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TERMO DE ADESAO N° ---=----,,2018

TERMO DE ADESAO AO PROJETO "VIDA.s
PRESERVADAS: 0 MI' E A SOCIEDADE PELA
PREVEN<;Ao DO SUlciDIO"

APREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA, inscrita no eNP] sob 0 n" 07.735.178/0001-
20, com sede na Avenida Moises Moita, 785 - Planalto - CEP 62320-000, neste ata representada peln
Prefeito Municipal, Sr. Valdeci Vieira de Azevedo e a SECRETARIA DO TRABALHO E
ASSISTENCIA SOCIAL - SETAS, inscrita no CNPJ sob 0 n° 07.735.178/0001-20, com sede na Rua
Vereador Raimundo Lima, 200 - Frei GaMio - CEP 62]20-000, neste ato representada pelo(a)
Secretario(a) Natalia Felix das Frota.

CONSIDERANDO que se pode definir suicidio como urn ato produzido pelo individuo com 0

objetivo de interromper sua propria vida, compondo-se 0 comportamento suicida de pensamentos e
pianos de morte;

CONSIDERANDO que 0 fenomeno do suicidio e complexo e multicausal, sendo
deten11inantes os fMores socials, ecoi1orhicos, bi616gicos, culturais, aIem da hist6ria de vida do
individuo, exigindo-se uma atuac;ao intersetorial para sua prevenc;ao e intervenc;ao eficiente em
situac;oes de crise;

CONSIDERANDO que 0 suicidio tern m61tiplas causas, sendo conhecido, de acordo com 0

Psiquiatra Dr. Fabio Gomes de Matos I, como a "doen9a dos D's: desesperan~a, desamparo. desespcro,
desemprego, divorcio, dependencia qUlmica e deptessao";

CONSIDERANDO que as 3yOeS promovidas pelo Poder Publico brasileiro sao fJontuais c a
allsencia de politicas publicas perenes de prevenyao ao suicidio impede a adequada prec3uc;ao e
necessario cuidado com integrantes de grupos de risco;

CONSIDERANDO 0 elevado numero de mortes por suicidio no Ceara, ocupando 0 50 lugar
no ranking nacional no periodo 201 1-2015, segundo DATASUS;

CONSIDERANDO que a relevancia e transversalidade do tema exigem a sensibilizac;ao e
participa~ao de diferentes secretarias, com atuayao intersetorial da saude, da assistencia, da seguranyu
publica. da educayao, dentre outros;

CONSIDERANDO que 0 Ministerio Publico desenvolveu 0 Projeto "Vidas Preservadao;; 0 MP
e a sociedade peJa preveny30 do suiddio";

CONSIDERANUO que 0 reterido projeto visa conscientizar a sociedade e os gestores
municipais para a prevenyao ao suicidio, consistindo num conjunto de acyoes voltadas para 0

desenvolvimento de uma politica de prevenc;ao do suicidio, com atuacyao intersetorial das diversas
secretarias municipais e capacitac;ao de profissionais de diversas areas para a detecyao de ideac;oes
suicidas e a correta abordagem e devido encaminhamentos;

Fundador do movimento "Setembro Amarelo" e Coordenador do Progruma de Apoio a Vida - PRAVIDA. do
Hospitall1nh ersihirio Walter Cantfdio. em Fortaleza-CE.
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CONSIDERANDO que 0 Ministerio Publico promovera, em parceria com organiza<;oes nao
governamentais, universidades e associa90es, capacita<;oes de acordo com 0 cfOliograma
disponibilizado no sttio eletronico http://www.mpce.mp.br/caopij/projetos/vidas-pres~vadasJ;

RESOLVE aderir ao Projeto Vidas Preservadas; Gomprometendo-se a Prefeitura Municipal de
Tiangua a:

l. Cumprir as recomendac;oes sugeridas pelo Ministerio Publico;
2. Garantir a participac;ao de servidores do Municipio em todas as capacitac;oes do projeto,
responsabilizando-se peto deslocamento, pela hospedagelfi e alinienfa9ao dos participantes.
3. Garantir que, nos 6 (seis) meses seguintes a capacitayao denominada "Impulso de Vida", 0

profissionaI da area de psicologia que participar tenha como atuac;ao prioritaria nos municfpios a
apJica<;iiode instrumental e protoco!o clfnico repassados pela faciJitadora.

NATALIA FELIX DA FROTA
Secretario(a) Municipal do Trabalho e Assistencia Social - SETAS



TERMO DEADESAO N° 01/2018

TERMO DE ADESAO AO PROJETO "VIDAS
PRESERVADAS: 0 MP E A SOCIEDADE PELA
PREVENCAO DO SlJlCiDIO'"

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA. inscrita no CNPJ sob 0 n° 07.735.178/0001-
20 , com sede na Avenida Moises Moita, 785- Planaito neste ato representada pelo Prefeito Municipal
Valdeci Vieira de Azevedo e a SECRETARIA DE EDlJCACAO, inscrita no CNPJ sob 0

n007.735.178/0001-20, com sede na Rua Avenida Moises Moita. 785- Planaito. neste ato representada
peio(a) Secretario(a) Ana Vladia Moreira Nunes Barbosa.

CONSIOERANDO que se pode definir suicidio como wn ato produzido pelo individuo com 0
objetivo de interromper sua propria vida. compondo-se 0 comportamento suicida de pensamentos e
pIanos de morte~

CONSIDERANDO que 0 fenomeno do suicidio e complexo e multicausaL sendo
detenninantes os fatores sociais. economicos, biologicos, culturais, alem da historia de vida do
indi viduo. exi!,rindo-se uma atua~ao intersetorial para sua preven~ao e interven~ao eficiente ern
situa~oes de crise;

CONSIDERANDO que 0 suicidio tem muitiplas causas. sendo conhecido, de acordo com 0

Psiquiatm Dr. Fabio Gomes de Matos', como a "doen~a dos D's: desesperan~a, desamparo. desespero,
desemprego, divorcio, dependencia quimica e depressAo";

CONSIDERANDO que as a~oes promovidas pelo Poder Publico brasileiro sao pontuais e a
ausencia de politicas publicas perenes de preven~ao ao suicidio impede a adequada precau~ao e
necessario cuidado com inte!,lTantes de grupos de risco;

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

CONSIDERANDO que a relevfulcia e tmnsversalidade do tema exigem a sensibiliza~ao e
participa~ao de diferentes secretarias, com atua~ao intersetorial da saude. da assistencia. da seguran~a
pllblica. da educa~ao, dentre outros;

CONSlOERANDO que 0 Ministerio PUblico desenvolvell 0 Projeto "Vidas Preservadas: 0 MP
e a sociedade peJa prever19ao do suicidio";

CONSIDERANDO que 0 reterido projeto visa conscientizar a sociedade e os gestores
municipais para a preven~ao ao suicidio. consistindo num conjunto de a~es voltadas para 0

desenvolvimento de uma politica de preven~ao do suicidio, com atua~ao intersetorial das diversas
secretarias municipais e capacita~ao de profissionais de diversas areas para a detec~llo de idea~s
suicidas e a correta abordagem e devido encarninbamentos:

CONSIDERANDO que 0 Ministerio PUblico prornovera. ern parceria corn organiza¢es nao
govemamentais, universidades e associa~oes. capacita~Oes de acordo com 0 cronogmrna
disponibilizado no sitio eletronico http://www.mpce.mp.br/caopij/projetos/vidas-preservadas/;

1 Fundador do monmento "Setembro Amarelo" e Coordenador do Programa de ApolO a Vida _. PRAVIDA. do
HospIlal UmversltarlO Walter Cantidio. em Fortalez.a-CE.

http://www.mpce.mp.br/caopij/projetos/vidas-preservadas/;


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

I. Cumprir as recomendavoes sugeridas pelo Ministerio PUblico;
2. Garantir a participa~ao de servidores do Municipio em todas as capacita¢es do projeto,
responsabilizando-se pelo deslocamento, pela hospedagem e alimentavao dos participantes.
3. Garantir que, nos 6 (seis) meses seguintes a capacita<;:ao denominada "Impulso de Vida", 0
profissional da area de psicologia que participar tenha como atua<;:aoprioritaria nos mlmicipios a
aplica~ao de instrumental e protocolo clinico repassados pela facilitadora.

Com a assinalura abaixo, 0 Ministerio Publico reconhece, formal mente, a adesao do gestor
municipal ao Projeto "Vidas Preservadas: 0 e a sociedade pela prevenvao do suicidio".

Junho de 2018

........ _ _-_.__ _ •....... ~-~.- -..- - ..- _----_ _-
Secretario~nicipal de Educav<lo
Ana VI<idiaMoreira Nunes Barbosa


