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r§TAIxl DA PARÂÍBÁ
PREFEITURA }IUNICIPAL DE DUA§ ESTRÂDAS

Df,CRfTO N' 26/2019. DT] 2ó DE SETIITIBRO Df, 2019.

tNsrtrtit .4 cRt.4ÇÃo D.4 coMtssÃo TNTERIETaRIÁL
Do sELo arucEF EDrÇ.io 2ot7-2020.

,{ PREFEITA CONSTITUCIONAL DO {ÜNICiPIO DE DUÂ§ ESTRÂDA§,
nSmOO »e plmÍte, no uso de suas atribüçôes legais, que lhe sâo ctnferidas pelo Ân.
l" da t-ei Municipal No l0l/2016, de 28 de mârço de 20Oó.

DECRE I'Ar

Aú l" - Fica instituida I Cornissâo lntersêtnrial do §ELO UMCEF Edição 2017-2020.
§l'- Cabe a todas as Seçrctarias da Gestâo Mudcipal o engajamento na c€rtificaçào do SELO
IINICEF Ediçâo 2017-2019. de modo que a Comissão e o!,cracioÍal c devc plancjar cxecular
e acompaúar as ações previstas na metodologia do SI-lt,O [-NICEF, como: promoYer
rcuniõcs sistemáticas, monitorar os indicadores e conlríbuir para â süa melhoria.

§2' - Os representantes dÀs seffetaÍias municipais devcrão scr neceswiamenle, os geslores
e./oü servidoÍes que desempenham e exercem alivida&: nas respectivas secrelarias.

Arl. 2" - O Comirê Gestor Municipal deve auxiliar e apoiar o podeÍ executivo nâs açõcs c
atividadcs voltadas gam a ccrtiÍicaçào do SELO UMCEF.

Aí. 3" - Compete à Comissão htersetorial do SELO UNICEF Ediçáo 2017-2020
| -,{compoúâÍ atÊntamentc o cronograma do Selo;
II -Trabalhar em aÍticulado peÍman€nte com o Articulador, Mobilizador e CN{DCA;
llI - Àpoiar e cshmular a paíicipação de adolcsccntes no municipio;
fV - Repassar as infoÍmâçõcs rccebidâs nâs rcuniõcs intcrsctoriais aos demais profissionais
das secretarias pertencentes;

Y - Comunicar boas pniticâs e resultados das a@es do Selo entre os dernais profisirmais da
gestão municipal;
Vl - PriorizaÍ a comunicação, clflnerlto vilal ao processo dc mobilização srrcial em romo do
Selo.

AÍt 4" - Estc decÍeto entÍa em ügor Ilâ data de sua púlicaçâo.

GABINETE DA PRFTEITA DO MUMChIO DE DUAS ES'I'RADAS. 26 dC S'}tCMbrO dC

2019.
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