
ESTADO DA PARAíBA
PREFEITURA TUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

DECRETO iP 2Z DE í8 DE ilOVETBRO DE 2019.

lnsüü,tl o Plano üunbtpal dê Prcmoção
lgudtlde Racial (PLAHUPíR) no Âmbtto
GeaÉo do nunicípio de Duas E*adaslPB.

A preleitura municipal de Duas EsHa/PB, no uso de suas atribuirpes

legais e considerândo a neessidade de dar cumprirnento eo dasposto, Íesolrre

DECRETAR:

AÍt. 'lo Fica aprwado o Plano Municipal de Promoção da lguâldade Racial
(PIáMUPIR), em consonância com os obietivos indicados no Anexo deste DecÍeto.

AÍ. ? A Secretada de Cultura ê TuÍisÍÍro ê o Gabioete da Prefeita APROVAM e
PUBLICAM a programação das ações, metas e pÍioÍidades do PLAMUPIR e propostas
coÍrtiroâ êm Anexo.

Parágrafo único- Os prazos paÍa êxêcução d* aFes, meh e pIíoÍidades do
PIáMUPIR podeíão ser revisados pelo GalÍneb do PÍeGito, írE(fianE pÍopo6ta da
Secretada de Culfura e Tudsrno.

AÍt 3e Fica iÍst'hrído â coínissão de PlárvlUPlR abavrâs de 'l(um) rcprcsentante das
r€spêclivas sêcÍE ârias, no ámbib do Gabinete da PreÍeita, coordenado pela Secretaria
de Culfura e Turisrno;

a) Secretada Municipâl de Cullura e Turismo;
b) SecÍeteÍia Municipal de EducaÉo;
c) Secretaria Municipal de Saúde;
d) SêcretaÍia Municipal de Desênvolvimento Social;
e)Secretada de Municapâl dê lnfraeshfire;

da
da



Parágrafo úníoo. os membros da coÍrissão ficam responsáneis pela articulação e
monitoíamento do PLAMUPIR.

AÍt. 40 Compete coÍnissão, aÍticulaÍ ê monÍtorar o ptáMUplR por mêio d6 seguintês
atÍibüi@6:
I - propor açôes, metias e prioÍidad6;
ll - estabeleer a me*odologia de monitoramento;
lll - acompanhar e avaliar as atividades de implemêntação;
lV - promwer a difusão do PLAMUPIR jurto e ó19ã06 e entiddes gorremâmêntais
e não govemamêntals:
V - propor ajustes de mêtâs, pÍioÍidadês e ações;
Vll - Apoiar atividades culturais no municÍpio valoÍizando as relaç6ês sociais;
Vlll - Prornover ações quê desenyolvam poliücas públicas voltadas parâ a igualdade
racial no municlpio;
lX - Disseminar diálogos edueâtivos rroltados paÍa diveÍsidade de gêneÍo ê a iguaHade
racial no municlpio;

Art. 5o A comissão do PLAMUPIR deliberaÍá mediante redu@s, por maioÍia simples,
cabendo ao(à) sêu(sua) coodenador(a) o voto de qualklade.

AÍt. 6{, A comissão do PLAMUPIR podeÉ instituir comissões técnicas com a função de
colaborâr para o cumprimento das suas akibuições, sistêmatizaÍ as inÍormaçôes
recebidas e subsidiar a elaboraçáo dos ÍelatóÍios solicitade por órgáos compêbntês.

fut 7Ío O regimênto intemo da comissão do PLAMUPIR será apÍorãdo por maioíia
abeolu&a dos seus membros e dieporá sobre a organização, forma de âpreciaçâo e
deliberação das matéÍiâs, bem como sobre a aomposição e o funcbnamento das
cornigrões técnicas.

AÍt. S As atiúdads dos membÍos da comissão do PLAMUPIR e das comissÕê§
técnicas são consideredas sêNiço público Íelsrante não ÍemuneEdo.

Âil íO. Este Decreto enha em ügor na data & sua publicação.

Gabinete da Prêfeita, Duas Estradas,/PB, 18 dê Novembro de 20í9.

PREFEITA CONSTITUCIONAL
DUÀS ESTRADAS'PB

Registre-se e publique-se.



ESTADO DAPARAíBA
PREFEITURA XUI{ICIPAL DE DUAS ESTRADAS

ANEXO AO DECRETO I{O Z' DE í8 DE NOVEf,BRO DE 2Oí9.

PLAM) trUNrCtpAL ÍrE pROtrOçÃO DA tcUAt-OADE RACTAL
DT'AS ESTRADAS'PB

Etxo r
EDUcAçÃO
| - estimular o :rcesso, a pemnnência e a melhoÍie do desempenho de cÍiânp,
adolesoentes, joens e aduftc do poro negÍo, quiloúrbolas e denn-rs grupc
discÍiminados, eín todos o8 níyeis, da êducação inÍanlil ao ensino médio, considerando
as modalidades de educaçâo de jovens ê adultos e a tecnológica; ..

ll - promover a foÍmâção de pÍofessoÍes e profissionaís da educaÉo nas árdas
temáirãs definftlas nas direbizes cuÍÍiolaÍes nacaonais para a educação das Ídações
étla@raciaas e para o emino de história e culhrra afrobrasileira e africana;
lll - pomorer polÍti(ã públacG p6ra ÍeduziÍ a evasão escolar e a deíffiagsn k a de

série dos alunos peÍtencentes aos grupoe étniuaciais discÍiminados:
lV - promover foÍmas dê combate ao analíabêtismo €nfe o po\ro nêgÍo e d€mais
grupc étnir>raciaís discriminados;
V - pÍoínover a impbÍnentação da l.-ei Federal no 10.6É19, de I de janeiÍo de 20Gt, e do
dispcto no at. 2ô.4 da Lei no 9.394, <te 20 de rlezembÍo de 1996, do Paleer CNBCP
no 3í2(XX e da ResduÉo CNE no Oí/2üX, garantindo seu ampb conhecÚnento pgla
população;
Vl - pÍomover e estimulâr a inclusão do quesib raça ou coÍ em todos G foÍmuláÍios de
coleta de dados de alunos eín todos os níveb de sisterna de ensino, público e
pÍivado;
Vll - apoiaÍ a implantaÉo de escolas públicas, de nÍvêt furdamental e ín&io, nG
coÍnunidades quilombolas e indÍgEnes, com garanüa do transpoÍte êscolar grâtuib ê
demais beneficios pÍê\ristos no plano de deseÍwolvimento da êducaÉo; ê
Mll - apoiar as instiürirl6es públicas dê educaÉo supeÍioí no d€§ênvolviírEnto de
progÍamas e pÍoietos dê en§no, p6quisa e extênsão que conÚibuam para a
implementa@ e para o impacto de politiG de píoÍÍloção da iguaHade racbl' no

emino de bÍcêiro grau.



E1XO 2
SAÚDE
| - ampliar a implemêntação da políüca municipal de saúde irúegral para do povo negro;
ll - promover a intêgralk ade, coÍn equidadê, na atênção à saúdê do povo negÍo;
lll - fortalecer a dimensão etnicorracial no sistema único de saúde, incorporandô a
elaboraÉo, implernentação, contÍob social e avaliaÉo dos programâs desênvolvljos
pela Secretaria Municipal da Saúde;
IV - aferir e coínbater o impacto biopsícossocial do racismo e da discÍiminação nâ
constituição do perftl de morbimortalidade do povo negro;
V - promover a@es que assêgurem o auÍnênto da expectativa de vida e a redução da
mortalidade do povo negro;
Vl - ampliar o acesso do povo negro, com gualidade e humanizaÉo, a todos os ní\,êis
dê atençáo à saúde, prioÍizando â questão de gênêro e idade;
Ml - preservar o uso de bens materiais e imâteriais do patrimônio cuttural das
comunídades quilombolas e de teneiro;
Mll - desenvohrer medidas de promoção dê saúde e implementaÍ o progftrma saúde da
família, nas comunidades quilombolas e de terÍeiro;
lX - assegurar a implementação do programa municipal de atenÉo integral às pêssoas
com doença ÍalcifoÍme e outrâs hemoglobinopatias;
X - desenvolveÍ ações específicas de combate à dissemínação de HIV/AIDS e demais
DSTS junto ao povo negro;
Xl - disseminar informações e conhecimento junto ao povo negro e demab grupos
etniconaciais discriminados, sobre suâs potencialidades e suscêtitÍlidades em teÍmo§
de saúde, e os oonsequentes riscos de morbimortalidade; e
Xll - ampliar as âçõês de planejamento familiar ás comunklade de teneiros e
quiloínbolas.

Erxo3
DESENVOLVIiIENTO SOCIAL
| - Íortalecer as ações de combate à pobrêza e à fome em Duas Estradas/PB,
incoÍporando a perspectiva étnico-racial e de gênero em todas as açõês de assistência
social, de segurança alimentar e nutricional, com prioridade às mulheres chefes de
famllia;
ll - promovêÍ a igualdade de direitos no aoesso ao aiendimento socioassistencial. à
segurança alimentar e nutricional, sem discíiminaÉo étnico-racial, cultural, de gênero,
ou de qualquer ouka nafureza;
lll - incorporar as necessidades do povo negro nas diretÍizes do planejamento das
políticas de assistência social e de segurança alimentiar e nuficional;
lV - promover a artic.ulação das políticas de assistência social, de renda de ciddania,
de segurança alimentar e nutÍicional e de inclusão prodúiva, voltadas a todos os
sêgmentos étnico-raciais nâs divêrsas êsfêras de govemo, com o setoÍ privado e jrhto
às êntidadês dâ sociêdãdê civil;



V - desenvohrer mecrmismos de conüole social de políticas. pÍogramas e ações de
d€§eÍNolvimento sochl e combde à fome, garantindo a rcpÍesentação de todos os
grupos éhico-Íeciais nas instãncias de corúrole social;
Vl - garantir políticas de renda, cidadania, assisfência social ê sêgurança alimentiar e
nutricional parâ o povo negro, guiloÍnbola e de cornunidades de terÍeiros.

EIXO,[
INFRÂESTRUruRA
| - apoiar o aoesso do polro negro e quibmbola, uÍbano ou rurais, aos progÍames de
política habitacional;
lll - promover o saÍleaÍnento básico nas áreas habitadas pêlo povo negrc ê
guihmboh.

Etxo 5
CULTURA E TURISiX)
I - prornwer o respeito à diversidade cultural dos grupos foÍmdores da sociedade e
dernais grupoe éhico-raciais discÍiminados na luta oontra o racisrno, a xenofobia E as
íntobrâncias coÍÍelatas;
ll - estimular a eliminação da veicuhção de estereótipoe ê gênero, raça, ooÍ ê etnie
nos meios de comunir:açâo;
lll - fomentaÍ ffi maniÍestaçôes culturab dos diveísos grupe ánico-raciais e ampliiar
sua visibilidade na mídia;
lV - consolidar instumentos de preservação do paaimônio o.dhtral mateÍial e imagial
dos diversoa grupoe ehicoe;
V - garantir as maniEstaçôes públicas dê valodzeçâo da pluralidade ÍeligkEa no
munkÍpio, conforme dbpôe a Constituiçáo Federal;
Vl - esümular a inclusão do6 marcos hist&icos significdivo6 das dívesas ánias e
grupos dbcrimindc, no calendáÍb Êstivo oficial do munbípio de Duas Estrada/PB.


