
Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes da Lei Orçamentária para 2013

Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão

Programa
2016 - Política para as Mulheres: Promoção da Autonomia e Enfrentamento à Violência

Número de Ações 5

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

210A - Promoção de Políticas de Igualdade e de Direitos das Mulheres

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

65101 - Secretaria de Políticas para as MulheresUO: Unidade Responsável: Gabinete

Iniciativa apoiada Unidade de Medida: unidadeProduto:

Descrição
Apoio técnico e/ou financeiro para a criação e/ou o fortalecimento de mecanismos institucionais de políticas e de conselhos de direitos das
mulheres, bem como para a realização de fóruns, seminários, oficinas, diálogos, workshops, cursos, concursos, prêmios, publicações, produções
culturais, estudos, diagnósticos, análises, formação de profissionais e outros eventos para a promoção da igualdade e dos direitos das mulheres,
em especial no que se refere aos eixos temáticos do PNPM.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Apoio técnico e/ou financeiro para a criação e/ou fortalecimento de mecanismos institucionais de políticas e dos conselhos de direitos das
mulheres, realização de fóruns, eventos, seminários, formação e capacitação de profissionais e outros encontros voltados para os organismos
governamentais e não-governamentais.
Localizador (es)
0001 - Nacional
0025 - No Estado da Paraíba
0026 - No Estado de Pernambuco
0032 - No Estado do Espírito Santo
0042 - No Estado de Santa Catarina
0043 - No Estado do Rio Grande do Sul
2836 - No Município de Monte Alegre de Minas - MG
3166 - No Município de Uberlândia - MG
3341 - No Município do Rio de Janeiro - RJ

Lei 10.683, de 23 de maio de 2003, que cria a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres e suas alterações; Decreto 5.390, de 8 de
março de 2005, que institui o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres.

Base Legal da Ação

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

210B - Atendimento às Mulheres em Situação de Violência

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

65101 - Secretaria de Políticas para as MulheresUO: Unidade Responsável: Secretaria de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres

Serviço apoiado Unidade de Medida: unidadeProduto:

Descrição
Assessoria técnica e financeira a estados e municípios em regime de contrapartida, por meio da criação, implementação e aperfeiçoamento de
serviços especializados de atendimento à mulher em situação de violência e adequação dos serviços não especializados. Realização de eventos
para discussão da temática junto aos profissionais dos serviços e à sociedade em geral. Divulgação dos serviços e realização de campanhas.
Desenvolvimento de material educativo e de matriz pedagógica para qualificação dos profissionais e elaboração de diretrizes para o
funcionamento adequado dos serviços da rede de enfrentamento a violência contra as mulheres.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

A ação será executada diretamente pela SPM e por meio da celebração de convênios com órgãos públicos dos três níveis de governo e
entidades não-governamentais.
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Localizador (es)
0001 - Nacional
0016 - No Estado do Amapá
0025 - No Estado da Paraíba
0029 - No Estado da Bahia
0032 - No Estado do Espírito Santo
0033 - No Estado do Rio de Janeiro
0035 - No Estado de São Paulo
0041 - No Estado do Paraná
0043 - No Estado do Rio Grande do Sul
1392 - No Município de Campina Grande - PB
2893 - No Município de Pará de Minas - MG
3341 - No Município do Rio de Janeiro - RJ
5027 - No Município de Porto Alegre - RS

Lei 10.683, de 23 de maio de 2003, que cria a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres; Decreto 5.390, de 8 de março de 2005, que
institui o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres; Lei 11.340, de 07 de agosto de 2006, que coíbe a violência doméstica e familiar contra a
mulher; Lei complementar 119, de 19 de outubro de 2005, que inclui a manutenção das casas-abrigo no Fundo Penitenciário Nacional, e Lei
Complementar nº 79/94 (artigo 3º, inciso XIV).

Base Legal da Ação

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

4641 - Publicidade de Utilidade Pública

Função:

Ação Orçamentária - Padronizada Multissetorial Tipo: Atividade

Descrição
A ação se desenvolverá por meio de divulgação de conteúdos vinculados a objetivos sociais de interesse público, que assuma caráter educativo,
informativo, de mobilização ou de orientação social, ou ainda que contenha uma orientação à população que a habilite ao usufruto de bens ou
serviços públicos e que expresse, com objetividade e clareza, mediante a utilização de linguagem de fácil entendimento para o cidadão.
Propiciar o atendimento ao princípio constitucional da publicidade, mediante ações que visam informar, esclarecer, orientar, mobilizar, prevenir
ou alertar a população ou segmento da população para adotar comportamentos que lhe tragam benefícios sociais, com o fim de melhorar a sua
qualidade de vida.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade (s) Orçamentária (s) - UO
65101 - Secretaria de Políticas para as Mulheres

Base Legal da Ação

Esta é uma ação padronizada. Foram apresentados apenas os atributos comuns a todas as Unidades Orçamentárias. Os demais atributos do Cadastro estão disponíveis para
consulta no módulo de Acesso Público do SIOP.

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

8831 - Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

65101 - Secretaria de Políticas para as MulheresUO: Unidade Responsável: Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República

Atendimento realizado Unidade de Medida: unidadeProduto:

Descrição
Garantia de atendimento, inclusive internacional, de modo contínuo - 24 horas por dia, 7 dias por semana - na Central de Atendimento à Mulher -
Ligue 180, em especial àquelas mulheres em situação de violência, visando a informá-las sobre os seus direitos, sobre encaminhamentos a
serem adotados e sobre os serviços disponíveis e adequados a cada caso de violência doméstica, além de informar às autoridades competentes
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as denúncias recebidas.

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A ação será executada diretamente pela SPM.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei 10.683, de 23 de maio de 2003, que cria a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres; Decreto 5.390, de 8 de março de 2005, que
institui o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres; Lei 11.340, de 07 de agosto de 2006, que coíbe a violência doméstica e familiar contra a
mulher; e Decreto 7.393, de 15 de dezembro de 2010, que regula a Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180.

Base Legal da Ação

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

8843 - Incentivo a Políticas de Autonomia das Mulheres

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

65101 - Secretaria de Políticas para as MulheresUO: Unidade Responsável: Secretaria de Avaliação de Políticas e Autonomia Econômica das Mulheres

Iniciativa apoiada Unidade de Medida: unidadeProduto:

Descrição
Apoio a iniciativas de promoção da autonomia econômica das mulheres e da equidade de gênero e de raça no mundo do trabalho, visando
modificar a divisão sexual do trabalho, com ênfase nas políticas de erradicação da pobreza e na garantia da participação das mulheres no
desenvolvimento do país.

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

A ação será desenvolvida diretamente e/ou por meio de parcerias com entidades governamentais, com os organismos institucionais de políticas
para as mulheres e organização não-governamentais, públicas e privadas.
Localizador (es)
0001 - Nacional
0016 - No Estado do Amapá
0033 - No Estado do Rio de Janeiro
3341 - No Município do Rio de Janeiro - RJ
3928 - No Município de São Paulo - SP
7000 - Instituto Nacional de Desenvolvimento Humano - No Estado do Rio de Janeiro

Lei 10.683, de 23 de maio de 2003, que cria a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres; Decreto 5.390, de 8 de março de 2005, que
institui o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres.

Base Legal da Ação
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