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IGUALDADE RACIAL 

Instrução Normativa no 20, do Instituto Nacional  de Colonização e  
Reforma Agrária, de 19 de setembro de 2005 

Regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, de-
marcação, desintrusão, titulação e registro  das terras ocupadas por remanescentes 
das comunidades dos quilombos de que tratam o art. 68 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988 e o Decreto no 4.887, 
de 20 de novembro de 2003. Essa instrução normativa tem como objeto estabelecer 
os procedimentos administrativos necessários ao cumprimento das diversas fases do 
processo que culmina na titulação e registro da terras dos remanescentes das comu-
nidades de quilombos. 

Portaria no 74, da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da  
Igualdade Racial, de 31 de outubro de 2005 

Institui o Comitê de Coordenação de Programas da Secretaria Especial de Promoção da 
Igualdade Racial com a finalidade de coordenar os processos de gestão dos programas da 
Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Essa portaria considera 
a necessidade de aperfeiçoar o processo de planejamento mediante a implementação de 
sistema de monitoramento e avaliação de ações, orientado para a produção qualitativa de 
resultados, com foco na melhoria organizacional. 

Decreto da Presidência da República, de 8 de novembro de 2005  

Institui Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) para elaborar proposta de formu-
lação do Plano Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, e dá outras 
providências. O GTI tem a responsabilidade de sistematizar as propostas de políticas 
públicas para a promoção da igualdade étnica e racial apresentadas na Primeira 
Conferência Nacional de Igualdade Racial,  propor o estabelecimento de prazos para 
a execução das ações previstas no plano nacional, indicar os órgãos e entidades respon-
sáveis pela  execução das ações e propor a adoção de procedimentos regulares de 
monitoramento e avaliação das ações  previstas no plano.  

Integram o GTI, coordenado pela Seppir, representantes de outros 14 Ministérios 
e Secretarias da Presidência, bem como um representante do Conselho Nacional de 
Promoção da Igualdade Racial (CNPIR). 

 


