
Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Protocolo Geral nº 271/2021
Data: 27/01/2021 Horário: 14:19

Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

Coordenação-Geral do Gabinete do Ministro
Divisão de Análise Técnica de Documentos Oficiais

OFÍCIO Nº 57/2021/DATDOF/CGGM/GM/MS

Brasília, 21 de janeiro de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
Vereador Alessandro Maraca
Presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Av. Jerônimo Gonçalves, 1200
14010-907 Ribeirão Preto/SP
E-mail: maraca (O camararibeiraopreto.sp.gov.br

Assunto: Resposta ao Ofício nº 1002/2020, que encaminha cópia do Requerimento 10076/2020.
Referência: Caso responda este Ofício, favor indicar expressamente o Processo SEI nº 25000.005434/2021-60.

Senhor Presidente,

De ordem do Senhor Ministro de Estado da Saúde, reporto-me ao Ofício nº 1002/2020
(0018588376), de 18 de dezembro de 2020, dessa procedência, que encaminha cópia do Requerimento
10076/2020, que requer moção de repúdio ao Ministério da Saúde frente às propostas de desmonte da
política nacional de saúde mental, para encaminhar o Despacho GAB/SAPS (0018601974), de 14 de janeiro de
2021, elaborado pela Secretaria de Atenção Primária à Saúde deste Ministério, com informações pertinentes
ao assunto.

Atenciosamente,

PAULO CÉSAR FERREIRA JÚNIOR
Chefe de Gabinete do Ministro

Documento assinado eletronicamente por Paulo César Ferreira Junior, Chefe de Gabinete do Ministro,
em 21/01/2021, às 16:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, & 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015;e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

y q A autenticidade deste documento pode ser conferida nosite
E ge

E

to: //sei.saude.gov.br/sei/controlador externo.php?
acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0, informando o código verificador 0018684508 e

T4

O código CRC 3699DOF2.



Referência: Processo nº 25000.005434/2021-60 SEI nº 0018684508

Divisão de Análise Técnica de Documentos Oficiais - DATDOF
Esplanada dos Ministérios, Bloco G - Bairro Zona Cívico-Administrativa, Brasília/DF, CEP 70058-900

Site - saude.gov.br



Câmara Municipal de Ribeirão PretoSESSOFEXP. nº 1002/2020

Ribeirão Preto, em 18 de dezembro de 2020

Para

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Dirigimo-nos à presença de V.Sº. para encaminhar cópia do

requerimento nº 10076/2020 de autoria da vereadora Gláucia Berenice.

Sem mais, subscrevemo-nos com protestos de estima e consideração.

fo>
LINCOLN FERNANDES

Presidente 1º Sécretário

/

Fis. 1/1



MOÇÃO DE REPÚDIO

nº 010076 EMENHA: REQUER MOÇÃO DE REPÚDIO AOTT MINISTÉRIO DA SAÚDE FRENTE AS
PROPOSTAS DE DESMONTE DA POLÍTICA
NACIONAL DE SAÚDE MENTAL

SENHOR PRESIDENTE

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde apresentou a proposta de revogar cerca de
100 Portarias editadas entre 1991 e 2014 que atingem as estratégias e
de cuidados das pessoas em sofrimento psíquico baseadas nos direitos
humanos conguisiadas com a reforma psiquiátrica, redirecionando o
cuidado em rede para internação em hospitais psiquiátricos;

CONSIDERANDO que esta proposia desarticula a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS)
que foi consiruída há mais de 30 anos, sob um modelo de cuidado em
saúde mental, pautado pela liberdade, respeito e autonomia das
nessoas com transtornos mentais, que é composta por uma série de
estratégias e equipamentos como os Centros de Atenção Psicossocial
(CAPS) nas modalidades |, ||, Ill álcool e drogas, CAPs infantil, além da
Unidade de Accihimento Transitório, Serviço Residencial Terapêutico,
teitos de Ltenção Integral em saúde mental em Hospital Geral,
Consultório de Rua e iniciativas de geração de renda que fortalecem
vínculos des usuários de Saúde Menial nos seus territórios como
alternativa à internação em hospitais psiquiátricos;

CONSIDERANDO que a proposta de revogação das poriarias de saúde mental,
desconsiderando os mais de 30 anosde construção e desenvolvimento
da Rede ds Atenção Psicossocial implicam em um retrocesso no
cuidado e atenção as pessoas em sofrimento psíquico;

EXPEDIENTE:

ATO Nº OF.Nº DATA f / FUNCIONÁRIO



REQUEREMOS, na forma regimsnial, após ouvido o douto plenário, seja enviado ao
Ministro da Saúde, o Sr. Eduardo Pazuelio, a moçãode repúdio contra
a proposição de desmonte da Política Nacional de Saúde Mental, na
Esplanada cos Ministérios Bloco G. Brasília, DF CEP 70058-900.

SALA DAS SESSÕES, 17 DE DEZEMBRO 2020.

STÁNCi*Versadõra
Bergnice
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EXPEDIENTE:

ATONº OF. Nº DATA / / FUNCIONÁRIO



SY48

TVLIA

soy

via

?

(7

Sist

orer

gr

Mm

A

so'z0

su

Quevas

SONO

q
Ram

od

1qraog:dsojdornoquesru

000F-L09€

(91)

:XEVd

-

L06-010PI

dO

-

0071

OTNVd

OYS

dd

OQVISA

-

OLTHA

OYNIAGRI

AQ

Tvdl

da

vIISvAS

-

00685002

dad

998

-

SORBILSININ

SOQ

VOVNYIASI

aaNvs

vá

OSLSINHA

“aa

OTianNZYd

Odu

YnaaI

OULSINIA

HOHNIS

CAMAS

VÔOS)

OUUQUAF

ppIUDAy

SINDU

VAVINVO



Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Primária à Saúde

Gabinete

DESPACHO

SAPS/GAB/SAPS/MS

Brasília, 14 de janeiro de 2021.

Referência: Requerimento 10076/2020 (Protocolo SEI nº 0018588376).

Assunto: Moção de Repúdio ao Ministério da Saúde Frente às Propostas de Desmonte da Política
Nacional da Saúde Mental.

|. DA QUESTÃO

Trata-se do Despacho DATDOF/CGGM/GM/MS (Protocolo SEI nº 0018591711), o qual
encaminha cópia do Requerimento 10076/2020, da Câmara Municipal de Ribeirão Preto/SP, que requer
moção de repúdio ao Ministério da Saúde frente às alegadas propostas de desmonte da política nacional de
saúde mental.

Hl. DOS ESCLARECIMENTOS PERTINENTES

Em resposta à Moção de Repúdio dirigida, pela Câmara Municipal de Ribeirão Preto/SP, ao
Ministério da Saúde, esta Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS/MS) tem por pertinente prestar
alguns esclarecimentos, de modoa evitar a adoção de posições públicas sob premissas falsas.

Inicialmente, a mais importante observação a ser feita é de que não há previsão de
encerramento de ações ou serviços de assistência à saúde mental ora providos pelo Sistema Único de Saúde
(SUS), nem há previsão específica para revogação do número de portarias em questão, uma vez que ainda se
encontra em estudo a eventual atualização e/ou revisão de instrumentos regulamentares, sendo precoce,
neste momento, falar-se em qualquer quantidade exata ou sequer aproximada de forma significativa de
normas a serem revogadas, criadas ou alteradas.

Com efeito, o boato veiculado na imprensa originou-se do fato de que esta Secretaria de
Atenção Primária à Saúde (SAPS/MS) e a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
(SGTES/MS), em estudo conjunto, observaram que algumas portarias que regulamentam o funcionamento da
Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) encontram-se em desuso (algumas sem efeito, considerando já terem
cumprido seu objeto e não terem sido revogadas). Um exemplo, para meros fins de ilustração, é a Portaria
SAS/MS n £ 407, de 1º (primeiro) de julho de 1993 (mil e novecentos e noventa e três), que autoriza o
cadastramento no grupo de procedimentos 63.100.03-7 (internação em Psiquiatria Ill), pelos gestores



estaduais, aos hospitais. Ela encontra-se em desuso, uma vez que os procedimentos foram alterados pela
Portaria nº 7, de 09 (nove) de janeiro de 2008 (dois mil e oito), Portaria nº 3.588/2017 ou a Portaria GM/MS
nº 843, de 06 (seis) de novembro de 2001 (dois mil e um). Com a reestruturação do organograma do
Ministério da Saúde de acordo com o Decreto nº 9.795/2019, de 17 (dezessete) de maio de 2019 (dois mil e
dezenove), não existe mais a Secretaria de Assistência à Saúde (SAS/MS), o que, por si, altera diversas
questões procedimentais.

Portanto, todas as portarias da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) estão em análise de
técnicos e especialistas da área apenas com os intuitos de simplificação burocrática, atualização das normas
que regem o Sistema e, sobretudo, de tornara assistência à saúde mental no Brasil mais acessível e resolutiva.
Atualmente, existe uma gama de portarias, leis e resoluções que, por sua quantidade excessiva e ausência de
uniformidade, confundem gestores e dificultam o necessário trabalho de monitoramento e efetiva
consolidação da política de saúde mental, sendo este o motivo da revisão das portarias elaboradas por este
Ministério. Há de se destacar, nesse contexto, que o Ministério da Saúde não detém competência para revogar
normas constitucionais ou leis, entretanto, caso seja necessário revogar, atualizar ou retificar portarias e
outros regulamentos administrativos no âmbito da competência deste Ministério, ele encontra-se
amparado na Lei Federal nº 9.784/99, em seu artigo 53, no exercício da autotutela. Em todo caso, é
importante explicitar que qualquer revogação produzirá efeitos "ex nunc" (a partir do presente), o que não
afeta ações e serviços já constituídos.

É importante que não haja confusão, desta feita, sobre o fato de que, nos estudose revisões
preliminares para atualização das portarias, não há sugestão de fechamento dos Centros de Atenção
Psicossocial (CAPS), muito menos dos Consultórios de Rua. Sobre as Residências Terapêuticas, por não se
tratar de equipamentos médicos e serem destinadas, exclusivamente, ao acolhimento e reabilitação social,
discute-se a sua transferência para o âmbito do Ministério da Cidadania. Todos os serviços da Rede de
Atenção Psicossocial (RAPS) são públicos e ampliam o acesso da população à atenção psicossocial por meio do
acolhimento, acompanhamento contínuo e atenção às urgências e emergências, de forma a promover
vínculos e garantir os direitos das pessoas que precisam de tratamento.

Este Ministério se opõe com efusividade, nesse contexto, a qualquer conjectura no sentido de
que adotou qualquer curso de ação para "desmantelar" qualquer serviço de saúde, ou para reduzir a
participação social no processo de tomada de decisão. Destacamos, com efeito, que não há sequer qualquer
deliberação formal sobre o assunto, mas apenas estudos preliminares. Conforme o planejamento atual,
eventuais decisões serão tomadas apenas mediante a constituição de grupo de trabalho próprio para tanto.
Ao longo de todo esse processo, o Ministério da Saúde assevera seu compromisso com a evolução técnica da
regulamentação vigente das políticas de saúde mental, tanto quanto com o modelo participativo de tomada
de decisões.

Desse modo, esperamos prosperar, em breve, na consecução desses objetivos e, no meio
tempo, esperamos ter provido os esclarecimentos pertinentes sobre a situação objeto do pronunciamento
desta Egrégia Câmara Municipal.

Ill. CONCLUSÃO

Diante do exposto, com estas considerações, encaminhe-se à Divisão de Análise Técnica de
Documentos Oficiais (DATDOF/CGGM/GM/NMIS) e à Assessoria Parlamentar (ASPAR/GM/MS), para
conhecimento e demais providências.

Com os mais cordiais cumprimentos,



RAPHAEL CÂMARA MEDEIROS PARENTE
Secretário de Atenção Primária à Saúde

Documento assinado eletronicamente por Raphael Camara Medeiros Parente, Secretário(a) de Atenção
Primária à Saúde, em 20/01/2021, às 18:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, 8 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015;e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março
de 2017.
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É eletrônica

A autenticidade deste documento pode ser conferida nosite
http://sei.saude.gov.br/sei/controlador externo.php?
acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0, informandoo código verificador 0018601974 e
o código CRC BC296B90.

Referência: Processo nº 25000.005434/2021-60 SEI nº 0018601974
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