
ANEXO 6 
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREIT OS HUMANOS 

 
 

DIRETRIZES PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS JUNTO À SE CRETARIA NACIONAL DE 
PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS  

 
Nome do Programa: 0154 - Garantia e Acesso a Direit os/ 14422015488020001 - Apoio à 
Mobilização Nacional Para o Registro Civil de Nasci mento e Fornecimento da 
Documentação Civil Básica no Exterior 
 
Programa Atende a : Administração Pública Estadual 
 
Critérios de Seleção : 
 
Técnicos:  Existência de Comitê Gestor Estadual de Promoção do Registro Civil de Nascimento ou 
grupos de articulação assemelhados, formalizados pelo Governador do estado, com a participação 
de órgãos do executivo, judiciário, Ministério Público e associações municipalistas; Existência de 
um órgão formalmente designado para coordenar as ações de promoção do registro civil de 
nascimento no estado; Existência de planejamento anual para ações de promoção do registro civil 
de nascimento aprovado no colegiado estadual. 
 
Objetivos:  Consonância com o PNDH 3 e com o Provimento nº 13 do CNJ.  
 
Abrangência:  Serão priorizadas as ações a serem desenvolvidas nos seguintes estados:  ES, 
MG, RJ, RS, MS.  
 
Ação Orçamentária:  Apoio à Mobilização para o Regi stro Civil de Nascimento e 
Fornecimento de Documentação Civil Básica. 14422015 488020001. 
 

VALOR R$ 
AÇÃO OBJETO DO PROGRAMA 

PRAZO 
DE 

EXECUÇÃ
O MÍNIMO MÁXIMO 

DISTRIBUIÇ
ÃO DOS 

RECURSOS 

Promoçã
o do 
Registro 
Civil de 
Nascime
nto e 
Documen
tação 
Básica 

Execução de ações de 
implantação de Unidades 
Interligadas de Registro de 
Nascimento, de campanha 
regional de promoção do 
registro de nascimento, de 
mutirões para emissão de 
certidão de nascimento, CPF, 
RG, CTPS, e de capacitação 
de agentes de mobilização 
para o registro de nascimento 
para atuarem em Unidades 
Interligadas e em mutirões de 
documentação civil.    

 
 
 
 
 
Julho 2011 
a 
dezembro 
2012 

100.000 494.000 

 
 
 
 
43% custeio  
57% capital  

 
Objetivo: Realizar em cinco estados o conjunto de ações de promoção do registro civil de 
nascimento:  campanha regional de promoção do registro de nascimento, mutirões de emissão do 
registro de nascimento e documentação básica nas localidades de maior concentração de 
população não registrada, implantação de Unidades Interligadas de Registro Civil de Nascimento 



em estabelecimentos de saúde que realizam partos, capacitações de agentes de promoção do 
registro de nascimento para atuarem em Unidades Interligadas e em mutirões de registro civil de 
nascimento. 
 
Metodologia de trabalho: Ação articulada em colegiado estadual e descentralizada para as 
localidades de maior índice de sub-registro de nascimento. 
 
Resultados esperados:   Queda do índice estadual de sub-registro civil de nascimento e 
ampliação do acesso á documentação básica. 
 

 


