
TERMO DE ADESAO N° 12018

TERMO DE ADESAO AO PROJETO "VIDAS
PRESERVADAS: 0 MP E A SOCIEDADE PELA
PREVEN(:Ao DO SlJICiDIO"

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA, inscrita no CNP] sob 0 n° 07.387.525/0001-
70, com sede na Rua Julio Pereira, 731 - Centro - Aratuba/CE, neste ato representada pelo Prefeito
Municipal Maria Auxiliadora Lima Batista e a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, com
sede na Rua Jose Ivan Santos, sin - Centro - Aratuba/CE, neste ato representada pelo(a)
Secretario(a) Jose Arimateia de Oliveira.

CONSIDERANDO que se pode definir suicidio como um 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
individuo, exigindo-se uma atuac;;ao intersetorial para sua prevenc;;ao e intervenc;;ao eficiente em
situac;;5esde crise;

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

Psiquiatra Dr. Fabio Gomes de Matos!, como a "doenc;;ados D's: desesperanya, desamparo, desespero,
desemprego, divorcio, dependencia quimica e depressao";

CONSIDERANDO que as ayoes promovidas pelo Poder Ptlblico brasileiro sao pontuais e a
ausencia de politicas publicas perenes de prevenc;;ao ao suicidio impede a adequada precam;:ao e
necessario cuidado com integrantes 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 relevancia e transversalidade do tema exigem a sensibilizac;;ao e
participac;;ao de diferentes secretarias, com atuac;;aointersetorial da saude, da assistencia, da seguranc;;a
publica, da educac;;ao,dentre outros;

CONS[DERANDO que 0 Ministerio Publico desenvolveu 0 Projeto "Vidas Preservadas: 0 MP
e a sociedade pela prevenc;;aodo suicidio";

CONSIDERANDO que 0 referido projeto visa conscientizar a sociedade e os gestores
municipais para a prevenc;;ao ao suicidio, consistindo num conjunto de ac;;oes voltadas para 0

desenvolvimento de uma politica de prevenc;;ao do suicidio, com atuac;;ao intersetorial das diversas
secretarias municipais e capacitac;;ao de profissionais de diversas areas para a detecyao de ideay5es
suicidas e a correta abordagem e devido encaminhamentos;

CONSIDERANDO que 0 Ministerio Publico promovera, em parceria com organizac;;oes nao
governamentais, universidades e associayoes, capacitayoes de acordo com 0 cronograma
disponibilizado no sitio eletronico http://www.mpce.mp.br/caopij/projetos/vidas-preservadas/;

1 Fundador do movimento "Setembro Amarelo" e Coordenador do Programa de Apoio it Vida - PRAVIDA, d~
lIo,p;'al Un;ve,,;"';o Waite' Can'id;o, em Fortalc,.-CE. f"'\

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


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

1. Cumprir as recomendayoes sugeridas pelo Ministerio Publico;
2. Garantir a participayao de servidores do Municipio em todas as capacitayoes do projeto,
responsabilizando-se pelo deslocamento, pela hospedagem e alimentayao dos participantes.
3. Garantir que, nos 6 (seis) meses seguintes a capacitayao denominada "Impulso de Vida", 0

profissional da area de psicologia que participar tenha como atuayao prioritaria nos municipios a
aplicayao de instrumental e protocolo clinico repassados peJa facilitadora.

Com a assinatura abaixo, 0 Ministerio Publico reconhece, formalmente, a adesao do gestor
municipal ao Projeto "Vidas Preservadas: 0 MP e a sociedade pe]a prevel1(;ao do suicidio".

Aratuba,CE, 08 de junho de 2018

Maria Auxili ora Lima Batista
Prefeito(a) ·cipal de AratubaiCE

Jos Arimatei de OliveIra
Secretario(aj Municipa de Assistencia Social

V Aratuoa/CE

JOSe Arimateia de Oliveira
SlCltlirio ~ .. Mlisltll'il S~I

Decrelo N· 03512017



TERMO DE ADESAO N° 12018

TERMO DE ADESAO AO PROJETO "VIDAS
PRESERVADAS: 0 MP E A SOCIEDADE PELA
PREVENCAo DO SlJICiUIO"

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATlJBA, inscrita no CNPJ sob 0 n° 07.387.525/0001-
70, com sede na Rua Julio Pereira, 731 - Centro - Aratuba/CE, neste ate representada pelo Prefeito
Municipal Maria Auxiliadora Lima Batista e a SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, com
sede na Rua .Jose Ivan Santos, sin - Centro - Aratuba/CE, neste ate representada pelo(a)
Secretario(a) Jose Arimateia de Oliveira.

CONSIDERANDO que se pode definir suicidio como um ate 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
determinantes os fatores sociais, economicos, biologicos, culturais, alem da historia de vida do
individuo, exigindo-se uma atuayao intersetorial para sua prevenyao e intervenyao eficiente em
situayoes de crise;

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

Psiquiatra Dr. Fabio Gomes de Matos I, como a "doenya dos D's: desesperanya, desamparo, desespero,
desemprego, divorcio, dependencia quimica e depressao";

CONSIDERANDO que as ayoes prornovidas pelo Poder Pllblico brasileiro sao pontuais e a
ausencia de politicas publicas perenes de prevenyao ao suicidio impede a adequada precauyao e
necessario cuidado com integrantes de grupos de risco;

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

CONSIDERANDO que a relevancia e transversalidade do tema exigem a sensibihzayao e
participayao de diferentes secretarias, com atuayao intersetorial da saude, da assistencia, da seguranya
publica, da educayao, dentre outros;

CONSIDERANDO que 0 Ministerio Publico desenvolveu 0 Projeto "Vidas Preservadas: 0 MP
e a sociedade peJa prevenyao do suicidio";

CONSIDERANDO que 0 referido projeto visa conscientizar a sociedade e os gestores
municipais para a prevenyao ao suicidio, consistindo num conjunto de ayoes voltadas para 0

desenvolvimento de uma politica de prevenyao do suicidio, com atuayao intersetorial das diversas
secretarias municipais e capacitayao de profissionais de diversas areas para a detecyao de ideayoes
suicidas e a correta abordagem e devido encaminhamentos;

CONSIDERANDO que 0 Ministerio Publico promovera, em parceria com organizayoes nao
governamentais, universidades e associayoes, capacitayoes de acordo com 0 cronograma
disponibilizado no sitio eletronico http://www.mpce.mp.br/caopij/projetos/vidas-preservadas/;

Fundador do movimento "Setembro Amarelo" e Coordenador do Programa de Apoio it Vida - PRAVIDA, do
Ho,pi"l U"i",,;,"rio Waite<C,mlid;o, ,m Fort~e",-CE. k

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


MPCE

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

1. Cumprir as recomendayoes sugeridas pelo Ministerio Publico;
2. Garantir a participayao de servidores do Municipio em todas as capacitayoes do projeto,
responsabilizando-se pelo deslocamento, pela hospedagem e alimentayao dos participantes.
3. Garantir que, nos 6 (seis) meses seguintes a capacitayao denominada "Impulso de Vida", 0

profissional da area de psicologia que participar tenha como atuayao prioritaria nos municipios a
aplicayao de instrumental e protocolo clinico repassados pela facilitadora.

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

Aratuba,CE, 08 de junho de 2018

Maria Auxi . ima Batista
Prefeito(a) unicipal de AratubaJCE

Jos~Arimatei' de Oliveira
Secretario(a) Municipal de Assistencia Social

V AratubaJCE

Jose Arimateia de Oliveira
Secretino lIunicipil de Assist6ncii Social

Decreto N' 03512017



TERMO DE ADESAO N° 12018

TERMO DE ADESAO AO PROJETO "VIDAS
PRESERVADAS: 0 MP E A SOCIEDADE PELA
PREVEN<;AO DO SUlciDIO"

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA, inscrita no CNPJ sob 0 n°
41.563.628/0001-82, com sede na Av. Cel. Virgilio Tavora, neste ato representada pelo Prefeito
Municipal ABEL CERCELINO RANGEL JUNIOR e a SECRETARIA DO TRABALHO E
ASSITECIA SOCIAL, inscrita no CNPJ sob 0 n° 14.794.26610001-68 , com sede na Rua Josmo
Gurgel Araujo, neste ato representada pelo(a) Secretario(a) FATIMA HELENA SERPA RANGEL e

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
determinantes os fatores sociais, economic os, biologicos, culturais, alem da historia de vida do
individuo, exigindo-se uma atua~ao intersetoriaI para sua preven~ao e interven~ao eficiente em
situa~5es de crise;

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

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

CONSIDERANDO que as a~5es 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 integrantes de grupos de risco;

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

CONSIDERANDO que a relevancia e transversalidade do tema exigem a sensibiliza~ao e
participa~ao de diferentes secretarias, com atua~ao intersetorial da saude, da assistencia, da seguran~a
publica, da educa~ao, dentre outros;

CONSIDERANDO que 0 Ministerio Publico desenvolveu 0 Projeto "Vidas Preservadas: 0 MP
e a sociedade pela preven~ao do suicidio";

CONSIDERANDO que 0 referido projeto visa conscientizar a sociedade e os gestores
municipais para a preven~ao ao suicidio, consistindo num conjunto de a~5es 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 divers as areas para a detec~ao de idea~5es
suicidas e a correta abordagem e devido encaminhamentos;

CONSIDERANDO que 0 Ministerio Publico promo vera em parceria com organiza~5es nao
govemamentais, universidades e associa~5es, capacita~5es de acordo com 0 cronograma
disponibilizado no sitio eletronico http://www.mpce.mp.br/caopiilprojetos/vidas-preservadas/;

1 Fundador do movimento "Setembro Amarelo" e Coordenador do Programa de Apoio a Vida - PRAVIDA, do
Hospital Universitario Walter Cantidio, em Fortaleza-CE.

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


..-::::--~

18~~MPCE, 1 dl .~ ~If Min SIC!'(I Pl:bllCll
~~ do Estado do Coara

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

1. 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 pelo deslocamento, pela hospedagem e alimentac;ao dos participantes.
3. Garantir que, nos 6 (seis) meses seguintes it capacitac;ao denominada "Impulso de Vida", 0

profissional da area de psicologia que participar tenha como atuac;ao prioritaria nos municipios a
aplicac;ao de instrumental e protocolo clinico repassados pela facilitadora.

Com a assinatura abaixo, 0 Ministerio Publico reconhece, formalmente, a adesao do gestor
municipal ao Projeto "Vidas Preservadas: 0 MP e a sociedade pela prevenc;ao do suicidio".

ITAITINGA,CE, 28 de MAIO de 2018


