
ESTÀDO DA PARAÍBA
PRtr}'EIT{JRA MIiNICIPAL DE DUÀS ESTRÁDAS

DECRETO N'26/2019. DE 26 DE SETENIBRO DE 2019.

I,\,STITT I .4 CRIA<',i0 D,I CO,I'ISSÃO INTERSETOR/.,.]-L
Do sEt-o LTNICEF EDIÇ.,]o zotz-zozo.

A pREFEITA CONS'TITUCIONAL Do ntuNitcipro DE DUAS ESTRADAS.
ES-I'ADO »A pAnAÍn.q., no uso de suas atribuições legais, que lhe sào conÍ'eridas pelo Art.
1'da Lei Municipal N' 103.2016, de 28 de março de 2006.

DECRETAI

Art, l" - Fica inst,tuida a Comissão Intersetorial do SELO LINICEI Edição 2017-2020.

§1" - Cabe a todas as Secrelarias da Gestâo Municipal o engajarnento na certificação do SELO
UNICEF Edição 201 7-20 19. de modo que a Comissão é operacional e deve planejar executar
e acompanhar as ações previstas na metodologia do SELO UNICEF, como: píolnover
reuniões sistemiiÍicas, tnonitorar os rndicadores e conlribuir para a sua melhoria.

§2" - Os representantes das secretarias municipais deverão ser necessariamente, os gestores

e/ou senidores que desempenham e exeroem atividades nas respectivas secretarias.

Ârt.2" - O Clomitê Gestor Municipal deve auriliar e apoiar o poder executivo nas ações e

atividades voltadas para a certificação do SELO LTNICEF.

Art. 3" - Compete à Comissão Intersetorial do SELO UNlClrF Edição 201 7-2020:
I -Acompanhar atentÍrmente o cronograma do Selo,
II -Trabalhar errr articlúação permanente com o Articulador, Mobilizador e CMDCA;
III - Apoiar e estimular a participação de adolescentes no nlunioípio:
IV - Repassar as inÍbnnações recebidas nas reuniões intersetoriais aos demais proÍissionais
das secretarias pertenccntes,
V - Comunicar boas práticas e resultados das ações do Selo entre os demais profissionais da

gestão municipal;
VI - Priorizar a comunicação, elemento vital ao processo de mobilização social ern tÕrnô do
Selo.

Art. 4'- Esle decreto entra em vigor na data de sua publicaçào.
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