
ANEXO I À RESOLUÇÃO Nº 01, DE 11 DE JULHO DE 2018 

SECRETARIA NACIONAL DE CIDADANIA - SNC 

PLANEJAMENTO – BIÊNIO 2017/2018  

 

RELATÓRIO DE REVISÃO E AJUSTES DO PLANEJAMENTO 

1. OBJETIVO 

 

O Planejamento da Secretaria Nacional de Cidadania para o biênio 2017-2018 foi 

aprovado em junho de 2017 e publicado pela Portaria nº 24, de 05 de outubro de 2017. 

Conforme previsto do 4º ao 7º artigo desta Portaria, este relatório tem por finalidade 

apresentar as ações corretivas e ajustes realizados no Planejamento, com vistas à 

exequibilidade e implementação dos objetivos estabelecidos, bem como ao efetivo 

cumprimento das ações previstas, garantindo-se a eficácia e eficiência do processo.  

2. INTRODUÇÃO 
 

O processo de elaboração do Planejamento da SNC se iniciou em dezembro de 

2016, quando os dirigentes, juntamente com seus coordenadores, realizaram uma análise 

de cenário de suas respectivas áreas, a fim de propor projetos estratégicos que focassem 

em entregas a serem realizadas até dezembro de 2018. O Planejamento foi estruturado de 

maneira a declarar a Visão de Futuro da Secretaria, a partir de um alinhamento de quais 

deveriam ser seus objetivos estratégicos, respectivos resultados esperados e projetos 

estratégicos a serem implementados entre os anos de 2017 e 2018.  

Após o trabalho interno à SNC, foi realizada oficina, em parceria com a ENAP, que 

propiciou um espaço para o resgate das principais conquistas e desafios da Secretaria nos 

últimos 20 anos e um alinhamento em torno de objetivos, resultados e projetos a serem 

executados no biênio. O ambiente de reflexão, diálogo e construção coletiva foi 

estruturado de forma a possibilitar a participação dos diversos atores na elaboração dos 

resultados da Oficina: Secretária, Dirigentes e Coordenadores-Gerais. 

Após a Oficina, o Plano foi detalhado e validado no Comitê de Coordenação, 

Planejamento e Orçamento - CCP, instância de governança da Secretaria Nacional de 

Cidadania – SNC responsável pela elaboração, coordenação e monitoramento do Plano, 

composto pelos dirigentes da Secretaria Nacional de Cidadania e presidido pelo 

Secretário-Adjunto de Cidadania. Por fim, o Planejamento desta Secretaria foi 

formalmente aprovado por meio da Portaria nº 24, de 05 de outubro de 2017.  



Conforme preceitua o Art. 6º da Portaria nº 24, de 05 de outubro de 2017, “o 

Planejamento poderá ser reviso semestralmente ou por ocasião de alterações na estrutura 

da Secretaria que impliquem modificações em suas competências”. Ademais, de acordo 

com o Art. 7º, o Comitê de Coordenação, Planejamento e Governança – CCP, instituído 

por meio da Portaria nº 69, de 15 de setembro de 2017, é a instância responsável “pela 

coordenação das ações afetas à consecução e ao monitoramento do Planejamento, bem 

como pelos ajustes que se fizerem necessários ao longo do biênio com vistas à 

exequibilidade e à implementação do Planejamento”.  

Dessa forma, a efetiva alteração do Planejamento apenas é realizada após análise e 

aprovação prévia do CCP. Em vista disso, em 30 de Janeiro de 2018, o Comitê iniciou a 

revisão do Planejamento a partir da apresentação do processo de ajuste na 11ª Reunião 

do CCP. Na sequência, os responsáveis pelas atividades ficaram incumbidos de avaliar a 

necessidade de excluir ou incluir novas atividades, rever prazos estabelecidos e entregas 

previstas; tendo em vista realizar os ajustes necessários à sua implementação. 

Na 12ª Reunião do CCP, ocorrida em Fevereiro de 2018, iniciou-se a deliberação 

acerca das modificações propostas, no entanto, em razão da necessidade de mais tempo 

de discussão, reunião específica foi sugerida e acatada, a qual ocorreu no dia 19 de Março 

de 2018. Entretanto, alguns pontos ficaram pendentes de deliberação, os quais tiveram 

sua discussão concluída na 13ª Reunião do CCP, ocorrida em 23 de Março de 2018. Por 

fim, em razão de alterações internas na estrutura da Secretaria ao longo do semestre, até 

o final de Junho de 2018, algumas atividades careceram de revisão. Por conseguinte, a 

natureza de todos os ajustes que se fizeram necessários no Planejamento do Biênio 2017-

2018 desta Secretaria, bem como as suas respectivas justificativas estão dispostas a 

seguir, neste Relatório de Ajustes do Planejamento.



3. BALANÇO DOS AJUSTES NO PLANEJAMENTO 

OBJETIVO 1 - Implementar políticas de proteção e defesa dos Direitos Humanos transversalizadas, de forma interinstitucional, 

interfederativa e intergovernamental, com enfoque nas mais graves violações. 

 

PROJETO 1 – Aprimorar a Institucionalidade e Gestão dos Programas de Proteção. 

Atividade 1.3 - Capacitar gestores e executores dos programas em relação aos novos marcos legais, aos fluxos estabelecidos para formalização, monitoramento e prestação 

de contas, em relação às metodologias do PROVITA.  

Natureza do 

Ajuste 
Inicial Atual Justificativa 

Descrição 

Atividade 

Capacitar gestores e executores 

dos programas em relação aos 

novos marcos legais, aos fluxos 

estabelecidos para formalização, 

monitoramento e prestação de 

contas, em relação às 

metodologias do PROVITA. 

Capacitar gestores e executores dos programas em relação aos 

novos marcos legais, aos fluxos estabelecidos para 

formalização, monitoramento e prestação de contas, em relação 

às metodologias do PROVITA, ampliando a visita do 

monitoramento do sistema PROVITA para contemplar os 

aspectos operacionais da execução e implementação da 

proteção. 

Em razão de ausência de recursos financeiros para 

atividades de formação constante com nossos 

parceiros, indicamos que a realização do 

monitoramento do PROVITA, que possui agenda 

dinamizada por sua Câmara Técnica, possa assumir 

esse papel no sentido de manter processos constantes 

de formação e assim, executarmos a proposta.  

 

 

Atividade 1.5 - Formalizar Comissão com participação de estados, entidades executoras e outros órgãos para estudo e proposição de aperfeiçoamento legislativo para os 

programas de proteção a pessoas ameaçadas, quanto aos seus fluxos, procedimentos, pactuação e instrumento de transferência de recursos. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Data de Término Nov/2017 Dez/2018 
Verificou-se que não houve avanço nas tratativas, o que inviabilizou o cumprimento do prazo estabelecido 

anteriormente. 



 

Atividade 1.6 - Manter em funcionamento as instâncias de participação social do PROVITA - Programa de Proteção à Vítimas e Testemunhas Ameaçadas, tais como Colégio 

de Presidentes, Câmara Técnica e Fórum Permanente. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Data de Término Dez/2017 Dez/2018 Verificou-se que se tratava de uma atividade contínua que não se encerraria em 2017. 

 

PROJETO 2 – Fortalecer o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. 

Atividade 2.2 - Articular a adesão ao Pacto. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Entrega Prevista  10 estados pactuados 5 estados pactuados 

A CGCTVI avaliou a necessidade da revisão e redução da meta após avaliar  

1) A dificuldade de criar cargos e destacar orçamento para Comitês e Mecanismos,  

2) As alterações na estrutura do MDH,  

3) A limitação de recursos humanos, e  

4) A redução de orçamento para diárias e passagens. 

 

Atividade 2.3 - Estabelecer metodologia de monitoramento da implementação do Pacto. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Data de Término  Dez/17 Abr/18 Sugere-se a readequação do prazo para acomodar essa atividade em relação às outras atividades da CGCTVI. 

 



Atividade 2.4 - Monitorar as adesões ao Pacto e seu cumprimento. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Entrega Prevista  Monitoramento das 10 adesões realizado. Monitoramento das 5 adesões realizado. Alteração em razão da modificação na Atividade 2.2. 

 

Atividade 2.5 - Articular a adesão dos comitês e mecanismos estaduais ao SNPCT. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Entrega Prevista  7 Adesões ao SNPCT 4 Adesões ao SNPCT  Alteração segue a proporcionalidade da modificação na Atividade 2.2. 

 

Atividade 2.6 - Auxiliar os estados a criarem e fortalecerem as instâncias de Prevenção e Combate à Tortura. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Entrega Prevista  Apoio a pelo menos 10 estados Apoio a pelo menos 5 estados Alteração segue a proporcionalidade da modificação na Atividade 2.2.  

 

Atividade 2.7 - Criar, em conjunto com o CNPCT, diretrizes para criação e atuação dos comitês estaduais. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Data de Término  Abr/18 Mai/18 Sugere-se a adequação dos prazos para acomodar os compromissos do Planejamento do CNPCT. 



Atividade 2.10 - Discutir e aprovar o II PAIPCT no CNPCT. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Descrição Atividade 

Discutir e aprovar o 

II PAIPCT no 

CNPCT. 

Apresentação de minuta 

do II PAIPCT ao 

CNPCT. 

A CGCTVI sugere adequação da atividade, tendo em vista a necessidade de maior período para 

discutir a minuta de novo Plano com o CNPCT e com os Comitês e Mecanismos estaduais de 

Prevenção e Combate à Tortura. A contribuição que pode ser feita neste contexto é apresentar 

uma proposta de minuta para ser aperfeiçoada até sua discussão em reunião do CNPCT ampliada, 

sendo assim, sugere-se a discussão e aprovação para o próximo ano. 

Entrega Prevista  II Plano aprovado. 
Minuta de Plano 

apresentada ao CNPCT. 
Ajuste segue a redefinição da atividade e de seu produto final.  

Data de Término Set/18 Dez/18 
A adequação do prazo visa contemplar os atrasos que ocorreram na consultoria e o Planejamento 

do CNPCT. 

 

Atividade 2.12 - Articular e preparar reunião ordinária do SNPCT. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Entrega Prevista  2 Reuniões realizadas. 1 Reunião realizada. 
A CGCTVI avaliou a necessidade da revisão e redução da meta após avaliar as alterações 

na estrutura do MDH, MJ e MESP.  

Data de Início  Ago/17 Mai/18 
Sugere-se a readequação do prazo para acomodar essa atividade em relação às outras 

atividades da CGCTVI.  

Data de Término Dez/18 Jun/18 
 Sugere-se a readequação do prazo para acomodar essa atividade em relação às outras 

atividades da CGCTVI.  

 



Atividade 2.13 - Organizar reuniões ordinárias e extraordinárias do CNPCT, bem como exercer atividades de secretariado executivo. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Descrição Atividade 

 Organizar reuniões ordinárias e 

extraordinárias do CNPCT, bem 

como exercer atividades de 

secretariado executivo. 

 Organizar reuniões ordinárias do 

CNPCT, bem como exercer 

atividades de secretariado executivo. 

Retirou-se o termo “extraordinário”, pois a atividade passou a ter como 

foco as reuniões ordinárias. 

Entrega Prevista  9 Reuniões  realizadas. 10 Reuniões realizadas. 

O número de "Entregas" foi ajustado em razão da obrigação legal de 

realização de Reuniões Plenárias Ordinárias (RPOs), ao menos uma vez 

por bimestre. Portanto, considerando até o inicio do planejamento 

somente haviam sido realizadas 2 RPOs, restando 4 RPOs a serem 

realizadas em 2017, mas 6 RPOs que devem ser obrigatoriamente 

realizadas até dez/2018, chegamos ao total de 10 RPOs no período que 

compreende o planejamento. 

 

Atividade 2.14 - Articular reunião técnica sobre Protocolo de Istambul para auxiliar na sua difusão. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Descrição Atividade 

Articular reunião técnica 

sobre Protocolo de 

Istambul para auxiliar na 

sua difusão. 

Contratação de consultoria para 

produzir material para explicar o 

Protocolo de Istambul e o 

Protocolo Brasileiro para 

sociedade civil e difundir suas 

orientações. 

A CGCTVI avaliou a necessidade da revisão e redução da meta após avaliar  

1) As alterações na estrutura do MJ e MESP, na medida em que é necessário 

envolvimento da SENASP na articulação com os peritos,  

2) A redução de orçamento para diárias e passagens. Sugere-se outra atividade via 

consultoria técnica para produção de material que contempla demandas 

internacionais e da sociedade civil. 



Data de Início  Jun/18 Abr/18 
Sugere-se a readequação do prazo para acomodar essa atividade em relação às 

outras atividades da CGCTVI. 

Data de Término Dez/18 Jul/18 
Sugere-se a readequação do prazo para acomodar essa atividade em relação às 

outras atividades da CGCTVI.  

Entrega Prevista  Reunião realizada. Consultoria realizada. Ajuste segue a redefinição da atividade e de seu produto final.  

 

INCLUSÃO DE ATIVIDADE 

Atividade 2.15 - Realização do III Encontro Nacional de Comitês e Mecanismos de Prevenção e Combate à Tortura. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Descrição Atividade  -  

Realização do III Encontro 

Nacional de Comitês e 

Mecanismos de Prevenção e 

Combate à Tortura.  

A CGCTVI sugere a organização deste evento na medida em que há demanda dos Comitês e 

Mecanismos de Prevenção e Combate à Tortura para troca de experiências, o MNPCT estava 

organizando evento para divulgar seus trabalhos e o CNPCT entende que a articulação de Comitês e 

Mecanismos é importante. 

Data de Início   -  Mai/18 Definição de Prazos. 

Data de Término  -  Set/18 Definição de Prazos. 

Entrega Prevista   -  Evento realizado. Definição de Entregas. 

 

 

 



PROJETO 3 - Implementar o Pacto Federativo para Erradicação do Trabalho Escravo. 

Atividade 3.1 - Articular politicamente para a aprovação do substitutivo do PLS 432/2013 que mantém conceito de Trabalho Escravo. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Entrega Prevista  
4 Reuniões de articulação 

realizadas. 

Relatório sobre ações de mobilização e articulações políticas;  

Material para reforçar o conceito de trabalho escravo 

produzido.  

Adequação da entrega para produtos que subsidiem as 

futuras discussões e articulações, bem como material 

que vise reforçar o conceito de trabalho escravo. 

 

PROJETO 4 – Implementar sistemas de informação dos programas de proteção de pessoas ameaçadas. 

Atividade 4.1 - Finalizar o sistema de informações do PPDDH. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Data de Término Dez/17 Out/18 Readequação de data de término, em razão de consultoria ainda em andamento.  

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVO 2 - Implementar políticas de promoção dos direitos humanos transversalizadas de forma interinstitucional, interfederativa e 

intergovernamental, com enfoque na valorização e respeito às diversidades. 

 

PROJETO 1 – Instituir a Escola Nacional de Educação em Direitos Humanos. 

PROJETO 1 - Instituir a Escola Nacional de Educação em Direitos Humanos. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Projeto 
Instituir a Escola Nacional de 

Educação em Direitos Humanos. 

Instituir o Programa Nacional de Educação 

Continuada em Direitos Humanos 

(PNEC_DH). 

Alterado em razão da estrutura de Cursos da ENAP. 

 

Atividade 1.2 - Produzir módulos de conteúdo. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Descrição Atividade 
Produzir módulos de 

conteúdo. 
Produzir Cursos. A ENAP não utiliza a nomenclatura: “Módulos”. 

Entrega 6 módulos produzidos. 6 Cursos Produzidos. A ENAP não utiliza a nomenclatura: “Módulos”. 

Data de Término Mar/18 Jun/18 
 Revisão de Prodocs e necessidade de alteração de termos de referência em 

virtude de alteração da parceria da UnB para a Enap, no âmbito da EVG. 

 

 



Atividade 1.3 - Lançar a Escola Nacional de Educação em Diretos Humanos. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Descrição Atividade 
Lançar a Escola Nacional de Educação em 

Diretos Humanos. 

Lançar o Programa Nacional de 

Educação Continuada em Direitos 

Humanos (PNEC_DH). 

Alterado em razão da estrutura de Cursos da ENAP. 

Data de Término  Out/17 Jun/18 
Necessidade de repactuação de cronograma em virtude de 

alteração da parceria da UnB para a Enap, no âmbito da EVG.  

 

Atividade 1.4 - Iniciar o processo de abertura para matrículas. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Data de Início Jan/18 Jun/18 Atividade dependente das anteriores que tiveram seu prazo de conclusão estendido. 

 

Atividade 1.5 - Ofertar os Módulos. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Descrição Atividade Ofertar os Módulos. Ofertar os Cursos. A ENAP não utiliza a nomenclatura: “Módulos”. 

Data de Início Fev/18 Jun/18 Atividade dependente das anteriores que tiveram seu prazo de conclusão estendido. 

 



PROJETO 2 – Formalizar o Pacto Nacional de Combate à LGBTfobia. 

Atividade 2.2 - Produzir relatórios sobre violência LGBT. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Entrega Prevista 3 Relatórios Divulgados. 

3 Relatórios Divulgados e  

1 Relatório Final de Violência Homofóbica 

referente aos anos de 2015-2017. 

Tendo em vista o ajuste de metodologia ao longo do processo, 

vislumbrou-se a necessidade de realização de um relatório final 

compilando os relatórios anuais. 

Data de Término  Ago/18 Mai/18 
 Prazo reduzido pelo adiantamento da contratação de consultoria e 

elaboração dos relatórios por parte do consultor. 

 

Atividade 2.4 - Elaborar minuta de Pacto Interfederativo de Enfrentamento à Violência LGBTfóbica. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Data de Término Out/17 Abr/18 
 Prazo postergado pela necessidade de maior prazo para contratação da consultoria e, posteriormente, para 

elaboração dos produtos por parte da consultora. 

 

Atividade 2.5 - Articular com CNCD - Conselho Nacional de Combate a Discriminação LGBT a validação do Pacto.  

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Data de Término Dez/17 Abr/18 

 A DPLGBT tem apresentado em todas as reuniões do CNCD/LGBT um ponto de controle sobre a articulação do 

Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência LGBTfóbica. A última apresentação, e consequente validação do 

processo e documentos do Pacto, serão realizadas na próxima reunião ordinária, que ocorre de 11 e 12 de abril. 

 



Atividade 2.6 - Articular com gestores responsáveis pela pauta LGBT a validação do Pacto. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Data de Término Mar/18 Abr/18 
  Foi necessário o ajuste de 1 mês, em decorrência da agenda dos/das gestores/as estaduais da pauta LGBT. A última 

reunião está programada para ocorrer em 9 de abril. 

 

PROJETO 3 – Elaborar e Implantar nova concepção de metodologia da Política Nacional para a População em Situação de Rua. 

3.1 - Elaborar proposta de serviço de moradia transitória no âmbito do SUAS - Sistema único de Assistência Social. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Entrega Prevista  

Elaborar proposta de serviço de 

moradia transitória no âmbito 

do SUAS - Sistema Único de 

Assistência Social. 

Elaboração de proposta para aprovação do 

Ministério do Planejamento e elaboração de 

projeto piloto de serviço de moradia no 

modelo Housing First adaptado à realidade 

brasileira - Parceria MDH, MCidades e MDS. 

 A proposta se deve à necessidade de adaptação dos serviços já 

oferecidos pela assistência social de forma a adequá-los à proposta 

de mudança de concepção e de metodologia de atendimento à 

população em situação de rua com ênfase no acesso imediato à 

moradia. (Moradia Primeiro). 

Entrega Prevista  Proposta elaborada. 
Proposta elaborada; 

Projeto Piloto elaborado. 
 Ajuste segue a redefinição da atividade e de seu produto final.  

Data de Término Dez/17 Out/18 

Prazo readequado diante da necessidade de 

diálogo com demais ministério e com a sociedade civil ao longo de 

2018.    

 

 



3.2 - Articular a elaboração e publicação de normativas interministeriais para execução de serviço de moradia transitória. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Descrição Atividade  

Articular a elaboração e 

publicação de normativas 

interministeriais para 

execução de serviço de 

moradia transitória. 

Articular a elaboração do Acordo de 

Cooperação Técnica 

interministeriais para execução de 

serviço de moradia transitória. 

Em função das necessidades legais trazidas pela proposta do Projeto 

Moradia Primeiro levantadas durante a realização de Mesa de Deliberação, 

com a participação do MDH / M.Cidades e MDS, foi verificada a 

necessidade de formalização da pareceria entre estes órgãos, via ACT.    

Data de Término Jun/18 Dez/18 
 Prazo readequado diante da necessidade de diálogo com demais ministério e 

com a sociedade civil ao longo de 2018. 

Entrega Prevista  3 Normativas publicadas.  

Acordo de Cooperação Técnica 

firmado com MCidades e com 

MDS. 

Ajuste segue a redefinição da atividade e de seu produto final.  

 

3.4 - Realizar Seminário Internacional de Habitação para População em Situação de Rua. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Atividade  

Realizar Seminário Internacional de 

Habitação para População em Situação 

de Rua. 

ATIVIDADE 

EXCLUÍDA. 

O Seminário é uma atividade prevista no projeto Diálogos Setoriais. Por conta do 

atraso na formalização dos projetos, o referido seminário só poderá ocorrer em 

2019, não contemplando a vigência deste Plano. 

 

 



INCLUSÃO DE ATIVIDADE 

3.6 - Elaborar publicação de orientações básicas para a implantação de serviços de moradia no modelo Housing First. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Descrição Atividade   -  

Elaborar publicação de orientações 

básicas para a implantação de serviços 

de moradia no modelo Housing First. 

Em função da inovação trazida pelo Projeto Moradia Primeiro, faz-se necessária a 

publicação de material (cartilha), trazendo os princípios do modelo Housing First, de forma a 

servir de referência para a gestão púbica municipal e estadual na elaboração de projetos de 

moradia para população em situação de rua.   

Data de Início   -  Dez/17 Nova Atividade – Definição de Prazo. 

Data de Término  -  Nov/18 Nova Atividade – Definição de Prazo. 

Entrega Prevista   -  Publicação Finalizada e Distribuída. Nova Atividade – Definição de Entrega. 

 

PROJETO 4 – Realizar busca e identificação de desaparecidos políticos. 

Atividade 4.7 - Realizar expedições de busca e investigação do GTA. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Entrega Prevista  1 Expedição realizada 3 Expedições realizadas 
Planejamento realizado com GTA, após a realização do Plano inicial, prevê 03 

expedições no ano de 2018. 

 

 

 



INCLUSÃO DE ATIVIDADE 

Atividade 4.10 - Realizar a Retificação de Certidões de Óbito de Mortos e Desaparecidos Políticos. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Descrição Atividade - 
Realizar a Retificação de Certidões de 

Óbito de Mortos e Desaparecidos Políticos. 

A Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP), publicou a 

Resolução Nº 2, em 29 de Novembro de 2017, que estabelece o procedimento para emissão 

de atestados para fins de retificação de assentos de óbitos das pessoas reconhecidas como 

mortas ou desaparecidas políticas, nos termos da Lei nº 9.140, de 4 de dezembro de 1995, 

de da Lei nº 12.528, de 18 de novembro de 2011. Tendo isso em vista, vislumbrou-se como 

necessária a inclusão desta atividade no planejamento. 

Entrega Prevista  - 
Assentos de Óbito Retificados e 

Encaminhados aos Cartórios. 
Nova Atividade – Definição de Entrega. 

Data de Início - Jun/18 Nova Atividade – Definição de Prazo. 

Data de Término - Dez/18 Nova Atividade – Definição de Prazo. 

 

INCLUSÃO DE ATIVIDADE 

Atividade 4.12 – Elaborar projeto de reformulação de banco de perfis genéticos da CEMDP. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Descrição Atividade - 
Elaborar projeto de reformulação de banco de perfis 

genéticos da CEMDP 

Organizar o banco de perfis genéticos é uma demanda importante da Comissão, 

no entanto até dezembro somente será possível realizar o projeto de 

organização. 

Entrega Prevista  - Projeto Elaborado. Nova Atividade – Definição de Entrega. 

Data de Início - Abr/18 Nova Atividade – Definição de Prazo. 



Data de Término - Dez/18 Nova Atividade – Definição de Prazo. 

 

INCLUSÃO DE ATIVIDADE 

Atividade 4.14 - Encontro Nacional de Familiares de Pessoas Mortas e Desaparecidos Políticos. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Descrição Atividade - 
Encontro Nacional de Familiares de Pessoas 

Mortas e Desaparecidos Políticos. 

O encontro será realizado no final de agosto e se faz importante para o avanço na 

política nacional de memória e verdade. 

Entrega Prevista  - Encontro Realizado. Nova Atividade – Definição de Entrega. 

Data de Início - Mai/18 Nova Atividade – Definição de Prazo. 

Data de Término - Ago/18 Nova Atividade – Definição de Prazo. 

 

PROJETO 5 – Erradicar o subregistro civil com atendimento adequado das populações prioritárias. 

Atividade 5.4 - Publicar materiais sobre RCN - Registro Civil de Nascimento e DB - Documentação Básica. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Entrega Prevista  
3 Publicações 

entregues 

12 Publicações 

entregues 

 O número de publicações previstas foi ampliado diante dos objetivos estratégicos definidos no âmbito do 

Comitê Gestor Nacional do Registro Civil de Nascimento. Ficou definido como objetivo a construção de 

diretrizes de atendimento para 12 grupos prioritários para a política, com a previsão de publicações específicas 

por grupo. 

 



Data de Término Dez/17 Dez/18 
 Prazo readequado diante da ampliação do número de publicações que estão atreladas à realização de oficinas 

de diálogo com a sociedade civil ao longo de 2018. 

 

PROJETO 6 – Celebrar os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Atividade 6.1 - Encaminhar proposta de Decreto para instituição de Comissão Nacional para coordenar as celebrações. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Descrição Atividade 

Encaminhar proposta de Decreto 

para instituição de Comissão 

Nacional para coordenar as 

celebrações. 

Articular a instituição de Comissão 

Nacional para coordenar as 

celebrações. 

Ficou definido que seria uma ação interna ao Ministério. Assim, a 

Comissão seria instituída por Portaria e não Decreto. 

Data de Término Set/17 Mai/18 Atraso na definição da instituição. 

 

Atividade 6.2 - Realizar a Assinatura do Decreto. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Atividade 
Realizar a Assinatura do 

Decreto. 

ATIVIDADE 

EXCLUÍDA 

Ficou definido que seria uma ação interna ao Ministério. Assim, a Comissão seria instituída 

por Portaria e não Decreto. 

 

 

 



Atividade 6.3 - Mapear iniciativas de Direitos Humanos pré-agendadas para vinculá-las às celebrações (da SNC e de outros atores). 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Atividade 
Mapear iniciativas de Direitos Humanos pré-agendadas para 

vinculá-las às celebrações (da SNC e de outros atores). 

ATIVIDADE 

EXCLUÍDA 

Tendo em vista a redefinição do projeto considerando a 

competência atual desta Secretaria.   

 

Atividade 6.4 - Propor iniciativas específicas da SNC para as celebrações.  

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Atividade 
Propor iniciativas específicas da 

SNC para as celebrações. 

ATIVIDADE 

EXCLUÍDA 

Tendo em vista a redefinição do projeto considerando a competência atual desta 

Secretaria.    

 

Atividade 6.5 - Conceber e propor conjunto de ações vinculadas à DUDH a órgãos públicos federais, a governos estaduais e municipais, a colegiados e a organizações da 

sociedade civil. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Atividade 

Conceber e propor conjunto de ações vinculadas à 

DUDH a órgãos públicos federais, a governos estaduais 

e municipais, a colegiados e a organizações da 

sociedade civil. 

ATIVIDADE 

EXCLUÍDA 

Tendo em vista a redefinição do projeto considerando a competência 

atual desta Secretaria.    

 

 

 



Atividade 6.6 - Realizar cerimônia de celebração dos 70 anos da DUDH - Declaração Universal de Direitos Humanos. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Descrição 

Atividade 

Realizar cerimônia de celebração 

dos 70 anos da DUDH - Declaração 

Universal de Direitos Humanos. 

Auxiliar a realização da cerimônia de 

celebração dos 70 anos da DUDH - 

Declaração Universal de Direitos 

Humanos. 

Tendo em vista a redefinição do projeto considerando a 

competência atual desta Secretaria.   

 

INCLUSÃO DE ATIVIDADE 

Atividade 6.7 - Implementar as atividades propostas pela SNC. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Descrição 

Atividade 
- Implementar as atividades propostas pela SNC. 

Tendo em vista a redefinição do projeto e considerando a 

competência atual desta Secretaria, definimos que a 

responsabilidade atual é de implementar as atividades propostas 

pelas áreas da SNC.  

Entrega Prevista  - Atividades Realizadas. Definição das Entregas. 

Data de Início - Mai/18 Definição de Prazos.  

Data de Término - Dez/18 Definição de Prazos.  

 

 

 

 



PROJETO 7 – Implementar o Pacto Nacional Universitário pela Promoção do Respeito à Diversidade, da Paz e dos Direitos Humanos. 

Atividade 7.4 - Criar metodologia de monitoramento dos Planos de Atuação. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Data de Término Nov/17 Ago/18  Necessidade de contratação de consultoria para elaboração de metodologia no âmbito do Prodoc PNUD 16/020.  

 

Atividade 7.5 - Apoiar a realização de 50 ações concretas das Entidades Apoiadoras (Eas). 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Descrição Atividade 
Apoiar a realização de 50 ações concretas 

das Entidades Apoiadoras (Eas). 

Apoiar a realização de ações concretas 

das Entidades Apoiadoras (Eas). 

Necessidade de readequação do escopo da ação conforme 

modelos dos planos de atuação das entidades apoiadoras.  

Entrega Prevista  
3 relatórios de acompanhamento das 

ações implementadas. 

2 relatórios de acompanhamento das 

ações implementadas. 

Necessidade de contratação de consultoria para elaboração de 

metodologia de acompanhamento no âmbito do Prodoc PNUD 

16/020.  

 

PROJETO 8 – Realizar a 12ª Mostra Cinema e Direitos Humanos. 

Atividade 8.4 - Prospectar recursos junto a patrocinadores. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Data de Término Mar/18 Jul/18  Readequação de cronograma conforme cenário de prospecção de patrocínios em 2018. 

 



Atividade 8.5 - Realizar Circuito Principal. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Data de Início Mar/18 Nov/18 Readequação de cronograma conforme cenário de prospecção de patrocínios em 2018. 

Data de Término Jun/18 Dez/18 Readequação de cronograma conforme cenário de prospecção de patrocínios em 2018. 

 

Atividade 8.6 - Realizar Circuito Difusão. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Descrição Atividade Realizar Circuito Difusão. Iniciar Circuito Difusão. Readequação de cronograma conforme cenário de prospecção de patrocínios em 2018. 

Data de Início Mai/18 Dez/18 Readequação de cronograma conforme cenário de prospecção de patrocínios em 2018. 

 

PROJETO 9 – Realizar avaliação de base sobre “Empresas e Direitos Humanos” para futura elaboração de Plano Nacional sobre a temática. 

PROJETO 9 - Realizar avaliação de base sobre “Empresas e Direitos Humanos” para futura elaboração de Plano Nacional sobre a temática. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Projeto 

Realizar avaliação de base sobre “Empresas 

e Direitos Humanos” para futura elaboração 

de Plano Nacional sobre a temática. 

Implementar ações de fomento e 

fortalecimento da temática de Empresas 

e Direitos Humanos no país. 

A alteração se dá devido a reavaliação da estratégia de 

abordagem da temática pela Secretaria.  

 



9.2 - Formalizar parceria para elaboração de metodologia e sistematização da avaliação de base.  

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Atividade 
Formalizar parceria para elaboração de metodologia e sistematização da 

avaliação de base.  
 ATIVIDADE EXCLUÍDA.  Mudança na diretriz da SNC. 

 

9.3 - Elaborar e implementar metodologia para sistematizar experiências e práticas na temática de empresas e direitos humanos. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Atividade 
Elaborar e implementar metodologia para sistematizar experiências e 

práticas na temática de empresas e direitos humanos. 
ATIVIDADE EXCLUÍDA. Mudança na diretriz da SNC. 

 

9.4 - Elaborar documento de sistematização da avaliação de base sobre "empresas e direitos humanos", com contribuições recebidas em consulta pública. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Atividade 

Elaborar documento de sistematização da avaliação de base sobre 

"empresas e direitos humanos", com contribuições recebidas em 

consulta pública. 

ATIVIDADE EXCLUÍDA. Mudança na diretriz da SNC. 

 

 

 



INCLUSÃO DE ATIVIDADE 

9.5 - Elaboração do Plano de recomendações. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Descrição Atividade   -  Elaboração do Plano de recomendações. 
O plano será umas das entregas da Secretaria sobre a temática de Empresas e 

Direitos Humanos, após redefinição de estratégia.  

Data de Início   -  Mar/18 Definição de Prazos.  

Data de Término  -  Dez/18 Definição de Prazos.  

Entrega Prevista   -  
Plano de Recomendações Finalizado e Pactuar a 

Implementação das Recomendações. 
Definição das Entregas.  

 

INCLUSÃO DE ATIVIDADE 

9.6 - Publicizar os Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da ONU. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Descrição Atividade   -  
Publicizar os Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos 

Humanos da ONU. 

A Publicização será realizada através da distribuição de uma 

cartilha sobre a temática.  

Data de Início   -  Jul/17 Definição de Prazos.  

Data de Término  -  Dez/18 Definição de Prazos.  



Entrega Prevista   -  

Publicação sobre os Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos 

Humanos da ONU elaborada; 

Oficina sobre as Diretrizes da OCDE e dos Princípios Orientadores da 

ONU realizada; 

Publicização no site do MDH realizada. 

Definição das Entregas.  

 

PROJETO 10 – Fortalecimento das discussões sobre Diversidade Religiosa e Estado Laico. 

10.2 - Realizar Seminário Internacional sobre Diversidade Religiosa e Estado Laico. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Descrição Atividade 

Realizar Seminário 

Internacional sobre Diversidade 

Religiosa e Estado Laico. 

Realizar Evento sobre Diversidade 

Religiosa e Estado Laico. 

Reavaliação, em conjunto com o Comitê Nacional de Respeito à 

Diversidade Religiosa, dos objetivos e do formato do evento. 

 

10.4 - Produzir repositório de jurisprudência sobre intolerância religiosa no Brasil. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Data de Término Mar/18 Jul/18 Atraso na execução da atividade. 

 

 

 

 

 



OBJETIVO 3 - Fortalecer a Institucionalidade de Secretaria. 

PROJETO 1 – Implantar o sistema de governança. 

1.1 - Instituir o Sistema de Governança da SNC e designar os membros de cada instância. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Data de Término Jun/17 Abr/18 
 As mudanças estruturais do Ministério impactaram diretamente na designação dos membros, tendo em vista a 

rotatividade de pessoal acarretada. Isso gerou um atraso na conclusão da atividade. 

 

1.4 - Definir Processos Prioritários a serem mapeados até 2018. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Data de Término Out/17 Abr/18 Houve um atraso na conclusão da atividade.  

Entrega Prevista  
3 Processos Prioritários 

definidos. 

2 Processos Prioritários 

definidos. 

 Necessidade de readequação, tendo em vista disponibilidade de equipe para se dedicar à 

atividade. 

 

1.5 - Mapear Processos Prioritários. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Entrega Prevista 
3 Processos mapeados e com 

propostas de aprimoramento. 

2 Processos mapeados e com 

propostas de aprimoramento. 

 Necessidade de readequação, tendo em vista disponibilidade de 

equipe para se dedicar à atividade.  

 



PROJETO 2 – Implementar ações que garantam a institucionalidade, a autonomia administrativa e orçamentária do CNDH – Conselho Nacional 

dos Direitos Humanos. 

2.1 - Construir plano de ações com base nos requisitos necessários ao credenciamento como Instituição Nacional de Direitos Humanos. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Data de Término Dez/17 Dez/18 Atraso na execução da atividade.  

 

2.3 - Articular a inclusão do caráter autônomo e independente do CNDH em instrumento normativo específico. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Data de Término Jun/18 Dez/18 Atraso na execução da atividade.  

 

2.5 - Realizar ações de divulgação, de preservação da memória institucional e de transparência da atuação do CNDH. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Entregas 

Previstas 

Site próprio criado e em funcionamento; 

Termo de cooperação assinado com IPEA; 

Pesquisa sobre efetividade do CNDH realizada 

e publicada; 

2 Relatórios anuais publicados; e 

1000 flyers distribuídos. 

Site próprio criado e em funcionamento;  

2 Parcerias para divulgação do Conselho 

firmadas; 

 Consultoria para memória institucional 

contratada; 

2 Relatórios anuais publicados;  

Flyers distribuídos. 

O termo de cooperação com o IPEA não poderá ser 

firmado e assim, a pesquisa não será realizada neste 

ano.  



PROJETO 3 – Fortalecer a atuação da Secretaria Especial de Direitos Humanos junto às redes de políticas de direitos humanos. 

3.2 - Organizar encontros de gestores da política de Direitos Humanos.  

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Entregas 

Previstas 

3 Encontros 

realizados. 

2 Encontros 

realizados. 

Desde 2016 vem sendo realizados 1 (um) encontro por ano. Quando se pactuou 3 encontros a serem realizados no 

período de  2017 a 2018, a atual diretora (Fabiana Gadelha) não encontrava-se dentro do quadro da SNC.  

A mobilização para a realização do encontro demanda tempo e pessoal, logo, não resta tempo hábil para a 

realização de 2 encontros em 2018.  

Foi apresentada proposta de pauta e programação ao Gabinete da Secretaria Nacional de Cidadania.  

Aguardando retorno para prosseguir com a organização do 2º encontro que deverá ser realizado até dezembro de 

2018.  

 

PROJETO 4 - Promover ações de Direitos Humanos junto ao Sistema de Justiça. 

4.1 - Realizar o II Concurso de Sentenças Exitosas em Direitos Humanos com o CNJ - Conselho Nacional de Justiça. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Atividade 
Realizar o II Concurso de Sentenças Exitosas em Direitos 

Humanos com o CNJ - Conselho Nacional de Justiça. 

ATIVIDADE 

EXCLUÍDA. 

Não há interesse do CNJ quanto à realização da 2º edição do 

Concurso. 

 

 

 



4.3 - Realizar curso EAD com ENFAM - Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Atividade 
Realizar curso EAD com ENFAM - Escola Nacional de 

Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. 

ATIVIDADE 

EXCLUÍDA. 
Não há interesse do CNJ por ter EAD próprio. 

 

4.4 - Firmar Novas Parcerias com Associações do Sistema de Justiça: Ministério Público, ANAPE - Associação Nacional dos Procuradores de Estado, ANADEP - 

Associação Nacional dos Defensores Públicos. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Descrição Atividade 
Firmar Novas Parcerias: Ministério 

Público, ANAPE e ANADEP. 

Firmar Novas Parcerias com Associações do 

Sistema de Justiça: Ministério Público, ANAPE e 

ANADEP. 

Tendo em vista avaliação da necessidade de ampliar 

os órgãos do Sistema de Justiça.  

Entregas 

Previstas 
Parcerias Firmadas. 3 Parcerias Firmadas. Necessidade de quantificação.  

 

 

 

 

 

 



OBJETIVO 4: Fortalecer os mecanismos de monitoramento e seguimento das políticas de direitos humanos. 

 

PROJETO 1 – Reorganizar, fortalecer e aprimorar a capacidade da Secretaria Nacional de Cidadania com vistas à atuação no Sistema 

Interamericano de proteção dos Direitos Humanos e à articulação federativa para cumprimento das decisões da Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos e da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

PROJETO 1 - Reorganizar, fortalecer e aprimorar a capacidade da Secretaria Nacional de Cidadania com vistas à atuação no Sistema Interamericano de proteção dos 

Direitos Humanos e à articulação federativa para cumprimento das decisões da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Projeto 

Reorganizar, fortalecer e aprimorar a capacidade da 

Secretaria Nacional de Cidadania com vistas à atuação no 

Sistema Interamericano de proteção dos Direitos Humanos e 

à articulação federativa para cumprimento das decisões da 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos e da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. 

PROJETO 

EXCLUÍDO 

Com a alteração de estrutura no Ministério, a equipe 

responsável pelo tema (CGPIDH) foi reunida com a 

Assessoria Internacional. Assim, a responsabilidade pelo 

assunto saiu da Estrutura da SNC.  

 

1.1 - Retomar e dar continuidade às atividades do Comitê Técnico do SIDH - Sistema Interamericano de Direitos Humanos. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Data de Término 

Retomar e dar continuidade às 

atividades do Comitê Técnico do 

SIDH - Sistema Interamericano de 

Direitos Humanos. 

ATIVIDADE 

EXCLUÍDA 

Com a alteração de estrutura no Ministério, a equipe responsável pelo tema 

(CGPIDH) foi reunida com a Assessoria Internacional. Assim, a responsabilidade 

pelo assunto saiu da Estrutura da SNC.  

 



1.2 - Organizar rede nacional de pontos focais estaduais para acompanhamento dos casos do SIDH - Sistema Interamericano de Direitos Humanos. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Data de Término 

Organizar rede nacional de pontos focais estaduais 

para acompanhamento dos casos do SIDH - Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos. 

ATIVIDADE 

EXCLUÍDA 

Com a alteração de estrutura no Ministério, a equipe responsável 

pelo tema (CGPIDH) foi reunida com a Assessoria Internacional. 

Assim, a responsabilidade pelo assunto saiu da Estrutura da SNC.  

 

1.3 - Implantar sistema de informação de acompanhamento dos casos do SIDH - Sistema Interamericano de Direitos Humanos, com foco no cumprimento das decisões. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Data de Término 

Implantar sistema de informação de 

acompanhamento dos casos do SIDH - Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos, com foco no 

cumprimento das decisões. 

ATIVIDADE 

EXCLUÍDA 

Com a alteração de estrutura no Ministério, a equipe 

responsável pelo tema (CGPIDH) foi reunida com a Assessoria 

Internacional. Assim, a responsabilidade pelo assunto saiu da 

Estrutura da SNC.  

 

1.4 - Elaborar procedimentos operacionais padrões (ou diretrizes) para cumprimento de decisões e negociação de soluções amistosas. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Data de Término 

Elaborar procedimentos operacionais padrões (ou 

diretrizes) para cumprimento de decisões e negociação 

de soluções amistosas. 

ATIVIDADE 

EXCLUÍDA 

Com a alteração de estrutura no Ministério, a equipe 

responsável pelo tema (CGPIDH) foi reunida com a Assessoria 

Internacional. Assim, a responsabilidade pelo assunto saiu da 

Estrutura da SNC.  

 



1.5 - Organizar e priorizar o passivo de casos. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Data de Término 
Organizar e priorizar o passivo 

de casos. 

ATIVIDADE 

EXCLUÍDA 

Com a alteração de estrutura no Ministério, a equipe responsável pelo tema (CGPIDH) 

foi reunida com a Assessoria Internacional. Assim, a responsabilidade pelo assunto 

saiu da Estrutura da SNC.  

 

1.6 - Realizar e coordenar as missões periódicas do Governo federal nas Unidades da Federação para o cumprimento das decisões dos órgãos do SIDH - Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos, em especial o cumprimento das medidas cautelares e provisórias, bem como negociação de acordos de solução amistosa. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Data de Término 

Realizar e coordenar as missões periódicas do Governo federal nas 

Unidades da Federação para o cumprimento das decisões dos órgãos do 

SIDH - Sistema Interamericano de Direitos Humanos, em especial o 

cumprimento das medidas cautelares e provisórias, bem como negociação 

de acordos de solução amistosa. 

ATIVIDADE 

EXCLUÍDA 

Com a alteração de estrutura no Ministério, a equipe 

responsável pelo tema (CGPIDH) foi reunida com a 

Assessoria Internacional. Assim, a responsabilidade 

pelo assunto saiu da Estrutura da SNC.  

 

1.7 - Capacitar operadores do Sistema de Justiça quanto ao funcionamento do SIDH - Sistema Interamericano de Direitos Humanos. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Data de Término 

Capacitar operadores do Sistema de Justiça 

quanto ao funcionamento do SIDH - Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos. 

ATIVIDADE 

EXCLUÍDA 

Com a alteração de estrutura no Ministério, a equipe responsável pelo 

tema (CGPIDH) foi reunida com a Assessoria Internacional. Assim, a 

responsabilidade pelo assunto saiu da Estrutura da SNC.  

 



PROJETO 2 – Iniciar a estruturação de um observatório nacional de monitoramento da implementação de compromissos e recomendações 

nacionais e internacionais de Direitos Humanos. 

2.1 - Atualizar inventário de recomendações, decisões e compromissos internacionais recebidos pelo Estado Brasileiro nos sistemas ONU e OEA relacionadas às temáticas 

da Secretaria Nacional de Cidadania. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Atividade 

Atualizar inventário de recomendações, decisões e 

compromissos internacionais recebidos pelo Estado 

Brasileiro nos sistemas ONU e OEA relacionadas às 

temáticas da Secretaria Nacional de Cidadania. 

ATIVIDADE 

EXCLUÍDA 

Com a alteração de estrutura no Ministério, a equipe responsável pelo 

tema (CGPIDH) foi reunida com a Assessoria Internacional. Assim, a 

responsabilidade pelo assunto saiu da Estrutura da SNC. 

 

2.2 - Atualizar situação de cumprimento dos compromissos e recomendações internacionais relacionadas às temáticas da SNC, com base em informações constantes nos 

relatórios nacionais aos respectivos órgãos de tratados, e subsídios recebidos de órgãos do poder público. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Atividade 

Atualizar situação de cumprimento dos compromissos e 

recomendações internacionais relacionadas às temáticas da SNC, 

com base em informações constantes nos relatórios nacionais aos 

respectivos órgãos de tratados, e subsídios recebidos de órgãos do 

poder público. 

ATIVIDADE 

EXCLUÍDA 

Com a alteração de estrutura no Ministério, a equipe 

responsável pelo tema (CGPIDH) foi reunida com a 

Assessoria Internacional. Assim, a responsabilidade pelo 

assunto saiu da Estrutura da SNC. 

 

2.3 - Incorporar compromissos e recomendações internacionais nas ações e políticas das áreas temáticas da Secretaria Nacional de Cidadania. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 



Atividade 

Incorporar compromissos e recomendações 

internacionais nas ações e políticas das áreas 

temáticas da Secretaria Nacional de Cidadania. 

ATIVIDADE 

EXCLUÍDA 

Com a alteração de estrutura no Ministério, a equipe responsável pelo tema 

(CGPIDH) foi reunida com a Assessoria Internacional. Assim, a 

responsabilidade pelo assunto saiu da Estrutura da SNC. 

 

2.4 - Estabelecer articulação e contato periódico com pontos focais a serem definidos em cada ministério e órgãos pertinentes para aprimoramento da capacidade de 

articulação e incidência da Secretaria Nacional de Cidadania na elaboração e disseminação dos relatórios, e monitoramento do cumprimento de recomendações 

internacionais. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Atividade 

Estabelecer articulação e contato periódico com pontos 

focais a serem definidos em cada ministério e órgãos 

pertinentes para aprimoramento da capacidade de articulação 

e incidência da SNC na elaboração e disseminação dos 

relatórios, e monitoramento do cumprimento de 

recomendações internacionais. 

ATIVIDADE 

EXCLUÍDA 

Atividade de Competência do Gabinete e Assessoria Internacional. 

Ademais, com a alteração de estrutura no Ministério, a equipe 

responsável pelo tema (CGPIDH) foi reunida com a Assessoria 

Internacional. Assim, a responsabilidade pelo assunto saiu da 

Estrutura da SNC. 

 

2.6 - Atualizar o portal ObservaDH para inclusão da situação de cumprimento das recomendações internacionais. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Atividade 

Atualizar o portal ObservaDH para 

inclusão da situação de cumprimento 

das recomendações internacionais. 

ATIVIDADE 

EXCLUÍDA 

Avaliação de que não se trata de competência da SNC. Ademais, com a alteração de 

estrutura no Ministério, a equipe responsável pelo tema (CGPIDH) foi reunida com a 

Assessoria Internacional. Assim, a responsabilidade pelo assunto saiu da Estrutura 

da SNC.  

 



2.7 - Identificar tipo de sistema de Tecnologia da Informação, linguagem e padrões para estruturar observatório, a partir do modelo adotado no ObservaDH. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Atividade 

Identificar tipo de sistema de Tecnologia da 

Informação, linguagem e padrões para 

estruturar observatório, a partir do modelo 

adotado no ObservaDH. 

ATIVIDADE 

EXCLUÍDA 

Avaliação de que não se trata de competência da SNC. Ademais, com a 

alteração de estrutura no Ministério, a equipe responsável pelo tema (CGPIDH) 

foi reunida com a Assessoria Internacional. Assim, a responsabilidade pelo 

assunto saiu da Estrutura da SNC.  

 

PROJETO 3 - Suprimir passivo de relatórios para os órgãos de tratados internacionais sobre Direitos Humanos e aprimorar a capacidade de 

articulação e incidência da Secretaria Nacional de Cidadania na elaboração e disseminação dos relatórios internacionais. 

3.1 - Atualizar minutas de relatórios nacionais, com base em informações oficiais. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Descrição Atividade 

Atualizar minutas de relatórios nacionais, com base em 

informações oficiais  

(DBC - Documento Básico Comum, PIDCP -Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos, PIDESC - 

Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, CAT - Comitê de Ajudas Técnicas, 

Desaparecimentos Forçados, 2º agrupamento PSS - 

Protocolo de São Salvador). 

Avaliar e Revisar as minutas de relatórios nacionais a 

serem entregues a Organismos Internacionais, 

considerando as temáticas de atuação da SNC (DBC - 

Documento Básico Comum, PIDCP - Pacto Internacional 

dos Direitos Civis e Políticos, PIDESC - Pacto 

Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, CAT - Comitê contra Tortura, 

Desaparecimento Forçado e Protocolo de São Salvador). 

Alteração da atividade em 

razão de mudanças 

estruturais realizadas no 

Ministério e na SNC. 

 

 



 

3.2 - Elaborar relatórios nacionais pendentes para órgãos internacionais (ONU - Organização das Nações Unidas e OEA - Organização dos Estados Americanos), com base 

em informações oficiais e subsídios recebidos. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Descrição Atividade 

Elaborar relatórios nacionais pendentes para órgãos 

internacionais (ONU - Organização das Nações Unidas 

e OEA - Organização dos Estados Americanos), com 

base em informações oficiais e subsídios recebidos. 

ATIVIDADE 

EXCLUÍDA 

Em razão de alterações na estrutura do Ministério, a equipe 

responsável pelo tema (CGPIDH) foi reunida com a Assessoria 

Internacional. Sendo assim, a temática foi incorporada à 

Atividade 1 do Objetivo 3.  

 

3.3 - Submeter relatórios nacionais a consulta pública para comentários e contribuições da sociedade civil e demais atores. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Atividade 
Submeter relatórios nacionais a consulta pública para comentários e 

contribuições da sociedade civil e demais atores. 

ATIVIDADE 

EXCLUÍDA 

A atividade como inicialmente prevista não é de 

competência da SNC.  

 

3.4 - Entrega e depósito junto ao órgão internacional, e respectiva apresentação oficial em sessão pertinente. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 



Descrição Atividade 
Entrega e depósito junto ao órgão internacional, e 

respectiva apresentação oficial em sessão pertinente. 

ATIVIDADE 

EXCLUÍDA 

Em razão de alterações na estrutura do Ministério, a equipe 

responsável pelo tema (CGPIDH) foi reunida com a Assessoria 

Internacional. Sendo assim, a temática foi incorporada à 

Atividade 1 do Objetivo 3. 

 

3.5 - Dar publicidade ao relatório nacional entregue ao órgão internacional, assim como observações finais correspondentes.  

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Atividade 
Dar publicidade ao relatório nacional entregue ao órgão 

internacional, assim como observações finais correspondentes.  

ATIVIDADE 

EXCLUÍDA 
A atividade não é de competência da SNC. 

 

3.6 - Acompanhar e monitorar medidas adotadas para cumprimento das recomendações internacionais recebidas, em especial no âmbito da RPU - Revisão Periódica 

Universal. 

Natureza do Ajuste Inicial Atual Justificativa 

Atividade 

Acompanhar e monitorar medidas adotadas para cumprimento 

das recomendações internacionais recebidas, em especial no 

âmbito da RPU - Revisão Periódica Universal. 

ATIVIDADE 

EXCLUÍDA 

Esta atividade está contida na Atividade 3 do Projeto 2, 

do Objetivo 4. 

 

 


