
 

ESTADO DE GOIÁS 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

  
  

Referência: Processo nº 202218037005705 
Interessado: CONFEDERAÇÃO DO ELO SOCIAL BRASIL 
Assunto: Proposta de implantação do Projeto CSRP/Centro de Socialização, Ressocialização e 
Profissionalização. 

DESPACHO Nº 768/2023/GAB 

  

1. Tratam-se os autos do Ofício Notificação nº 488/2022 – GP – 
CESB (000033887954) da Confederação do Elo Social Brasil, que propõe a implantação, 
no âmbito do Estado de Goiás, do projeto denominado "CSRP – Centro de Socialização, 
Ressocialização e Profissionalização - Elo Social", cujo objetivo é "ressocializar 
dependentes químicos em situação de rua e também brasileiros e estrangeiros que 
estejam em situação de rua, mas não sejam dependentes químicos, o que será feito 
através de uma estrutura padrão nacional com atendimentos técnicos, religiosos, 
motivacionais, profissionalizante e laborterápicos, que acreditamos estarem na medida 
certa". 

2. Inicialmente, a Secretaria-Geral da Governadoria, por meio 
do Ofício n° 4464/2022/SGG (000033888506), encaminha os autos à Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Social, para análise e manifestação. 

3. Em atendimento, por meio do Despacho n° 247/2022 - 
SEDS/SUPEX-DH (000034307124), a Superintendência dos Direitos Humanos da 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, manifestou nos seguintes termos: 

 [...] 

2. A instituição afirma que dispõe de recursos próprios para construir as unidades de 
socialização, cujo projeto arquitetônico consta na proposta, e arcar com os custos de 
manutenção destes Centros. É importante esclarecer a origem destes recursos e qual a 
participação do Estado neste projeto. 

3. As instituições que prestam serviços desta natureza devem estar alinhadas com as políticas 
nacionais de saúde, assistência social e de direitos humanos. Assim, recomendamos que o 
projeto seja primeiramente analisado pelos Ministérios da Saúde, da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos e também pelo Ministério da Cidadania, que norteiam e orientam sobre as 
políticas sociais e de saúde, para a melhor compreensão da proposta e a viabilidade de 
implementação destes centros nos municípios. 

[...] 

4. Adiante, por meio do Despacho n° 109/2022 - 
SEDS/CG (000035659474), a Chefia de Gabinete da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social, aduz que  o Órgão do Estado em participar diretamente neste 
projeto é a Secretaria de Estado de Saúde, cabendo a SEDS apenas a participação 

https://sei.go.gov.br/sei/000033887954


acessória, e por meio do Despacho n° 1394/2022 - GAB (000035737866), retorna os 
autos à Secretaria-Geral da Governadoria, para conhecimento da manifestaação. 

5. Desta forma, via Despacho n° 1995/2022 - 
SGG/GESG (000035752263), a Secretaria-Geral da Governadoria encaminha os autos a 
esta Pasta para conhecimento e manifestação. 

6. Assim, recebidos os autos nesta Pasta, por meio do Despacho n° 
210/2022 - SES/GERPOP (000036013159), a Gerência de Cuidado a Populações 
Específicas manifesta conforme abaixo: 

[...] 

3. Desta feita, informamos que temos entendimento semelhante ao exarado pela 
Superintendência de Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social por 
meio do Despacho n°247/2022 - SEDS/SUPEX-DH (v.000034307124) assim, reforçamos que as 
instituições que prestam serviços desta natureza devem estar alinhadas com as políticas 
nacionais de saúde, assistência social e de direitos humanos. 

4. Assim, também recomendamos que o projeto seja primeiramente analisado pelos 
Ministérios da Saúde, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e também pelo Ministério 
da Cidadania, que norteiam e orientam sobre as políticas sociais e de saúde, para a melhor 
compreensão da proposta e a viabilidade de implementação destes centros nos municípios. 

[...] 

7. Ato contínuo, encaminha os autos à Superintendência de Saúde 
Mental e Populações Específicas - SUSMEP, que, por meio do Despacho n° 
25/2023/SES/SUSMEP (000037385240), manifesta, em síntese, que o projeto 
apresentado pela Confederação do Elo Social Brasil - CESB, não converge com as 
Políticas de Saúde, vejamos: 

[...] 

2. Sobre o projeto supracitado, esta Superintendência tem a informar que atua junto 
a populações vulneráveis, seguindo normativas e diretrizes das Políticas Ministeriais e, mais 
especificamente, as Políticas do Ministério da Saúde. 

3. A assistência em saúde às pessoas em situação de rua; população migrante internacional, 
refugiada ou apátrida; e às pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades 
decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, alvo do pleito em questão, encontra-se 
contemplada na Rede de Atenção à Saúde do Sistema Único de Saúde - SUS, e normatizada por 
meio das Políticas de Saúde, destacando-se: 

a) - Decreto nº 7053/2009, que institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua 
e seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento, e dá outras providências; 

b) - Portaria nº 122/2011, que define as diretrizes de organização e funcionamento das Equipes 
de Consultório na Rua (eCR) previstas pela Portaria nº 2.488/2011, que aprova a Política 
Nacional de Atenção Básica (PNAB); 

c) Portaria de Consolidação nº 2/2017, Anexo XVI - Consolidação das normas sobre as políticas 
nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde; 

d) Lei nº 13.714/2018, que altera a Lei nº 8.742/1993, assegurando o acesso das famílias e 
indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal à atenção integral à saúde; 

e) Resolução CNDH nº40/2020, que dispõe sobre as diretrizes para promoção, proteção e 
defesa dos direitos humanos das Pessoas em Situação de Rua de acordo com a Política Nacional 
para População em Situação de Rua (2009); 

f) Lei nº 21.480/2022, que institui a Política Estadual para a População em Situação de Rua de 
Goiás; 

g) Portaria MS nº 1.820/2009, que dispõe sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde e 
afirma o princípio da não discriminação na Rede de Atenção à Saúde; 



h) Decreto nº 7.508/2011, que regulamenta a Lei nº 8.080/1990 e dispõe sobre a organização 
do Sistema Único de Saúde – SUS assegurando ao usuário o acesso universal, igualitário e 
ordenado às ações e serviços de saúde do SUS; 

i) Decreto nº 7.508/2011, que regulamenta a Lei nº 8.080/1990 e dispõe sobre a organização 
do Sistema Único de Saúde – SUS assegurando ao usuário o acesso universal, igualitário e 
ordenado às ações e serviços de saúde do SUS; 

j) Resolução MS nº 2/2013, que define diretrizes e estratégias de orientação para o processo 
de enfrentamento das iniquidades e desigualdades em saúde com foco na População em 
Situação de Rua (PSR) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

k) Lei nº 13.684/2018, que dispõe sobre medidas de assistência emergencial para acolhimento 
a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise 
humanitária, e dá outras providências; 

l) Resolução Normativa do Comitê Nacional para os Refugiados - CONARE nº 32/2020, que 
altera a Resolução Normativa nº 18/2014 e revoga as Resoluções Normativas do CONARE nº 22 
/2015 e nº 24/2017; 

m) Nota de Recomendação Conjunta Orientadora da Rede de Atenção Materno Infantil Sobre 
o Atendimento da População Migrante nº 1/2021 - SASPMIC/GERPOP/SUSMEP/SESGO /2022; 

n) Portaria MS/GM n.º 3.088/2011, que institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas 
com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool 
e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde; 

o) Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências; 

p) Lei nº 10.216, de 06 de abril de 2001. Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas 
portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde 
mental; BRASIL. 

q) PORTARIA GM/MS Nº 3.588/2017,  que altera as Portarias de Consolidação no 3 e nº 6, de 
28 de setembro de 2017, para dispor sobre a Rede de Atenção Psicossocial; 

r) Instrutivo Técnico da Rede de Atenção Psicossocial (RAPs) no Sistema Único de Saúde (SUS) 
- SAS/MS, 2022. 

4.Dessa forma, esta Superintendência informa que o projeto apresentado pela Confederação 
do Elo Social Brasil - CESB,converge não converge com as Políticas de Saúde. 

  

8. Por todo o exposto, acolho as manifestações das áreas 
técnicas expedidas no Despacho n° 210/2022 - SES/GERPOP (000036013159) 
e Despacho n° 25/2023/SES/SUSMEP (000037385240), motivo pelo qual recomendo 
que o projeto seja primeiramente analisado pelos Ministérios da Saúde, da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos e também pelo Ministério da Cidadania, que norteiam 
e orientam sobre as políticas sociais e de saúde, para a melhor compreensão da 
proposta e a viabilidade de implementação destes centros nos municípios. 

9. Assim, retornem-se os autos à Secretaria-Geral da Governadoria, 
para conhecimento das informações apresentadas. 

Goiânia, 06 de fevereiro de 2023. 

  

SÉRGIO ALBERTO CUNHA VÊNCIO 
Secretário de Estado da Saúde 
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