PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 2, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019

Dispõe sobre a implementação do Projeto Sinais, no
âmbito do Ministério da Cidadania e do Ministério da
Educação.

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, Substituto, e o MINISTRO DE ESTADO DA
CIDADANIA, no uso das atribuições que lhes confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II,
da Constituição, e tendo em vista a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência),
resolvem:
Art. 1º Fica instituído o Projeto Sinais, com objetivo de proporcionar acesso ao
esporte, lazer, à cultura e à cidadania para crianças, a partir de seis anos de idade,
adolescentes, jovens e adultos, portadores de deficiência auditiva, que se encontrem em
situação de vulnerabilidade social, conforme diretrizes de trabalho.
Art. 2º O Projeto Sinais será desenvolvido conjuntamente pelo Ministério da
Educação e pelo Ministério da Cidadania, que coordenará os trabalhos.
Art. 3º Para os efeitos desta Portaria, considera-se:
I - Rede socioassistencial: conjunto da oferta de serviços, programas, projetos e
benefícios de assistência e desenvolvimento social mediante articulação entre todas as
unidades de provisão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS;
II - Comitê Gestor: órgão colegiado destinado a monitorar e avaliar as parcerias
celebradas;
III - Estação Cidadania: instalações concebidas dentro do conceito de integração
de programas e ações para promoção da cidadania, conforme disposto na Portaria nº 876, de
15 de maio de 2019, do Ministério da Cidadania - MC;
IV - Gestores da assistência social: agentes públicos responsáveis pela política de
assistência e desenvolvimento social nos municípios e nos estados;
V - Programa Pátria Voluntária: criado pelo Decreto nº 9.906, de 9 de julho de
2019, com a finalidade de promover o voluntariado de forma articulada entre o governo, as
organizações da sociedade civil e o setor privado, e incentivar o engajamento social e a
participação cidadã em ações transformadoras da sociedade; e
VI - Plataforma Pátria Voluntária: ferramenta digital para estimular o engajamento
do cidadão em ações de voluntariado; atua como uma rede de voluntariado para unir quem
quer colaborar com quem precisa de colaboração.
Art. 4º As atividades do Projeto Sinais serão desenvolvidas prioritariamente nas
instalações das unidades da Estação Cidadania.
Art. 5º Compete ao Ministério da Educação, por meio da Secretaria de
Modalidades Especializadas de Educação, realizar a seleção e indicação dos profissionais que
atuarão na execução do projeto.
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Parágrafo único. A participação de servidores do Ministério da Educação de que
trata o caput será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada, e
exercida sem prejuízo das atribuições funcionais regulares.
Art. 6º Além de coordenar a elaboração do plano de trabalho, compete ao
Ministério da Cidadania:
I - na qualidade de responsável pela coordenação do Programa Pátria Voluntária,
fazer a articulação para a participação de entidades de ensino superior, e seus corpos
discentes e docentes, na execução e nos aprimoramentos do projeto e disponibilizar a
plataforma Pátria Voluntária;
II - por intermédio da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação - SAGI/MC,
realizar a mensuração do quantitativo de pessoas portadoras de surdez e da sua demografia;
III - mediante a Secretaria Especial do Esporte, por intermédio da Secretária
Nacional de Esporte, Lazer e Inclusão Social - SEE/SNELIS/MC:
a) desenvolver a metodologia de acompanhamento das parcerias firmadas com os
municípios, nos moldes definidos nas diretrizes do Projeto;
b) acompanhar a efetiva execução do Projeto;
c) receber o projeto e o plano de trabalho para análise quanto à existência de
interesse recíproco da demanda a justificar sua inclusão nos mapas de controle para
contemplação pelas ações orçamentárias apoiadoras;
d) monitorar os repasses concedidos, de forma que os recursos financeiros e
materiais sejam disponibilizados, tempestivamente, para realização do projeto, nos termos
do plano de trabalho aprovado; e
e) capacitar os recursos humanos envolvidos na execução e no desenvolvimento
do Projeto;
IV - por intermédio da Secretaria Especial da Cultura - SEC/MC:
a) monitorar as ações culturais do Projeto que serão desenvolvidas nas Estações
Cidadania;
b) participar da capacitação dos Recursos Humanos envolvidos na execução e
desenvolvimento das atividades culturais do Projeto; e
c) realizar o levantamento do equipamento, Estação Cidadania;
V - por intermédio da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social - SEDS/MC:
a) orientar os gestores da assistência social, em relação ao papel da rede
socioassistencial na identificação e sensibilização do público-alvo;
b) elaborar orientações técnicas para a rede socioassistencial, com sugestões de
estratégia de mobilização do público;
c) fomentar a articulação local dos Centros de Referência de Assistência Social CRAS com as demais políticas setoriais envolvidas no Projeto; e
d) prestar suporte técnico, capacitar e orientar os profissionais responsáveis pelas
oficinas na temática "Cuidados e Prevenção às Drogas".
Art. 7º Para fins de execução do projeto, será criado, mediante Decreto, Comitê
Gestor composto preferencialmente por representante e suplente dos seguintes órgãos:
I - três pelo Ministério da Cidadania - da Secretaria Especial do Esporte, da
Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e do Gabinete do Ministro;
II - um pelo Ministério do Turismo - da Secretaria Especial da Cultura;
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III - um pelo Ministério da Educação - da Secretaria de Modalidades Especializadas
de Educação;
IV - um pela Confederação Brasileira de Desportos de Surdos - CBDS; e
V - um pela Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos - FENEIS.
Art. 8º Os recursos financeiros destinados à implementação do Projeto Sinais
serão originárias de rubricas e dotações orçamentárias do Ministério da Cidadania,
complementadas, se necessário.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANTONIO PAULO VOGEL DE MEDEIROS
Ministro de Estado da Educação Substituto
OSMAR GASPARINI TERRA
Ministro de Estado da Cidadania

(DOU nº 245, 19.12.2019, Seção 1, p.109)
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