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INFORMAÇÕES SOBRE O REGRAMENTO DO PROGRAMA: 
 

NOME DO PROGRAMA:  

“Proteção à vida, fortalecimento da família, promoção e defesa dos direitos humanos para 

todos” 
 

CÓDIGO DO PROGRAMA NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2022: 

PROGRAMA 5034  

Ação Orçamentária – Operações Especiais – 00SN – Apoio à Implementação da Casa da 

Mulher Brasileira e de Centros de Atendimento às Mulheres - Nacional 

 

GESTOR:  

• Secretária Nacional de Políticas para Mulheres – SNPM: 

CNPJ: 2.713.698/0009-68 

 

ORIGEM DOS RECURSOS: LOA 2022 e Contrapartida do Proponente/Convenente 

Qual a classificação deste recurso: 

Código: 44.90.52 e Equipamentos e material permanente; 

Código Gestão: 810012 – Gestão: 00001; 

Código de Recolhimento: 98829-4 – Depósito por devolução de valores. 

 

CONTATO DOS RESPONSÁVEIS NA SNPM:  

• Coordenação Geral do Programa: cgvv@mdh.gov.br 

(61) 2027-3672/ 2027-3666/ 2027-3668/2027-3681 

 

PORTARIA / REGRAMENTO OPERACIONAL APLICÁVEL: 

• Portaria interministerial ME/CGU nº 558/2019 de 10 de outubro de 2018; 

• Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424, de 30 de dezembro de 2016 e alterações 

– regulamenta as transferências voluntárias; 

• Instrução Normativa MP nº 2, de 24 de janeiro de 2018, e suas alterações; 

• Decreto nº6.170 de 25 de julho de 2007; 

• Decreto nº10.112 de 12 de novembro de 2019. 

 

1. ENTENDENDO O PROGRAMA - Ação orçamentária 00SN 

 

1.1. O que é? (Objetivo) 

 

1.1.1. O Programa Mulher Segura e Protegida se caracteriza por um conjunto de ações 

estratégicas para qualificação, humanização e promoção da integração dos diversos 

serviços públicos existentes para atendimento às mulheres em situação de violência, 

mailto:cgvv@mdh.gov.br
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articulando-os nos âmbitos sócio assistencial, psicossocial, da saúde, da segurança 

pública, da justiça e promoção da autonomia econômica, em atendimento ao disposto no 

artigo 8º da Lei Maria da Penha – Lei 11.340/2006. 

 

1.1.2.  Conforme consta no decreto nº 10.112, de 12 de novembro de 2019, o programa 

comporta cinco estratégias de ação: 

 

I - Implementação de unidades da Casa da Mulher Brasileira, espaços 

públicos onde se concentram os principais serviços especializados e 

multidisciplinares da rede de atendimento às mulheres em situação de 

violência, de acordo com as tipologias e as diretrizes estabelecidas pela 

Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres do Ministério da Mulher, 

da Família e dos Direitos Humanos, inclusive em regiões de fronteira, em 

cujas unidades são prestados também serviços especializados de 

enfrentamento ao tráfico de mulheres e situações de vulnerabilidade 

decorrentes do fenômeno migratório; 

 

II - Integração dos sistemas de dados das unidades da Casa da Mulher Brasileira 

com a Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180; 

 

III - Implementação de ações articuladas para organização, integração e 

humanização do atendimento às vítimas de violência sexual e outras situações de 

vulnerabilidade, considerado o contexto familiar e social das mulheres; 

 

IV - Implementação de unidades móveis para atendimento das mulheres vítimas 

de violência fora dos espaços urbanos; e 

 

V - Execução de ações e promoção de campanhas continuadas de conscientização 

destinadas à prevenção da violência contra a mulher. 

 

1.1.3. A ação central do Programa, que permite o acesso das mulheres em situação de 

violência a sistema estratégico de serviços públicos, é a implantação da Casa da Mulher 

Brasileira, cuja essência consiste em equipamento público que pode reunir, em um mesmo 

espaço físico, diferentes parceiros, com o objetivo de promover atendimento integral e 

humanizado. 

 

1.1.4. É de suma importância que existam serviços já implantados da rede de 

atendimento/enfrentamento à violência contra as mulheres em funcionamento na 

localidade onde se pretende implementar a Casa. 
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1.1.5. Essa diretriz refere-se ao modelo de transferência de recursos (convênio) do 

Governo Federal para os Governos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

para a IMPLEMENTAÇÃO (equipagem e/ou custeio) da Casa da Mulher Brasileira em 

imóveis já existentes.  

 

1.1.6. A SNPM desenvolveu três modelos, abaixo detalhados, para a implementação da 

Casa da Mulher Brasileira, que devem ser usados como base para a proposta do plano de 

trabalho do convênio, na modalidade implantação. 

 

1.1.7. Salienta-se que todos os modelos de Casa envolvem o repasse de recursos para 

viabilizar a implementação, por meio de convênio ou instrumento congênere, para a 

aquisição de mobiliário e equipamentos, além de custeio por período definido 

(manutenção), de acordo com essa diretriz. 

 

1.1.8. Cabe esclarecer que o pessoal, inclusive despesas com essa rubrica, que atua 

prestando os atendimentos especializados em cada unidade da Casa da Mulher Brasileira 

é de responsabilidade dos parceiros que prestam o serviço no espaço, conforme Acordo 

de Cooperação a ser firmado entre os partícipes. 

 

1.2. A quem se destina? (Beneficiários que podem solicitar o recurso) 

 

1.2.1. Aos Estados, Municípios e Distrito Federal que assinam o Acordo de 

Cooperação do Programa (documento que compromete os signatários às obrigações e 

atribuições na participação no Programa), ou documento que o substituir. 

 

1.2.2. Para que um município receba o equipamento também necessário atender aos 

seguintes critérios*: 

 

a) Que o município tenha mais de 50.000 ou menos de 1.000.000 de habitantes e atenda 

às duas das condições abaixo: 

 

b.1) tenha comprovada existência de OPM (Organização de Políticas para as 

Mulheres);  

 

b.2) tenha comprovada existência de pelo menos 1 (um) serviço especializado de 

atendimento à mulher vítima de violência, que atenda o município, conforme lista 

abaixo: 

 

a) Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher; 

b) Juizado/Vara Especializado(a) de violência doméstica e familiar; 

c) Promotoria Especializada; 
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d) Defensoria Pública ou Núcleo da Mulher – Especializado(a); 

e) Casa Abrigo; 

f) Centro de Referência de Atendimento às Mulheres – CRAM; 

g) “Patrulha Maria da Penha” ou serviço correspondente; e 

h) Serviço de saúde especializado no atendimento às vítimas de violência sexual. 

 

*Observação: os requisitos supramencionados deverão ser comprovados pelo ente 

federativo interessado a fim de viabilizar a aprovação da proposta pela SNPM, por meio 

documentos oficiais, como atos normativos publicados em imprensa oficial, no ato do 

preenchimento da proposta de convênio. 

 

Como acessar? 

1.2.3. O recebimento de recursos federais pelos Estados, Municípios e Distrito Federal 

é geralmente viabilizado por meio de emendas parlamentares operacionalizadas por   

transferência em convênio ou instrumento congênere, sendo requisito imprescindível a 

assinatura ao Acordo de Cooperação do Programa (ACT - modelo anexo).  

 

1.2.4. O montante a ser transferido depende do valor estimado para o modelo adotado 

no plano de trabalho, da contrapartida oferecida, e da origem dos recursos. 

 

1.2.5. O Acordo de Cooperação deve ser assinado em até 180 dias após a celebração 

do instrumento de transferência de recursos, sendo possível a prorrogação desse prazo 

por uma vez, por período não superior ao original. O prazo total para a formalização do 

Acordo de Cooperação deve estar limitado à validade do instrumento de transferência de 

recurso público para a implementação da Casa da Mulher Brasileira. 

 

1.2.6. O descumprimento do item acima pode ensejar a rescisão do instrumento. O início 

do processo de tramitação para a assinatura deve ser solicitado à SNPM pelo convenente, 

assim que o convênio for assinado. 

 

1.3. Órgãos Gestores/Áreas Gestoras 

 

1.4.1. Nacional: SNPM – Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres do Ministério 

da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos; 

 

1.4.2. Estadual: Secretarias Estaduais responsáveis pelas Políticas para Mulheres ou 

congênere – assumem a responsabilidade pelo acompanhamento do programa no seu 

Estado. 
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1.4.3 Municipal: Secretarias Municipais responsáveis pelas Políticas para Mulheres ou 

congênere – que assumem a responsabilidade pelo acompanhamento do programa no seu 

Município. 

 

1.4. Legislação 

 

1.4.1. DECRETO 10.112/19- Institui o Programa Mulher Segura e Protegida; 

 

1.4.2. PORTARIA INTERMINISTERIAL MP/MF/CGU nº 424/2016 e alterações - 

Estabelece normas para execução do estabelecido no Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 

2007, que dispõe sobre as normas relativas às transferências de recursos da União 

mediante convênios e contratos de repasse, revoga a Portaria Interministerial 

MP/MF/CGU nº 507/MP/MF/CGU, de 24 de novembro de 2011 e dá outras providências; 

 

1.4.3. INSTRUÇÃO NORMATIVA MP Nº 6, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2018 - 

Altera a Instrução Normativa nº 2, de 24 janeiro de 2018, que estabelece regras e diretrizes 

para a execução de contrato de prestação de serviço a ser celebrado entre a União e 

instituições financeiras oficiais federais, para atuação como Mandatárias da União, na 

gestão operacional de contratos de repasse, nos termos do Decreto nº 6.170, de 25 de 

julho de 2007; 

 

1.4.4. INSTRUÇÃO NORMATIVA MP Nº 2, DE 24 DE JANEIRO DE 2018 e 

alterações - Estabelece regras e diretrizes para execução de contrato de prestação de 

serviço a ser celebrado entre a União e instituições financeiras oficiais federais, para 

atuação como Mandatárias da União, na gestão operacional de contratos de repasse, nos 

termos do Decreto 6.170, de 25 de julho de 2007; 

 

1.4.5. DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013 - Estabelece regras e critérios 

para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, 

contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras 

providências; 

 

1.4.6. DECRETO Nº 6.170, DE 25 DE JULHO DE 2007 e alterações. 

 

2. DESCRIÇÃO POR AÇÕES: 

 

2.1.1. AÇÃO ÚNICA  

2.1.1.1. META 1 (Meta obrigatória) – Aquisição de Mobiliário e 

Equipamentos conforme tipologia adotada; 

2.1.1.2. META 2 – Manutenção da Casa da Mulher Brasileira (custeio)* 
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* O recurso de manutenção visa manter os serviços básicos de infraestrutura necessários para o 

funcionamento da casa. 

 

3. COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO 

 

3.1. O investimento do Governo Federal 

3.1.1. O Governo Federal fornece o Programa de Necessidades, que é descrição dos 

ambientes essenciais para funcionamento de cada modelo da Casa da Mulher Brasileira a 

ser implementado, que será aplicado conforme esta diretriz programática. 

 

3.1.2. Os recursos federais podem ser aplicados nos seguintes itens, desde que atendidos 

os requisitos e limites da PORTARIA INTERMINISTERIAL ME/CGU nº 424/2016: 

 

a) Aquisição de Mobiliário e Equipamentos (móveis e eletroeletrônicos), conforme 

tipologia adotada, listagem e especificações fornecidas pela SNPM (ver abaixo). 

 

b) Custeio da Casa da Mulher Brasileira: 

b.1) O recurso para custeio/manutenção é aplicável por até dois anos, conforme a 

disponibilidade orçamentária do instrumento de transferência do recurso público;  

 

b.2) O uso do recurso financeiro para custeio/manutenção será permitido apenas para 

prestação dos serviços listados abaixo, sendo vedada a inclusão, no plano de aplicação 

detalhado, de itens de despesa relacionados a bens de consumo. É permitida a inclusão 

dos insumos necessários no contrato de prestação de serviço, caso se mostre viável; 

  

     b.2.1) Serviços possíveis de contratação:  

 

Tipologia A: água; luz; comunicação (telefonia e internet), locação de veículo (com 

ou sem motorista); limpeza; vigilante; informática; copa; recepcionista; telefonista; 

 

Tipologia B/C: água; luz; comunicação (telefonia e internet), locação de veículo (com 

ou sem motorista); limpeza e vigilante;  

 

b.3) O material de consumo e demais serviços necessários devem ser custeados pelo 

ente responsável pela prestação dos serviços ofertados pela CMB e/ou seus 

parceiros, sendo possível o aproveitamento de contratos vigentes, conforme 

legislação local ou regional. 

 

3.2. O investimento do Governo Federal não poderá ser aplicado* em: 

a) aquisição de imóveis;  

b) projetos para adaptação do local; 
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c) reforma das instalações; 

d) urbanização de ruas ou acessos à edificação;  

e) obras de concessionárias de serviços públicos para fornecimento de serviço à 

edificação;  

f) pagamentos de taxas e emolumentos; 

g) remuneração de pessoal efetivo dos órgãos que prestam serviços na CMB. 

 

*Observação: Os investimentos listados acima, caso necessários, poderão ser pagos como contrapartida 

financeira pelos Proponentes/Convenentes. 

 

3.3. Cronograma de Desembolso: 

  

3.3.1. Caso a proposta se refira APENAS à equipagem da CMB, restrita à aquisição de 

equipamentos e/ou mobiliário, o cronograma de desembolso seguirá as regras 

estabelecidas pela Portaria Interministerial 424/2016, a qual prevê repasse, 

preferencialmente, em parcela única de recursos públicos até R$ 1.000.000,00 (um 

milhão de reais).  

 

3.3.2. Caso o repasse englobe além da aquisição de equipamentos, o custeio, o 

cronograma de desembolso deverá ser, no mínimo, em duas parcelas, sendo a primeira 

relativa à implantação da CMB, e as demais ao seu custeio, independentemente do valor 

total da proposta. 

 

3.3.3. Nessa hipótese, a liberação da segunda parcela ficará condicionada à efetiva 

implantação da CMB, bem como da formalização do Acordo de Cooperação citado no 

item 1.2.5. 

 

4. DEFINIÇÃO DO MODELO A SER APLICADO  

 

São indicados os parâmetros abaixo para definição do modelo do serviço a ser adotado e, 

consequentemente, o do valor do investimento a ser pleiteado: 

 

Unidade 

Administrativa 

Número de 

Habitantes 

Modelo da 

CMB a 

implantar 

Investimento 

máximo 

previsto na 

equipagem 

Área Útil 

Mínima 
(metros 

quadrados) 

Capital/Município 
Entre 1.000.000 e 

500.000 Habitantes 
A R$ 1.050.000,00 1.200 M²  

Município 
Entre 500.000 e 

100.000 Habitantes 
B R$ 550.000,00 270 M²  

Município 
Entre 100.000 e 

50.000 Habitantes 
C R$ 180.000,00 160 M² 
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Os valores de custeio serão definidos e avaliados conforme a tipologia aplicada, a disponibilidade de 

recursos, inclusive os advindos de emendas parlamentares, e disponibilidade orçamentária da SNPM. 

 

5. EXIGÊNCIAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS 

 

5.1. EDIFICAÇÕES*: 

Para a definição da metragem (área útil) das edificações a serem utilizadas para a 

implantação, deve-se adotar os critérios da tabela do item 4, acima. 

5.1.1. Além da metragem, todos os imóveis devem atender aos seguintes critérios: 

 

a) O imóvel deve ser próprio ou cedido por uma das instituições participantes do Acordo 

de Cooperação do Programa e, para comprovação, devem ser apresentadas 

matrículas do Registro de Imóveis, ou outros documentos que contenham essas 

informações de cadastro imobiliário comprovando a posse ou propriedade;  

b) O imóvel deve estar localizado em zoneamento que permita a implantação da Casa da 

Mulher Brasileira, devidamente comprovada por meio de certidão de uso e ocupação 

do solo ou documentação correspondente; 

c) Todo o imóvel, ou, no mínimo, todas as áreas de atendimento ao público deverão 

atender aos normativos de acessibilidade – NBR 9050;  

d) O imóvel deve localizar-se: 

i. em região da cidade de média ou alta densidade demográfica, cujo acesso ou 

endereço não represente risco para as mulheres em situação de violência ou 

para o pessoal operacional;  

ii. em região com oferta variada de meios de transporte - mobilidade urbana; 

iii. em região não alagável ou de várzea. 

 

5.1.2. Os itens “b”, “c” e “d (iii)”, esses poderão ser atestados por meio de declaração 

da autoridade competente do proponente. 

 

5.1.3. Quanto aos itens “d” (i) e (ii), esses poderão ser atestados por meio de declaração 

do Organismo de Políticas para Mulheres (“OPM”) do Proponente. 

 

5.1.4. No que se refere ao imóvel, é desejável que tenha proximidade de localização com 

outros serviços de referência da Rede de Atendimento às Mulheres, principalmente 

serviços de saúde, segurança pública ou sócio assistencial, ou com outros serviços 

públicos. 

 

5.1.5. Para a instalação dos Modelos “B” e “C”, poderão ser admitidos imóveis em áreas 

rurais, desde que fique comprovada a existência de acesso público ao local e existência 

de infraestrutura mínima para abastecimento de água potável, escoamento de esgoto, 
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coleta de lixo, iluminação pública e telefonia (essas condições podem ser atestadas por 

declaração da autoridade competente do proponente sobre atendimentos aos requisitos).  

 

*Observação: A análise quanto ao preenchimento dos requisitos elencados no item 5 será 

realizada pela SNPM quando do registro da proposta. 

 

5.2. PROPOSTA:  

As propostas devem conter as seguintes informações: 

a) atendimento aos itens dessas diretrizes; 

b) caracterização da proposta em atendimento aos artigos 14 e 15, da PORTARIA 

INTERMINISTERIAL MP/MF/CGU nº 424, de 30 de dezembro de 2016 e 

alterações; 

c) informações sobre os serviços que serão prestados, horários, número de servidores 

de cada órgão que vai atuar no atendimento ao público; 

d) caracterização do problema e justificativa para a implantação do equipamento, 

preferencialmente com dados que embasem a solicitação. 

 

5.3. AMBIENTAÇÃO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS: 

Para cada um dos modelos será fornecido, no anexo, o programa de necessidades, 

documento que orienta a escolha dos imóveis conforme a área útil, e sua forma de 

ocupação. Também será fornecida a listagem e especificação dos equipamentos a ser 

adquirida para cada modelo. As especificações encontram-se disponíveis nos anexos 

destas diretrizes. 

 

6. ANEXOS – PARA OS ANEXOS ENTRE NO LINK, ATENÇÃO A 

MODALIDADE PARA ACESSAR CORRETAMENTE OS ARQUIVOS DO  

MODELO CORRETO: 

 

https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/politicas-para-

mulheres/diretrizes-sobre-a-casa-da-mulher-brasileira 

 

6.1. Programa de necessidades (ambientes necessários para cada Modelo) 

a) Modelo A; 

b) Modelo B; 

c) Modelo C: 

 

6.2. Planilha de Mobiliário e Equipamentos  

a) Modelo A; 

b) Modelo B; 

c) Modelo C: 

 

https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/politicas-para-mulheres/diretrizes-sobre-a-casa-da-mulher-brasileira
https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/politicas-para-mulheres/diretrizes-sobre-a-casa-da-mulher-brasileira


 

 
Ministério da Mulher, da Família e dos Diretos Humanos 

Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres 

Departamento de Políticas de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres 
SBS -Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco H, Lote 8  

CEP: 70.070-120 - Brasília 
 Telefone: (61) 2027 - 3672 

11 

ABRIL/2022 

6.3. Especificações de Mobiliário e equipamentos  

 

* As impressoras não serão especificadas. Este equipamento poderá ser disponibilizado 

como parte de contrato de “outsourcing”, que poderá vir a ser incluído na verba de custeio, 

se for o caso. 

 


