
Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Programa
2034 - Enfrentamento ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial

Número de Ações 9

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 631 - Reforma AgráriaSubfunção:Esfera:

0859 - Indenização das Benfeitorias e de Terras aos Ocupantes de Imóveis em Áreas Reconhecidas para as Comunidades Quilombolas

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Área demarcada e titulada aos quilombolas sobre a qual ocorreu indenização de benfeitorias ou de terras.

haUnidade de Medida:Área indenizadaProduto:

Especificação do Produto

Obter terras e indenizar benfeitorias dos territórios reconhecidos e demarcados para titulação em nome das comunidades remanescentes de quilombos.

Descrição
Indenização aos ocupantes das terras reconhecidas em processos de titulação aos remanescentes das comunidades de quilombos, visando a desintrusão dos ocupantes não
quilombolas.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Levantamento do preço das benfeitorias e das terras a serem tituladas aos remanescentes das comunidades de quilombos, bem como o ajuizamento das ações de desapropriação
ou a celebração de acordo administrativo para obtenção de imóveis.

Localizador (es)
0001 - Nacional

CF de 1988, art. 215, § 5º do art. 216 e art. 68, do ADCT; Convenção nº 169 da OIT; Dec. Nº 6.040, de 2007; Lei nº 4.132, de 1962; Decreto nº 4.887, de 2003; IN/Incra nº 57, de
2009; NE/Incra/Conjunta DF/DT nº 02, de 2010.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Instituto Nacional de Colonização e Reforma AgráriaUO: 49201 - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 127 - Ordenamento TerritorialSubfunção:Esfera:

20T1 - Reconhecimento, Delimitação, Desintrusão e Titulação de Territórios Quilombolas

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Número de hectares reconhecidos constante nas respectivas portarias de reconhecimento dos territórios.

haUnidade de Medida:Área reconhecidaProduto:

Especificação do Produto

Regularizar a posse das terras dos remanescentes de quilombos.

Descrição
Elaboração de Relatório Técnico de Identificação e Delimitação - RTID; publicação de RTID; cadastramento das famílias quilombolas; consulta aos órgãos competentes do Governo
Federal; notificação às partes interessadas; análise e julgamento de contestações; publicação de portaria de reconhecimento do território; emissão de Decreto de desapropriação;
Vistoria e avaliação de imóveis de ocupantes não quilombolas; imissão na posse de imóveis desapropriados; despesas com processos administrativos e judiciais, levantamento de
cadeia dominial e registros cartoriais de imóveis, levantamento dos não quilombolas para reassentamento, em caso de público da reforma agrária; demarcação e titulação de
território.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

A elaboração dos Relatórios Técnicos é realizada por execução direta da equipe técnica do INCRA  e /ou por meio de convênios, contratos e acordos de cooperação técnica com
instituições acadêmicas, governamentais e entidades sem fins lucrativos. O processo se inicia por requerimento de qualquer interessado. A identificação das terras ocupadas por
remanescentes das comunidades de quilombos consiste na caracterização espacial da área ocupada pela comunidade e será realizada mediante Relatório Técnico de Identificação
da Superintendência Regional do INCRA, que por sua vez dará publicidade aos seus atos e realizará a consulta aos órgãos competentes do Governo Federal e outros interessados.
Julgadas eventuais contestações ao RTID, será publicado do D.O.U. e republicado no D.O.E. portaria de reconhecimento pelo presidente do INCRA. Para demarcação das terras,
serão levados em consideração critérios de territorialidade indicados no Relatório Técnico, devendo ser obedecidos os procedimentos do INCRA, que concluirá, após a desintrusão,
o trabalho de titulação da terra aos remanescentes de quilombos.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade Responsável: Instituto Nacional de Colonização e Reforma AgráriaUO: 49201 - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -
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CF de 88l, art. 215, § 5º do art. 216 e art. 68 das ADCT; Convenção n° 169 da OIT; Decreto nº 6040, de 2007; Lei 4.132, de 1962; Decreto nº 4.887, de 2003, IN/INCRA nº 57, de
2009; e NE/Incra/Conjunta DF e DT nº 2,  de 2010.

Base Legal da Ação

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

20TC - Monitoramento e Avaliação de Políticas e Programas de Promoção da Igualdade Racial

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Programa monitoradoProduto:

Especificação do Produto

Monitorar e avaliar as Políticas e Programas de Promoção da Igualdade Racial.

Descrição
Realização de  estudos,  pesquisas, visitas técnicas, elaboração de relatórios, construção  de sistemas, a fim de  mensurar o  impacto das políticas e programas de promoção da
igualdade racial  na mudança de situação da população negra.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Formalização de convênios e instrumentos congêneres com  instituições públicas e privadas; contratação de serviços  de pessoas  físicas e jurídicas.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003; Lei nº 10.678, de 23 de maio de 2003; Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010; Lei nº 12.314, de 19 de agosto de 2010; e Decreto nº 4.886, de
20 de novembro de 2003.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência daUO: 20126 - Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial

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

2D54 - Apoio a Conselhos e Organismos Governamentais de Promoção da Igualdade Racial

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Organização apoiadaProduto:

Especificação do Produto

Estimular a criação e o fortalecimento de mecanismos institucionais na administração pública e o controle social, bem como promover a transparência das ações do governo e a
implementação de políticas públicas com enfoque racial.

Descrição
Apoio técnico e financeiro à criação e ao fortalecimento de mecanismos institucionais na administração pública federal, estadual e municipal de defesa dos direitos de indivíduos e
de grupos raciais e étnicos, com ênfase na população negra, e de políticas para promoção da igualdade racial, com vistas ao pleno exercício da cidadania no país.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

A ação será executada por meio da celebração de termos de cooperação e convênios com entidades públicas federais, estaduais e municipais e diretamente pela Secretaria
Especial de Políticas para a Promoção da Igualdade Racial.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 10.678, de 23 de maio de 2003; Decreto nº 4.886, de 20 de novembro de 2003; Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Políticas de Ações AfirmativasUO: 20126 - Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial
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10 - Orçamento Fiscal 14 - Direitos da Cidadania 422 - Direitos Individuais, Coletivos e DifusosSubfunção:Esfera:

6440 - Fomento ao Desenvolvimento Local para Comunidades Remanescentes de Quilombos e Outras Comunidades Tradicionais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Comunidade atendidaProduto:

Especificação do Produto

Promover, de forma sustentável, o desenvolvimento das comunidades quilombolas e tradicionais a partir das especificidades de cada comunidade.

Descrição
Apoio técnico, estudos de viabilidade econômica, capacitação de agentes de apoio e da comunidade local a fim de promover o desenvolvimento sustentável das comunidades de
quilombolas e de outras comunidades tradicionais.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Execução direta, sob contratação ou formalização de convênios e instrumentos congêneres com órgãos federais, estaduais e municipais, instituições públicas de ensino superior,
organismos de Polítcas de Promoção da Igualdade Racial Estaduais e Municipais e entidades de direito privado sem fins lucrativos.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0029 - No Estado da Bahia

0032 - No Estado do Espírito Santo

0056 - No Município de Parati - RJ

Lei nº 10.678, de 23 de maio de 2003; Decreto nº 4.651, de 27 de março de 2003; Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003; e Decreto nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Políticas para Comunidades TradicionaisUO: 20126 - Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial

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

802V - Fomento à Edição, Publicação e Distribuição de Material Bibliográfico e Áudio-Visual sobre Igualdade Racial

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Fazer com que a produção acadêmica, sócio-cultural e artística voltada para a afirmação da diversidade e promoção da igualdade racial possa chegar ao conhecimento do grande
público brasileiro, constituir o acervo nacional nesta área e servir de fonte de informação para a conscientização da sociedade brasileira acerca do problema do racismo e outras
formas de preconceito e discriminação de cidadãos.

Descrição
Publicação de livros, a produção de filmes e de outros meios de difusão do conhecimento, cuja temática se concentre no problema da desigualdade racial.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Implementada mediante convênios com entidades governamentais e não-governamentais que atuam em consonância com a política setorial de promoção d igualdade racial.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003; Lei nº 10.678, de 23 de maio de 2003; Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010; Lei nº 12.314, de 19 de agosto de 2010; Decreto nº 7.261, de
12 de agosto de 2010; e Decreto nº 4.886, de 20 de novembro de 2003.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Políticas de Ações AfirmativasUO: 20126 - Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial
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10 - Orçamento Fiscal 14 - Direitos da Cidadania 422 - Direitos Individuais, Coletivos e DifusosSubfunção:Esfera:

8362 - Apoio a Iniciativas para a Promoção da Igualdade Racial

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Iniciativas com foco nas áreas de educação, saúde, cultura e trabalho.

unidadeUnidade de Medida:Iniciativa apoiadaProduto:

Especificação do Produto

Promover a criação e implementação de programas de enfrentamento às desigualdades raciais e de ações afirmativas voltadas valorização da pluralidade etnicorracial e à inclusão
sócio-econômica, política e cultural da população negra em especial, e de outros grupos historicamente discriminados.

Descrição
Formulação e implementação de políticas e/ou apoio a iniciativas governamentais e não-governamentais de: formação e capacitação de agentes públicos e profissionais da iniciativa
privada; levantamento e construção de cadastro de programas de ações afirmativas; promoção de eventos relacionados à Promoção da Igualdade Racial; confecção e divulgação de
conteúdos educativos e/ou de comunicação de promoção de ações afirmativas e valorização da pluralidade etnicorracial.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

A ação será executada mediante convênios com entidades governamentais e não-governamentais bem como apoio e cooperação técnica, contratação de consultores e
especialistas nessa área.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0014 - No Estado de Roraima

0029 - No Estado da Bahia

0033 - No Estado do Rio de Janeiro

0035 - No Estado de São Paulo

0053 - No Distrito Federal

0056 - No Município de Silva Jardim - RJ

0058 - No Município de São João de Meriti - RJ

0062 - No Município de Nilópolis - RJ

0066 - Realização da III Feira de empreendedores Indígenas do Estado de Roraima - No Estado de Roraima

0072 - No Município de Várzea Paulista - SP

Lei nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003; Lei nº 10.678, de 23 de maio de 2003; Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010; Lei nº 12.314, de 19 de agosto de 2010; e Decreto nº 4.886, de
20 de novembro de 2003.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Políticas de Ações AfirmativasUO: 20126 - Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial

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

8589 - Fortalecimento Institucional das Organizações Representativas das Comunidades Quilombolas e de outras Comunidades Tradicionais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Instituição atendidaProduto:

Especificação do Produto

Dotar as organizações representativas das comunidades quilombolas e outras comunidades tradicionais de conhecimento e instrumentos adequados para qualificar e otimizar sua
interlocução junto às instâncias governamentais, facilitando o acesso aos espaços de gestão democrática.

Descrição
Apoio a projetos de fortalecimento institucional envolvendo as organizações representativas das comunidades quilombolas e de outras comunidades tradicionais.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Unidade Responsável: Secretaria de Políticas para Comunidades TradicionaisUO: 20126 - Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial
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Execução direta, sob contratação ou formalização de convênios e instrumentos congêneres com órgãos federais, estaduais e municipais, instituições públicas de ensino superior,
organismos de Políticas de Promoção da Igualdade Racial Estaduais e Municipais e entidades de direito privado sem fins lucrativos.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 10.678, de 23 de maio de 2003; Decreto nº 4.651, de 27 de março de 2003; Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003; e Decreto nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 21 - Organização Agrária 606 - Extensão RuralSubfunção:Esfera:

8936 - Apoio ao Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Quilombolas e Povos e Comunidades Tradicionais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Ampliação de iniciativas produtivas, de beneficiamento e de comercialização da produção das comunidades quilombolas rurais e dos povos e comunidades tradicionais;
fortalecimento e aprimoramento da capacidade técnica e gerencial do referido público alvo e expansão da sua participação em espaços de gestão de políticas públicas.

unidadeUnidade de Medida:Família beneficiadaProduto:

Especificação do Produto

Prover as comunidades quilombolas rurais e os povos e comunidades tradicionais de meios para o seu desenvolvimento sustentável, preservando as essências de suas
características sócio-culturais; e potencializar o acesso e a participação nos espaços de gestão das políticas públicas.

Descrição
Criação de condições para a prestação de assistência técnica e capacitação dos integrantes de comunidades quilombolas rurais e de povos e comunidades tradicionais; incentivo ao
fortalecimento das organizações comunitárias e à comercialização da produção dessas comunidades; apoio a gestão ambiental e territorial das terras das comunidades quilombolas
e dos povos e comunidades tradicionais visando à manutenção da disponibilidade dos recursos naturais necessários a sua reprodução cultural e segurança alimentar e nutricional; e
ampliação do acesso e da participação nos espaços de gestão pública, inclusive nos colegiados territoriais.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Contratar consultoria e celebrar convênios, acordos ou contratos com instituições públicas e privadas que atuam na área de assistência técnica e extensão rural.

Localizador (es)
0001 - Nacional

CF de 1988, art. 68 do ADCT; Decreto 4.887, de 2003; e Decreto 6.040, de 2007.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria ExecutivaUO: 49101 - Ministério do Desenvolvimento Agrário
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