
6.1 Apresenta informações de todos os seus programas e ações, ambos com códigos de identificação e descrição, conforme a LOA vigente, 
diretamente no publicador de texto? 

 

ÓRGÃO: 19000- SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00138- Secretaria de Justiça e Direitos Humanos – Administração Direta 
 
Programa - 
Código 

Programa - Nome Programa - 
Tipo 

Programa - Objetivo Ação - 
Código 

Ação - Nome Ação - 
Tipo 

Ação - Finalidade 

0908 
AMPLIAÇÃO DA 
PROTEÇÃO AO 
CONSUMIDOR 

Finalístico 
Ampliar, desenvolver e aperfeiçoar 
os mecanismos de proteção e de 
atendimento ao consumidor 

4139 

Expansão da 
Rede de 
Proteção ao 
Consumidor 

Atividade 
Expandir, desenvolver e aperfeiçoar os 
mecanismos de atendimento ao consumidor 
na RMR e no interior do Estado 

1011 

EXECUÇÃO DA 
POLÍTICA 
ESTADUAL DE 
PROMOÇÃO DA 
JUSTIÇA E 
DEFESA DOS 
DIREITOS 
HUMANOS 

Finalístico 

Implantar e implementar programas 
de promoção de justiça e defesa 
dos direitos humanos voltados ao 
enfrentamento da discriminação e 
das desigualdades raciais, étnicas; 
de proteção às pessoas 
ameaçadas; de afirmação de 
direitos e de 
conscientização/capacitação da 
sociedade 

2986 

Expansão, 
Manutenção e 
Monitoramento 
às Centrais de 
Apoio às 
Medidas e 
Penas 
Alternativas 

Atividade 

Possibilitar o cadastramento, capacitação e 
monitoramento dos órgãos públicos e 
entidades sem fins lucrativos que vão receber 
os presos com pena igual ou inferior a quatro 
anos resultante de crime sem violência, nos 
quais os apenados prestarão serviços à 
comunidade, recolhendo-se no fim do dia em 
suas casas, e disponibilizar um cadastro 
atualizado das entidades conveniadas e 
órgãos públicos interessados em colaborar na 
recuperação dos detentos 

1011 

EXECUÇÃO DA 
POLÍTICA 
ESTADUAL DE 
PROMOÇÃO DA 
JUSTIÇA E 
DEFESA DOS 
DIREITOS 
HUMANOS 

Finalístico 

Implantar e implementar programas 
de promoção de justiça e defesa 
dos direitos humanos voltados ao 
enfrentamento da discriminação e 
das desigualdades raciais, étnicas; 
de proteção às pessoas 
ameaçadas; de afirmação de 
direitos e de 
conscientização/capacitação da 
sociedade 

4184 

Manutenção 
do Sistema 
Estadual de 
Proteção à 
Pessoa 

Atividade 
Garantir a proteção física e psicológica das 
pessoas ameaçadas de morte incluindo a 
proteção provisória e definitiva 



1011 

EXECUÇÃO DA 
POLÍTICA 
ESTADUAL DE 
PROMOÇÃO DA 
JUSTIÇA E 
DEFESA DOS 
DIREITOS 
HUMANOS 

Finalístico 

Implantar e implementar programas 
de promoção de justiça e defesa 
dos direitos humanos voltados ao 
enfrentamento da discriminação e 
das desigualdades raciais, étnicas; 
de proteção às pessoas 
ameaçadas; de afirmação de 
direitos e de 
conscientização/capacitação da 
sociedade 

4209 

Manutenção 
do Patronato 
de 
Pernambuco 

Atividade 
Desenvolver ações de ressocialização, 
mediante o acesso à educação e 
profissionalização da população carcerária. 

1011 

EXECUÇÃO DA 
POLÍTICA 
ESTADUAL DE 
PROMOÇÃO DA 
JUSTIÇA E 
DEFESA DOS 
DIREITOS 
HUMANOS 

Finalístico 

Implantar e implementar programas 
de promoção de justiça e defesa 
dos direitos humanos voltados ao 
enfrentamento da discriminação e 
das desigualdades raciais, étnicas; 
de proteção às pessoas 
ameaçadas; de afirmação de 
direitos e de 
conscientização/capacitação da 
sociedade 

4211 
Manutenção 
do Balcão de 
Direitos 

Atividade 
Fortalecer e ampliar serviços de registro civil 
de nascimento e documentação básica 

1011 

EXECUÇÃO DA 
POLÍTICA 
ESTADUAL DE 
PROMOÇÃO DA 
JUSTIÇA E 
DEFESA DOS 
DIREITOS 
HUMANOS 

Finalístico 

Implantar e implementar programas 
de promoção de justiça e defesa 
dos direitos humanos voltados ao 
enfrentamento da discriminação e 
das desigualdades raciais, étnicas; 
de proteção às pessoas 
ameaçadas; de afirmação de 
direitos e de 
conscientização/capacitação da 
sociedade 

4472 

Regionalização 
das Ações de 
Prevenção e 
Mediação de 
Conflitos 

Atividade 

Promover a formação e capacitação de 
mediadores de conflitos, visando a ampliação 
e divulgação das ações de prevenção e 
mediação de conflitos, na Região 
Metropolitana e interior do Estado 

1011 

EXECUÇÃO DA 
POLÍTICA 
ESTADUAL DE 
PROMOÇÃO DA 
JUSTIÇA E 
DEFESA DOS 

Finalístico 

Implantar e implementar programas 
de promoção de justiça e defesa 
dos direitos humanos voltados ao 
enfrentamento da discriminação e 
das desigualdades raciais, étnicas; 
de proteção às pessoas 

3383 

Apoio aos 
Órgãos 
Colegiados da 
SEJUDH 

Atividade 
Apoiar as ações dos Conselhos da CEDH e 
CEPAD 



DIREITOS 
HUMANOS 

ameaçadas; de afirmação de 
direitos e de 
conscientização/capacitação da 
sociedade 

1077 

FORTALECIMENTO 
DO CONTROLE 
SOCIAL NA 
ESFERA 
GOVERNAMENTAL 

Finalístico 

Fortalecer os canais de 
comunicação entre a sociedade e o 
governo, fortalecendo o controle 
social na esfera governamental 

2887 

Manutenção 
da Ouvidoria 
da Secretaria 
de Justiça e 
Direitos 
Humanos 

Atividade 

 Manter e aperfeiçoar o canal de diálogo com 
servidores e cidadãos usuários; supervisão de 
elogios, críticas e consultas sobre a atuação 
da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos 
junto aos servidores, cidadãos e a sociedade 
em geral 

0056 
ENCARGOS 
ADMINISTRATIVOS 
DO ESTADO 

Gestão, 
Manutenção 
e Serviços 
ao Estado 

Permitir o pagamento de despesas 
relativas a direitos de pessoal, 
viabilizar a restituição de 
contribuições previdenciárias aos 
servidores, bem como proporcionar 
os recolhimentos legais e outros 
encargos decorrentes da folha de 
pagamento do Estado 

1929 

Encargos com 
INSS do 
Pessoal 
Contratado e 
Comissionado 
da Secretaria 
de Justiça e 
Direitos 
Humanos 

Atividade 
Permitir o pagamento do INSS do pessoal 
contratado e comissionado da Secretaria de 
Justiça e Direitos Humanos 

0448 

APOIO GERENCIAL 
E TECNOLÓGICO 
PARA A 
PROMOÇÃO DA 
CIDADANIA E DA 
CULTURA 

Gestão, 
Manutenção 
e Serviços 
ao Estado 

Coordenar e implementar as 
políticas, diretrizes e objetivos na 
área da cidadania e da cultura e 
assegurar o suporte administrativo e 
tecnológico necessário ao seu 
desempenho 

0800 

Conservação 
do Patrimônio 
Público na 
Secretaria de 
Justiça e 
Direitos 
Humanos 

Atividade 

Conservar e manter o patrimônio público da 
Secretaria de forma a garantir a consecução 
das atividades necessárias ao melhor 
atendimento para população. 

0448 

APOIO GERENCIAL 
E TECNOLÓGICO 
PARA A 
PROMOÇÃO DA 
CIDADANIA E DA 
CULTURA 

Gestão, 
Manutenção 
e Serviços 
ao Estado 

Coordenar e implementar as 
políticas, diretrizes e objetivos na 
área da cidadania e da cultura e 
assegurar o suporte administrativo e 
tecnológico necessário ao seu 
desempenho 

0940 
Gestão das 
Atividades do 
PROCON 

Atividade 

 Coordenar o processo de planejamento, 
orçamentação e monitoramento das ações do 
PROCON e executar as atividades de suporte 
administrativo á gestão dos seus programas 
finalísticos 



0448 

APOIO GERENCIAL 
E TECNOLÓGICO 
PARA A 
PROMOÇÃO DA 
CIDADANIA E DA 
CULTURA 

Gestão, 
Manutenção 
e Serviços 
ao Estado 

Coordenar e implementar as 
políticas, diretrizes e objetivos na 
área da cidadania e da cultura e 
assegurar o suporte administrativo e 
tecnológico necessário ao seu 
desempenho 

2881 

Contribuições 
Patronais da 
Secretaria de 
Justiça e 
Direitos 
Humanos ao 
FUNAFIN 

Atividade 
Proceder ao pagamento dos encargos sociais 
dos servidores da Secretaria de Justiça e 
Direitos Humanos ao FUNAFIN 

0448 

APOIO GERENCIAL 
E TECNOLÓGICO 
PARA A 
PROMOÇÃO DA 
CIDADANIA E DA 
CULTURA 

Gestão, 
Manutenção 
e Serviços 
ao Estado 

Coordenar e implementar as 
políticas, diretrizes e objetivos na 
área da cidadania e da cultura e 
assegurar o suporte administrativo e 
tecnológico necessário ao seu 
desempenho 

2884 

Gestão das 
Atividades da 
Secretaria de 
Justiça e 
Direitos 
Humanos 

Atividade 

Coordenar o processo de planejamento, 
orçamentação e monitoramento das ações da 
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e 
executar as atividades de suporte 
administrativo à gestão dos seus programas 
finalísticos. 

0448 

APOIO GERENCIAL 
E TECNOLÓGICO 
PARA A 
PROMOÇÃO DA 
CIDADANIA E DA 
CULTURA 

Gestão, 
Manutenção 
e Serviços 
ao Estado 

Coordenar e implementar as 
políticas, diretrizes e objetivos na 
área da cidadania e da cultura e 
assegurar o suporte administrativo e 
tecnológico necessário ao seu 
desempenho 

2886 

Manutenção 
da Tecnologia 
de Informação 
e 
Comunicação 
da Secretaria 
de Justiça e 
Direitos 
Humanos 

Atividade 

Eficientizar a estrutura de serviços de 
comunicação de dados, voz, imagem, 
videoconferência e outros, utilizada para a 
consecução das atividades necessárias à 
prestação de serviços da Instituição. 

0448 

APOIO GERENCIAL 
E TECNOLÓGICO 
PARA A 
PROMOÇÃO DA 
CIDADANIA E DA 
CULTURA 

Gestão, 
Manutenção 
e Serviços 
ao Estado 

Coordenar e implementar as 
políticas, diretrizes e objetivos na 
área da cidadania e da cultura e 
assegurar o suporte administrativo e 
tecnológico necessário ao seu 
desempenho 

2898 

Concessão de 
Vale 
Transporte e 
Auxílio 
Alimentação a 
Servidores da 
Secretaria de 
Justiça e 
Direitos 
Humanos 

Atividade 
Fornecer vale transporte e auxílio alimentação 
aos servidores da Secretaria de Justiça e 
Direitos Humanos 



0448 

APOIO GERENCIAL 
E TECNOLÓGICO 
PARA A 
PROMOÇÃO DA 
CIDADANIA E DA 
CULTURA 

Gestão, 
Manutenção 
e Serviços 
ao Estado 

Coordenar e implementar as 
políticas, diretrizes e objetivos na 
área da cidadania e da cultura e 
assegurar o suporte administrativo e 
tecnológico necessário ao seu 
desempenho 

3185 

Conservação 
do Patrimônio 
Público no 
PROCON 

Atividade 

Conservar e manter o patrimônio público da 
Secretaria de forma a garantir a consecução 
das atividades necessárias ao melhor 
atendimento para população. 

 

 

 

 

 

 


