
Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Programa
2063 - Promoção dos Direitos de Pessoas com Deficiência

Número de Ações 5

10 - Orçamento Fiscal 08 - Assistência Social 242 - Assistência ao Portador de DeficiênciaSubfunção:Esfera:

0E85 - Subvenção Econômica em Operações de Financiamento para a Aquisição de Bens e Serviços de Tecnologia Assistiva Destinados a Pessoas
com Deficiência (MP 550, de 2011)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Operações Especiais

Unidade de Medida:Produto:

Especificação do Produto

Descrição

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Forma de Implementação:

Localizador (es)
0001 - Nacional

Base Legal da Ação

Unidade Responsável:UO: 74101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria do Tesouro

20 - Orçamento da Seguridade Social 14 - Direitos da Cidadania 242 - Assistência ao Portador de DeficiênciaSubfunção:Esfera:

20SV - Apoio a Serviços de Atendimento a Pessoas com Deficiência

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Serviço apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Organizar, implantar e apoiar a manutenção de serviços de atendimento ao cidadão capazes de instigar a mobilização de universidades, instituições governamentais e não-
governamentais e de particulares, de gerar conhecimento e de desenvolver ações articuladas relativas à acessibilidade e à promoção e defesa dos direitos da pessoa com
deficiência.

Descrição
Apoio técnico e financeiro para a implantação e fortalecimento de serviços de atendimento ao cidadão que tratem da temática dos direitos da pessoa com deficiência.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

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

Localizador (es)
0001 - Nacional

0056 - Implantação de Centrais de Intérpretes de LIBRAS - No Estado de Alagoas

CF/88; Decreto Legislativo nº 186/2008; Decreto nº 6.949/2009; Convenção Interamericana para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação (Decreto nº 3.956/2001); Lei
7.853/1989; Decreto 3.298/2000; Lei nº 10.048/2010; Lei n° 10.098/2010; Decreto 5.296/2004.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com DeficiênciaUO: 20121 - Secretaria de Direitos Humanos

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

2E00 - Inserção de Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Unidade Responsável: Departamento de Fiscalização do TrabalhoUO: 38101 - Ministério do Trabalho e Emprego
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Pessoa com deficiência registrada sob ação fiscal

unidadeUnidade de Medida:Pessoa com deficiência inseridaProduto:

Especificação do Produto

Inserir pessoas com deficiência no mercado de trabalho mediante a verificação do cumprimento da lei de cotas.

Descrição
Verificação do cumprimento da lei de cotas (Lei n.º 8.213, de 24 de julho de 1991).  A inspeção do trabalho fiscaliza todas empresas com 100 (cem) ou mais empregados para
verificar se estão cumprindo os percentuais de 2 a 5%, conforme a faixa de empregados, de contratação de pessoas com deficiência ou reabilitadas pela Previdência Social. Esta
inspeção se dá tanto na modalidade direta (fiscalização "in loco") quanto na indireta, modelo predominante, que consiste na convocação do empregador para a comprovação do
cumprimento dos percentuais exigidos pela legislação vigente.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

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

Localizador (es)
0001 - Nacional

Art. 21, XXIV da Constituição Federal; Convenção n.º 81 da Organização Internacional do Trabalho - OIT, ratificada pelo Brasil por meio do Decreto n.º 95.461/1987; Lei n.º 10.593,
de 06 de dezembro de 2002; Lei n.º 11.890, de 24 de dezembro de 2008; Decreto n.º 4.552, de 27 de dezembro de 2002; Art. 626 da CLT; Art. 93 da Lei n.º 8.213, de 24 de julho de
1991; Art. 36, § 5º do Decreto n.º 3.298, de 20 de dezembro de 1999.

Base Legal da Ação

20 - Orçamento da Seguridade Social 14 - Direitos da Cidadania 242 - Assistência ao Portador de DeficiênciaSubfunção:Esfera:

6246 - Produção e Disseminação de Conhecimento para Promoção e Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

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

unidadeUnidade de Medida:Projeto apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Criar mecanismos para desenvolver, aprofundar, consolidar e divulgar informações e conhecimentos sobre as pessoas com deficiência, as questões relacionadas à acessibilidade, e
as formas de prevenção de violações, promoção e defesa de seus direitos. Fomentar a realização de estudos, pesquisas e publicações, o intercâmbio de experiências para conhecer
e incorporar avanços tecnológicos na área e superar barreiras que limitam a qualificação dos cidadãos. Capacitar técnicos, agentes sociais, gestores públicos e profissionais
responsáveis pela inclusão das pessoas com deficiência.

Descrição
Desenvolvimento e divulgação de estudos e pesquisas sobre: temas relativos a acessibilidade e implementação do disposto no Decreto nº 5.296/2004, que estabelece normas
gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências; e para subsidiar a
atuação da sociedade e dos governos na garantia dos direitos da pessoa com deficiência. Realização e apoio a cursos, seminários, oficinas, encontros técnicos e capacitações de
recursos humanos sobre a temática da pessoa com deficiência com ênfase em direitos humanos; elaboração e produção de publicações.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

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

Localizador (es)
0001 - Nacional

0015 - No Estado do Pará

0053 - No Distrito Federal

0056 - Federação das Pestalozzi - No Estado de Goiás

0070 - No Município de Mesquita - RJ

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Promoção dos Direitos da Pessoa com DeficiênciaUO: 20121 - Secretaria de Direitos Humanos
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Constituição Federal, art. 227 e 244; Lei nº 10.098/2000; Lei nº 7.835/1989; Decreto 3.298/00, Decreto 5.296/2004; Decreto 7.037/2009; Decreto nº 6.949/2009; Decreto nº
3.956/2001; e Decreto Legislativo nº 186/2008.

20 - Orçamento da Seguridade Social 14 - Direitos da Cidadania 242 - Assistência ao Portador de DeficiênciaSubfunção:Esfera:

8801 - Apoio à Implantação e ao Fortalecimento de Conselhos de Direitos das Pessoas com Deficiência em Estados e Municípios

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Conselho apoiadoProduto:

Especificação do Produto

Promover a participação das pessoas com deficiência nas políticas públicas estaduais e municipais por meio de órgãos representativos do controle social.

Descrição
Apoio técnico e financeiro para a implantação e fortalecimento de conselhos estaduais e municipais de direitos das pessoas com deficiência.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

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

Localizador (es)
0001 - Nacional

0022 - No Estado do Piauí

0027 - No Estado de Alagoas

0042 - No Estado de Santa Catarina

Constituição Federal;  Lei 7.853/1989;  Lei nº 10.048/2010; Lei n° 10.098/2010; Decreto nº 6.949/2009; Decreto nº 3.956/2001;Decreto 3.298/2000; Decreto 5.296/2004; Decreto
Legislativo nº 186/2008.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Promoção dos Direitos da Pessoa com DeficiênciaUO: 20121 - Secretaria de Direitos Humanos
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