
MPCE

TERMO DE AOESAO N° 12018

TERMO HE ADESAo AO PROJETO "VIl)AS
PRESERVADAS: 0 MP E A SOCIEDAI>E PELA
PREVEN(:AO DO SUICjDIO"

A PREFEITVRA MUNICIPAL DE RUSSSAS, inscrita no Cl\iPJ sob 0 n° 07.535.446/0001-
60. com seck na Avenida Dom Lino, S31. Centro. neste ato represenrada pelo Prefeito Municipal
Raimundo Weber de Araujo e a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAl;OE, inscrita no CNPJ sob 0 n"
11. 734.352/0001-97 . com sede na Avenida Dom Lino. 156 - Centro, neste ato representada pelo( a)
Secretario(a) Gilberto Rodrigues Lima e:

CONSIDERANDO que se pode definir suicidio como um ato procluzido pelo indivi.duo com 0

oqjelivo de interromper sua propria vida. compondo-se 0 comportamento suicida de pensamentos c
pianos de mone;

CONSIDERANDO que 0 fen6meno do suicidio c complexo e multicausaL sendo
deterrninantes os fatores sociais. econ6micos, bioJogicos, culturais, alcm da his16ria de vi.Ja do ~
indivfduo. cxigindo-se uma atua<;ao in tersetorial para sua prevenyao e interveny2to eficiente em
situa~oes de crise;

CONSHlERANDO que 0 suicidio tem multiplas causas, sendo conhecido, de acordo com 0

Psiquiatra Dr. Fabio Gomes de 1'datos I. como a "doenya dos D's: desesperan<;a. desamparo. desespero.
desemprego. divorcio. dependencia quimica e depressao";

CONSIDERANDO que as ayoes promovidas pelo Poder Pllblico brasileiro sao pontuais e a
ause'ncia de poJiticas pLlblicas perenes de preveny30 ao suiddio impede a adequada preCaUyaO e
necessario cuidado com integrantes de grupos de risco;

CONSIDERANDO 0 elevado l1LUnerOde mortes por suicidio no Ceara, ocupando 0 5° lugar
no ranking nacional no periodo 2011-2015, segundo DATASUS;

CONSl))ERANDO que a relevancia e transversalidade do tema exigem a sensibiliza<;ao e
participayao de diferentes secretarias. com atuayao intersetorial da sallde. da assistencia, da seguranya
publica. da educayao. dentre olltros;

CONSIDERANDO que 0 Ministerio Pllblico desenvolveu 0 Projcto "Vidas Preservadas: 0 MP
c a sociedade peJa preven<;ao do suicidio":

CONSHlERANOO que () referido projeto visa conscientizar a sociedade e os gestores
municipais para a preven<;:ao ao suicidio. consistindo num conjunto de a<;:oes voltadas para 0

desenvolvimcnlo de uma politica de prevcn~ao do suicidio. com atuayao intcrsetorial das diversas
secretarias municipais e capacitayao de profissionais de diversas areas para a detec930 de id\.,a90es
suicidas e a correra abonlagem e devido encaminhamentos;

CONSIIJERANOO que 0 Ministerio Publico promovenl. em parceria com organizac;:5es nao
governamemais. universidades e associa<;oes, capacita<;:oes de acordo com 0 cronograma
disponibilizado no sHio eletr6nico http://www.mpcc.mp.br/caopiiLl2rojetos/vidas-preservadasI;

~.--..·-:-~···~-~~~;~;(~~~:;.d-~--~ovin~~~~)."Se[elllbr(lAmar:io" e Coordenador do Program3 de Apoio it Vida - PRAVID!P'\'d.
Hospital Umwrsltarlo \Valter Canndlo. em Fortakza-Lf:·, j

~ -

http://www.mpcc.mp.br/caopiiLl2rojetos/vidas-preservadasI;


~MPCE
Min 31.&1'1(1 Pubilco
do EstadD de C:o~,((~

RESOLVE aderir ao Projeto Vidas Preservadas, comprometendo-se a Prefeitura Municipal de
Rllssas a:

I. Cumprir as recomendac;:oes sugeridas pelo Ministerio Publico;
2. (rarantir a participac;:ao de servidores do Municipio em todas as capacitac;:oes do projeto.
responsabilizando-se pelo deslocamento, pela hospedagem e alimenta<;ao dos participantes.
3. Garantir que. nos 6 (seis) meses segllintes a capacitac;ao denominada "Impulso de Vida", 0

profissional da area de psicologia que participar tenha como atuac;ao prioritaria nos municipios a
aplicac;:aode instrumental e protocolo dinico repassados pcla facilitadora.

Com a assinatura abaixo. 0 Ministerio Publico rcconhece, formalmente, a adcsao do gestor
municipal ao Projcto "Vidas Preservadas: 0 MP c a sociedade pela prevem;ao do suicidio".
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