Redução de mortes por
CVLI dos usuários de
drogas vinculados ao
Programa Atitude

Objet
ivo

Reduzir o número de
usuários de drogas
vítimas de CVLI através
do atendimento e
proteção pelo programa
Atitude.

Indicador

Instituição: SPVD

Relatório da SEPOD
elaborados com dados
fornecidos pela
GACE/SDS

Fonte de Verificação

1/3

janeiro a agosto de
2021

Período de Aferição

Metas Institucionais

Número de mortes por
CVLI de usuários de
drogas vinculados ao
Programa Atitude

Cálculo do Indicador

Máximo de
10 mortes
(CVLI)

Meta

SPVD - Grupo Ocupacional Saúde Pública - 2021 (Período Avaliativo: 10/2020 a 09/2021)

Desempenho 2021 concernente ao Grupo Ocupacional SAÚDE PÚBLICA.
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16 - 20
11 - 15
10 ou menos

Pontuação

Acima de 20

Critério de
Pontuação

Peso

60%

Distribuição de
pesos
6

O Secretário de Políticas de Prevenção à Violência e às Drogas, resolve tornar público o Plano de Metas que será utilizado na Avaliação de

Portaria Nº 34 de 15 de dezembro de 2020.
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Quantidade de horas
aula em cursos,
capacitações e
seminários

Objet
ivo

Recife, 15 de Dezembro de 2020.

Desenvolver
profissionalmente os
servidores através de
estímulos para
participar em
capacitações e
treinamentos
relacionados às
atividades
profissionais seja
como discente ou
docente

Indicador

Servidores à Disposição da SPVD

janeiro a agosto de
2021

Período de Aferição

somatório de horas aula

Cálculo do Indicador

20
HORAS/AUL
A

Meta

2/3

Secretário de Políticas de Prevenção à Violência e às Drogas

Cloves Benevides

SDS - Secretaria de Defesa Social

GACE - Gerência de Análise Criminal e Estatísticas

SEPOD - Secretaria Executiva de Políticas Sobre Drogas

CVLI - Crimes Violentos Letais Intencionais

certificados ou
declaração de
conclusão de cursos em
instituições
reconhecidas

Fonte de Verificação

Metas Individuais
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7 a 12h
13 a 19h
acima de 20h

Pontuação

0 a 6h

Critério de
Pontuação

Pontuação
final

40%

10

4

2

3
na
Redução
de
Danos,
construída
democracia e participação popular.

com

Assim como bem provocou o Colegiado Estadual
de Coordenadores de Saúde Mental ao propor
as Coordenações Municipais de Saúde Mental
realizar diálogo presencial e/ou on-line
junto aos trabalhadores/as dos serviços,
usuários/as,
familiares,
comunidade
e
coletivos da sociedade civil na perspectiva
de
fortalecimento da Rede de Atenção
Psicossocial (RAPS), da Luta Antimanicomial
e dos Cuidados em Liberdade. Recife, 23 de
dezembro de 2020. Conselho Estadual de
Políticas sobre Drogas de Pernambuco –
CEPAD/PE.

NOTA DE REPÚDIO E POSIÇÃO
DO CEPAD PERNAMBUCO
O Conselho Estadual de Políticas sobre
Drogas de Pernambuco – CEPAD/PE vem a
público repudiar as ações do Governo Federal
que visam desmontar as Políticas Públicas de
Saúde Mental do País. No apagar das luzes do
difícil ano de 2020, o Ministério da Saúde
(MS) pretende, junto a Associação Brasileira
de Psiquiatria (ABP) e outras entidades
médicas, visam desmontar a Rede de Atenção
Psicossocial (RAPS).

Priscilla Gadelha Moreira
Presidenta do CEPAD/PE

A RAPS foi e é construída por muitas mãos,
de
maneira plural e democrática, com
participação de especialistas de várias
áreas
de
conhecimentos.
Ouvindo
trabalhadoras/es,
gestoras/es,
pessoas
interessadas
no
tema
e,
sobretudo,
familiares de usuários/as, os usuários e as
usuárias, que são as pessoas mais afetadas
pelo modelo manicomial e asilar que o MS
quer trazer de volta.

Sem alteração.

Não
há razões científicas que possam
explicar
este
retrocesso.
A
Reforma
Psiquiátrica foi construída nas ruas, nas
discussões, em audiências públicas, nas
conferências
de saúde, nos órgãos de
controle social, na construção das políticas
públicas, sempre com ampla participação da
sociedade civil, dos movimentos sociais e da
comunidade
científica.
Entendemos
e
endossamos o cuidado por base comunitária e
territorial,
multidisciplinar
e
intersetorial.

Sem alteração.

Sem alteração.
Recife, 29 de dezembro de 2020.
Luiz Humberto Cordeiro da Cruz
Secretário Executivo de Gestão

O CEPAD/PE, enquanto Órgão de controle
social para construção e acompanhamento da
execução das políticas públicas, se coloca
junto a Frente Ampliada em Defesa da Saúde
Mental, da Reforma Psiquiátrica Brasileira e
da Luta Antimanicomial para realizar os
enfrentamentos necessários para a manutenção
de uma Política de Saúde Mental pautada nos
Direitos Humanos, na Reforma Psiquiátrica,
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