
GOVERNO MUNICIPAL 
FARIAS BRITO 
GABINETE DO PREFELTO 

DECRETO N°. 466/2021. De 06 de abril de 2021. 

Dtspoe sobre a Comissao 
Municipal Intersetorial de 
Preven�ao ao Suicidio e adota 
outras providencias. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, ESTADO 
DO CE.ARA, NO USO DE SUAS ATRIBUl<;OES LEGAIS, QUE LHE 
CONFEREM O ART. 69, DA LEI ORGANICA DO MUNICfPIO, 

CONSIDERANDO que o Ministerio da Saude, por meio da 
Portaria n. 1.876/2006, instituiu as Diretrizes Nacionais para a 
Prevencao do Suicidio; 

CONSIDERANDO que a Portaria n. 3.479/2017, do 
Ministerio da Saude, defende um Plano Nacional de Prevencao do 
Suicidio, a ser implantado em todas as unidades federadas; 

CONSIDERANDO que o Ministerio Publico do Estado do 
Ceara (MPCE), em acao con junta com diversos Centres de Apoio 
Operacionais (CAOCIDADANIA, CAOPIJ, CAO MACE e CAOCRIM) 
elaborou, divulgou e executa o Programa "Vidas Preservadas - 0 MP 
ea Sociedade pela prevencao do suicidio. 

DECRETA: 

Art. 1°. Fica criada a Comissao Municipal Intersetorial de 
Prevencao ao Suicidio, de carater propositivo e consultivo, vinculada 
a Secretaria Municipal de Assistencia Social, a Secretaria de Sau de e 
a Secretaria de Educacao, com a finalidade de apoiar o orgao gestor 
na articulacao intersetorial e interinstitucional com vistas ao 
enfrentamento ao Suicidio. 

Art. 2°. A Comissao Municipal Intersetorial de Prevencao ao 
Suicidio sera composta por representantes dos seguintes orgaos e 
conselhos, a saber: 
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I - Secretaria Municipal de Assistencia Social; 
II - Secretaria Municipal de Saude; 
III - Secretaria Municipal de Educacao. 
1 °. Cada membro tera um suplente, que o substituira em 

suas ausencias e impedimentos. 
2°. Os membros titulares e seus respectivos suplentes serao 

indicados pelos Secretaries Municipais. 
3°. Os responsaveis por indicar os membros desta 

Comiasao deverao comunicar, por oficio, a Secretaria de Assistencia 
Social ea Secretaria de Governo, sempre que houver necessidade de 
alteracao do respectivo representante. 

Art. 3°. A Comissao Municipal lntersetorial de Prevencao ao 
Suicidio possui as seguintes atribuicoes, sem prejuizo de outras: 

I - elaborar o Plano Municipal de Prevencao ao Suicidio; 
II - promover o desenvolvimento e o aprimoramento de 

metodos de coleta e analise de dados sabre tentativas de suicidio e 
suicidios consumados, envolvendo a Uniao, os Estados, o Distrito 
Federal, os Municipios e os estabelecimentos de saude e de medicina 
legal, para subsidiar a formulacao de politicas e tomadas de decisao; 

III - articular com diferentes atores e setores da sociedade, 
contribuindo na sensibilizacao e mobilizacao para a prevencao ao 
suicidio; 

IV propor acoes e estrategias intersetoriais de 
enfrentamento; 

V - mapear, conhecer e acornpanhar, no que couber, os 
services da rede municipal e as acoes das diversas politicas publicas 
que tenham foco na prevencao ao suicidio; 

VI - colaborar com a elaboracao de documentos, como 
protocolo, pacto, que definam fluxos, responsabilidades e 
mecanismos de monitoramento e avaliacao interinstitucional e 
intersetorial no tocante ao enfrentamento quanto a prevencao ao 
suicidio; 

VII - apoiar os gestores das politicas intersetoriais na 
articulacao de parceria com outras redes de promocao e protecao; 

VIII acompanhar as estatisticas e notificacoes da 
automutilacao e suicidio na esfera Municipal, Estadual e Federal; 
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IX - informar e sensibilizar a sociedade sobre a importancia 
e a relevancia das lesoes autoprovocadas como problemas de saude 
publica passiveis de prevencao; 

X - manter permanente interlocucao com o Estado com 
. vistas a contribuir com a integracao e formulacao para novas 
estrategias; 

XI - manter frequencia minima de uma reuniao mensal 
para tratar de questoes pertinentes a Comissao Municipal 
Intersetorial de Prevencao ao Suicidio, mantendo em arquivos os 
registros dos resultados na Secretaria de Assistencia Social; 

XII estimular a promocao de recursos para 
cofinanciamento das acoes estrategicas da Comissao Municipal 
Intersetorial de Prevencao ao Suicidio. 

Art. 4°. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicacao, revogadas as disposicoes contrarias. 

PUBLIQUE - SE 

PACO OLEGARIO PEREIRA DA SILVA, GABINETE DO 
PREFEITO, EM 06 DE ABRIL DE 2021. 

Francisco Austragez.io Sales 
Pleletto Muniopai de Farias BfflD • CE 
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