
A INTERSETORIALIDADE ENTRE 
ESTADO E MUNICÍPIOS NAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
DIREITOS HUMANOS



Guia para a Adesão de 
Políticas de Proteção às 
Mulheres nos Municípios 
Objetivo é auxiliar os gestores municipais 
que desejam contribuir para o  
enfrentamento da violência contra a 
mulher. 

O conteúdo conta com sugestões de 
serviços, assim como o passo a passo 
para a implementação de políticas 
públicas voltadas à proteção das 
mulheres gaúchas e esclarecimentos 
sobre como o Governo do Estado pode 
auxiliar nesse processo.

Políticas de Proteção às 
Mulheres nos Municípios GUIA PARA A ADESÃO DEPOLÍTICAS DE PROTEÇÃO ÀSMULHERES NOS MUNICÍPIOS



Políticas Públicas 
de Direitos 
Humanos 



O objetivo é ajudar na criação 
de Conselhos de Direitos da 
Pessoa Idosa e de Fundos 
Municipais

Pacto Nacional de Implementação 
de Direitos da Pessoa Idosa



Valores Que Ficam
(Campanha de Destinação do Imposto de 
Renda) 
Pessoas físicas e jurídicas podem destinar até 6% do imposto de renda devido ao 
FECA - Fundo Estadual da Criança e do Adolescente e ao FUNEPI - Fundo da 
Pessoa Idosa.

Contribuintes do Imposto de Renda 
podem fazer doações sem gastar 
nada. Essas doações são 
custeadas pela União como uma 
forma de incentivar o contribuinte a 
beneficiar pessoas carentes da sua 
comunidade.

Os valores doados são repassados 
aos Fundos pela Receita Federal.



Programa Estadual de Proteção, Auxílio e Assistência a Testemunhas 
Ameaçadas (PROTEGE)

O que é: O programa tem como finalidade assegurar as integridades física e 
psicológica e a segurança das testemunhas, bem como de seus familiares, que 
estejam sendo coagidas ou expostas à grave ameaça.

Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte 
(PPCAAM)

O que é: É o programa que protege a vida de crianças e adolescentes 
ameaçados de morte, com ênfase na proteção integral e na convivência 
familiar. 

Programas de Proteção



Mapa Social de Políticas Públicas 
do Rio Grande do Sul
O que é: Levantamento de dados 
e a realização de um diagnóstico 
contínuo do cenário da gestão 
pública a níveis municipal, regional e 
estadual.
O site fornecerá auxílio na tomada 
das decisões governamentais, 
aplicando métricas e indicadores na 
análise de dados e informações 
objetivas, o fomento das boas 
práticas administrativas e da gestão 
eficiente dos recursos públicos.



Defesa do Consumidor 
(ProconRS)
O Procon RS mantém o atendimento à população através do site procon.rs.gov.br, voltado 
aos 413 municípios que não possuem um Procon municipal. 

Busca fomentar a abertura de Procon's pelas prefeituras, sem deixar de atender os 
consumidores que buscam o atendimento eletrônico (antes da pandemia, havia 
atendimentos presenciais também). 

Realiza processos administrativos sancionatórios quando há 
infrações ao Código de Defesa do Consumidor que são 
notificadas e que podem resultar em aplicação de multa pelo 
órgão.

São realizadas capacitações aos municípios através da Escola 
Superior de Defesa do Consumidor (ESDC).



Políticas para a Juventude
O POD, Programa de Oportunidades e Direitos, atua 
como uma política pública pioneira para criar 
oportunidades aos jovens de 15 a 24 anos e 
melhorar a qualidade de vida das comunidades.

Contamos com seis Centros da Juventude que foram 
implementados nos territórios com os maiores 
índices de mortalidade juvenil no RS.

São quatro em Porto Alegre, um em Viamão e um em 
Alvorada.

A meta é atender anualmente 3.600 jovens, 
oferecendo qualificação profissional e atividades de 
lazer. Os CJs são geridos em conjunto com parceiros 
da sociedade civil e com o apoio da rede de 
assistência social, saúde e educação.



Fundo para Reconstituição
de Bens Lesados 
Veículos apreendidos por crime de 
tráfico de drogas, se estiverem em 
bom estado de uso, podem ser 
cedidos a um município ou órgão 
policial.

O pedido de cessão do veículo é 
encaminhado ao Departamento 
Estadual de Políticas Públicas sobre 
Drogas (DEPPAD), que solicitará à 
Polícia Civil carros em bom estado 
de uso que preencham os 
requisitos.



Projeto Quarta Social
A partir do segundo semestre 
de 2021, as quartas-feiras 
serão dedicadas ao 
atendimento presencial e/ou 
virtual dos prefeitos, 
vice-prefeitos e secretários 
municipais para tratar de 
questões sociais e temas 
ligados à pasta.

Os agendamentos devem ser 
feitos através do e-mail 
agenda@sjcdh.rs.gov.br



Diretores 
Departamento de Direitos Humanos e 
Cidadania - DDHC
Diretor: Otávio Pereira de Lima
 otavio-lima@sjcdh.rs.gov.br

Departamento Estadual de Políticas 
Públicas sobre Drogas - DEPPAD
Diretora: Alessandra Kraetzig Fraga Carvalho
alessandra-carvalho@sjcdh.rs.gov.br

Departamento de Políticas para a 
Juventude - DPJ
Diretor: Álvaro Fernandes Lottermann 
alvaro-lottermann@sjcdh.rs.gov.br

Departamento de Políticas para as 
Mulheres - DPM
Diretora: Bianca Feijó de Souza 
bianca-feijo@sjcdh.rs.gov.br

Departamento de Defesa do Consumidor - 
Procon RS
Diretor: Lucas Fuhr
lucas-fuhr@sjcdh.rs.gov.br

Departamento de Justiça - DJ
Diretora: Daniela Setim Rezner 
daniela-rezner@sjcdh.rs.gov.br

Fundações
Fundação de Atendimento 
Sócio-Educativo - FASE
Presidente: Antonio Carlos Rocha Almeida 
presidencia@fase.rs.gov.br

Fundação de Proteção Especial – FPE
Presidente: Edir Pedro Domeneghini 
presidencia@fundacaoprotecao.rs.gov.br

FADERS Acessibilidade e Inclusão
Presidente: Marquinho Lang 
faders@faders.rs.gov.br



Obrigado!


