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ParágÍafo único" Os membros da comissâo ficam responsáveis pela artieulação e
monitoramento do PIÁMUPIR.

AÍt. 40 Compeb comissão, aÍticular e monitoÍar o PLAMUPIR ptr meio das seguintês
atribuições:
| - propoÍ açÕes, metas e pÍioÍidades;
ll - estabelecer a Ín€úodologia de monitoraÍnento;
lll - acompanhar e avaliar as atividade de implementação;
lV - prornwer a difusão do PIáMUPIR junb a ó19ã06 e entiddes goremamentais
ê não govemamêntab;
V - propor ajustes de mêtas, pÍioÍidades e ações;
Vll - Apoiar atividades culturais no município valorizando as rehçÕês sociais;
Vlll - Promoer ações que desenvolvam potiücâs públicas voltadas para a igualdade
racial no municipio;
lX - Diseeminar diálogos educaiivos roltados para dircÍsidade de gênêro e a igualdade
racia! no municlpio;

AÍt- 50 A comlssão do PLAMUPTR dêliberará mediante r6olugões, por maioÍia §mples,
cabentlo ao(â) seu(sua) coordenador(a) o voto de gualidade.

Art. 6(, A comissão do PLAMUPIR podeÉ insütuar comissôes técnicas com a função de
colaborar para o cumpÍimento das suas aiÍibuições, sistêmatizar as infoÍma@
rccabidas e suboidiar a elaboração do€ relatóÍios solicitdos por órgãos competentês.

Art 70 O regimento intemo da combsáo do PLAMUPIR sêrá apíovado por ma'roÍia
absoluta dos seus mêmbros e disporá sobrê a oÍganização, fiorma de apreciaçáo e
deliberaçâo des matéÍias, bem como sobre a composição ê o funcbnaÍÍÊnlo dâs
cornissões técnicas.

AÍt. Y As aiividades dos membros da comissão rlo PIAMUPIR e das comissões
técni6 são considêredas serviço público relevanG náo rêmunerâdo.

AÍt. '10. Este DecÍêto ênha êm ügor na data de sua publica@.

Gabinete da Prefeita, Duas Est.âdayPB, 18 de Novembro de 2019.

PREFEITA CONSTITUC]ONAL
DUAS ESTRADAS'PB

JOYCE RETiIA

Rêgistre-sê e publique+e.



ESTADO DA PARAiBA
PREFETN'RA XUI{ICIPAL DE DUAS ESTRADAS

ANEXO AO DECRETO I{O 27 DE {8 DE NOVEiIBRO DE ãIí9.

PLANO IIUNTCIPAL DE PROTOçÃO DA IGUALDADE RACIAL
DUAS ESTRADAS'PB

Etxo í
EDUCAçÃo
| * estimular o acesso, a permanência e a melhoÍia do desempenho de crianças,
adolescenês, jovens e adultos do povo negÍo, quilombolas e demais grupos
discriminados, em todos os níveis, da educação infanül âo ensino médio, considerando
as modalidades de educação de jorens e adultos e a tecnológica; .

ll - promover a foÍnaÉo de profêssoÍes e pÍofissionais da educação nas áreas
temií{icas definídas nas diretrizes cuniculares nacionais para a educaçáo das relaçôes
étnico-raciais e para o ensino de história e cuhura afro-brasileira e africana;
lll - promwer polfticas públkre para reduzir a evasão escolar e a defasagem kla de

série dos alunos peÍlencentes aos grupos étnico-Íaciais discriminado§;
lV - promover formas de combatê ao analfabeüsmo entÍe o povo nêgro ê demais
grupos étniGraciais discÍiminado6;
V - promover a implementaçâo da Lei Federal no 10-639, de 9 de janeiro de 20O3, e do
disposto no art. 2&A da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, do ParêceÍ CNEICP
no 3/2004 e da Resolução CNE no Oíl20(X, gararúindo seu ampb conhecimeÍúo pê" la
população;
Vl - promover e estimulaÍ a inclusão do quesito raça ou coÍ em todos os formuláÍios de
coleta de dados de alunos em todos os nívêis dG sistêmas de ensino, público ê
pÍivado;
Vll - apoiâr a implantação de escolas públicas, de nível fundamental e médio, nas
comunidades quilombolas e indígenas, com garanüa do transporle escolar gratuito e
demais beneÍtcios píeüstos no plano de desemrolvimento da educaçãoi e
Vlll - apoiar as instihr(Ées públicas de educação supêÍíor no desenvolvimento de
programas e prcúetos de ensino, pesquisa e extensão que coÍltÍibuam paÍa a

implementação e para o impado de políticas de pÍomoção da igualdade racial, no
ensino de terceiro grau.



Etxo 2
SAÚDE
| - ampliaÍ a implementação da política municipal de saúde integral parâ do povo negro;
ll - promover a integralidade, cÍxn equ ledê, m atênção à saúde do povo negro:
lll - fortaleoer a dimensão etniconacial no SbteÍna único de SarÍde, incorporandô a
elaboÍaçáo, impleínêntaÉo, contoh social e avaliação do6 pÍogramas desenvolvirlos
pela Secretada Municipat da Saride;
lV - aêrir e combateÍ o impacto biopoiccsocial do racisrno e da discriminação na
constituiçâo do peÍfi1 de moóimoÍtalidade do povo negro;
V - prunorer ações que asseguÍêm o aumento da eryectativa de üda e a Íeduçáo da
mortalklade do povo negro;
Vl - ampliar o ecêsso do povo negÍo, com qualidade e humanizaÉo, a todos os nfircis
de atenção à saúde, priorizando a guesüio dê gênero e idade;
Vll - preservar o uso de bens materiais e imatêriais do patrimônio crtlhtral das
comunidadês quilombolas e de terreiro;
Mll - desênvolrcr medidas de promoção de saúde e impleínêntaÍ o programa saride da
Íamília, nas cornunirades quilombolas e de teÍÍeiro;
lX - asseguar a implementação do programa municipal ê atênÉo inbgral às pessoâs
com doença falciÍorme e oúÍEls heÍnoglobinopdias;
X - desenvolver aÉes específicas de coínbáe à disseminação de HIV/AIDS e deÍnais
DSTs iunto ao po\ro negro;
Xl - dissêminar informações e conh€cirÍEnto junto ao povo negÍo e demais grupos
etnicorraciais discÍiminados, sobre suas potencialidades e suscêtibilidadês em teÍmo§
de saúde, ê os @nsequentes riscos de moÍbimortalidâde; e
Xll - ampliar Írs ações de planejamento familiar às oomunidedes de teneiros e
quiloÍnbolas.

EÍxO3
DESEilVOLVITEXTO SOCI,AL
I - Íortalecer aB açÕes <b combate à pobÍeza e à fome êm Duas EsbadG/PB,
incorporando a peÍspectiva étnico-racial e de gênêÍo em todas as açÕes de assistência
social, de segurança aliÍnentar e nuhicional, com pÍioridade às mulheres chefes de
família;
ll - pÍomorêr a igualdade de direitoe no aoesso ao atendimento §ocbassislencial, à
sêguÍança alimentaÍ e nutÍicional, sem di8cÍiminaçáo étni@-raciâ|, cultuÍal, de gênero,

ou dê quahuêÍ outa nafureza;
lll - iÍrcoÍporaÍ as necessidad6 do pot o negÍo nas diretizes do planeraÍnento das
políticas de assistência social ê de segurança alimentaÍ e nubicaonal;
lV - proínorer a aÍticulaÉo das polÍüca de assísEnciia social, de Íenda de c*radanh,
dê sêguÍança alimentar e núricional e de inclusão prcdúiva, voltadas a todc o§
sêgmêntos éürico-raciais nas diver8as e6Êra§ de goremo, coÍÍl o setor pÍivado e juhto
às entiÍades da sociedade civil;



V - cleservotver Ínecanismos de conbole social de polÍticas, prograrnas e aÉes de
desênvolvimênto social e combaie à fome, garantiítdo a ÍepresentaÉo de todo6 G
grupG étnioo-râciais nas imtânciás de coÍúrob social;
Vl - garantir políücas de renda, cidadania, assistência ôocial e seguÍança alimeniar e
nutricional para o poro negro, quiloÍnbola e de comunidades de teÍÍeirco.

Etxo4
II{FRAESTRUruRA
| - apoiar o a@sso do povo negÍo e quilombola, urbano ou rurais, aoa pÍogÍamas de
política habitacional;
lll - pÍomoveÍ o saneâÍnento Msico nas áreas habitadas pelo povo negÍo e
quilornboh.

Etxo 5
CULTURA E TURISiIO
I - pÍoínover o Íespeito à diversidade cultural dos grupos ÍoÍmdores da sociedade e
dermis grupoa êtni.:o-raciais discriminadoe na luta contra o racisrno, a xenofobia e as
intolerâncaas coÍÍelatas;
ll - estimular a eliminaÉo da veicuhçáo de esteÍeótipoo de gênero, raça, coÍ e etnia
nos meio6 de @municação;
lll - fomentar a manifestaç6es cultuttlis dos diveísos grupc ánico-raciais e ampliar
sua vhibiltulade na mídia;
lV - consolilar instumêntG de pre€eÍvação do pafimônio crítuÍal meleÍial e imabrial
dos diveÍsos grupoo étnicos;
V - garantir a8 maniÍestaçÕes públicas de valcrização da pluralidade religlxa no
municlpio, conforme dispõe a Constituição Federal;
Vl - êstimuhr a inclusão doe marcos históÍicos significativos das diversa§ etnias e
grupos discrimindc, no calendário feetivo oficial do município de Duas Eslrada§/PB.


