
ANEXO 7 
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA  PE SSOA COM 

DEFICIÊNCIA - SNPD 
 

DIRETRIZES PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS 2011 
 
1086- PROGRAMA PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DE PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA 

1 - Descrição da Ação: Capacitação de Recursos Humanos para Defesa dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência  

 
• Objetivo da ação: capacitação e atualização de profissionais de diferentes áreas de atuação (ex. 

engenheiros e arquitetos e similares, profissionais das áreas de informação e comunicação 
estudiosos, gestores públicos e privados, pesquisadores, operadores do direito, lideranças 
comunitárias) e pessoas com deficiência para atuação na área de promoção de direitos das 
pessoas com deficiência; promover o acesso à legislação brasileira, em especial à Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU e seu Protocolo Facultativo, aos 
processos que envolvem a formulação de políticas públicas, bem como qualificar o trabalho 
desenvolvido por essas pessoas na suas áreas de atuação evitando abordagens equivocadas.  

 
Programa Atende a:  
x� Administração Pública Estadual ou do Distrito Federal 
x� Administração Pública Municipal 
x� Entidade privada sem fins Lucrativos 
x� Organização da Sociedade Civil de Interesse Público-OSCIP 
 
1-Critérios de Seleção:  

Técnicos:  
 
• Consonância do projeto com os princípios estabelecidos na Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência da ONU e seu Protocolo Facultativo (Decreto Legislativo no. 186/2008 
e Decreto no. 6.949/2009) e com a Política de Direitos Humanos, com ênfase na Educação em 
Direitos Humanos- Documento pode ser acessado em www.direitoshumanos.gov.br -  Pessoas 
com Deficiência . Além disso, que estejam também em sintonia com outras normas vigentes, em 
especial Decretos nº 3.298/1999, e nº 5296/2004, e à Portaria 151/2007; 

• Projetos que demonstrem a transversalidade do tema com as demais políticas temáticas e 
articulações intersetoriais e que contemplem na programação discussão específica sobre a 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU e seu Protocolo Facultativo; 

• Projetos que indiquem otimização na aplicação dos recursos de forma a beneficiar maior número 
de pessoas;  

• Ambiente acessível considerando as Normas Técnicas de Acessibilidade, da ABNT (podem ser 
acessadas em www.direitoshumanos.gov.br – Pessoas com Deficiência); 

• Indicativo da existência de Pessoal capacitado no atendimento às especificidades das pessoas 
com deficiência; 

• Disponibilizar Material didático em formato acessível (que deverá ser submetido 
previamente a SNPD); 

• Ajudas técnicas compatíveis com as atividades propostas no Projeto e com o público alvo 
(produtos, instrumentos, equipamentos e tecnologia adaptados, material audiovisual legendado 
com janela para intérpretes de libras, material impresso em Braille ou em meio digital acessível, 
publicação de material em caracteres ampliados, disponibilizar telefones públicos acessíveis) 
  

Exemplos de recursos de acessibilidade: Intérpretes de 
Libras,  guia intérprete, legenda em tempo real, impressora 



Braille,material com caracteres ampliados na fonte Arial 
24,  softwares leitores de tela, sintetizadores de voz etc... 

 
• Prévia aprovação do projeto pelo Conselho de Políticas Públicas da pessoa com deficiência, 

na falta da existência do conselho local, submeter ao Conselho de Assistência Social; 
• Capacidade técnica e administrativa da instituição para executar o projeto, devendo o proponente 

apresentar a relação dos recursos humanos que atuarão diretamente no desenvolvimento deste e 
outras informações relacionadas à infra-estrutura física da instituição; 

• Comprovação da existência de recursos humanos capacitados para atendimento às pessoas 
com deficiência ou com mobilidade reduzida; 

• Projetos de Instituições Privadas sem fins lucrativos, estando em pleno funcionamento e atuando 

de conformidade com as suas finalidades estatutárias, dentre elas a promoção e inclusão ao 

mercado de trabalho, habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua 

integração à vida familiar.  
• Projetos de abrangência nacional, regional, prioritariamente das regiões Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste; que envolvam ações transversais – temas e esferas de governo – sociedade civil e 
conselhos de direito; 

• Ter capacidade de formação de parcerias com outras entidades públicas, privadas ou da 
sociedade civil para a execução do projeto; 

• Projetos oriundos das cidades Sede da Copa 2014 e Olimpíadas/Paraolimpíadas 2016. 
• Justificativa da necessidade ou não da locação do espaço para realização do objeto; 
• Os valores solicitados para capacitação, no projeto, devem ser levados em conta os custos 

benefício (valor do projeto/número de pessoas a serem capacitadas); 
• Disponibilizar os serviços de tradutores e intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 

para pessoas surdas ou com deficiência auditiva; 

• Projetos cujo conteúdo programático possa ser multiplicado; 
• Relatório resumido das atividades já desenvolvidas pelo proponente, por meio de outros 

convênios com o Governo Federal. 
• Projetos de capacitação, realizados por meio de seminários, congressos, simpósios etc, com 

no mínimo três dias de duração; 
• Projetos de capacitação por meio de cursos com duração mínima de 240 h/a; 
• Apresentação do layout do material de divulgação ou edição de cartilhas referente ao 

objeto do projeto;  

Despesas em custeio:  

 
Estado R$ 400.000,00 
Municípios R$ 400.000,00 
Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos R$ 350.000,00 
 

 

O valor mínimo de cada projeto oriundo de Estado e Município, será de R$ 100.000,00 (cem mil 
reais), estabelecidos pelo Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, alterado pelo Decreto nº 6.428 
de 14 de abril de 2008. 

 



 

2- Descrição da Ação: APOIO A ESTUDOS E PESQUISAS RELATIVOS À PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA 

 
Objetivos:  

• Promover, executar, acompanhar e apoiar levantamentos, estudos e pesquisas voltadas para as 
questões das pessoas com deficiência, bem como documentar e publicar resultados relevantes; 

• Diagnóstico da situação sócio-econômica, análises quanti/qualitativas das políticas públicas 
(empregabilidade/trabalho, saúde/reabilitação, moradias de longa permanência e benefícios 
sociais); 

• Estudo sobre as Tecnologias assistivas indicadas para cada tipo de deficiência; 
• Estudos e pesquisas sobre Empregabilidade e qualificação profissional da pessoa com 

deficiência; 
• Estudos e pesquisas que contribuam para a formulação e compreensão dos novos paradigmas de 

inclusão da pessoa com deficiência; 
• Pesquisa sobre casos de deficiência provocados pela violência no trânsito. 

 
 
Programa Atende a:  
x� Entidade privada sem fins Lucrativos 
x� Organização da Sociedade Civil de Interesse Público-OSCIP 
 
 
1-Critérios de Seleção 
 
Técnicos: 
• Capacidade física, técnica e institucional para desenvolver as atividades propostas, devendo o 

proponente apresentar a relação dos recursos humanos da instituição que atuarão diretamente no 
desenvolvimento do projeto em questão; 

• Contratação de recursos humanos capacitados para atendimento ao público alvo e as 
características específicas da pesquisa e/ou estudo; 

• Sintonia da pesquisa e/ou estudo com a Política de Inclusão da Pessoa com Deficiência e com o 
Plano Nacional de Direitos Humanos; 

• Caracterização quantitativa e qualitativa do público-alvo a ser atendido com os resultados 
obtidos; 

• Relevância do estudo e/ou pesquisa frente ao contexto regional; 
• Demonstração das estratégias de continuidade e utilização dos resultados obtidos com o projeto;  
• Publicação de resultados em formatos acessíveis (impresso e digital). 

Despesas em custeio: 
Entidade Privada Sem Fins Lucrativos R$ 300.000,00 
 
 
Requisitos: Deve apresentar somente a Proposta no SICONV por meio de preenchimento das abas 
“Dados, Programas, Anexos e Projeto Básico /Termo de Referência”, sendo que, o Plano de 
Trabalho que é composto pelas abas “Cronograma Físico, Cronograma de Desembolso e Plano de 
Aplicação Detalhado” somente deverá ser preenchido após aprovação do Projeto Básico e / ou 
Termo de Referência, conforme o objeto exigir e informações abaixo: 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
DIRETRIZES PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS 2011 

 
PROGRAMA 1078- NACIONAL DE ACESSIBILIDADE  

1) Descrição da Ação : CAPACITAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE TÉCNICOS E AGENTES 

SOCIAIS EM ACESSIBILIDADE. 

Objetivos: 

 
• Capacitação e atualização de profissionais de diferentes áreas de atuação sobre os processos que 

envolvem a formulação de políticas públicas de acessibilidade, bem como qualificar o trabalho 
desenvolvido por essas pessoas na suas respectivas áreas evitando abordagens equivocadas 
priorizando o seguinte público alvo: 

o engenheiros e arquitetos e similares, profissionais das áreas de informação e 
comunicação,  estudiosos, gestores públicos e privados, pesquisadores, operadores do 
direito, lideranças comunitárias e pessoas com deficiência para atuação na área de 
promoção de direitos das pessoas com deficiência, promover o acesso à legislação 
brasileira, em especial à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da 
ONU e seu Protocolo Facultativo, ao Decreto 5296/2004, – documentos podem ser 
acessados em www.direitoshumanos.gov.br -  Pessoas com Deficiência 

 

Programa Atende a: 
x� Administração Pública Estadual ou do Distrito Federal 
x� Administração Pública Municipal 
x� Entidade privada sem fins Lucrativos 
x� Organização da Sociedade Civil de Interesse Público-OSCIP 
 
Critérios de Seleção:  

Técnicos:   
 
• Consonância do projeto com os princípios estabelecidos na Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência da ONU e seu Protocolo Facultativo (Decreto Legislativo no. 186/2008 
e Decreto no. 6.949/2009) e com a Política de Direitos Humanos, com ênfase na Educação em 
Direitos Humanos- Documento pode ser acessado em  www.direitoshumanos.gov.br -  Pessoas 
com Deficiência . Além disso, que estejam também em sintonia com outras normas vigentes, em 
especial Decretos nº 3.298/1999, e nº 5296/2004, e à Portaria 151/2007; 

• Projetos que demonstrem a transversalidade do tema com as demais políticas temáticas e 
articulações intersetoriais e que contemplem na programação discussão específica sobre a 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU e seu Protocolo Facultativo 

• Projetos que indiquem otimização na aplicação dos recursos de forma a beneficiar maior número 
de pessoas 

• Destaque para Ambientes acessíveis considerando as Normas Técnicas de Acessibilidade, da 
ABNT ( podem ser acessadas em www.direitoshumanos.gov.br – Pessoas com Deficiência  

• Indicativo da existência de Pessoal capacitado para a multiplicação dos conceitos atuais de 
desenho universal e no atendimento às especificidades das pessoas com deficiência 

• Disponibilizar Material didático em formato acessível (que deverá ser submetido 
previamente a SNPD) 



• Ajudas técnicas compatíveis com as atividades propostas no Projeto e com o público alvo 
(produtos, instrumentos, equipamentos e tecnologia adaptados, material audiovisual legendado, 
com janela para intérpretes de libras, material impresso em Braille ou em meio digital acessível, 
publicação de material em caracteres ampliados, disponibilizar telefones públicos acessíveis), 
  

Exemplos de recursos de acessibilidade: Intérpretes de 
Libras guia intérprete, janela de Libras,  legenda em tempo 
real, impressora Braille, material com caracteres ampliados 
na fonte Arial 24, softwares leitores de tela, sintetizadores 
de voz etc... 

 
• Prévia aprovação do projeto pelo Conselho de Políticas Públicas da pessoa com deficiência, 

na falta da existência do conselho local, submeter ao Conselho de Assistência Social; 
• Capacidade técnica e administrativa da instituição para executar o projeto, devendo o proponente 

apresentar a relação dos recursos humanos da instituição que atuarão diretamente no 
desenvolvimento do projeto em questão e outras informações relacionadas à infra-estrutura física 
da instituição. 

• Projetos de Instituições Privadas sem fins lucrativos, estando em pleno funcionamento e atuando 

de conformidade com as suas finalidades estatutárias, dentre elas a inclusão, promoção da 

integração ao mercado de trabalho, habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a 

promoção de sua integração à vida familiar; 
• Projetos de abrangência nacional, regional, prioritariamente das regiões Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste; que envolvam ações transversais – temas e esferas de governo – sociedade civil e 
conselhos de direito. 

• Projetos oriundos das cidades Sede da Copa 2014 e Olimpíadas/Paraolimpíadas 2016; 
• Ter capacidade de formação de parcerias com outras entidades públicas, privadas ou da 

sociedade civil para a execução do projeto; 
• Justificativa da necessidade ou não da locação do espaço para realização do objeto; 
• Os valores solicitados para capacitação, no projeto, deve levar em conta o custo benefício (valor 

do projeto/número de pessoas a serem capacitadas). 
• Disponibilizar os serviços de tradutores e intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 

para pessoas surdas ou com deficiência auditiva; 

• Projetos cujo conteúdo programático possa ser multiplicado; 
• Relatório resumido das atividades já desenvolvidas pelo proponente, por meio de outros 

convênios com o Governo Federal. 
• Projetos de capacitação, realizados por meio de seminários, congressos, simpósios etc, com no 

mínimo três dias de duração; 
• Projetos de capacitação por meio de cursos com duração mínima de 240 h/a; 
• Apresentação do layout do material de divulgação ou edição de cartilhas referente ao objeto do 

projeto;  
 

Despesas em custeio: 
Estado R$ 500.000,00 
Município R$ 500.000,00 
Entidade Privada Sem Fins Lucrativos R$350.000,00 

 
O valor mínimo de cada projeto oriundo de Estado e Município será de R$ 100.000,00 (cem 
mil reais), estabelecidos pelo Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, alterado pelo Decreto nº 
6.428 de 14 de abril de 2008. 
 

 



2- Descrição da Ação : APOIO A ESTUDOS E PESQUISAS RELATIVOS À PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA 

 
Objetivos: 
• Promover, executar, acompanhar e apoiar levantamentos, estudos e pesquisas voltadas para as 

questões da acessibilidade das pessoas com deficiência, bem como documentar e publicar 
resultados relevantes; 

• Diagnóstico sobre as condições de acessibilidade física, na comunicação, informação; 
• Estudos e pesquisas que contribuam para a formulação e compreensão dos novos paradigmas de 

inclusão da pessoa com deficiência; 
• Pesquisas sobre as condições de acessibilidade nos serviços de turismo, cultura, esportes, 

comércio, saúde, transportes nas cidades sede da copa 2014, Olimpíadas e Paraolimpíadas 2016; 
• Publicação de resultados em formatos acessíveis (impresso e digital); 
• Documentários sobre as condições regionais de acessibilidade. 
 
Programa Atende a:  
x� Entidade privada sem fins Lucrativos 
x� Organização da Sociedade Civil de Interesse Público-OSCIP 
 
Critérios de Seleção:  
 
Técnicos: 
• Capacidade física, técnica e institucional para desenvolver as atividades propostas, devendo o 

proponente apresentar a relação dos recursos humanos da instituição que atuarão diretamente no 
desenvolvimento do projeto em questão; 

• Contratação de recursos humanos capacitados para atendimento ao público alvo e as 
características específicas da pesquisa e/ou estudo 

• Sintonia da pesquisa e/ou estudo com a Política de Inclusão da Pessoa com Deficiência e com o 
Plano Nacional de Direitos Humanos. 

• Caracterização quantitativa e qualitativa do público-alvo a ser atendido com os resultados 
obtidos 

• Relevância do estudo e/ou pesquisa frente ao contexto regional 
• Projetos cujo objeto estejam relacionados às cidades Sede da Copa 2014 e 

Olimpíadas/Paraolimpíadas 2016; 
• Demonstração das estratégias de continuidade e utilização dos resultados obtidos com o projeto.  
• Publicação de resultados em formatos acessíveis - impresso e digital 

Despesa de Custeio: 
Entidade Privada Sem Fins Lucrativos R$ 300.000,00 
 
Requisitos: Deve apresentar somente a Proposta no SICONV por meio de preenchimento das abas 
“Dados, Programas, Anexos e Projeto Básico /Termo de Referência”, sendo que, o Plano de 
Trabalho que é composto pelas abas “Cronograma Físico, Cronograma de Desembolso e Plano de 
Aplicação Detalhado” somente deverá ser preenchido após aprovação do Projeto Básico e / ou 
Termo de Referência, conforme o objeto exigir e informações abaixo: 
 

 
DIRETRIZES PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS 2011 

 

1086- PROGRAMA PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DE PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA 

Descrição da Ação: APOIO À IMPLANTAÇÃO DE CONSELHOS DE DIREITOS DAS 



PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM ESTADOS E MUNICÍPIOS  
 
Objetivo da ação: Apoio técnico e financeiro para o fortalecimento da infra-estrutura dos Conselhos 
de Direitos das Pessoas com Deficiência em Estados e Municípios, visando uma maior participação 
no desenvolvimento das políticas locais, contemplado despesas para aquisição de equipamentos e 
capacitação de conselheiros conforme orientações aprovadas pela Comissão de Articulação de 
Conselhos do CONADE. 
 
Programa Atende a: 
 
x□ Administração Pública Estadual ou do Distrito Federal 
x□ Administração Pública Municipal 
 
Critérios de Seleção: 
 
Técnicos: 
 
• Sintonia com as Diretrizes para a Criação de Conselhos Estaduais e Municipais de Direitos da 

Pessoa com Deficiências estabelecidas pelo CONADE.  
• Consonância do projeto com a Política de Direitos Humanos com ênfase na Educação em 

Direitos Humanos e com os princípios estabelecidos na Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência da ONU e seu Protocolo Facultativo (Decreto Legislativo no. 186/2008 e 
Decreto no. 6.949/2009) – Documento pode ser acessado em  www.direitoshumanos.gov.br -  
Pessoas com Deficiência  

• Projetos que demonstrem a transversalidade do tema com as demais políticas temáticas e 
articulações intersetoriais; 

• Garantia da participação de outros conselhos de direitos nas ações propostas; 
• Material didático em formato acessível; 
• Ambiente acessível considerando as Normas Técnicas de Acessibilidade,  da ABNT ( podem ser 

acessadas em www.direitoshumanos.gov.br – Pessoas com Deficiência; 
• Ajudas técnicas compatíveis com as atividades propostas no Projeto e com o público alvo. ( Ex. 

Intérpretes de Libras,  guia intérprete, legenda em tempo real, impressora Braille, softwares 
leitores de tela, sintetizadores de voz etc... 

• Indicativo da existência de Pessoal capacitado no atendimento às especificidades das pessoas 
com deficiência. 

 
Objetivos:  
 
Apresentação dos documentos digitalizados no SICONV:  
• Apresentação da proposta conforme modelo de Projeto Técnico disponível no site 

www.direitoshumanos.gov.br , no tópico editais da SDH/PR;  
• Lei de criação do Conselho; 
• Ata das 2 (duas) últimas reuniões ordinárias do conselho; 
• Ata informando que o projeto é de conhecimento da plenária do conselho; 
• Apresentar estimativa de preços dos equipamentos a serem adquiridos pelo conselho; 
• Indicar 2 (dois) responsáveis pelo acompanhamento da execução, sendo 1 (um) do conselho e 1 

do órgão gestor  ao qual o mesmo  esteja vinculado  
• Declaração de Contrapartida  de acordo com a legislação vigente ( informada no Edital Geral da 

SDH) 
Estados 
custeio R$   80.000,00 
equipamentos R$ 120.000,00 

 
Municípios 
custeio R$ 120.000,00 
equipamentos R$ 180.000,00 



  
Cada projeto apresentado deverá seguir os seguintes tetos para cada uma das rubricas: 
 
Custeio (ações de capacitação de conselheiros )                     R$   40.000,00 
Equipamentos ( de acordo com a lista ao final deste anexo ) -R$   60.000,00 
 
Total por Projeto                                                                         R$100.000,00(*) 
 
(*) (Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, alterado pelo Decreto nº 6.428 de 14 de abril de 
2008). 
 

 
SUGESTÕES DE EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS  

 
ESPECIFICAÇÃO 

Um micro computador com a seguinte configuração básica 

 MB Asus P5KPL-AM LX2/BR (LGA775)  

Intel Core 2 Duo E7500 2.93GHz/1066/3MB LGA775  

Memória de 2GB DDR2  

Kit Barebone GA049 c/Fonte /Teclado/Mouse  

Gravadora DVD  SH-S223 SATA - Preta  

Hard Disk 1 500gb Sata II   

VGA PCI-e GeForce 8400GS ECS 512MB DDR2 VGA/DVI (LP)  

Monitor LCD Wide 20.1’’    
Impressora 
Projetor  multimídia 
Aparelho DVD 
Televisão 42 polegadas 
filmadora 
Máquina fotográfica digital 
No break 
Ar condicionado 
Mesa para computador 
Cadeira para digitador 
Scanner com software OCR ( converte imagem em texto ) 
Equipamento para leitura de documentos impressos, sem necessidade de ligação com computador 
(leitor autônomo), que possibilite a ligação com linhas Braille e possa ser controlada por esta 
através de conexão USB. Que possibilite também o armazenamento de no mínino 400.000 páginas. 
Que possa gravar arquivos MP3, WAV. Que possa ser ligado em rede, sempre de forma autônoma. 
Que possibilite a leitura de código de barra. Que tenha pelo menos 02 portas UBS. Com voz em 
português do Brasil, tanto para a leitura dos textos, quanto para a utilização dos comandos de 
operação. 
Linha Braille, de 40 celas ativadas eletricamente, com teclas de comando para operação, com 
possibilidade de ligação e gerenciamento junto a leitor autônomo.  Com possibilidade de bluetooth 
(sem fios), USB e serial. Manual em português. 
Impressora Braille para formulário contínuo, interponto (impressão nos dois lados)  com 
velocidade mínima de 90 CPS, com ligação USB. rede e serial, comandos em  Braille no painel e 
em áudio (português). 
Ampliador eletrônico, com recursos de auto-contraste e ampliação maior do que 40 x. 

 
 
Requisitos: Deve apresentar somente a Proposta no SICONV por meio de preenchimento das abas 
“Dados, Programas, Anexos e Projeto Básico /Termo de Referência”, sendo que, o Plano de 
Trabalho que é composto pelas abas “Cronograma Físico, Cronograma de Desembolso e Plano de 
Aplicação Detalhado” somente deverá ser preenchido após aprovação do Projeto Básico e / ou 
Termo de Referência, conforme o objeto exigir e informações abaixo: 


