
50 – Transferência a Entidade Privada
Sem Fins Lucrativos

Natureza de
Despesa

GND 3 - Custeio
GND 4 – Investimento

Valor

A partir de R$ 250 mil

Contrapartida:

Conforme LDO

Será realizado por meio de convênios e termos de cooperação entre entidades parceiras.
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ENFRENTAMENTO
MULHERES

AUTONOMIA ECONÔMICA
• O que é?
O projeto destina-se à realização de projetos direcionados à promoção da autonomia econômica das mulheres, objetivando a inserção no mercado de trabalho e ocupação, através de instrumentos da educação
profissional e empreendedorismo.
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• Para que serve?
Este projeto tem o propósito de realizar capacitações
de mulheres visando à promoção de autonomia econômica, contribuindo para a diminuição do desemprego e subemprego, oferecendo apoio para a sua
inserção no mercado de trabalho. A política pública
pretende reverter o quadro atual de desigualdade
econômica presente na sociedade.
• Como será aplicado o recurso?
Serão realizados por meio de convênios e termos de
fomentos com entidades parceiras.

DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE
EMENDAS
Programa

5034 – Proteção à vida, fortalecimento da
família, promoção e defesa dos direitos
humanos para todos.

Ação

21AR – Promoção e Defesa de Direitos para
Todos

Funcional
Programática

14.422.5034.21AR. XXXX

Unidade
Orçamentária

81.101 – Ministério da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos

Modalidade de
Aplicação

30 – Transferência a Estados e DF
40 – Transferência a Municípios
50 – Transferência a Entidade Privada Sem
Fins Lucrativos

Natureza de
Despesa

GND 3 - Custeio
GND 4 – Investimento

Valor

A partir de R$ 200 mil

Contrapartida:

Conforme LDO

• O que é?
Destina-se à realização de projetos para a promoção dos
direitos e da dignidade mulher em sua integralidade,
especialmente no contexto da gestação e maternidade,
colaborando para a garantia do nascimento seguro e desenvolvimento saudáveis. Destina-se também à projetos
relacionados à educação, cultura, política e cidadania de
mulheres em seus diversos contextos e desafios socioculturais. Tal tarefa será realizada por meio convênios e
termos de fomentos com entidades parceiras.
• Para que serve?

d) Projetos relacionados à promoção da
participação política, democrática e igualitária
das mulheres nos espaços de poder e decisão,
com o fim de fortalecer o conceito de cidadania
participativa no sistema democrático por meio do
debate sobre o papel da mulher na política.
• Como será aplicado o recurso?
Serão realizados por meio de convênios e termos de
fomentos com entidades parceiras.
DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE
EMENDAS
Programa

5034 – Proteção à vida, fortalecimento da
família, promoção e defesa dos direitos
humanos para todos.

Ação

21AR – Promoção e Defesa de Direitos para
Todos

Funcional
Programática

14.422.5034.21AR. XXXX

Unidade
Orçamentária

81.101 – Ministério da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos

b) Projetos e ações educativas e de cultura que
estimulem uma educação igualitária, ações e iniciativas
para ampliar a escolaridade das mulheres, e ações e
projetos de formação

Modalidade de
Aplicação

30 – Transferência a Estados e DF
40 – Transferência a Municípios
50 – Transferência a Entidade Privada Sem
Fins Lucrativos
90 – Aplicação Direta

c) de professores/professoras, educadores, educadoras;

Natureza de
Despesa

GND 3 – Custeio
GND 4 - Investimentos

Valor

A partir de R$ 300 mil

Contrapartida:

Conforme LDO

Este programa tem o propósito de promover política pública com o objetivo de reverter o quadro atual de desigualdade presente na sociedade nas seguintes áreas:
a) Saúde das mulheres, contemplando a atenção
integral aos estágios de gravidez, parto, puerpério,
saúde da mulher negra, das trabalhadoras do campo e
da cidade, saúde da mulher indígena e da saúde das
mulheres em situação de prisão;
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PROMOÇÃO DE DIGNIDADE DA MULHER

SECRETARIA NACIONAL DA
FAMÍLIA - SNF

SECRETARIA NACIONAL DA
FAMÍLIA - SNF
A Secretaria Nacional de Família (SNF) foi criada em
2019 com a finalidade de promover a projeção social
e econômica da família, promover o equilíbrio Família-trabalho, cultivar a solidariedade intergeracional
familiar, além de elaborar, consolidar e executar as
Políticas Nacionais de Família. Desde a edição do
Decreto nº 9.673, de 2 de janeiro de 2019, a SNF é um
órgão integrante do Ministério da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos e atua na articulação de todos
os projetos e programas destinados, em âmbito federal, às famílias brasileiras.

• Formular políticas e diretrizes para a articulação dos
temas, das ações governamentais e das medidas referentes à promoção e defesa da família;

A SNF é composta por três Diretorias: Diretoria de Formação, Desenvolvimento e Fortalecimento da Família; Diretoria de Equilíbrio Trabalho-Família, Estudos,
Pesquisas e Avaliação; e Diretoria de Desafios Sociais
no Âmbito Familiar.

• Promover a inserção de uma perspectiva de família
em todas as áreas de atuação do governo; entre outras.

À Secretaria Nacional da Família compete:
• Assistir o Ministro de Estado nas questões relativas à
formação, fortalecimento e promoção da família;

• Coordenar e propor ações transversais no que se
refere à formação, fortalecimento e promoção da
família;
• Articular ações intersetoriais, interinstitucionais,
interfederativas e internacionais para fortalecimento
da família;
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I. APRESENTAÇÃO:

II. PROGRAMAS E AÇÕES APTOS A RECEBEREM RECURSOS DE EMENDAS
PARLAMENTARES:
OBSERVATÓRIO NACIONAL DA FAMÍLIA

• Como será aplicado o recurso?

• O que é?

O recurso das emendas parlamentares será fundamental para subsidiar o desenvolvimento de estudos,
campanhas, material de divulgação, publicação de
livros, revistas, cadernos de pesquisa, realização de
congressos, seminários e oficinas com a participação
de pesquisadores especialistas nos temas considerados estratégicos para as políticas familiares:

O Observatório Nacional da Família (ONF) é unidade
de pesquisa integrante da estrutura da Secretaria Nacional da Família do Ministério da Mulher, da Família e dos
Direitos Humanos que visa incentivar o desenvolvimento de estudos e pesquisas relacionados à temática
da família, tornando-se referência para elaboração de
políticas públicas voltadas à família. Busca igualmente
contribuir para subsidiar políticas familiares bem como
promover o intercâmbio e a difusão do conhecimento
científico sobre a família no Brasil e no mundo.
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• Para que serve?
O objetivo do ONF é produzir conhecimento sobre
família, sendo polo dinamizador de uma rede de investigadores nacionais e internacionais que se dedicam à
investigação científica neste domínio, nas suas mais
diversas vertentes temáticas. Além disso, o observatório se propõe a sistematizar dados e informação validada sobre a família e diversas problemáticas da vida
social, criando e difundindo indicadores primários e
secundários que sinalizem e retratem os desafios que
se colocam à família no Brasil contemporâneo.
De modo a cumprir seu papel, o ONF também monitorará as políticas públicas, programas e ações promovidos pela sociedade civil no domínio da família, por
meio de estudos, relatórios e pareceres de “experts”
ou que resultem de solicitações realizadas por agentes e instituições políticas, bem como por organizações civis e não governamentais.

• Conciliação família-trabalho e projeção social e econômica;
• Saúde, demografia e família;
• Direitos humanos, sistema de proteção social e políticas familiares;
• Educação e família;
• Desenvolvimento e fortalecimento de vínculos familiares e parentalidade contemporânea;
• Casamento e conjugalidade;
• Mudanças do ciclo de vida familiar e relações intergeracionais;
• Políticas de prevenção ao suicídio e autolesão sem
intenção suicida entre adolescentes e jovens;
• O impacto da tecnologia nas relações familiares.

Programa

5034 – Proteção à vida, fortalecimento
da família, promoção e defesa dos
direitos humanos para todos.

Ação

21AS – Fortalecimento da Família

Funcional
Programática

14.422.5034.21AS.XXXX

Unidade
Orçamentária

81.101 – Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos

Modalidade de
Aplicação

90 - Aplicação Direta

Natureza de
Despesa

GND 3 – Custeio

Valor

A partir de R$ 100 mil

Contrapartida:

Conforme LDO
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DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE
EMENDAS

CAMPANHA “ACOLHA A VIDA”
• O que é?
Trata-se de uma Campanha de conscientização e prevenção do suicídio e automutilação, especialmente
entre crianças, adolescentes e jovens. A campanha
consiste na produção e veiculação de materiais sobre
o tema, e a realização de eventos de capacitação em
todo o país.
• Para que serve?
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Conscientizar a população sobre os fenômenos do
suicídio e automutilação em crianças, adolescentes e
jovens, seus fatores de risco e formas de prevenção.
O público prioritário da campanha são as pessoas
próximas às possíveis vítimas, com destaque para os
familiares e educadores.
Como consequência, a iniciativa visa reduzir o número de novos casos e mortes associados à automutilação e ao suicídio, bem como conscientizar e contribuir
para a formação e desenvolvimento de ambientes
familiares e sociais sadios, que promovam relacionamentos saudáveis e sustentáveis.
• Como será aplicado o recurso?
Na publicação e disseminação de cartilhas e outros
materiais impressos sobre o tema; realização de eventos de divulgação e capacitação de familiares, educadores, profissionais de saúde, jornalistas, entre outros
públicos; implementação de uma plataforma de
comunicação (portal) para disponibilização de cursos
à distância (EAD), para multiplicar o alcance do programa. Os recursos serão fundamentais para a pulverização das ações presenciais nos Estados, no Distrito
Federal e nos Municípios.

DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE
EMENDAS
Programa

5034 – Proteção à vida, fortalecimento
da família, promoção e defesa dos
direitos humanos para todos.

Ação

21AS – Fortalecimento da Família

Funcional
Programática

14.422.5034.21AS.XXXX

Unidade
Orçamentária

81.101 – Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos

Modalidade de
Aplicação

90 - Aplicação Direta

Natureza de
Despesa

GND 3 – Custeio

Valor

A partir de R$ 100 mil

Contrapartida:

Conforme LDO

• O que é?
Trata-se de uma série de ações (cursos, campanhas
publicitárias, eventos, publicações, jogos educativos,
pesquisas etc.) que abordam o uso imoderado de tecnologia e as suas interferências nas relações familiares.
• Para que serve?
O Programa visa estruturar, a partir do Governo Federal, uma série de projetos com o objetivo de fornecer, às famílias e à população em geral, acesso mais
amplo ao conhecimento científico a respeito do uso
de recursos tecnológicos de maneira inteligente,
abordando aspectos sociais, educacionais, e de saúde física e psíquica.
• Onde será aplicado o recurso?
Na realização de seminários em diversas unidades da
federação, em ações publicitárias do programa, gravação de Cursos na modalidade EaD para pais, educadores, crianças e adolescentes, gravação de curtas
metragens de temas relacionados, criação de concursos educativos em escolas, criação de concursos
que premiem ações de conscientização sobre o uso
de tecnologia de forma geral, patrocínio de ações de
pesquisas, elaboração de materiais educativos como
jogos de tabuleiro e digitais, impressão de cartazes,
cartilhas, gibis e etc.

DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE
EMENDAS
Programa

5034 – Proteção à vida, fortalecimento da
família, promoção e defesa dos direitos
humanos para todos.

Ação

21AS – Fortalecimento da Família

Funcional
Programática

14.422.5034.21AS.XXXX

Unidade
Orçamentária

81.101 – Ministério da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos

Modalidade de
Aplicação

90 - Aplicação Direta

Natureza de
Despesa

GND 3 – Custeio

Valor

A partir de R$ 100 mil

Contrapartida:

Conforme LDO
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PROGRAMA “RECONECTE”

SECRETARIA NACIONAL DA
JUVENTUDE - SNJ

SECRETARIA NACIONAL DA
JUVENTUDE - SNJ
I. APRESENTAÇÃO:
A Secretaria Nacional de Juventude (SNJ) foi criada
em 2005 com a finalidade de promover pesquisas e
diagnósticos sobre a juventude brasileira, além de elaborar, consolidar e executar as Políticas Nacionais de
Juventude. Desde a edição do Decreto nº 9.673, de 2 de
janeiro de 2019, a SNJ é um órgão integrante do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e
atua na articulação de todos os projetos e programas
destinados, em âmbito federal, aos jovens brasileiros.

cos e privados, destinados à implementação de políticas de juventude;

De acordo com o Estatuto da Juventude, Lei nº 12.852,
de 5 de agosto de 2013, considera-se jovem o indivíduo
que tenha entre 15 e 29 anos de idade. No Brasil, atualmente, são mais de 51 milhões de jovens, segundo
censo demográfico realizado em 2010, o que corresponde a ¼ da população. Chamamos este fenômeno
de “bônus demográfico”.

• Fomentar a elaboração de políticas públicas para a
juventude em âmbito municipal, distrital e estadual;

Entre as competências da SNJ destacamos as seguintes:

• Formular, apoiar, articular e avaliar políticas públicas
para a promoção dos direitos da juventude considerando a perspectiva da família, o fortalecimento de vínculos familiares e solidariedade intergeracional.

• Formular, supervisionar, coordenar, integrar e articular
políticas públicas para a juventude;
• Articular, promover e executar programas de cooperação com organismos nacionais e internacionais, públi-

• Participar da gestão compartilhada do Programa
Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem e da avaliação do programa;

• Promover espaços de participação dos jovens na
construção das políticas de juventude;
• Propor a adequação e o aperfeiçoamento da legislação relativa aos temas de sua competência; e
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• Desempenhar as atividades de Secretaria-Executiva
do Conselho Nacional da Juventude;

II. PROGRAMAS E AÇÕES APTOS A RECEBEREM RECURSOS DE EMENDAS
PARLAMENTARES:
ESPAÇO 4.0
• O que é?
O programa Espaço 4.0 é um laboratório de produção
criativa, inspirado nos “FabLabs” criados pelo Massachusetts Institute of Technology - MTI, onde os jovens
usam ferramentas, impressora 3D e computadores
para produzirem protótipos e soluções para problemas listados pela indústria e pela comunidade.
O objetivo é a capacitação profissional seguindo a tendência mundial, em que as habilidades desenvolvidas
nestes espaços adequem os jovens em destaque para
o mercado de trabalho e inspirem a atividade empreendedora.
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• Para que serve?
O programa Espaço 4.0 destina-se à promoção de
ambiente criativo de inovação com a instalação de
containers equipados com recursos tecnológicos de
ponta, tais como: computadores , impressoras 3D e
kits de manutenção de celular, notebooks e tablets,
para que sejam desenvolvidos cursos e treinamentos
com ênfase na modernização tecnologia.
• Como será aplicado o recurso?
O programa consiste na doação de contêiner com todos
os equipamentos tecnológicos (computadores, notebooks, impressoras 3D, tablets, smart tvs e kits de ferramentas), assim como do mobiliário interno. Além disso,
também disponibilizará orientações aos beneficiários.
Os municípios conveniados deverão viabilizar um
local apto para recepcionar o espaço; fornecer o

acesso à internet, energia e água; fornecer, também, a
segurança de todos os bens móveis doados; disponibilizar servidor a ser capacitado a manejar e ensinar a
forma de utilização dos equipamentos; providenciar a
manutenção e adequação dos aparelhos, mobiliário e
do contêiner em si; selecionar os jovens que poderão
participar do programa, de preferência os hipossuficientes; elaborar relatório semestral sobre as atividades mantidas no local; e manter a finalidade pública
dos bens doados, em prol da capacitação da juventude local.

DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE
EMENDAS

Programa

5034 – Proteção à vida, fortalecimento
da família, promoção e defesa dos
direitos humanos para todos.

Ação

21AR – Promoção e Defesa de Direitos
para Todos

Funcional
Programática

14.422.5034.21AR.XXXX

Unidade
Orçamentária

81.101 – Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos

Modalidade de
Aplicação

30 - Transferência a Estados e DF
40 - Transferência a Municípios
90 - Aplicação Direta

Natureza de
Despesa

GND 3 – Custeio – R$ 100 mil
GND 4 – Investimento – R$ 200 mil

Valor

A partir de R$ 300 mil

Contrapartida:

Conforme LDO
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Projeto do Espaço 4.0.

EMPREENDA JOVEM

da SNJ.

• O que é?
O projeto Empreenda Jovem foi criado com o objetivo
de auxiliar na autonomia financeira dos jovens por
meio do empreendedorismo.
Os jovens terão aulas teóricas e práticas, com materiais didáticos, promovidas por profissionais com
experiência na área de empreendedorismo de acordo
com a aptidão econômica local.
• Para que serve?
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O projeto tem o intuito de promover a emancipação
financeira por meio do empreendedorismo, gerar
renda, promover a redução da condição de vulnerabilidade, além de contribuir para o desenvolvimento da
economia local e na diminuição do êxodo rural.
Para isso, o jovem carente receberá ajuda para produzir o seu plano de negócios, cujo conteúdo englobará
as seguintes informações: ideia inicial, logomarca,
estratégia de marketing, concorrência local, fluxo de
caixa, abertura da MEI ou microempresa e linha de
créditos com bancos parceiros.
• Como será aplicado o recurso?
O recurso será aplicado na contratação e implementação de cursos na área de empreendedorismo de
jovens entre 15 e 29 anos.
As emendas podem ser utilizadas na contratação de
especialistas da área de empreendedorismo para
ministrar cursos presencias e à distância; na contratação de especialistas para elaboração de conteúdo
de cursos e no desenvolvimento de aulas de vídeos
específicas que deverão integrar a plataforma “online”

DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE
EMENDAS
Programa

5034 – Proteção à vida, fortalecimento
da família, promoção e defesa dos
direitos humanos para todos.

Ação

21AR – Promoção e Defesa de Direitos
para Todos

Funcional
Programática

14.422.5034.21AR.XXXX

Unidade
Orçamentária

81.101 – Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos

Modalidade de
Aplicação

30 – Transferência a Estados e DF
40 – Transferência a Municípios
50 – Transferência a Entidades Sem Fins
Lucrativos
90 – Aplicação Direta

Natureza de
Despesa

GND 3 – Custeio

Valor

A partir de R$ 200 mil

Contrapartida:

Conforme LDO

• O que é?
A Identidade Jovem ou simplesmente ID Jovem é o
documento que possibilita acesso aos benefícios de
meia-entrada em eventos artístico-culturais, esportivos e a vagas gratuitas ou com desconto no sistema
de transporte coletivo interestadual, conforme disposto no Decreto 8.537/2015.
A ID Jovem é destinada às pessoas com idade entre 15
e 29 anos, que terão maior acesso aos direitos garantidos pelo Estatuto da Juventude – Lei nº 12.852/2013,
pertencentes à família com renda mensal de até dois
salários mínimos e inscritos no Cadastro Único do
Governo Federal, com informações atualizadas há
pelo menos 24 meses.
Serão reservadas duas vagas gratuitas em cada viagem em veículo, comboio ferroviário ou embarcação
do serviço convencional de transporte interestadual
de passageiros.
• Para que serve?
Para garantir o pagamento de meia-entrada (50% do
valor cobrado) no ingresso ao público em geral – em
eventos artístico-culturais e esportivos (Cultura, Lazer,
Esporte, Shows e Teatro).

O recurso poderá ser aplicado na organização de eventos para viabilizar uma maior divulgação do Programa
ID Jovem, com simultânea estrutura para receptividade
dos jovens para emissão das identidades jovem.
Poderá ser destinado a própria Secretaria Nacional da
Juventude para confecção de material gráfico, para
divulgação do Programa ID Jovem, bem como do Estatuto da Juventude.
Outra opção é a de custear a manutenção, bem como
a modernização do programa, no intuito de facilitar a
adesão de mais jovens pelos meios tecnológicos, com o
intuito de melhorar os canais de denúncias do não atendimento ao direto garantido pelo Estatuto da Juventude.
DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE
EMENDAS
Programa

5034 – Proteção à vida, fortalecimento da
família, promoção e defesa dos direitos
humanos para todos.

Ação

21AR – Promoção e Defesa de Direitos para
Todos

Funcional
Programática

14.422.5034.21AR.XXXX

Unidade
Orçamentária

81.101 – Ministério da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos

Modalidade de
Aplicação

30 – Transferência a Estados e DF
40 – Transferência a Municípios
50 – Transferência a Entidades Sem Fins
Lucrativos
90 – Aplicação Direta

Natureza de
Despesa

GND 3 – Custeio

Valor

A partir de R$ 200 mil

Contrapartida:

Conforme LDO

• Como será aplicado o recurso?
O programa tem o público alvo estimado de 15
milhões de jovens, com cerca de apenas 2,5% de adesão ao programa, que teve uma queda significativa
nos últimos anos, sendo necessário o maior investimento no programa para 2020.
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IDENTIDADE JOVEM (ID JOVEM)
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MINISTÉRIO DA
MULHER, DA FAMÍLIA E
DOS DIREITOS HUMANOS

