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RESUMO 

 
 
 

Nesta dissertação apresentamos uma reflexão sobre a administração estratégica em 

organizações publicas e a sua implementação possível por parte de seus Órgãos. 

   

Tomamos como modelo de sua aplicabilidade, uma instituição do âmbito estadual 

vinculada a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, o Centro de Referência 

do Idoso “Antonio Ermírio de Moraes”, mais conhecido publicamente como CRI Zona 

Leste, ou CRI de São Miguel.  

 

Para tratar do objeto deste trabalho: Administração Estratégica na Gestão Pública – 

uma necessidade – para o atendimento integral ao Idoso do século XXI, escrevemos 

esta dissertação em três capítulos. 

 

Primeiramente, no Capítulo I, apresentamos o embasamento conceitual proveniente 

da área de Administração de Empresas, introduzindo o Planejamento Estratégico na 

Administração como parte da ação de gestão administrativa, em todos os níveis da 

estrutura da organização em si e da esfera governamental a qual esta pertença. 

Nele também apresentamos as questões relativas aos fatores influenciadores das 

decisões governamentais e como são orientadas, em consequência das políticas 

públicas.  

 

No segundo momento, o da construção do Capítulo II, que versa sobre a 

implantação de um projeto estratégico público, usando a metodologia de estudo de 

caso, apresentamos a instituição organizacional escolhida. Demonstramos que o 

projeto de sua criação iniciou-se com claros objetivos estratégicos. Ao contar sobre 

seu percurso histórico, narramos sua origem desde a concepção do projeto de seu 

ideário em 1999, relatamos os seus sete anos de atuação efetiva, abordando os atos 

legais de sua criação e organização, passamos pelos aspectos de seu 

desenvolvimento e transformações e, finalmente, discorremos sobre o ato de sua 

extinção, quando nasce em seu lugar, outra instituição para viabilizar um novo 

projeto público estratégico. 
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Por último, no Capítulo III, após conhecermos a história do CRI, analisamos o 

percurso do pensamento estratégico, transformado em planejamento e realizado 

através de sua implementação. Estudamos, pelo exame de uma instituição pública 

no exercício de sua missão, seu desenvolvimento e o alcance ou não de seus 

objetivos. Comentamos os fatos que implicam em dificuldades para os gestores 

públicos garantirem uma administração estratégica permanente. Elegemos as 

questões de gestão de pessoas e as da falta de uma gestão através de redes, como 

dois eixos mobilizadores destas dificuldades, que impedem a articulação adequada 

dos órgãos governamentais entre si e no ambiente externo em que atuam.  

 

A importância deste estudo ultrapassa os ditames da legislação, das políticas 

públicas e do embasamento conceitual que inspiram, obrigam ou viabilizam o 

pensamento público estratégico e sua concretização. Ele, conta a história de uma 

idéia transformada em realidade, ao dar origem ao primeiro Centro de Referência do 

Idoso, CRI Zona Leste, que com o passar dos anos, dado sua extinção, poderia ser 

perdida para sempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras–chave: CRI - Centro de Referência do Idoso; Administração Estratégia; 

Administração Pública; Políticas Públicas; Serviços Públicos; Estudo de Caso; 
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ABSTRACT 
 
 

This study aims to contribute to the reflection on strategic management in 

public organizations and its possible implementation by government agencies, 

taking as a model of application the Reference Center for the Elderly "Antonio 

Ermirio de Moraes”, in São Paulo City’s east area, an institution associated 

with the São Paulo State Department of Health. 

 

To address the topic of this study, Strategic Management in Public 

Management – a necessity for comprehensive care of elderly persons in the 

21st century, we wrote this essay in three chapters as follows:  

 

In Chapter I, we provide the conceptual foundation originated from Business 

Administration to introduce Strategic Planning in Management as part of 

administrative management activities at all levels of the organization and the 

sphere of government to which it belongs.  

 

In Chapter II, we describe the activities undertaken by the chosen institution – 

the Reference Center for the Elderly "Antonio Ermírio de Moraes” – via a case 

study to provide a historical evidence of its existence from its inception in 1999 

until its extinction in 2009.  

 

In Chapter III, we present an analysis of strategic thinking turned into planning 

and its praxis, commenting on the problems encountered by policy makers to 

create a culture for permanent strategic management and achieve their goals.  

 

The importance of this study goes beyond the bounds of law, government 

policies and the conceptual foundation of strategic thinking in public 

administration and its awareness as it tells the story of an idea and its 

transformation into reality, which led to the creation of the first Reference 

Center for the Elderly in Brazil, which might otherwise be forever cast into 

oblivion. 

Key Words: Reference Center for the Elderly; Strategic Management; Public 

Administration; Public Policies; Public Services; Case Study 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Esta é uma dissertação, que parafraseando Darcy Ribeiro (2005) quer ser 

participante, inspiradora e que, de algum modo, almeja contribuir com o Brasil.  

Esperamos que o exercício de sua escrita nos leve de encontro ao mundo, 

solidarizando-nos com ele e com seu novo arranjo social. 

 

Nossa proposta, ao trabalhar com o tema da Administração Estratégica na Gestão 

Pública, focado nos Serviços de Saúde para o atendimento integral ao Idoso do 

século XXI, se alicerça nos questionamentos emergentes sobre a quem pertence a 

responsabilidade de atendimento a este segmento etário, sob agressivos cenários 

futuros de expressivo crescimento da coorte com 60 anos ou mais.  

 

É representativa a modificação ocorrida na distribuição da população nacional, de 

acordo com a estrutura etária, conforme organização das tabelas apresentadas pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na análise global comparativa 

entre as coortes por grupos de idade, observa-se a manutenção da tendência de 

crescimento do envelhecimento populacional dentre aqueles com 40 anos ou mais e 

a redução da população mais jovem, principalmente nos grupos de 0 a 9 anos e de 

10 a 17 anos, guardadas as diferenças regionais, em decorrência da dimensão 

cultural e continental do país. Verifica-se que no Censo Demográfico de 2000, no 

Brasil residiam aproximadamente 9 milhões de idosos, sendo que pelo levantamento 

de 2007 (Anexo A), realizado na Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios 

(PNAD), passou-se a ter mais do que o dobro disto, ou seja, quase 20 milhões de 

idosos. A previsão do IBGE é de que em 2050, venha-se a ter 47 milhões de 

pessoas integrando os grupos de idade de 60 anos ou mais, que passariam a 

representar 18% da população nacional, quando em 2000 representavam apenas 

5%.  

 

No Programa de Gerontologia, em Processos Políticos Institucionais e Práticas 

Sociais se investigam as políticas sociais, as organizações da sociedade civil e as 

práticas sociais e institucionais orientadas para o segmento populacional de 60 anos 
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ou mais, assim como se mapeiam, se identificam e se analisam os serviços e 

espaços utilizados pelos idosos. 

 

Com 10 anos já transcorridos deste século XXI, estamos a mais de 12 anos da 

celebração oficial do “Ano Internacional do Idoso”, que inspirou os órgãos 

governamentais a se engajarem com mais vitalidade na busca de propostas 

exclusivas para o atendimento global da população idosa brasileira. Ano em que, 

também a Lei 8.842, de 04/01/94, que instituiu a Política Nacional do Idoso no Brasil, 

já está a completar dezesseis anos e o Estatuto do Idoso, Lei 10.741, de 

01/10/2003, completa sete anos.  Portanto, já é passado tempo suficiente para que 

possamos considerar-lhes os efeitos e os feitos que provocaram, bem como, 

vislumbrar os caminhos que poderão ainda alcançar, ou as tantas mudanças 

necessárias, que ainda exigirão. Por certo, muitas lutas ainda serão travadas por 

parte dos militantes em prol dos movimentos pela reorganização dos representantes 

da Terceira Idade e, para a obtenção de mais voz, para as suas manifestações.  

 

Ao lançarmos nossa pergunta de partida, “Quem cuidará dos Idosos no século 

XXI?”, imbricamos na temática sobre responsabilidades. É dever de o Estado prover 

o bem estar social, mas observamos existirem também outras formas de arranjos da 

sociedade civil que se consubstanciam no amparo aos envelhecidos. A legislação, 

através do Código Civil, dita que as relações de parentesco imputam 

responsabilidades entre seres humanos que eventualmente não possuem 

afinidades, não estabelecem relacionamentos, ou até mesmo nunca se conheceram 

ou se encontraram. Determina ainda, que o próprio indivíduo responda por si e crie 

uma situação de estabilidade futura que lhe permita envelhecer de modo 

independente. Onde se coadunam respostas possíveis para novos problemas que 

enfrentaremos? E para as situações já instaladas e/ou crônicas?  

 

Nesta dissertação, nos orientamos pela interface da pergunta de partida, apenas no 

que tange as responsabilidades do poder público. Inicialmente, observamos que nas 

dissertações defendidas no Programa de Pós em Gerontologia da PUC-SP, quanto 

às formas possíveis e necessárias de prestação de serviços aos idosos pelo setor 

público, este assunto ainda não havia sido abordado sob a ótica da administração 

estratégica pública, nem com enfoque sobre as questões das políticas públicas 
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voltadas para o contexto da administração pública em si. Já, nos trabalhos 

disponíveis nos acervos das bibliotecas da PUC-SP, produzidos nos curso da Pós-

Graduação, no do Programa de Administração de Empresas, apesar de haver 

dissertações versando sobre a Gestão Pública, com recortes específicos para a 

Administração Estratégica e Planejamento Estratégico, nenhum aborda a aplicação 

e o valor da estratégia como um instrumento mobilizador de ações governamentais 

para atendimento ao idoso de acordo com a legislação vigente. Quanto aos 

produzidos no Programa de Serviço Social, os objetivos das pesquisas vinculam-se 

mais às Políticas Públicas, do que ao modo de administração de seus 

equipamentos, ou seja, das unidades físicas operacionais, em que se realizam os 

trabalhos governamentais de prestação de serviços à população em geral. Talvez 

pelo fato do segmento da Terceira Idade encerrar certas peculiaridades e ter se 

tornado objeto de atenção pública mais recentemente, não se tenha encontrado 

produções sobre as formas de Administração de Organizações Governamentais 

específicas de atenção, integral ou parcial, a esta população.  

 

Assim, para tratar do objeto deste trabalho, a Administração Estratégica na Gestão 

Pública – uma necessidade – para o atendimento integral ao Idoso do século XXI, 

escrevemos esta dissertação em três capítulos: 

 

1. Capítulo I 

 

Apresentamos o referencial teórico da área de Administração de Empresas, 

introduzindo o conceito de Planejamento Estratégico na Administração como parte 

da ação de gestão administrativa em todos os níveis da estrutura da organização em 

si e da esfera governamental a qual esta pertença.  

 

Neste capítulo, acatando como referencial teórico o Modelo de Planejamento 

Estratégico criado por Martinho Isnard Ribeiro de Almeida, baseado em criteriosas 

pesquisas que envolveram diversas instituições públicas em território nacional, 

buscamos fundamentar as questões relativas aos fatores influenciadores das 

decisões governamentais e de como sua orientação se dá em consequência das 

políticas públicas.  
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2. Capítulo II 

 

Nesta parte da construção deste trabalho, que versa sobre a implementação de um 

projeto estratégico público, elegemos um equipamento público “modelo”, como 

exemplo da aplicabilidade de um projeto estratégico. A instituição eleita: o Centro de 

Referência do Idoso “Antonio Ermírio de Moraes”, mais conhecido publicamente 

como CRI Zona Leste, ou CRI de São Miguel, é ainda uma “referência” de ação 

efetiva do setor público, no segmento de prestação de serviços públicos de atenção 

integral às necessidades do idoso da capital paulista, com muitas histórias de 

sucesso divulgadas pela mídia. 

 

Nele relatamos a história do CRI Zona Leste, desde a concepção do projeto de seu 

ideário em 1999, demonstrando que o próprio projeto de sua criação iniciou-se com 

claros objetivos estratégicos e de acordo com os passos propostos pelo referencial 

teórico apresentado no capítulo anterior. Narramos, então, sua organização, 

descrevemos suas instalações, contamos os aspectos de seu desenvolvimento e 

registramos as transformações que se fizeram necessárias, para que pudesse 

atender com mais eficácia seu público alvo com o passar do tempo.  Finalmente, 

abordamos os motivos de sua extinção, ocorrida com a promulgação do Decreto 

54.193, de 02/04/2009, atendendo as necessidades de um novo projeto público 

estratégico que criou o Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia “Antonio Ermírio 

de Moraes” – IPGG, autorizado desde 11/01/2006, pela Lei 12.222. O IPGG, além 

de outras atribuições, deu sequência à prestação de serviços aos idosos que 

originou a criação e organização do CRI Zona Leste.  

 

O Método do Estudo de Caso, neste capítulo II, foi o procedimento metodológico que 

adotamos como embasamento do trabalho. Segundo Robert Yin (2004), ele se 

constitui numa pesquisa de campo empírica, cuja observação se faz dentro do 

contexto na vida real. Nela se investigam em profundidade, um ou poucos 

determinados objetos, uma situação, um fenômeno contemporâneo, permitindo seu 

detalhado e amplo conhecimento, dado que as fronteiras entre o fenômeno e o 

contexto não são claramente visíveis, sendo facultado o uso de fontes múltiplas de 

evidência. Para ele, este tipo de pesquisa tem a possibilidade de permitir o 

desenvolvimento de uma teoria com importante força, pois envolve a integração de 
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diversos tipos de abordagens. A pesquisa bibliográfica e documental (legislação de 

fonte oficial, livros, artigos, materiais impressos ou disponíveis na internet) sempre 

com as devidas citações e a adoção de uma Organização Pública Modelo, que 

usamos para respaldar o trabalho, nos permitiu construir a análise apresentada no 

Capítulo III, considerando-se que o tipo de pesquisa de estudo de caso, pode ser 

usado para se investigar se as proposições de uma teoria são corretas ou se há 

algum conjunto alternativo mais relevante de explanações. 

 

Yin (2004) afirma que o estudo de caso lida com evidências diversificadas a serem 

cruzadas e unificadas, como observações in loco, informações coletadas na mídia, 

documentos precursores, documentação oficial, entrevistas, levantamento de 

memória para construção da história, entre tantas outras. O levantamento de 

informações para construção da história de idealização, constituição, criação, 

organização de estrutura, implantação de ações, bem como funcionamento do CRI 

Zona Leste, da constituição a extinção, foi baseado em dados secundários obtidos 

através de pesquisas nas mais diversas fontes (visitas ao local da instituição e 

conversas informais com pessoas envolvidas com suas atividades; conversas 

informais com seus idealizadores; leituras de artigos, reportagens e informações da 

mídia veiculadas na internet e informações disponibilizadas nos sites oficiais do 

governo). 

 

Todo o trabalho deste capítulo foi dividido em cinco fases: 

 

1) A primeira fase abarcou questões e observações de natureza exploratória/ 

sondagem, para conhecimento do CRI Zona Leste e de seus recursos. Nesta 

primeira visita, ocorrida em outubro de 2007, percorremos seu espaço físico 

enquanto um guia fazia uma apresentação da instituição. Na sua continuidade, o 

grupo visitante foi recebido por seu Diretor, que discorreu sobre os objetivos do CRI, 

momento em que capturamos as informações iniciais que viriam a servir como guia 

orientador para a construção do projeto de dissertação.  

 

2) Na segunda fase nos concentramos no levantamento através de fontes 

secundárias sobre a imagem do CRI Zona Leste divulgada na mídia eletrônica. 

Pesquisamos virtualmente também, informações sobre outras instituições 
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semelhantes, em atividade na capital paulistana, para definição do correto 

posicionamento do CRI como “Centro de Referência do Idoso” em relação a estas, o 

que foi relevante para uma melhor visualização do tema e construção da pesquisa.  

 
3) Na terceira fase, no ano seguinte, revisitamos o CRI Zona Leste, para completar 

informações recolhidas na primeira visita e esclarecer dúvidas. 

 
4) Na quarta fase, procedemos a análise da literatura e do material coletado em 

diversas fontes para o desenvolvimento do texto da dissertação, buscando estudar 

os direcionamentos estratégicos mais consistentes inseridos na relatividade do 

contexto interno, observando mais enfaticamente a demanda do seu usuário. Na 

relação do CRI com seu ambiente externo, buscamos saber sobre as variáveis 

influenciadoras da condução estratégica e das ações da instituição. Objetivamos 

assim interligar as teorias estudadas com o universo empírico.  

 
5) Finalmente, na quinta fase, avaliados os aspectos de desenvolvimento das 

políticas públicas através da evolução da legislação, vez que o atendimento ao idoso 

é um tema relevante, política e socialmente, levando a produção de uma grande 

quantidade de novas leis, decretos, normas, como podemos observar no 

levantamento da legislação eleita e apresentada.  

 

Conforme Yin (2004), a metodologia de pesquisa utilizada pode apresentar algumas 

limitações, já que demanda do pesquisador significativa habilidade interpretativa do 

conteúdo pertencente a um universo bastante amplo e multidisciplinar, além de 

fornecer pouca base para generalização científica. Concluímos, entretanto, que para 

esta dissertação, o método de estudo de caso foi de grande valia, ao mostrar 

através da historia de construção de um projeto para atendimento integral do idoso, 

a aplicabilidade possível de um “projeto estratégico” na administração pública e por 

ter nos permitido demonstrar os sinalizadores das dificuldades enfrentadas para este 

propósito.  
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3. Capítulo III 

 

Conhecida a história do CRI Zona Leste e considerado o arcabouço teórico utilizado, 

passamos a analisar o alcance da administração estratégica pública como prática 

num contexto de vida real, através da instituição eleita como modelo.  

 

Nesta análise e conjugação da teoria do planejamento estratégico e sua aplicação 

na prática, delineamos seu curso na gestão do CRI Zona Leste, pelos sete anos de 

sua existência, demonstrando que foram anos de intensa ação efetiva junto aos 

idosos atendidos pelos serviços nele disponibilizados. Explicitamos como se realizou 

a sua administração, orientada pelas diretrizes públicas e pelo uso do poder 

discricionário1 e hierárquico em sua gestão, tanto numa estrutura pública 

verticalizada na relação com o Estado, como na departamentalizada, quanto a sua 

organização interna, quando distribuída entre Núcleos e Equipes diversas. Mesmo 

atrelada ao Estado, a expertise de sua gestão foi baseada numa proposta de 

administração aplicada às necessidades de cada Núcleo e Equipe, orientada pela 

diversidade de sua atuação junto ao usuário e pela necessária interlocução 

multidisciplinar interna, sempre priorizando o usuário e, simultaneamente, o 

desenvolvimento do seu capital humano para lidar com as reivindicações 

diferenciadas deste usuário. Numa visão macro da administração organizacional, 

sabemos que as diretrizes implementadas pelo poder público se refletem no seio 

social de forma prática, através dos resultados concretos das ações das instituições 

públicas, mistas ou privada.  

 

                                                
1 Discricionariedade, segundo Freitas (2007), é a liberdade de ação administrativa, dentro dos limites 
permitidos em lei, ou seja, a lei deixa certa margem de liberdade de decisão diante do caso concreto, 
de tal modo que a autoridade poderá optar por uma dentre várias soluções possíveis, todas, porém, 
válidas perante o direito. É, portanto, um poder que o direito concede à Administração, de modo 
explícito ou implícito, para a prática de atos administrativos, com a liberdade na escolha segundo os 
critérios de conveniência, oportunidade e justiça, próprios da autoridade, observando sempre os 
limites estabelecidos em lei, pois estes critérios não estão definidos em lei. Complementando a idéia 
de Freitas (2007), Flavia Martins André da Silva (2008), em seu artigo Poder Discricionário da 
Administração Pública, afirma que a discricionariedade é sempre parcial e relativa, ou seja, não é 
totalmente livre, pois sob os aspectos de competência, forma e finalidade a lei impõe limitações, 
portanto, o correto seria dizer que a discricionariedade implica em liberdade de atuação dos 
subordinados aos limites da lei. O administrador para praticar um ato discricionário deverá ter 
competência legal para praticá-lo, deverá obedecer à forma legal para realizá-lo e deverá atender a 
finalidade que é o interesse público, tanto que o ato se tornará nulo se um destes requisitos for 
desrespeitado.  
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Apontamos, ao longo deste processo de tempo, a partir da instituição modelo, os 

fatos que implicam em dificuldades para os gestores públicos fazerem uma 

administração estratégica continuada. Elegemos as questões relativas a gestão de 

pessoas e as da falta de uma gestão através de redes, como dois eixos 

mobilizadores destas dificuldades, que impedem a articulação adequada dos órgãos 

governamentais entre si e nas suas relações com o ambiente externo em que 

atuam.  

 

 

Considerações Finais da Introdução   

 
Há uma ampla legislação para proteção aos Direitos do Idoso e diretrizes para 

implementação de planejamento e administração estratégica nas organizações 

públicas, contudo, observamos que estas organizações ainda continuam isoladas e 

desarticuladas entre si. As ações intra e intersecretarias precisam ganhar fôlego 

para darem conta das demandas imediatas e das necessidades do segmento da 

terceira idade, com um grande contingente desta população sem tem acesso ao que 

faz jus, mesmo sendo inegável que parte desta está sendo bem atendida.  

 

Quanto à Administração Estratégica, que deveria atuar como orientadora do 

planejamento estratégico em longo prazo observa-se nos modelos já consolidados e 

validados, que ainda há exigências a serem consideradas quanto à mudança da 

sistemática governamental para a administração do capital humano e do 

conhecimento e, também, quanto ao modo de disponibilização dos recursos de 

financiamento. Além disso, precisa ser disponibilizado o enredamento dos serviços 

através da estruturação de um centro nacional de informações, para a prática da 

“boa administração pública” determinada ao Estado Democrático. A boa 

administração publica, para Freitas, 

 

(...) trata-se do direito fundamental à administração pública eficiente e 
eficaz, proporcional cumpridora de seus deveres, com transparência, 
motivação, imparcialidade e respeito à moralidade, à participação social e a 
plena responsabilidade por suas condutas omissivas e comissivas, A tal 
direito corresponde o dever de a administração pública observar, nas 
relações administrativas, a cogência da totalidade dos princípios 
constitucionais que a regem. (2007:20) (grifos do autor) 
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A questão das dificuldades enfrentadas pelos gestores públicos para que a 

administração estratégica possa tornar-se ferramenta de gestão orientadora da 

Administração Estratégica Pública, ultrapassa os limites com o qual este trabalho 

esbarrou. Cenários das demandas emergentes para a efetiva disponibilização dos 

serviços integrados aos idosos e do crescimento desta coorte da população no longo 

prazo são de conhecimento dos diversos setores públicos, dos implicados na 

direção de suas organizações e de todos os vinculados de forma direta ou indireta 

ao segmento da Terceira Idade. A sociedade carece da implementação em uníssono 

de Políticas Públicas voltadas à questão do envelhecimento populacional 

preconizado e, ao gestor público, falta acesso aos caminhos através dos quais 

possa incluir a estratégia como ferramenta da boa administração. 
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CAPÍTULO I  
 

 

A Gestão Estratégica no Setor Público 

 

 

Neste primeiro capítulo apresentamos o referencial teórico sobre a administração 

estratégica em organizações e em especial nas governamentais. Também 

elencamos a legislação relacionada ao atendimento do idoso, decorrente das 

políticas públicas e comentamos a sua aplicação na gestão estratégica do setor 

público para este segmento populacional. A título de exemplo de sua implementação 

como ação específica no Estado de São Paulo, no Capítulo II, detalhamos através 

de um estudo de caso o trabalho de prestação de serviços públicos em saúde, para 

a terceira idade, numa organização pública. 

 

 

A Administração Estratégica no Setor Público  

 

Toda gestão do setor público respeita os ditames da legislação, conjunto de normas 

legais e infralegais, leis e regulamentos, com instrução jurídica, relativas ao setor. 

No Portal do Governo do Estado de São Paulo, em Legislação – Índex, permanece 

disponível toda legislação promulgada, revisada, atualizada e consolidada, para 

conhecimento público e consulta on-line, com acesso pelo endereço eletrônico: 

http://www.legislacao.sp.gov.br. 

 

 

Organização da Gestão Estratégica do Estado de São Paulo através 

da legislação vigente  

 

No estado de São Paulo, toda gestão governamental é pautada na legislação. O 

Decreto 44.723, de 23/02/2000, reorganizou a Secretaria do Governo e Gestão 

Estratégica como órgão de assessoramento direto do Chefe do Poder Executivo, 

nas funções de coordenação estratégica e administrativa.  
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Posteriormente, o Decreto 51.991, de 18/07/2007, constituiu o campo funcional e a 

estrutura da Casa Civil, para as funções da Secretaria, incluindo-se entre outras, as 

questões da gestão estratégica governamental, com a seguinte redação em seu 

artigo 2º, inciso I:  

 

“I - a assistência direta e imediata ao Governador do Estado no 
desempenho de suas atribuições, especialmente:  
a) na coordenação e na integração das ações do Governo e de gestão 
estratégica;  
b) na verificação prévia da constitucionalidade e da legalidade dos atos de 
Governo;  
c) na análise do mérito, da oportunidade e da compatibilidade das propostas 
com as diretrizes governamentais;  
d) no relacionamento e na articulação com os cidadãos e entidades do 
terceiro setor;  
e) na elaboração da agenda futura e na preparação e formulação de 
subsídios para os pronunciamentos;  
f) na promoção de análises de políticas públicas;  
g) na realização de estudos de natureza político-institucional e outras 
atribuições que lhe forem designadas;  
h) em matéria de honorificências;  

 

Neste Decreto 51.991, em seu artigo 3º, inciso XII, define-se que a Subsecretaria de 

Gestão Estratégica do Governo, integra a estrutura básica da Casa Civil, 

organizando-lhe inicialmente a composição, atuação e articulações. 

 

Atualmente, a Subsecretaria de Gestão Estratégica do Governo encontra-se 

completamente reorganizada de acordo com o Decreto 54.310, de 06/05/2009, que 

estabelece sua competência e composição. A ela pertencem: o gabinete, 5 grupos 

de trabalho e 1 núcleo de apoio administrativo. No artigo 77º, do mesmo, encontra-

se definida sua área de sua atuação. Suas atribuições são apenas operacionais e 

ficaram transferidas para a Coordenadoria de Planejamento e Avaliação, da 

Secretaria de Economia e Planejamento, organizada pelo Decreto 49.568, de 

26/04/2005, as atribuições relativas ao desenvolvimento de planejamento estratégico 

e o planejamento e a execução de programas e projetos (artigo 13º – inciso II – itens 

“a” e “b”), fixando-se em seu artigo 18º, que as Secretarias de Economia e 

Planejamento e da Fazenda providenciariam, em seus respectivos âmbitos de 

atuação, os atos necessários ao cumprimento do decreto. 

 

Como a Subsecretaria de Gestão Estratégica do Governo passou a ter foco 

operacional, é importante ratificar que no âmbito estratégico, as ações 
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governamentais estaduais passaram a ser completamente organizadas e 

conduzidas pelas Secretarias de Economia e Planejamento e da Fazenda, 

respeitando a sua organização. Deste modo, algumas implicações devem ser 

consideradas, entre elas, a de que ficaram ainda mais fortes as questões 

econômicas na instituição e na implantação do planejamento estratégico, tornando-

se relevante que o plano de ações fosse incluído no Plano Plurianual, que 

“administra” a gestão estratégica governamental, numa gestão “encaixada” aos 

interesses políticos. O último plano plurianual é concernentes ao período de 2008-

2010, cujas normas elaborativas constam do Decreto 51.595, de 23/02/2007.  

 

Consideramos que vincular o Planejamento Estratégico Global Governamental a 

uma ou outra Secretaria, cujo fim principal não é a “estratégia” e sim outro objeto, é 

permitir que o pensamento estratégico seja permeado pelo objetivo da Secretaria na 

qual esteja alocado e tratado apenas como “mais uma” responsabilidade ou 

atribuição desta, quando o inverso é o que seria necessário, ou seja, deveria ser o 

pensamento estratégico a permear todas as secretarias governamentais. Para que 

isto pudesse acontecer sem conflito de interesses, o planejamento estratégico 

precisaria pertencer a uma Secretaria voltada especificamente para o 

desenvolvimento de seus fins, Secretaria esta que se esforçaria para obter a melhor 

articulação possível entre as demais Secretarias Governamentais e para colocar em 

exercício a gestão através do modelo de planejamento estratégico conveniente, a 

parte de uma condução obliqua, que seria a normalmente obtida a partir de qualquer 

outra Secretária, já comprometida com seus próprios fins. Conforme abaixo 

transcrito, segundo o ex-ministro do Planejamento, Guido Mantega, em seu 

pronunciamento público durante a cerimônia de transmissão de cargo, em 

02/01/2003, o desenvolvimento de um país precisaria ser orientado por um projeto 

exclusivo, maior e coletivo de planejamento estratégico de longo prazo: 

 

“O que se busca é o desenvolvimento sustentado. [...] que deve ser 
orientado por um projeto estratégico, a ser formulado por meio de 
métodos modernos de planejamento. Não podemos continuar reféns do 
curto prazo [...] Temos que pensar no longo prazo, projetar o futuro e isso 
implica numa obra de arquitetura econômica, implica em planejamento 
estratégico. [...] O planejamento estratégico ocupou um lugar menor no 
último governo [...] e iniciativas de planejamento [...] foram ofuscados pela 
ausência de um projeto maior. [...] é necessária a presença do Estado na 
elaboração de estratégias de desenvolvimento, na promoção de 
investimentos em parceria com a iniciativa privada e sobretudo para captar 
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as demandas populares e traduzí-las em políticas públicas. O objetivo 
maior é a universalização dos serviços públicos e a garantia da infra-
estrutura para viabilizar o desenvolvimento sustentado. [...] formularemos 
um plano estratégico que atinja os objetivos de promover o 
desenvolvimento sustentado, numa sociedade mais justa e mais 
harmônica. O exercício do planejamento estratégico exige um 
eficiente modelo de gestão pública que abandone as velhas práticas 
burocráticas e adquira eficiência, com melhor desempenho da 
máquina pública. Construir um novo modelo de desenvolvimento e 
implantar um moderno planejamento estratégico constituem obra coletiva.” 
(grifos nossos) Fonte: www1.uol.com.br/.../discurso_de_posse-
fazenda.doc. Acesso em: 02/06/2010. 

 

 

 

Administração Estratégica em Organizações Públicas – Desafios e 

Possibilidades de Implementação – através da visão da Área de 

Administração de Empresas  

 

Há diferentes modelos de administração estratégica, aplicáveis a gestão pública. O 

mais importante é que ela seja empreendedora. 

 

 

A escolha e a justificativa do modelo de administração estratégica adotado 

para a realização desta dissertação 

 

Nesta dissertação, à parte de todas as leituras sobre Planejamento Estratégico, 

adotamos, como referencial teórico de suporte, os livros de autoria de Martinho 

Isnard Ribeiro de Almeida, alguns em parceria com outros autores e pesquisadores 

e o Modelo de Planejamento Estratégico para utilização em empresas públicas, por 

ele proposto e adaptado, pois para este, o uso eficaz da ferramenta de planejamento 

estratégico na Empresa Pública exige o entendimento de sua diferenciação com 

relação a Empresa Privada e ratifica-se, exclusivamente, no bom resultado que o 

planejamento estratégico oferece a estas organizações públicas, através do 

benefício comprovado que traz à sociedade. A partir da leitura de artigos publicados 

e da revisão bibliográfica de diversos modelos de administração estratégica 

aplicáveis a gestão publica e privada, apresentamos brevemente a conceituação de 

Administração Estratégica do modelo sugerido e testado por Almeida et al. (2005). 
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Esclarecemos que não é nossa intenção neste trabalho de dissertação, avaliar o 

Modelo de Administração Estratégica proposto pelos autores, mas tão somente 

tomá-lo como referencial teórico entre tantos outros. Consideramos que estes 

autores eleitos guardam em essência a devida relação com outros diferentes autores 

de modelos de administração estratégica, sem conflitar com os mesmos, pelo 

contrário, ratificam a teoria geral da conceituação clássica contemporânea. Utilizar 

suas produções como referencial nos pareceu interessante em virtude de serem 

autores brasileiros, com prática na aplicação deste tipo de modelo no território 

nacional, adaptado às peculiaridades de seu formato e, também, às empresas 

públicas que nele estão instaladas. 

 

 

O processo de planejamento estratégico em organizações 

 

Planejamento estratégico é uma ferramenta administrativa importante e que deve 

ser aplicada também em organizações púbicas, oportunizando aumento de sua 

eficiência e eficácia. Podemos vislumbrar pelo trecho abaixo do discurso 

pronunciado pelo ex-ministro da Fazenda, Antonio Palocci Filho, em seu 

pronunciamento quando da cerimônia de transmissão de cargo em 02/01/2003, a 

sua importância e o reconhecimento de que o Estado ainda apresenta profundos 

problemas de gestão e planejamento estratégico: 

  

“Temos hoje um leque disperso e difuso de programas sociais, incluindo 
alguns programas modernos e inovadores.[...] Temos, de fato, um projeto 
muito mais ambicioso: reinventar o estado brasileiro e sua inserção na 
nossa sociedade. [...] Nossos problemas não são de gestão econômica de 
curto prazo mas sim políticos e resultam na perversa inserção do estado na 
nossa sociedade; estado esse que apresenta profundos problemas de 
gestão e de planejamento estratégico.[...] Sociedade que hoje nos exige 
uma gestão moderna e eficaz dos recursos públicos de modo a garantir a 
execução das nossas obrigações constitucionais com políticas sociais, 
acesso a bens meritórios básicos da cidadania, como saúde e educação, 
assim como o investimento público em infra-estrutura.” (grifos nossos) 
Fonte: www1.uol.com.br/.../discurso_de_posse-fazenda.doc. Acesso em: 
02/06/2010. 

  
 

Comprovadamente existe um movimento bastante intenso, ainda que não 

concatenado, em termos de legislação, no sentido de que o poder público se 

organize mais rapidamente para incorporar à sua forma de gestão, maior 
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modernidade, de modo que os serviços prestados possam ocorrer com fluidez, a 

partir do melhor desempenho de seus representantes e de seus gestores, 

comprometidos com esta necessidade e conscientes do valor de incorporarem o 

planejamento estratégico as atividades de gestão pública que praticam.  

 

 

Etapas do Planejamento Estratégico  

 

Todo planejamento estratégico pressupões que sua idealização respeite 

determinadas etapas, não havendo, contudo, consenso entre os diversos autores do 

tema quanto à sequência das etapas no processo. As sugeridas por Almeida et al. 

(2005) são: 

 

1) Orientação. Toda organização deve reconhecer sua missão e sua vocação 

porque as estratégias serão definidas de acordo com esta missão. 

 

2) Diagnóstico. Levantam-se os aspectos internos da organização, ambiente, 

campo de atuação, estratégia vigente. Verificam-se os aspectos sobre os quais ela 

tem poder de interferência e aqueles sobre os quais não o tem. Para cada 

análise/diagnóstico já vão sendo criadas as estratégias correspondentes. 

 

3) Estabelecimento da direção da empresa. Sintetizam-se as estratégias 

propostas e criam-se os seus respectivos objetivos. 

 

4) Viabilidade estratégica. Define-se a possibilidade de alocação orçamentária 

para aquela organização pública implementá-las. 

 

5) Operacionalização.  É a fase de criação e descrição das ações, vinculadas a um 

cronograma visando os objetivos. Planeja-se como se darão a organização, a 

direção e o controle da administração estratégica. 

 

O planejamento estratégico pode ser feito para a empresa, apenas para um 

departamento ou até para um indivíduo. 
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Dimensionamento de cada Etapa do Planejamento Estratégico 

 

Pode ser discriminada, conforme abaixo, a aplicação de cada etapa do planejamento 

estratégico: 

 

 

1. Primeira Etapa - A Orientação 

 

"As organizações publicas são constituídas para atender a determinada necessidade 

dos cidadãos." (ALMEIDA E CRUZ, 2002, apud ALMEIDA ET AL. 2005:76) e 

atender sua missão é o motivo relevante para sua criação.  

 

Nas empresas públicas, mesmo tendo sido a sua missão definida legalmente 

quando de sua criação, de forma mais ampla ou mais rígida, o que a difere de uma 

empresa privada cujo “objeto social”2 está sustentado nas competências e nos 

valores dos sócios, é necessário que efetivamente, para a criação de um 

planejamento estratégico ou no momento de sua revisão, haja uma forte reavaliação 

ou uma ratificação da missão da organização, porque com o passar dos anos  há 

alterações nas demandas até mesmo de serviços básicos3 e por isto haverá 

necessidade de ajuste da missão expressa, através de alteração da legislação 

pertinente. 

 

No mínimo será avaliada a definição das três dimensões do negócio, conforme 

sugerido por Abell, (1991, apud ALMEIDA ET AL. 2005:77), como ponto de partida 

do planejamento estratégico, respondendo-se questões fundamentais relativas a: 

 

                                                
2 As empresas privadas possuem no Contrato Social, documento público de sua constituição, 
claramente definido o objetivo da sociedade e é a partir desta definição que se pautará a sua 
organização e prestação de conta legal, bem como sua gestão interna, de forma a melhor atender a 
seu(s) objetivo(s). Este objeto social determina o motivo de criação da sociedade e sua delimitação 
quanto ao tipo de produto ou serviço que oferecerá. A partir desta definição ela passará a estar 
sujeita às legislações e normatizações existentes para sua correta condução em todas as interfaces 
que venha a fazer, tanto nas relações internas como externas com o ambiente no qual venha a ser 
inserida. Seu objeto social pode rapidamente ser alterado, pois depende apenas de um procedimento 
formal de alteração de contrato social a ser registrado em órgão competente. 
3 Serviços básicos são os elencados como direitos constitucionais a serem providos pela União, 
Estado e Municípios como Educação, Saúde, Saneamento, etc. 
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a) Necessidade dos Clientes – Qual é o usuário/cliente final? Qual sua “real” 

necessidade a ser atendida no presente? Quais as possíveis expectativas de 

mudança destas necessidades, em função da mudança de determinadas variáveis? 

 

b) Ao Grupo de Cliente – Qual a população específica do grupo de clientes a qual 

ele pertence?  

 

c) Tecnologia – Qual a tecnologia exigida para cumprimento da missão no 

presente? Quais as tendências de sua alteração? Quais gerariam maiores 

benefícios à população?  

 

 

2. Segunda Etapa – O Diagnóstico 

 

Segundo Almeida et al. (2005:79), neste momento efetivamente serão identificados 

os detalhes: 

 

a) Da análise dos aspectos internos. 

 

b) Da análise ambiental. 

 

c) Da comparação do campo de atuação com a missão e vocação. 

 

d) Da avaliação das estratégias vigentes, quando for o caso. 

 

Serão estes detalhes que permitirão sejam criadas estratégias valorativas dos 

pontos fortes, de recuperação dos pontos fracos e neutros e, que em cada 

diagnóstico, sejam propostas deferentes estratégicas a serem avaliadas, 

simultaneamente, com a terceira etapa. Importante observar que toda organização 

durante seu caminho de existência sofre diferentes pressões internas e externas. Na 

organização pública, mesmo não havendo uma interferência direta de seu público 

alvo, há exigências que surgem das mudanças sofridas na população que atende e 

que se revertem em demandas cíclicas, ou pontuais, requerendo atenção direta de 

seus gestores. 
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Isto demonstra o quanto esta etapa tem relevância quando se trata da compreensão 

das implicações do cumprimento da missão junto a população e de como fazê-lo. O 

fato é que o como fazê-lo pode ser por inúmeros caminhos, o da melhor forma seria 

o ideal, mas para a ele se chegar há que se desenvolver um profundo entendimento 

dos problemas enfrentados pela organização em todos os sentidos e é nesta etapa 

de diagnóstico que isto se torna possível, quando então, simultaneamente, as ações 

corretas são sugeridas e assumidas como objetivos viabilizadores para a solução 

dos problemas ou de circunstâncias. Para que sejam articulados e atingidos há 

necessidade que estratégias sejam concebidas para ações sobre pontos focais.  

 

 

2.a. Da análise dos aspectos internos 

 

Executada em dois momentos, revela os fatores relacionados ao processo da 

organização sobre os quais ela consegue interferir.  

 

Prevê que seja feito, primeiramente, um levantamento dos dados que ratificam os 

pontos fortes, fracos e neutros enumerados por área, ou setor, ou núcleo e 

enumerados também na interface entre eles, considerando-se suas implicações, 

culminando na operacionalização global da instituição e seu resultado. É neste 

momento que os aspectos-chaves para a organização cumprir sua missão são 

identificados e evidenciados.  

 

Num segundo momento, tão importante quanto o primeiro, analisam-se e 

comparam-se os dados levantados que ratificam os pontos fortes, fracos e neutros 

por área, ou setor, ou núcleo na relação da instituição com o ambiente externo no 

qual se insere e faz interfaces. Além do resultado obtido da observação específica 

destes relacionamentos com o ambiente externo é também necessário que se inclua 

uma análise da concorrência4 e de seu desempenho, conforme práticas comuns às 

empresas do segundo setor, consideradas as diferenças entre os Três Setores da 

                                                
4 Empresa concorrente é toda e qualquer outra empresa que não seja considerada filial ou 
subsidiária. Às vezes mesmo havendo uma Holding, que agrupa diversas empresas pertencentes a 
um mesmo grupo, empresas com mesmo objeto social podem ser consideradas concorrentes entre 
si. 
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Economia5 - Primeiro, Segundo e Terceiro (Anexo B). No caso de empresas do 

primeiro setor, que não sofrem o impacto direto da concorrência, a análise 

comparativa com relação a diferença na prestação dos serviços, por exemplo, serve 

para melhoria de sua atuação, que pode se dar através do aporte deste 

conhecimento devidamente apurado. Para sua realização, sem dificuldades, podem 

ser consideradas outras unidades similares, prestadoras dos mesmos serviços para 

idêntico tipo de população, sejam empresas públicas ou privadas.    

 

Como atividade final, determinam-se os aspectos-chaves, ou seja, os mais 

importantes para o cumprimento da missão e que tipo de pontos (fraco – neutro - 

forte) eles são, pois serão os que receberão maior atenção da organização para que 

possa cumprir sua missão.  

 

 

2.b. Da Análise Ambiental 

 

O levantamento dos detalhes na análise ambiental implica no reconhecimento dos 

fatores relacionados ao ambiente em que a organização atua e sobre os quais ela 

não consegue interferir, mas que são relevantes para seu desempenho. É realizada 

através da observação do macro ambiente econômico-político-geográfico, do 

ambiente operacional tangenciando cliente e fornecedor e do ambiente interno no 

que tangencia a administração do capital humano. Através deste mapeamento de 

oportunidades e ameaças é que a organização alcança a possibilidade de conceber 

planos viabilizadores de eficácia e sinergia.  

 

Os gestores do primeiro setor precisam estar preparados para leitura do macro-

ambiente relacionados ao clima econômico, político e geográfico. Apesar das 

empresas públicas serem menos sensível aos fatores econômicos, pois neste setor 

um aumento da receita pode ser ajustado pelo aumento de impostos, enquanto no 

setor privado o faturamento depende da demanda elas são muito sensíveis aos 

                                                
5 Dos Três Setores da Economia: O primeiro setor é o governo, responsável pelas questões sociais. 
O segundo setor é o privado, responsável pelas questões individuais. Com a falência do Estado, o 
setor privado começou a ajudar nas questões sociais, através das inúmeras instituições que 
compõem o chamado Terceiro Setor, constituído, assim, por organizações sem fins lucrativos e não 
governamentais, que tem como objetivo gerar serviços de caráter público. 
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fatores políticos e às mudanças da legislação. Conforme Almeida et al. (2005), pela 

análise de experts pode-se presumir a tendência política a longo prazo, a traduzir-se 

em fatos políticos como eleições e aprovação de leis. 

 

Como toda organização precisa ajustar suas ações à legislação em vigor, para a 

prática da boa administração, cabe aos seus gestores monitorarem as atividades do 

Legislativo, fazendo parte do planejamento estratégico identificar as oportunidades 

de influir na legislação, em suas naturezas reguladora6 e regulamentadora7.  Cada 

troca de governo e de governantes interfere na continuidade do planejamento 

estratégico das organizações públicas, por causa das mudança de seus gestores, 

que acompanham as mudanças de governantes, já que cada novo dirigente precisa 

de tempo para se ajustar a nova função e à própria organização. Quando são 

tratadas as questões do macro-ambiente relacionadas à geografia física, as 

empresas privadas têm total independência quanto ao local em que irão atuar e para 

definirem a qual população irão servir, já as do setor público ficam totalmente 

obrigadas ao local e a magnitude de sua população, assim os dados demográficos 

por região, renda, idade, sexo disponibilizados em detalhes pelo IBGE são de 

grande utilidade para construção dos estudos estatísticos, norteadores e/ou 

delimitadores da região de abrangência e da população que será atendida. 

 

Quando as relações da análise se voltam para o ambiente operacional, 

considerando cliente e fornecedor, observa-se que o cliente e/ou usuário tem pouco 

poder para afetar uma determinada organização constituída, a não ser que se 

organize através de fortes movimentos de mobilização de massa ou via judicial, 

excepcionalmente. Verifica-se que diferentemente do setor privado, no qual o 

cliente, suas expectativas e necessidades, são considerados essenciais ao 

                                                
6 A legislação é reguladora, segundo Menezes et al. (2002), quando se manifesta através de leis, 
sejam federais, estaduais ou municipais. As normas constitucionais de que tratam são as fontes 
primárias da regulação e organização nacional, pois, por elas, definem-se as competências 
constitucionais e atribuições administrativas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. Abaixo das normas constitucionais, temos as leis federais, ordinárias ou complementares, 
que regulam o sistema nacional de educação, saúde, seguridade, etc..  
7 A legislação regulamentadora, ainda segundo Menezes et al. (2002), não é descritiva, mas 
prescritiva, volta-se à própria práxis do objeto sobre o qual versa. Os decretos presidenciais, as 
portarias ministeriais e interministeriais, as resoluções e pareceres dos órgãos dos Ministérios, bem 
como os de seus Conselhos Nacionais ou dos seus Fundos de Desenvolvimentos, dizem do como 
serão executadas as regras jurídicas ou das disposições legais contidas no processo de regulação do 
setor. A regulamentação não cria direito porque se limita a instituir normas sobre a execução da lei, 
tomando as providências indispensáveis para o funcionamento dos serviços.  
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desenvolvimento de produtos e serviços, no setor público, ele não o é porque as 

organizações são independentes financeiramente, sem estarem atreladas ao 

“faturamento”, pois seus recursos são determinados pelo orçamento público. O 

usuário é deste modo, obrigado a usar o serviço ou produto disponibilizado e tal qual 

oferecido (poder legal/monopólio), quando que, em se tratando do segundo setor, há 

várias opções entre as quais escolher. Neste sentido, a falta de concorrentes pode 

gerar acomodamento, pois não se perde mercado, nem se é ultrapassado pelos 

mesmos.  

 

Tão pouco, no ambiente operacional das empresas públicas, os fornecedores se 

impõem, mas, depois de contratados ou incluídos no rol de fornecedores, deixam de 

adequar-se voluntariamente e de forma rápida às necessidades de seu Cliente 

Público conquistado. Eles têm o fornecimento de produto ou serviço pré-definido por 

determinado tempo, garantidos por processo de licitação, devidamente equacionado 

com a previsão orçamentária, o que igualmente oportuniza idêntico acomodamento 

como, acima citado. 

 

Quando as relações da análise voltam-se para o ambiente interno, considerando o 

capital humano disponibilizado como recurso para execução da missão, pode-se 

elencar algumas variáveis problemáticas, tais quais: 

 

a) Funcionários que em sua maioria são “Servidores”, pois têm que servir a 

população e não aos gestores da instituição na qual estão lotados. Segundo Freitas 

(2007), muito ainda se há que discutir sobre esta titulação. 

 

b) O regime de contratação, concurso e legislação especial, quando por concurso 

garante as características de estabilidade no emprego gerando acomodamento.  

 

c) Há problema com relação a Gestão de Pessoas, fora da alçada da Instituição,  

centralizados no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria do Estado e na 

Coordenadoria de Serviços de Saúde, em se tratando de servidor deste segmento – 

Saúde,  quanto ao local de trabalho, função, remuneração, entre outros. 
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Como a organização pública não tem concorrente, não há senso de urgência no 

atendimento ao usuário e não há a percepção da necessidade de se prestar um  

bom atendimento, buscando-se a satisfação do mesmo, conforme identificam 

diversas pesquisas de satisfação dos clientes implementadas através de diversos 

modelos disponíveis para tal fim. 

 

Por outro lado, na linha de comando se estabelece um vínculo de subordinação, há 

uma hierarquia a ser respeitada, centralizada com relação as interfaces que faz com 

a  Secretaria do Estado e suas respectivas Coordenadorias de Serviços, Conselhos 

e Comissões, bem como com os Órgãos do Sistema de Administração Geral.  Se há 

uma expectativa de que a administração pode mudar, conforme mencionado mais 

acima, sob o título “análise do macro-ambiente” considerando-se o quanto este é 

sensível aos fatores políticos, esta impede que seja depositada confiança absoluta 

na administração em exercício, que pode sofrer alterações conforme ocorram 

mudanças políticas, em que a “nova” administração pode até descontinuar ou 

modificar o quadro de colaboradores, quando as atividades dependem de gestores 

transferidos ou intercambiados, assim cria-se ainda um fator psicológico, que passa 

a ser forte influenciador do clima e da cultura organizacional. Este fato é relevante 

na discussão, análise e pesquisas relativas à cultura de colaboração e identidade de 

pertencimento de grupo, favorecendo as dificuldades para a formação de equipes 

multifuncionais, pois a estrutura do capital humano tem formação burocrática, 

impedindo e/ou diminuindo a comunicação informal. Os membros da equipe 

guardam um sentimento de que o investimento financeiro, de acordo com os 

orçamentos anuais e bi-anuais, ocorre para que a organização cresça ajustando-se 

as necessidades locais ou demográficas. 

 

Por último, considerando cada organização pública no seu universo interno e no seu 

pertencimento a uma hierarquia horizontalizada, verifica-se que a dependência da 

legislação que exige seu cumprimento, normas e regulamentos são fatores, também, 

relevantes e impeditivos a manifestação de criatividade pessoal e/ou do grupo de 

trabalho, ou de inovação organizacional espontânea, bem como dificultador ao 

estabelecimento de um procedimento participativo e integrado para implementação e 

concretização do planejamento estratégico. 
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2.c. Da Comparação do campo de atuação com a missão e vocação 

 

A Empresa Pública deve ser eficaz nas atividades que ajudam a cumprir sua missão 

formal, conforme definida na legislação de sua constituição, não podendo deixar de 

realizar uma atividade necessária, mas devendo deixar de realizar qualquer 

atividade que conflite com a possibilidade de cumprir sua missão, de acordo com 

esta etapa do modelo proposto por Almeida et al. (2005). 

 

A vocação está relacionada com o que a organização sabe fazer bem e com a 

facilidade que tem para fazê-lo. Dependendo de sua estrutura, uma organização 

pública pode ser indicada para conciliar uma outra atividade com as de sua missão, 

definitiva ou temporariamente. 

 

 

2.d. Da Avaliação das estratégias vigentes 

 

Se já houver um planejamento estratégico em curso, organizacional, departamental, 

ou voltado para um trabalho ou equipe, este precisa ser revisado a cada período 

pré-determinado, abarcando sempre todos os passos apresentados no modelo 

proposto por Almeida et al. (2005), ou em outro escolhido, garantindo-lhe a 

continuidade. Um dos maiores problemas do setor público é a descontinuidade do 

planejamento e a impossibilidade de se construir planejamento de longo prazo. 

 

Necessário se faz que seja permitido que recursos aplicados em determinada 

direção tenham continuidade, independentemente da troca de gestores proveniente 

de troca de governo, e que as estratégias futuras sejam escolhidas em consonância 

com o planejamento estratégico existente e os recursos, porque a não observação 

das estratégias vigentes provoca ansiedade e descomprometimento nos 

funcionários, já que a chegada de um novo líder causa nova reestruturação, 

demandando tempo para assimilação de novas estratégias, quando é o caso. Há, 

então, impossibilidade de planejamento a longo prazo porque estes ficam limitados 

ao tempo de permanência de cada governo ou da inflexibilidade orçamentária.  
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Quando não há ainda um planejamento estratégico global, pode-se decidir pelo 

estabelecimento e implantação de planejamentos estratégicos “modulares”8 

culminando com o tempo em um planejamento global. 

 

Se nunca houve um planejamento estratégico formalmente estabelecido é 

importante que haja um momento de apresentação da teoria de planejamento 

estratégico, para facilitar o seu entendimento e uso de uma linguagem comum com 

relação as terminologias e ao modelo a ser implementado. É neste mesmo tempo, 

que os Grupos de Trabalho vão sendo definidos para elaboração do planejamento 

estratégico e para a sua constituição, pouco a pouco, e, consequentemente, sua 

apresentação aos responsáveis de cada Setor, Área, ou Núcleo para a aprovação, 

isto, na medida em que o levantamento de dados é executado e os encontros e as 

discussões para tais fins vão acontecendo e, vão sendo esboçadas propostas, que 

permitam a criação dos enunciados que se constituirão em um planejamento 

estratégico mais adiante. É só a partir do delineamento efetivo do planejamento 

estratégico e de sua formalização, que posteriormente serão estabelecidos os 

programas de metas e ações. 

 

O resultado do Diagnóstico e estabelecimento da Direção Estratégica, a qual se 

refere a Terceira Etapa abaixo, se dão simultaneamente. 

 

 

3. Terceira Etapa - Estabelecimento da direção estratégica 

 

Este é o momento em que se dá a escolha das estratégias elaboradas no momento 

do diagnóstico. Como ele é feito passo a passo, propostas são pensadas e escolhas 

são feitas, simultaneamente a nomeada segunda etapa, conforme apresentada 

acima. 

 

 

                                                
8 Almeida et al (2005) afirmam que o planejamento estratégico, que é aplicável para qualquer nível, 
área, indivíduo/função, pode também ser feito em momentos diferentes, por módulos, e seu controle 
acompanha cada planejamento modular, que pode ou não resultar num planejamento global. 
Observando-se que tido deverá estar devidamente articulado e alinhado com a missão e com as 
inter-relações. 
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4. Quarta Etapa - Viabilidade Estratégica 

 

Todo planejamento irá requerer um estudo de viabilização financeira. Sem um 

financiamento adequado o projeto não consegue sustentação. A destinação de 

verba deve seguir um caminho e a forma de construção do planejamento financeiro 

será fator viabilizador da construção do planejamento estratégico, permitindo sua 

implantação e continuidade. Problemas neste campo exigem que possibilidades 

estratégicas sejam repensadas ou descartadas, ou definem quais podem ser 

elegidas.  Verificam-se seu redimensionando, valores possíveis, adiando-se etapas, 

propondo-se espaçamento temporal diferente, ou seja, buscando-se formas para 

que se tornem viáveis. Por não objetivar lucro o foco organizacional se concentra no 

maior benefício social. 

  

 

5. Quinta Etapa - Operacionalização 

 

Transformação das estratégias propostas em ação real, com estabelecimento de 

plano de implantação das ações e formas de controle de seus resultados garantindo 

a materialização do fato. O dimensionamento do tempo, em todos seus aspectos é 

relevante. Seu monitoramento, pode ser executado em cronograma previamente 

definido e com uso de indicadores de desempenho sensíveis ao andamento das 

ações. 

 

 

Considerações relativas à escolha do Modelo 

 

O Modelo criado por Almeida (2003), em comparação com outros modelos se 

mostrou extremamente eficaz, já foi amplamente usado e constitui-se em 

metodologia confiável. É facilmente adaptável a qualquer setor de atuação 

governamental e às organizações de todas as dimensões. 
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Organização da Gestão Estratégica Governamental no Estado de 

São Paulo para o atendimento ao idoso através de políticas 

públicas e legislação reguladora 

 

 

Reconsiderando o Conceito de Políticas Públicas 

 

Nas referências bibliográficas sobre o conceito de políticas públicas, três autores 

brasileiro: Meksenas (2002), Souza (2006) e Fernandes (2007), baseados em seus 

trabalhos e pesquisas,  argumentam que só o Estado pode elaborar políticas 

públicas, porque é ele que determina como os recursos, arrecadados em forma de 

contribuição de impostos, são usados para o beneficio de seus cidadãos, 

estabelecendo como o dinheiro deve ser acumulado, como deve ser investido, e 

como a prestação de conta pública do dinheiro gasto deve ser apresentada.  

 

Percebe-se que as políticas públicas só acontecem com a intervenção do Estado, e 

nenhum cidadão, por iniciativa própria, pode criar uma política pública, mas numa 

reflexão expandida sobre a conceituação de políticas públicas podemos avaliar as 

ações possíveis a todos os cidadãos, quanto a exigência de maior transparência na 

prestação de contas do governo com intuito de se conhecer como o dinheiro público 

está sendo gasto ou investido e quanto a influencia provocativa de instituição de 

ações voltadas para atendimento das necessidades existentes ou criadas em 

consequência do desenvolvimento e processos de mudança. É no âmbito dos 

municípios que se dá a possibilidade de formação do poder local e em seu espaço 

comunitário, surge a consciência social e de co-responsabilidade, quando são 

levantadas as necessidades comuns. É nele que os cidadãos críticos podem se 

organizar, debater, reivindicar e se mobilizar com relação à administração dos 

recursos públicos, cobrando dos políticos a mencionada transparência administrativa 

e ações sociais definidas e com prazos de instituição acompanhados.  
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Uma Conceituação de Políticas Públicas  

 

De acordo com o que Souza (2006) evidencia em seu trabalho de revisão da 

literatura a respeito das Políticas Públicas, seu conceito com relação à 

administração dos recursos arrecadados, no âmbito da Ciência Política, pode ser 

entendido pela visão Marxista9 como um equilíbrio no orçamento entre receita e 

despesa, e, pela visão Keynesiana10 como uma política restrita aos gastos.  

 

Meksenas (2002) vai basear sua analise na idéia que existe uma determinação 

mutua entre o mercado e as políticas públicas pelo lado mais marxista e numa visão 

mais liberal do sistema capitalista as políticas públicas se sujeitam ao mercado. De 

forma mais ampla, atual e democratizada, ela poderia ser compreendida, como uma 

relação entre os países mais desenvolvidos e os menos desenvolvidos, citando 

como exemplo o que acontece com os países da América Latina, que de um modo 

“específico” ainda não conseguem administrar bem os seus recursos públicos e 

equacionar os bens em beneficio de sua população e em favor da redução da 

exclusão social, sendo por isto “orientados” pelos países desenvolvidos, com 

relação a gestão de recursos.  

 

Aproximando esta forma de visão à sociedade brasileira, para Fernandes (2007) o 

campo das políticas públicas não pode ser caracterizado apenas como técnico-

administrativo, livre do aspecto político propriamente dito, porque a dimensão 

política, evidenciada na atividade partidária eleitoral, é motivadora do processo 

decisório, portanto para ele, ambos se complementam.  Então, no processo 

decisório do investimento do dinheiro público em um determinado setor, 

                                                
9 Visão Marxista. Para Augusto  e Codato  o Estado gerado pelo modo de produção capitalista visa, 
na teoria de Marx, validar a exploração da mais-valia "legalmente" e manter a lei de propriedade 
privada. Para isso, conta com aparatos de diversos tipos, como a política, os tribunais e as forças da 
repressão, como o exército e as polícias. Portanto, para Marx o Estado é uma instituição a serviço da 
burguesia, para manter, validar e proteger seus interesses, que nada mais são que o lucro, a 
propriedade e a exploração do trabalho assalariado. Acesso em: 02/06/2010, às 
Fontes:http://www.unicamp.br/cemarx/adriano.htm; http://www.unicamp.br/cemarx/andre1.html  
10 Segundo WRAY (2010) a visão Keynesiana é de que a estrutura financeira é transformada no 
decorrer de períodos bons, passando de um estado robusto para frágil, como resultado da reação 
natural de agentes às operações bem sucedidas da economia. Se os formuladores de políticas 
entendessem isso, eles poderiam elaborar as políticas necessárias para atenuar a transformação – e 
para então lidar com a crise quando ela ocorrer.    
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encontramos a influência das três categorias11 funcionais das políticas públicas: a 

regulatória, a distributiva e a redistributiva, conforme a proposta do teórico Theodore 

J. Lowi (1964). 

 

Para Meksenas (2002) não é possível pensar em mudança com o um sistema 

capitalista ativo, pois as políticas públicas são a forma da qual o Estado dispõe para 

criar um novo tipo de mão de obra, para sustentar e explorar melhor o próprio 

capitalismo, sem formar cidadãos críticos para a participação política. Impregnado 

de um olhar mais marxista, ele pensa as políticas públicas como mecanismo 

utilizado pelo Estado para ajudar os mais excluídos a ascender socialmente, mas 

por outro lado é um modo usado pelo capital para se manter no poder, sem a 

reclamação desta parte periférica da sociedade. Para ele: 

 “O conceito de políticas públicas aparece vinculado ao desenvolvimento do 
Estado capitalista e esse às relações de classe. No século XX, as políticas 
públicas são definidas como um mecanismo contraditório que visa à 
garantia da reprodução da força de trabalho. Tal aspecto da organização do 
Estado nas sociedades industriais, não traduz um equilíbrio nas relações 
entre o capital e o trabalho.(...) Um outro aspecto das contradições presente 
nas relações políticas do Estado implica a exclusão das classes 
trabalhadoras nas instancias de decisão e gerenciamento das políticas 
públicas e, ao mesmo tempo no apelo para a incorporação das demandas 
dessas classes na extensão dos direitos sociais. Tal aspecto integra o 
receituário de medidas que garantem a legitimidade das condições de 
governabilidade presentes no Estado frente ao conjunto da sociedade. 
Assim a intervenção estatal que ocorre por meio das políticas públicas 

                                                
11,Lowi preparou, a partir de três análises políticas, (Who Governs,de Robert ª  Dahl; American 
Business e Public Policy, de Bauer, Pool e Dex-ter; e Politics, Pressure and the Tariff, de 
Schattschneider), uma resenha crítica ao modelo pluralista e ao elitismo das políticas públicas. Da 
sistematização do estudo desses autores, Lowi propõe a teoria das Arenas do Poder, baseada na 
idéia de que cada tipo de política pública define um tipo específico de relação (ou discussão) política, 
ou seja, uma arena. Ele propõe a classificação destas três arenas do poder em: distributiva, 
regulatória e redistributiva, porém sem a intenção de abranger integralmente todas as políticas 
públicas com elas. Na arena distributiva o Governo procura atender às demandas de todos os grupos 
que possam exercer resistência ao exercício do poder dos governantes, caracterizando-os como 
clientelista, geradores de políticas individualizadas e desagregáveis. Quando se procura atender ao 
interesse de todos, individualmente, surgem incoerências nas ações públicas e a formação de 
coalizões, não necessariamente formadas com base em objetivos comuns. A política brasileira é 
bastante distributiva, sobretudo, nas negociações do Congresso, na diferenciação de destinação de 
verbas e distribuição de recursos financeiros.  Na arena regulatória as políticas têm como objetivo 
regularizar uma atividade determinada, e por isto, aplicadas a setores específicos. Tal tipo de política 
nasce do conflito entre coalizões políticas de interesses claros e opostos, gerando uma distinção 
entre favorecidos e desfavorecidos. Na arena redistributivas classificam-se as políticas em que há 
transferência de renda e/ou benefícios. Várias ações governamentais podem ser consideradas 
redistributivas, ao menos para uma parcela da população que as recebe. Nesta arena há apenas dois 
grandes lados: ricos e pobres ou “fornecedores de dinheiro” e “demandadores de serviços”, é a elite e 
a contra-elite. O marco de Lowi na Ciência Política foi a criação de uma base teórica comum e 
aplicável a todas as análises subsequentes, adaptando as análises anteriores e integrando-as de 
forma não-contraditória, graças à percepção de que o tipo de política pública determina o tipo de 
relação política.   
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emerge numa complexa disputa pelo poder relacionado às contradições 
econômicas e políticas”. (2002:77-78) 

 

Meksenas (2002) quer demonstrar como as políticas públicas, desde suas origens, 

estão ligados ao capital e como este o utiliza para garantir seu o domínio e manter o 

seu controle sobre os excluídos, mantendo neles a ilusão de possível futura 

ascensão social, algo impossível de ocorrer. Identifica, assim, como esta população 

não participa nas decisões do Estado, quando este usa os recursos públicos para o 

investimento nas grandes empresas, as vezes multinacionais, sendo que os 

recursos públicos deveriam ser aplicados no bem comum, sendo os cidadãos seus 

primeiros beneficiários. 

 

 

Breve história do segmento das Políticas Públicas no Brasil 

 

Na construção da cultura brasileira não foi instituído o habito cívico de se participar 

politicamente das decisões do seu governo dado sua formação de origem 

colonialista. O povo brasileiro sempre foi desigual. No Brasil Colônia, a Coroa 

portuguesa se empenhava em levar riqueza para a Metrópole, portanto não se 

preocupava em implementar políticas em beneficio do social, que ficou a cargo da 

Igreja Católica. Assim, Meksenas (2002), sugere não se significar o saber produzido 

acerca do surgimento das políticas públicas nacionais como “fins sociais” ao se lhe 

delinear  os contornos com relação ao contextos da sociedade brasileira. Ele sugere 

que a estudemos através das relações de poder que se estabeleceram ao longo da 

história na formação da estrutura e da conjuntura da vida social, dos padrões de 

sociabilidade e da dinâmica da cultura.  

 

 “Nos momentos de ausência das políticas públicas com fins sociais, 
algumas instituições preencheram, ainda que de forma débil, o vazio 
deixado pelo Estado. No Brasil foi o caso do catolicismo, que dos tempos 
coloniais até à atualidade ofereceu forma de educação, idéias e valores 
manifestos nos rituais de solidariedade em várias comunidades no país (...). 
Muitos desses rituais de solidariedade foram reelaborados pelas religiões 
afro-brasileiras como forma de resistência cultural dos trabalhadores e 
também produziram laços de partilha. Da Colônia à República, as ações 
institucionais da Igreja católica apareceram no cuidado com os órfãos, 
viúvas, ou na atenção medica das Santas Casas, das coletas e da 
distribuição de esmolas.(MEKSENAS, 2002:108-109) 
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Fernandes (2007) aponta para que no estudo do surgimento das políticas públicas 

brasileiras se considere de modo relevante que a falta da cultura da participação 

política é uma das possíveis explicações para a desigualdade no Brasil e que esta 

foi estruturadora na de participação dos cidadãos para a cobrança, junto aos 

políticos, da transparência da administração pública.  A impossibilidade de 

participação do brasileiro foi fato gerador do alto índice de pobreza da população e a 

causa da falta de compromisso com a gestão do patrimônio e dos bens públicos, Ele 

coloca em relevância que na transição do período colonial ao do início da República 

e instituição da origem do Estado não existiu a consciência de separação entre os 

bens públicos e os bens privados, o que ainda perdura nos momentos das decisões 

políticas. 

 

A formulação de Políticas Públicas, com fins sociais, elaborado pelo Estado, só 

ganha corpo a partir da segunda República, mais precisamente na era Vargas, 

observando-se seu desenvolvimento em três campos: na previdência e na legislação 

trabalhista; na saúde e na educação e no saneamento básico habitação e 

transporte, conforme Meksenas (2002). 

 

No campo da previdência social, a legislação trabalhista começou a ser elaborada 

com a fundação do Conselho Nacional do Trabalho em 1923, que criou as condições 

do que viria a ser o sistema previdenciário do Brasil. Na área trabalhista para a 

manutenção do sistema de aposentadoria os recursos vinham dos trabalhadores, 

em parcelas menores, da contribuição das empresas e do governo federal. 

Meksenas (2002) ressalta que as categorias assalariadas pouco organizadas 

perdiam a qualidade de benefícios, e a massa dos trabalhadores rurais, autônomos 

ou empregados domésticos não possuíam qualquer espécie de proteção em termos 

previdenciários.  

 

Já as ações no campo da saúde e saneamento básico, com a intervenção mais 

efetiva do Estado aparecem no período da 1ª República com o intuito de controlar 

doenças contagiosas e epidemia no meio urbano que se ampliava com a maior 

concentração populacional. Enfatiza Meksenas (2002) que elas se dão como um 

favor às classes trabalhadoras e não  como um direito que lhes cabe. 
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No terceiro campo, o da educação12, no Brasil Colônia a Igreja Católica detinha o 

monopólio da educação. Com a chegada da Família Real ao Brasil, no Rio de 

Janeiro, e com as mudanças culturais introduzidas pela Coroa Portuguesa, iniciou-

se a intervenção do “Estado”, porém denotando preocupação maior em oferecer 

uma estrutura mínima em educação que atendesse à elite política do país, jamais se 

pensando em uma educação básica para toda a população.  Mesmo após a 

Independência, não se encontra caracterização de políticas públicas para a 

educação. O interesse pela escolarização das massas se constituiu apenas em 

desejo das elites, pensando-se a educação como um mecanismo de controle moral, 

disciplinador e voltado ao respeito e a hierarquia social. Meksenas (2002) identifica 

que a educação continua a ser um problema para os governantes até o presente. No 

país se continua a buscar por formulas que permitam aos matriculados nas escolas 

a conclusão do ensino fundamental, ou que ingressem e terminem o ensino médio e 

que depois procurem obter a formação superior. Extinguir o analfabetismo continua 

sendo, ainda hoje, uma das metas do poder público.  

 

 

 

 

Organização estratégica para o atendimento aos diretos dos idosos 

através da legislação 

 

A legislação federal, estadual e municipal é manifestação oficializada das intenções 

do Estado e de regularização destas intenções. As políticas públicas orientam a 

proposta e aprovação da legislação em geral, como resposta à pressão que os 

movimentos sociais, as ONGs e o terceiro setor provocam na busca de solução das 

questões da velhice no Brasil, conforme Freitas et. al. (2002 e 2ª edição – ampliada 

– 2006) e para atendimento de suas reivindicações específicas. Foram as ações 

destes cidadãos organizados em marcha em prol dos movimentos sociais pela 

terceira idade que resultaram, nas três últimas décadas, na proteção por lei de 

                                                
12 A legislação educacional do Brasil, segundo Menezes et al. (2002), enquanto nação independente 
tem seu início na Constituição Imperial de 1824 (a qual continha um artigo sobre educação escolar 
primária gratuita) e prossegue até a Constituição Federal de 1988, considerando-se aí também as 
Constituições Estaduais, as Leis Orgânicas dos Municípios e toda a legislação ordinária, com ênfase 
especial na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nos diferentes momentos históricos em 
que elas ocorreram.    
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direitos e garantias conquistadas por esta faixa etária, mesmo que na prática sua 

aplicabilidade encontre empecilhos. A organização desta camada da população 

fortalece dia a dia a voz de seu movimento social, com cada vez mais idosos sendo 

protagonistas de suas ações e, não mais ficando a mercê de entidades científicas, 

estudiosos, especialistas, técnicos, legisladores ou parlamentares para que essas 

medidas sejam tomadas. Espaços de inclusão da pessoa idosa, como a exemplo 

dos oferecidos pelo Serviço Social do Comércio (SESC), no qual se desenvolvem 

atividades junto a população idosa desde os anos 60, são importantes para que 

estes não só se organizem, mas para que se reúnam em diferentes atividades 

cooperativas e de convivência, pois estas associações geram as parcerias que 

alimentam outras formas organizativas dos idosos, como podemos constatar nos 

relatos das histórias publicadas no Catálogo Comemorativo dos 40 anos do Trabalho 

Social com Idosos (2003), pioneiro no movimento de profunda revisão do papel 

social e da imagem do idoso. Trabalho este, que evoluiu significativamente em 40 

anos, reformulando conceitos, ampliando programas, contribuindo para a 

mobilização da sociedade, sugerindo e gerando medidas concretas que colaboraram 

para a inserção social e a definição de uma política nacional do idoso brasileiro. 

 

Como reflexo das políticas públicas governamentais visando a proteção dos direitos 

da pessoa idosa ao atendimento integral e tratamento privilegiado, apresentamos, 

numa sequência cronológica, sem visar abarcá-la em sua totalidade, um 

levantamento da legislação focada no estabelecimento de formas de suporte ao 

idoso no Brasil e no Estado de São Paulo. Isto, destaca os caminhos trilhados para 

que idéias estratégicas pudessem ser transformadas em ações públicas reais, assim 

sendo, incluímos alguns comentários nos itens do levantamento, sem entretanto 

identificar os detalhes da legislação. A proposta é neste resgate evidenciar os 

detalhes que moveram a estruturação e organização do primeiro Centro de 

Referência do Idoso, inaugurado em 2001, conforme apresentado no estudo de 

caso, do Capítulo II desta dissertação, como uma concretização na prática da 

história de criação, evolução e extinção de um projeto diferenciado, idealizado em 

1999, como marco da participação brasileira no “Ano Internacional dos Idosos”. 
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Atualização dos direitos dos idosos através da legislação nacional 

 

O principal documento nacional, a Constituição da República Federativa do 

Brasil, incluiu o idoso como classe, em seu texto promulgado em 05/10/88 e 

consolidado até a Emenda Constitucional nº 66 de 13/07/2010, em seu Título VIII - 

Da Ordem Social, Capítulo VII - Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e 

do Idoso, artigos 226 à 231.  A Constituição do Estado de São Paulo, em seu 

texto inspirado nos princípios constitucionais da República, promulgado um ano 

depois, em 05/10/89 e atualizado até a Emenda nº 32, de 10/12/2009, incluiu o idoso 

em todas as situações concernentes. 

 

Ao avançarem os direitos conquistados pelos idosos, o Estado compartilha com o 

Indivíduo a responsabilidade pelo idoso na relação familiar, com a publicação da Lei 

8.648, de 20/04/93, que acrescenta parágrafo único ao artigo 399, do Código Civil 

Brasileiro, Lei 3.071, de 01/01/1916, decretando a obrigação dos filhos, maiores e 

capazes, de cuidarem dos pais idosos até o final de suas vidas, assistindo-os e 

alimentando-os. Posteriormente, é revogada a Lei 3.071 e a Lei 10.406, de 10/01/02, 

instituí o novo Código Civil, que no artigo 1.696 (do direito da família), determina que 

“o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a 

todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em 

falta de outros.” 

 

A Lei 8.842, de 04/01/94, regulamentada pelo Decreto 1.948, de 03/07/96, dispõe 

sobre a política nacional do idoso, pessoa maior de sessenta anos de idade, cria o 

Conselho Nacional do Idoso (CNI) e dá outras providências. A regulamentação do 

Conselho se dá pelo Decreto 4.227, de 13/05/02, que cria o Conselho Nacional 

dos Direitos do Idoso (CNDI), mas que é revogado pelo Decreto 5.109, em 

17/06/04, que dispõe sobre a composição, estruturação, competências e 

funcionamento do CNDI, e dá outras providências. Em seu artigo 1º, se lê: 
 

“O Conselho Nacional dos Direitos do Idoso – CNDI, órgão colegiado de 
caráter deliberativo, integrante da estrutura básica da Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos da Presidência da República, tem por finalidade elaborar as 
diretrizes para a formulação e implementação da política nacional do idoso, 
observadas as linhas de ação e as diretrizes conforme dispõe a Lei no 10.741, 
de 1o de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso, bem como acompanhar e 
avaliar a sua execução.”  
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Verifica-se assim que entre o Decreto 4.227, de 13/05/02, e Decreto 5.109 em 

17/06/04, se dá a promulgação da Lei 10.741, de 1/10/2003, instituinte do Estatuto 

do Idoso. Segundo Paz e Goldman (in Freitas, 2006) o documento é a coroação de 

esforços do movimento da terceira idade, das entidades de defesa dos direitos dos 

idosos e do Estado e se consubstancia no instrumento jurídico formal mais completo 

para a cidadania do segmento idoso. O Estatuto do Idoso não revoga a Lei 8.842/94 

que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso (PNI), de modo abrangente, 

característico das políticas em si. Ele, ao contrário, é uma proteção específica ao 

grupo das pessoas idosas, constituindo-se numa lei mais forte, norteadora das 

ações e direitos, de modo particularizado, evitando que a cada dia sejam 

apresentadas ao Congresso Nacional leis diferentes, colidentes entre si, como de 

fato acontece habitualmente. 

 

 

Atualização dos direitos dos idosos através da legislação estadual 

 

A legislação estadual proliferou desordenadamente com o encorpamento do assunto 

sobre a terceira idade. A Lei 12.548, de 27/02/07, consolidou a legislação vigente 

relativa ao idoso no estado, num total de 31 leis, promulgadas entre 1982 e 2006. 

Das 31 leis relacionadas, 21 foram revogadas pelo mesmo, mas desta data, até 

meados de 2010, mais 9 leis foram promulgadas relativas a assuntos envolvendo a 

mesma faixa etária, total ou parcialmente. Segundo o site governamental que 

permite a pesquisa da legislação ativa no Estado de São Paulo, desde 2000 foram 

promulgados 57 decretos que regulamentam assuntos pertinentes a categoria dos 

idosos. Não abordaremos, em especial, a legislação municipal, que também é 

bastante extensa, porque neste trabalho observamos os reflexos das leis para as 

ações governamentais estaduais, sendo que as municipais têm sua criação 

instigada pelas leis geradas em estâncias superiores para regulamentarem suas 

disposições e por interesses locais específicos que demandam regulamentação 

pública para sua concretização, que se ganham amplitude acabam tornando-se 

inspiração para criação de legislações das alçadas superiores. 

 

Atualmente, a principal legislação que resguarda os direitos do idoso, conforme o 

Conselho Estadual do Idoso Paulista, consubstancia–se em três abrangentes 
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documentos que para ele se tornaram marcos legal:  Estatuto do Idoso;  Declaração 

Universal dos Direitos dos Idosos e a Lei 12.458, que consolida a legislação 

estadual relativa ao idoso. 

 

Com relação a esta dissertação, que versa sobre a implementação de estratégias 

governamentais, projetos e administração pública,  observadas através do estudo de 

caso de um equipamento de saúde,  são relevantes as legislações que viabilizam a 

aplicação das estratégias públicas pensadas para as políticas da saúde da pessoa 

idosa e a que reorganiza as estruturas da Subsecretaria de Gestão Estratégica e a 

do Centro de Referência do Idoso Antonio Ermírio de Moraes, sendo que esta última 

será devidamente apresentada no Capítulo II. 

     

Dos importantes assuntos da nação, os relativos as Políticas de Saúde demandam a 

atenção árdua do governo,  tanto de cunho preventivo, quanto curativo. A Portaria 

1395/GM – Política de Saúde dos Idosos, de 10/12/99, na conformidade do que 

determinam a Lei Orgânica da Saúde 8.080/90 e a Lei 8.842/94, assegura a ação do 

setor saúde na atenção integral à população idosa e àquela em processo de 

envelhecimento, fundamentando a promoção do envelhecimento saudável e a 

manutenção da máxima capacidade funcional do indivíduo que envelhece, pelo 

maior tempo possível, pela prestação de assistência às necessidades de saúde do 

idoso na prevenção de doenças, na recuperação da saúde e na reabilitação da 

capacidade funcional restringida, entre outras, de modo a garantir-lhes permanência 

no meio em que vivem, exercendo de forma independente suas funções na 

sociedade. Em 19/10/2006, a Portaria 2.528 aprova a “nova” Política Nacional de 

Saúde da Pessoa Idosa, com maior abrangência que a da Portaria nº 1.395/GM, 

então revogada, considerando concluída a revisão e atualização da mesma em seus 

mais de 6 anos de existência, bem como, levando em conta a renovação da 

legislação na área da responsabilidade pela saúde pública do idoso. 
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Considerações Finais do Capítulo I 

 

Segundo Almeida et al. (2005) o propósito fundamental da estratégia é lidar com o 

futuro, sem ensejo de predizer seus acontecimentos, mas animada pela 

determinação de nos preparar para viver no presente com os olhos no futuro. 

Portanto, Estratégia é um pensar e um agir que nos permitem criar um senso de 

direção, formulando o “estado futuro” mais próximo possível, daquilo que no 

“presente” se deseje para a Organização no “futuro”.  

 

Mesmo o mundo organizacional estando imerso numa era de incertezas, no que 

tange as organizações públicas de prestação de serviços na área da saúde, cuja 

missão é claramente definida em legislação pertinente e independente da 

subordinação ao lucro, o estado futuro desejado pode ser mais facilmente delineado 

com base na demanda projetada. O desafio é implementar serviços modificadores 

da demanda curativa pelos serviços promotores de saúde e bem estar. 

  

As transformações que se configuram no mundo dos negócios são de grande 

magnitude e largo impacto. No futuro as empresas do primeiro setor se integrarão as 

do segundo e terceiro setores, num trabalho cooperativo e estarão conectadas entre 

si, num sistema construído através de redes sociais. Mesmo que o foco da empresa 

pública de prestação de serviços a coletividade não seja o lucro, a modernização de 

sua administração com vistas a competência de seus gestores adquire grande 

importância para o seu sucesso quanto a sua otimização de recursos, prestação de 

contas e satisfação dos usuários. A cada ano, mais rapidamente os órgãos públicos 

serão mais cobrados quanto a transparência e chamados para prestar contas a 

população.  
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CAPÍTULO II 
 
 
 

Centro de Referência do Idoso José Ermírio de Moraes 

– CRI Zona Leste – 

Estudo de Caso 

 

 

Neste segundo capítulo apresentamos o Centro de Referência do Idoso José Ermírio 

de Moraes – CRI Zona Leste e os serviços nele prestados à população idosa na sua 

região de abrangência, em seus sete primeiros anos de atuação – 2001 a 2008. 

Fazemos um resgate de seu percurso histórico: a idealização, a criação, a evolução 

e as transformações da instituição que se fizeram necessárias para realização e 

aprimoramento deste atendimento, bem como ao de sua missão, resultando em sua 

configuração final. Vamos neste sentido, não só contando sua história, mas 

simultaneamente, conjugando sua trajetória, imbricando na realidade vivenciada e 

correlacionando-a a legislação de sua organização.  

 

 

Apresentação do Centro de Referência do Idoso da Zona Leste em 

seu espaço físico 

 

O Centro de Referência do Idoso José Ermírio de Moraes – CRI Zona Leste é uma 

instituição dedicada, exclusivamente, ao atendimento das necessidades da 

população com idade a partir dos 60.  

 

Ao longo desta dissertação o Centro de Referência do Idoso José Ermírio de 

Moraes, habitualmente denominado: CRI Zona Leste, será nomeado como CRI. 

Outras instituições correlatas serão citadas por seus respectivos nomes completos, 

de modo a garantir-lhes a correta identificação e diferenciação. 
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A localização do CRI e seu entorno 

 

A sede física do CRI encontra-se na Zona Leste 2 da capital paulistana, na área 

central do bairro de São Miguel Paulista, à Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra, nr. 

34, mais conhecida como Praça do Forró. Tem acesso favorecido para todas as 

localidades de seu entorno, por transportes ferroviários e rodoviários, fato muito 

importante, vez que sua área de abrangência congrega uma população de menor 

poder aquisitivo. 

 

Segundo o IBGE – PNAD (Anexo A), na síntese de indicadores 2007 para a região 

metropolitana da capital de São Paulo, na Zona Leste residem 3.8 milhões de 

habitantes, dos seus 20 milhões. Desta população paulistana total, quase 2,2 

milhões de pessoas têm 60 anos ou mais, distribuídas entre os gêneros: masculino 

0,9 milhões e feminino 1,3 milhões. Então, segundo o PNAD 2007, 10,7% dos 

residentes da capital já são idosos. 

 

Sendo a Zona Leste uma região imensa que conforme Cavalcante (2008) foi dividida 

em Zona Leste 1 e Zona Leste 2 e conforme Figura 1 é na chamada Zona Leste 2, 

numa área de 64 km2, composta pelos distritos de Ermelino Matarazzo, Itaim 

Paulista, Jardim Helena, Ponte Rasa, São Miguel Paulista, Vila Curuça e Vila Jacuí, 

que encontramos o CRI e na qual está fixada sua área de abrangência  para 

realização dos atendimentos em saúde, atingindo com seus serviços 

aproximadamente 80 mil  usuários cadastrados. 
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FIGURA 1 – Slide de Apresentação Oficial do CRI - Acesso em: 02/06/2008, à Fonte disponível em:  
http://www.google.com.br/search?q=%E2%80%9CTempo+%C3%A9+estar+aqui+conversando.+Na+
nossa+idade%2C+o+futuro+%C3%A9+sempre+agora!%E2%80%9D&sourceid=navclient-ff&ie=UTF-
8&rlz=1B3GGGL_pt-BRBR233BR234 
 

 

 
FIGURA 2 – Foto frontal do prédio do CRI  
Slide de Apresentação Oficial do CRI.  
Acesso em: 02/06/2008, à Fonte disponível em: 
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/zip/apr
esentacao_estado_de_sao_paulo.ppt.  
 

Fonte do Mapa: Fundação SEADE 2006 
Fonte dos Dados: PNAD 2006 e CRI  
  

População Geral da Área de Abrangência 
= 41 % da população da Zona Leste  

=   9 % População do Município 

ÁREA: 64,08 Km2 

 População do CRI por sexo 
  31.412  Masculino 43 % 
  42.106  Feminino  57 % 

REGIÃO LESTE 
Atendimento no CRI 

165.135 

Ermelino Matarazzo 19.964 

Itaim Paulista 24.380 

São Miguel 29.174 

TOTAL ÁREA CRI 73.518 
 

População do CRI na Área de Abrangência 
= 45 % da população da Zona Leste  

=   7 % População do Município 

TOTAL DA REGIÃO LESTE 2.458.254 

Ermelino Matarazzo  206.366 

Itaim Paulista  387.670 

São Miguel Paulista 402.007 

TOTAL DA ÁREA DO CRI 996.043 

 

O CRI faz frente para uma grande praça 

arborizada, recém reformada e muito 

bem cuidada, na qual se assenta a 

primeira igreja católica construída na 

região, tombada e restaurada, em que 

são realizadas todas as primeiras 

comunhões e celebrações religiosas 

especiais. Na esquina oposta a ela, 

localiza-se a nova e grande Igreja Matriz, 

sento toda a praça margeada pelo 

comércio local. 
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Na Figura 2 pode-se observar que o prédio tem um recuo para vagas de 

estacionamento e acolhimento dos usuários, nas quais também ficam disponíveis os 

carros para deslocamento das equipes do CRI prestadoras de trabalhos externos e 

de suas ambulâncias. Em frente ao prédio, do outro lado da rua, na praça, há uma 

grande área destinada exclusivamente ao estacionamento de veículos oficias do 

serviço público - polícia e ambulância. 

 

 
 
 
 
FIGURA 3 – Foto por Satélite do CRI, localizado em frente à Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra  
Acesso em: 12/10/2008 à Fonte disponível no programa Google Earth. 
 

Conforme se visualiza na Figura 3, nela há amplos espaços, a céu aberto, que 

permitem a realização de várias atividades coletivas. Para total segurança no acesso 

entre o CRI e a Praça, um semáforo preferencial e uma larga faixa de pedestre, bem 

demarcada, garante-lhes a travessia. 
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FIGURA 4 – Fotos dos idosos em atividades na Praça - Slide de Apresentação Oficial do CRI. 
Acesso em: 02/06/2008, à Fonte disponível em:  
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/zip/apresentacao_estado_de_sao_paulo.ppt.  
 

Apesar de não oferecer refeições em sua lanchonete, o CRI avizinha-se a um 

restaurante pertencente ao projeto municipal denominado “Bom Prato”, que oferece 

alimentação completa e de qualidade a preço popular, fixado em 2008 à R$ 1,00.    

 

 

O CRI em sua área física interna  

 

O prédio do CRI, fotografia na Figura 2, é constituído de 4 andares e um subsolo, 

tendo mais de 4.000m2 de área construída, cujas instalações foram adaptadas às 

melhores condições de acessibilidade e mobilidade do idoso.  

 

 

1) O Térreo 

 

a) Há vários espaços de espera, a Recepção Geral e uma Recepção de 

Atendimento Agendado.  Estas duas Recepções ficam em frente a espaços abertos, 

bem ventilados, iluminados e com confortáveis cadeiras, facilitando a espera dos 

usuários que passarão pela triagem. Privilegiadamente, no térreo, atrás dos 

elevadores e das recepções, há uma silenciosa área de luz central ao prédio, que foi 

aproveitada como espaço-jardim e aonde bancos foram instalados, ficando 

disponível para os que nela prefiram se alojar.  Na lateral destes salões de espera e 

triagem, somente às sextas feiras, coincidindo com o dia de baile e de maior trânsito 

 Atividades FFíísicas sicas na PraçaAtividades FFíísicas sicas na Praça  
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de usuários dos espaços de convivência pelo CRI, uma área especial é liberada e 

destinada às exposições e vendas de artesanatos produzidos por seus 

frequentadores.  

 

b) Entre o elevador e a escadaria, fica a sala de consulta farmacêutica, a farmácia 

de distribuição dos medicamentos aos idosos e um espaço especial destinado ao 

almoxarifado destes medicamentos, que são de responsabilidade e controle da 

própria farmácia. 

 

c) Os idosos contam, no térreo, com várias salas de atendimentos, sendo elas 

destinadas: à coleta de materiais para exames laboratoriais; ao preparo para 

exames e eventuais urgências de atendimento; à vacinação; à ouvidoria; à 

orientação social sobre seus direitos; à assistência social e apoio familiar e ao apoio 

oferecido pelo Conte-Comigo, composto de uma equipe treinada pelo CRI para 

acolhimento e atendimento rápido e solícito ao idoso que chega ao local, ajudando-o 

e encaminhando-o conforme necessite. 

 

d) Dois salões-auditórios, devidamente equipados, ficam disponíveis para eventos, 

palestras, treinamentos, cursos, entre outros, tanto com grupos de idosos ou com 

colaboradores. 

 

e) Outra parte do piso foi destinada às áreas de retaguarda, aonde se encontram os 

escritórios: de administração geral predial e de serviços; do centro de convivência e 

eventos; do setor de educação; do centro de informação & informática; dos 

programadores de sistema; da central de regulação de vagas; do protocolo oficial e 

do controle patrimonial. Há ainda uma sala especial para os motoristas.  

 

 

2) O Primeiro Andar 

 

a) A odontologia presta serviços em três frentes: policlínica, prótese e saúde bucal, 

ocupando quase meio andar. 
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b) Noutro espaço funciona a reabilitação física, em que atuam os profissionais de 

fisioterapia, de educação física e de terapia ocupacional, visando proporcionar ao 

idoso tratamento integral e/ou multidisciplinar. Há 7 cabines equipadas para 

tratamento com aparelhos e salão equipado com mobiliário das práticas 

profissionais. O grupo tem ainda mais 4 salas para avaliação e atendimento e 1 sala 

da equipe. 

  

c) O setor de exames-diagnósticos possui 5 salas, bem equipadas,  pelas quais 

estão distribuídas as máquinas que lhes são necessárias. 

 

d) Por afinidade o consultório do médico vascular está neste andar, ao lado da sala 

de curativos, permitindo-lhe maior funcionalidade. 

  

e) Há uma sala destinada ao voluntariado. 

 

 

3) O Segundo Andar 

 

a) Nele estão instalados os consultórios compartilhados por médicos, de acordo com 

seus horários e agendas, mais os consultórios fixos montados por especialidades, 

como os de oftalmologia, audiometria, otorinolaringologia, fonoaudiologia, psicologia, 

nutrição e enfermagem, totalmente equipadas com aparelhamento adequado para o 

atendimento ao paciente. 

 

b) Há espaços especiais para os serviços de vacinação específica, para o de medir 

a pressão arterial e para dar e/ou aplicar medicamentos.  

 

c) Outra área é reservada aos serviços de retaguarda em atendimentos em saúde, 

aonde se encontram 2 ambientes equipados para esterilização dos materiais e 

equipamentos utilizados no CRI.  

 

d) Os escritórios: da coordenação médica; da coordenação de enfermagem; de 

organização do atendimento domiciliar; de reunião das equipes; da direção técnica; 

do setor de finanças; da gestão de capital humano; da organização dos serviços 
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sociais e da coordenação de apoio técnico, mais voltados à gestão se localizam 

neste andar. 

 

 

4) O Terceiro Andar  

 

a) O último andar tem seus espaços reservados para a convivência e integração, 

possuindo um grande salão de baile, reversível em auditório para eventos maiores, 

suficiente para aproximadamente 300 cadeiras. 

 

b) Uma cozinha permite a realização de oficinas ligadas à culinária e a produção de 

quitutes para os dias de festa e uma lanchonete, com sortimento básico, atende aos 

usuários apenas para lanches ligeiros e bebidas não alcoólicas. 

 

c) Há salas destinadas aos ateliês de trabalhos manuais e artísticos e para 

realização destas oficinas. 

 

d) Dois outros espaços importantes no andar são o Telecentro, com os 

computadores, permanentemente, conectados a Internet e a sala de alfabetização. 

 

 

5) Outras áreas que todos os andares têm em comum. 

 

Em todos os andares há: 

 

a) Para os usuários: banheiros masculinos e femininos; recepções específicas; 

espaços necessários, devidamente mobiliados com poltronas, para que os idosos 

aguardem pelo atendimento confortavelmente. Um Jovem Acolhedor circula, pelos 

andares, com um carrinho de livros e outros materiais para leitura e entretenimento 

de quem aguarda, oferecendo-os e disponibilizando-os aos interessados.  

 

b) Para os colaboradores e apoio aos serviços internos: banheiros masculinos e 

femininos; uma copa; um cômodo específico, mantido devidamente fechado, para os 

materiais de higienização e limpeza do andar.  
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c) Corredores espaçosos; elevador; e escadas, interligando os andares entre si. 

 

 

6) O Subsolo - não acessível ao público 

 

a) Nele, uma área maior está reservada aos colaboradores para a restauração, bem 

como banheiros e vestiários.  

 

b) Outra área destina-se a dois almoxarifados, um para materiais de enfermagem e 

outro para materiais diversos. O almoxarifado da farmácia, como mencionado, fica a 

cargo desta, no piso térreo. 

 

 

Resgate histórico e transformações do CRI em 7 anos de atividade 

 

 

Verificamos que a criação do CRI pretendia mais do que satisfazer a uma 

necessidade específica da população, que de acordo com Almeida et al. (2005) é o 

objeto de criação de uma organização pública. Como órgão da Secretaria da Saúde 

do Governo do Estado de São Paulo, vinculado à Coordenadoria de Serviços de 

Saúde, ele foi idealizado para ser considerado a maior referência da América Latina 

em atendimento integral gratuito ao idoso, reunindo em apenas um local físico, 

diferentes serviços públicos representados por diferentes Secretarias Estaduais. O 

projeto estratégico com objetivo claro visava a articulação intersecretarial, em função 

do atendimento ao idoso, seu um único tipo de cliente. 

 

 

A Trajetória de Idealização e Criação de um Projeto Estratégico 

Diferenciado e Inovador  

 

O CRI foi um projeto estratégico idealizado em meados de 1999 – "Ano Internacional 

do Idoso", ainda no mandato do Governador Mario Covas, como projeto piloto 
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objetivando priorizar a atenção pública para a população idosa da cidade de São 

Paulo. O Governo do Estado de São Paulo visava com o projeto integrar todas as 

atividades relacionadas às necessidades das pessoas a partir dos 60 anos, faixa 

etária a qual pretendia dar atenção total. Diferentes ações deveriam ser propostas e 

desenvolvidas nas diversas Secretarias de Estado, focadas nesta população e a 

eles oferecidas num mesmo espaço físico privilegiando comodidade, atendimento 

integrado e abrangente, no menor tempo possível.  

 

A partir deste CRI constituído como projeto piloto, vários outros Centros de 

Referência do Idoso deveriam ser construídos em localizações estratégicas, na 

Capital e nos Municípios do Estado de São Paulo, resguardando-se o projeto 

originário do CRI e apenas ajustando-se cada nova unidade às necessidades 

específicas locais e/ou à população do entorno. 

 

Ele seria o primeiro Centro de Referência do Idoso criado no município de São 

Paulo, sob a égide da Secretaria Estadual da Saúde, diretamente subordinado ao 

Coordenador de Saúde da Coordenadoria de Saúde da Região Metropolitana da 

Grande São Paulo, como uma unidade com nível de Divisão Técnica de Saúde, 

conforme Figura 5. A proposta pretendia que sob a tutela da Secretaria de Estado da 

Saúde, as demais Secretarias de Estado apresentassem e integrassem suas ações 

voltadas para o idoso. 
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FIGURA 5 - Estrutura Administrativa - Proposta Inicial 
Fonte: Transparência oficial de apresentação do Projeto fornecida pela Prof. Dra. Ursula M. S. Karsch 
 

Intentando promover o envelhecimento saudável13 e ativo de seus usuários, 

aumentando suas potencialidades e reduzindo lhes as limitações e dependência14, 

contribuindo para aquisição de maior autonomia15 e qualidade de vida16, pautado 

nas políticas da Organização Mundial da Saúde (OMS)  e da Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS), o CRI agregaria aos serviços prestados em saúde 

diversas atividades de convivência, pois cuidar da saúde não engloba somente 

procedimentos clínicos, segundo trabalho intitulado Envelhecimento Ativo: Uma 

Política de Saúde, onde “envelhecimento ativo é o processo de otimização das 

                                                
13 Expectativa de vida saudável é uma expressão geralmente usada como sinônimo de “expectativa 
de vida sem incapacidades físicas”. Enquanto a expectativa de vida ao nascer permanece uma 
medida importante do envelhecimento da população, o tempo de vida que as pessoas podem esperar 
viver sem precisar de cuidados especiais é extremamente importante para uma população em 
processo de envelhecimento (OMS, 2005:15) 
14 Independência deve ser entendida como a habilidade de executar funções relacionadas à vida 
diária – isto é, a capacidade de viver independentemente na comunidade com alguma ou nenhuma 
ajuda de outros. (OMS, 2005:15) 
15 Autonomia é a habilidade de controlar, lidar e tomar decisões pessoais sobre como se deve viver 
diariamente, de acordo com suas próprias regras e preferências. (OMS, 2005:15) 
16 Qualidade de vida é “a percepção que o indivíduo tem de sua posição na vida dentro do contexto 
de sua cultura e do sistema de valores de onde vive, e em relação a seus objetivos, expectativas, 
padrões e preocupações. É um conceito muito amplo que incorpora de uma maneira complexa a 
saúde física de uma pessoa, seu estado psicológico, seu nível de dependência, suas relações 
sociais, suas crenças e sua relação com características proeminentes no ambiente” (OMS, 1994). À 
medida que um indivíduo envelhece, sua qualidade de vida é fortemente determinada por sua 
habilidade de manter autonomia e independência. (OMS, 2005:15) 
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oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar a 

qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas” (OMS, 2005:14). 

Portanto, as atividades do Núcleo de Convivência, proporcionariam diversão, 

incentivariam às praticas de atividades físicas e preventivas que ajudariam a manter 

a saúde em todas as idades, estimulando seus participantes à reflexão, a uma maior 

consciência e a mais estabilidade emocional, contribuindo para a realização de 

trabalhos e/ou ocupação, aumentando a segurança pessoal e a auto-estima, 

favorecendo a participação e o exercício da cidadania de direito constitucional. 

 

A proposta do projeto foi estruturada com base numa organização, em forma de 

“rede”, inspirada em modelos internacionais bem sucedidos de atendimento integral 

às necessidades bio-psico-sócio-cultural do segmento, abrangendo diferentes 

formas de promoção à saúde, do suporte clínico ao suporte preventivo e, oferecendo 

também, atividades diversificadas num espaço de convivência e entretenimento. 

Tudo isto, a ser permanentemente inter-relacionado e suportado por conhecimentos 

atualizados privilegiadamente da gerontologia e da geriatria, entre outros campos do 

conhecimento. 

 

O projeto estratégico ficou sob responsabilidade de um grupo de renomados 

profissionais, com conhecimento profundo de ações internacionais atualizadas para 

promoção do envelhecimento saudável e dos tramites de projetos através dos 

órgãos governamentais brasileiros, os quais tiveram participação importante na 

fundamentação da Proposta Inicial de um Programa de Ações Integradas de 

Atenção ao Idoso. Entre eles encontramos: 

 

a) Dra. Ursula Margarida Simon Karsch, Assessora do Secretário de Estado da 

Saúde de São Paulo, entre 1994 e 2003, a convite do Dr. José da Silva Guedes, na 

época, o Secretário da Saúde. 

 

b) Dra. Elza Ferreira Lobo, na época, assessora técnica e ouvidora da Secretaria 

de Estado da Saúde. 

c) Dra. Rosa Maria Barros dos Santos, na época, Coordenadora Geral do Qualis 

São Paulo, que viria a assumir a direção do CRI após sua inauguração, nele 



63

permanecendo entre 2001 e 2003, quando aceitou convite para coordenar o 

Programa Municipal de Atenção Básica à Família.   

 

Para a unidade protótipo do CRI idealizou-se a possibilidade de um modelo de 

gestão compartilhada entre Governo e diversos parceiros prestadores de serviços. 

Previu-se um espaço físico no edifício do CRI, denominado Espaço Integração, para 

instalação de postos das diversas Secretarias de Estado que orbitariam os eixos 

temáticos abaixo citados. Isto permitiria que pudessem articular e interar suas ações 

entre si, com outros órgãos públicos, entidades sociais e com a comunidade local, 

representada por empresas, escolas, hospitais, associações comunitárias entre 

outras, fomentando-se o empreendedorismo e contribuições do “poder local”. 

 

 

Proposta Inicial de um Programa de Ações Integradas de Atenção ao Idoso 

 

Foi apresentada uma Proposta preparada pela equipe coordenadora acima 

designada, em reunião no Palácio dos Bandeirantes aos 20/09/2000, de um 

Programa fundamentado em 7 grandes eixos temáticos integrativos, entre os quais 

se distribuíam 39 ações de atenção aos idosos, consideradas imprescindíveis. 

 

1. Envelhecimento saudável; 

2. Assistência à saúde; 

3. Moradia, acessibilidade e locomoção dos idosos; 

4. Direitos dos idosos; 

5. Assistência social; 

6. Função educativa e treinamento de RH 

7. Informação, divulgação e pesquisa; 

 

Cada um dos eixos abarcava as ações e sua interatividade entre seus executores, 

como demonstram as lustrações a seguir e que por fim, tornaram-se norteadoras do 

Decreto 46.206, em 23/10/2000 (Anexo C), que viria a criar o CRI. 
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FIGURA 6 – 1º Eixo Temático do programa de ações integradas e seus executores 
Fonte: Transparência de apresentação oficial do Projeto fornecida pela Prof. Dra. Ursula M. S. Karsch 
(nossa configuração) 

1) Destinação de 
percentual de vagas para 
atividades físicas aos 
idosos institucionalizados. 
Referenciar unidade de 
saúde para atendimento 
aos idosos asilados. 

 
Eixo 1 – ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL 
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Turismo 

Sec. Cultura 

Fundo Social de 
Solidariedade 

Sec.Saúde 

Sec. Ass.Social 

2) Equipes itinerantes de 
atividades culturais para 
asilos e outras unidades 
de atendimento como 
centro-dia e centro de 
convivência. 

Ass. Paulista 
de Cirurgiões 
Dentistas 

Sec. Ciência e 
Tecnologia 

Sec. Transp. 
Metropolitano 

Agita S. Paulo 

SEC 

3) Desenvolver atividades 
preventivas, educativas e 
assistenciais em saúde 
bucal. 

4) Passeios culturais para 
conhecer e utilizar os 
equipamentos sócio-
culturais da cidade, assim 
como criar espaços nos 
parques para o lazer de 
idosos. Criar alternativas 
para os passeios de 
idosos nos roteiros do 
Metrô. 

Sec. Agricultura 

Sec. Meio 
Ambiente 
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FIGURA 7 – 2º Eixo Temático do programa de ações integradas e seus executores 
Fonte: Transparência de apresentação oficial do Projeto fornecida pela Prof. Dra. Ursula M. S. Karsch 
(nossa configuração) 

5) Fornecimento gratuito 
de medicamentos às 
instituições asilares e 
criação de linha geriátrica 
no Programa Estadual de 
Assistência Farmacêutica/ 
Dose Certa Sec. Esporte e 

Turismo 

Fundação de 
Remédio 
Popular 

Sec. Saúde 

Sec. Ass.Social 6) Alocar monitores de 
atividades físicas para 
capacitação de líderes 
idosos em unidades 
asilares e sanitárias. 

Sec. Segurança 
Pública 

1)Implantação gradativa 
do projeto de assistência 
domiciliar nos Hospitais 
Públicos e na Rede 
Básica de Saúde, de 
acordo com os níveis de 
complexidade e a unidade 
de referência da rede. 
Iniciar na  região do 
QUALIS e nos Hospitais 
da Zona Norte onde será 
feito treinamento de 
cuidadores familiares. 
 
2) Capacitação dos 
profissionais da saúde 
(médicos, enfermeiras) 
em Geriatria. 
 
3) Atendimento hospitalar/ 
ambulatorial em geriatria 
para idosos nos hospitais 
públicos gerais; leitos de 
convalescentes para 
idosos, priorização de 
atendimento aos idosos. 
 
4) Perfil de morbi-
mortalidade dos pacientes 
da rede contratada e 
conveniada. 

7)Visitas sistemáticas e 
regulares da Vigilância 
Sanitária às instituições 
asilares e monitoramento 
às casas de repouso para 
idosos. 

 
Eixo 2 – ASSISTÊNCIA À SAÙDE 
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FIGURA 8 – 3º Eixo Temático do programa de ações integradas e seus executores 
Fonte: Transparência de apresentação oficial do Projeto fornecida pela Prof. Dra. Ursula M. S. Karsch 
(nossa configuração) 
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3) Gestão compartilhada 
das Secretarias nos 
conjuntos habitacionais. 
 
4) Instalação de unidades 
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FIGURA 9 – 4º Eixo Temático do programa de ações integradas e seus executores 
Fonte: Transparência de apresentação oficial do Projeto fornecida pela Prof. Dra. Ursula M. S. Karsch 
(nossa configuração) 
 

1) Atendimento 
preferencial ao idoso nas 
repartições públicas: 
colocação de placas. 

Sec. Governo 
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Sec.Saúde 

Sec. Ass.Social 
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5) Nos asilos instituir um 
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idosos. 

7) Campanha de 
promoção do idoso. 

Sec. 
Comunicação 

8) Banco de dados sobre 
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para idosos na Internet. 

 
Eixo 4 – DIREITO DOS IDOSOS 
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FIGURA 10 – 5º Eixo Temático do programa de ações integradas e seus executores 
Fonte: Transparência de apresentação oficial do Projeto fornecida pela Prof. Dra. Ursula M. S. Karsch 
(nossa configuração) 
 

1) Projetos inovadores de 
atendimento social ao 
idoso, com caráter 
preventivo ao asilamento: 
centros de convivência, 
centros-dia, usando 
equipamentos já 
existentes. Modalidades 
de atividades físicas, 
culturais e treinamento de 
pessoal e 
encaminhamentos 
médicos.  
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internato para idosos sem 
vínculo familiar ou sem 
condições de prover a 
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3) Atendimento domiciliar 
ao idoso, por pessoal 
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Sec. Saúde 

 
Eixo 5 – ASSISTÊNCIA SOCIAL 
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FIGURA 11 – 6º Eixo Temático do programa de ações integradas e seus executores 
Fonte: Transparência de apresentação oficial do Projeto fornecida pela Prof. Dra. Ursula M. S. Karsch 
(nossa configuração) 
 

1) Curso de cuidadores 
de idosos familiares ou 
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FIGURA 12 – 7º Eixo Temático do programa de ações integradas e seus executores 
Fonte: Transparência de apresentação oficial do Projeto fornecida pela Prof. Dra. Ursula M. S. Karsch 
(nossa configuração) 
 

1) Banco de dados: 
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Da legalização do CRI - criação, implantação e extinção 

 

 

As organizações públicas são constituídas para atender a determinada necessidade 

dos cidadãos. Atender a esta necessidade é a missão da organização e, diferente de 

uma empresa privada a alteração desta missão é muito difícil, inclusive por 

restrições legais. (ALMEIDA E CRUZ, 2002, apud ALMEIDA E ALMEIDA 2005:76).  

 

Segundo estes autores atender sua missão é o motivo relevante para criação de 

uma instituição pública. 

 

Legislação 

 

O CRI foi criado pelo Decreto 46.206, em 23/10/2001 (Anexo C), tendo sido 

organizado, posteriormente, em seus múltiplos aspectos funcionais, pelo Decreto 

46.794 de 31/05/2002 (Anexo D), sob o qual se orientou até sua extinção, ocorrida 

em de 02/04/2009, com a promulgação do Decreto 54.193 (Anexo E), que 

organizou, em suas instalações físicas, o Instituto Paulista de Gerontologia e 

Geriatria (IPGG), criado pela Lei 12.222, em 11/01/2006 (Anexo F). 

 

Só em 27/12/2005, pelo Decreto 50.035 (Anexo G), o CRI, mais conhecido na mídia 

como CRI Zona Leste  viria  a  ser  nomeado,  conforme se  lê  em  seu  artigo 1º: “O 

Centro de Referência do Idoso, em São Miguel Paulista, da Secretaria da Saúde, 

criado pelo Decreto nº 46.206, de 23 de outubro de 2001, passa a denominar-se 

Centro de Referência do Idoso José Ermírio de Moraes.” (grifo nosso). 

 

 

A estratégia de implantação 

 

A iniciativa de estabelecer a localização do primeiro Centro de Referência do Idoso 

na Zona Leste, seguindo o projeto estratégico diferenciado para atendimento integral 

do idoso que vinha sendo construído desde 1999, surgiu como resposta a um 

movimento popular de aproximadamente 700 idosos daquela comunidade, liderado 
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pelo Padre “Ticão”, como é carinhosamente apelidado por seus fiéis da região de 

Ermelino Matarazzo, que em marcha política reflexa ao Ano Internacional do Idoso, 

apresentou-se no Palácio dos Bandeirantes em março de 2000, reivindicando 

serviços de clínica médica e pronto atendimento em saúde, exclusivos para a 

população idosa da região de São Miguel Paulista e adjacências, aonde residiam 

cerca de 10.000 idosos. 

 

Foi então decidido que sua instalação física se faria no edifício onde funcionava o 

Centro de Saúde I "Dr. Zacarias Colaço Filho", extinto em 2001, pelo Decreto 

46.206, que simultaneamente criou o CRI. Como este faria um atendimento 

especializado e exclusivo à população idosa, a demanda dos serviços prestados 

pelo referido Centro de Saúde I seria absorvida, pelas UBSs17 (Unidades Básicas de 

Saúde): "Sítio da Casa Pintada" e "Burgo Paulista", pelos Centros de Saúde I 

"Jardim Três Marias" e "Itaim Paulista" e pelo Centro de Saúde II "Jardim das 

Camélias", sem qualquer prejuízo à população geral de usuários daquele Centro de 

Saúde I. 

 

O edifício passou por completa reforma entre 1999 e 2001, absorvendo os 

investimentos aprovado para implementação do projeto conforme delineado. A 

apresentação do prédio em seu espaço físico, conforme descrito no início deste 

capítulo, demonstra toda a atenção voltada a cada detalhe para integrar as diversas 

áreas internas existentes e serviços entre si. Mesmo após 7 anos de existência e 

das mudanças implementadas de rearranjo dos espaços, conforme necessidades 

que se apresentaram com o passar do tempo, bem como de exigências de 

reorganização da dinâmica da operacionalização da prestação de serviços, 

conforme suas modificações, mostra que esta estrutura integrativa idealizada ainda 

se mantém. 

 

Finalizada a reforma predial e feita as instalações necessárias ao seu adequado 

funcionamento, o CRI foi inaugurado em setembro de 2001, pelo Governador do 

Estado de São Paulo, Geraldo Alkimin. Oportunidade em que ele enfatizou o intento 

                                                
17 UBS - Unidades Básicas de Saúde - Postos de Saúde são locais onde se pode receber 
atendimentos básicos e gratuitos em Pediatria, Ginecologia, Clínica Geral, Enfermagem e 
Odontologia.          
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governamental de que o CRI viesse a servir de modelo e de incentivador a criação 

dos demais Centros de Referencia do Idoso a sua semelhança, a serem instalados 

em cada uma das regiões da cidade de São Paulo e no interior do Estado.  

 

De sua inauguração, no ano de 2001, até final do ano de 2003, a diretoria geral foi 

exercida pela Dra. Rosa Maria Barros dos Santos e, posteriormente, pelo Dr. Paulo 

Sérgio Pelegrino, que acompanhou todo desenvolvimento do processo de 

idealização do CRI, nele tendo trabalhado, desde seu início operacional, na função 

de Médico Geriatra. 

 

Para início das operações os 120 servidores em atividade no Centro de Saúde I "Dr. 

Zacarias Colaço Filho" (Tabela 1) foram transferidos para o CRI, de acordo com o 

padrão de lotação18 estabelecido para as unidades da Secretaria de Estado da 

Saúde, pelo Decreto 46.206, em seu artigo 4º. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
18 Padrão de lotação indica o número de colaboradores instituídos pela Secretária do Estado para um 
Equipamento Publico, ou seja, uma Unidade Organizacional, considerado necessário para a 
execução do trabalho e/ou atividades nela e por ela exercidas, devendo ser disponibilizado para o 
exercício do cargo/função para o qual foram aprovados, por concurso público ou outra forma de 
engajamento estabelecido. Somente o Coordenador da Saúde, em se tratando da Secretária de 
Estado da Saúde,  tem autoridade/competência para alterar o Padrão de Lotação determinado. Em 
São Paulo, o Padrão de Lotação de cada Equipamento Público pode ser acessado virtualmente pelo 
Gestor de RH da Unidade.  
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Decreto nº 41.316, de 13 de novembro de 1996 [...] Publicado na Secretaria 
de Estado do Governo e Gestão Estratégica, aos 13 de novembro de 1996. 
[...] ANEXO III - Sub-anexo 1  -  NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE 3, DA 
DIR I CAPITAL a que se refere o artigo 1º do Decreto nº HR>Sub-anexo 1 - 
Centro de Saúde - Padrão de Lotação [...] Unidade Dr. Zacarias Colaço 
Filho - São Miguel Paulista [...] Total da unidade: 120.  

 
TABELA 1 - Servidores ativos em 2001 transferidos para o CRI  
pelo Decreto 46.206  

 

Função Qt  Função Qt 

At. Cons. Dentário 4  Assistente Social 3 

Atendente 24  Aux. Enfermagem 7 

Aux. Téc. Saúde 4  Cirurgião-Dentista 6 

Ed. Saúde Pública 1  Enfermeiro 3 

Fisioterapeuta 2  Fonoaudiólogo 2 

Médico 45  Médico Sanitarista 1 

Nutricionista 1  Psicólogo 3 

Terap. Ocupacional 2  Farmacêutico 2 

Téc. Radiol. 4  Visitador Sanitário 6 

 
Acesso em: 02/06/2008, à Fonte disponível em:  
http://www.al.sp.gov.br/integra_ddilei/pages/mostraPrintIFrame.jsp?id=http://
www.al.sp.gov.br/staticfile/integra%5Fddilei/decreto/1996/decreto%20n.41.3
16,%20de%2013.11.1996.htm#inicio (nossa formatação). 

 

Apesar dos servidores transferidos para o CRI formarem uma equipe multidisciplinar, 

não estavam treinados enquanto equipe para atender a dimensão do grupo de 

cliente para ele estabelecido – o usuário idoso. “A missão das organizações públicas 

muitas vezes limita o grupo de clientes a que ela deve atender [...] que são definidos 

na legislação que regula o instituto.” (ALMEIDA E ALMEIDA, 2005:77)  

 

Rapidamente, a partir de sua inauguração, o CRI via o seu número de atendimentos 

diários aumentado, necessitando cada vez mais de servidores especializados, não 

disponíveis para requisição de acordo com as formalidades para o engajamento de 

funcionários públicos, por tratar-se de uma instituição nova e que exigia concurso 

público para que os servidores pudessem vir a ser disponibilizados. Foram assim, 
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agregados à equipe, profissionais contratados por outros regimes e quando da 

realização do concurso, o CRI já contava com mais de 300 colaboradores, sendo 

praticamente dois-terços deles pertencentes a regimes de contratação especial.  

 

O CRI lançou-se ao desafio de adequar-se à dimensão das necessidades dos 

clientes, pois ainda conforme Almeida et al. (2005) é na etapa da “Orientação” que a 

empresa precisa claramente definir a real necessidade à qual ela deve atender, para 

estar plenamente orientada para satisfazer às necessidades previstas da população 

alvo, como visto no Capítulo I, em que se apresenta a parte conceitual adotada para 

a construção desta dissertação. O Cliente do CRI, ou seja, o seu usuário é o Idoso, 

com uma demanda de atenção absolutamente específica desta faixa etária e todos 

os colaboradores do CRI, sejam da linha de frente ou de retaguarda, são 

mobilizados para desenvolverem um sentimento de prioridade no atendimento direto 

ou indireto a esta população. 

 

 

 

O CRI e as principais atividades desenvolvidas  

 

Para podermos conhecer o CRI, optamos por apresentá-lo em seu formato 

organizacional a partir do próprio Decreto 46.794 (Anexo D) de sua estruturação. Ao 

mesmo tempo, inserimos para cada Artigo, os comentários pertinentes, ao 

observarmos este modelo organizacional do CRI, a luz do modelo proposto e 

aplicável às organizações públicas, segundo Almeida et al. (2005). 

 

Como mencionado, no inicio de 2004, o Dr. Paulo Sérgio Pelegrino assumiu a 

direção do CRI, em substituição a Dra. Rosa Maria Barros dos Santos. Em 2008, 

assumiu, concomitantemente, a presidência do CEI (Conselho Estadual do Idoso)19, 

                                                
19 O Conselho Estadual do Idoso foi instituído pelo Decreto n. pelo 24.970, de 10/4/1986, com o 
objetivo de estimular iniciativas que visem à defesa dos direitos dos idosos. Cabe ao Conselho - 
integrado por representantes de secretarias estaduais e de organizações da sociedade civil - articular 
projetos e atividades que possam contribuir para a solução de problemas que afetam essa parcela da 
população. Suas atribuições incluem ainda a organização de campanhas de conscientização e 
programas educativos com vistas à valorização dos idosos, a mobilização das comunidades 
interessadas na problemática dos idosos, e o incentivo ao desenvolvimento de projetos que 
incrementem a participação dos idosos nos diversos setores da atividade social. Acesso em: 
02/10/2008, à Fonte: (http://www.relacoesinstitucionais.sp.gov.br/portal.php/conselhos/idoso) 
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após ter sido seu Conselheiro na gestão 2007/2008. A declaração a seguir, que lhe 

foi atribuída, citada pela imprensa, logo após sua eleição, demonstrando a agudez 

de seu espírito de seu administrador e sua visão de natureza estratégica.  

 

Quero fazer do Conselho uma instituição de representatividade da condição 
idosa, no sentido de atender as reivindicações, queixas, cobranças, aquilo 
que precisa ser melhor fiscalizado, para que possamos trabalhar juntos com 
os órgãos governamentais competentes, a fim de melhorar a qualidade de 
vida dessas pessoas, garantir os direitos que lhe são assegurados. Acesso 
em: 25/02/2008, à Fonte: Memorial da América Latina /Comunicação Social  
(http://www.relacoesinstitucionais.sp.gov.br/sis/lenoticia.php?id=39 ) 

 

Toda organização prestadora de serviços, necessita que os serviços prestados 

sejam articulados inteligentemente, externamente com a comunidade e a sociedade 

e internamente entre seus departamentos, que atuam tanto na “linha de ente, como 

na “retaguarda”20. Elas precisam da integração perfeita de seus setores entre si e 

destes, com o ambiente no qual se inserem. Progressivamente o CRI se aprimorou 

no exercício de criar e formar equipes multidisciplinares, ajustar-se ao meio e de 

otimizar as formas de atendimento integral ao idoso, sua população alvo.   

 

 

Adequação do CRI à legislação e à sua missão 

 

Passemos a análise do funcionamento do CRI com relação ao Decreto 46.794 

(Anexo D), de 31/05/2002 e às adaptações que se fizeram necessárias, para sua 

organização e seu funcionamento eficiente e eficaz. 

 “No momento da criação das organizações públicas, geralmente há um amplo 

esclarecimento de sua missão [...]” (ALMEIDA E ALMEIDA, 2005:77).  No Decreto 

46.794 está clara a missão do CRI, quando em seu artigo 2º, são estabelecidas as 

finalidades da Unidade: 

 

I - promover ações integradas para o envelhecimento saudável do idoso, 
resgatando sua identidade e fortalecendo seu papel social, a serem 
desenvolvidas por diferentes órgãos da Administração Pública, por 
organismos privados e de iniciativa comunitária;  
II - prestar assistência à saúde e reabilitação da capacidade funcional 
comprometida do idoso;  

                                                
20 As expressão entre aspas, traduzidas dos termos em inglês “front office”  e “back office” se definem 
nas  atividades de alto contato com o cliente e das atividades que ocorrem sem contato com o cliente. 
(CORRÊA e CAON 2002:66).  
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III - promover condições de habitabilidade aos idosos, bem como a 
acessibilidade aos transportes, edifícios e vias públicas;  
IV - estimular e apoiar os idosos no exercício de seus direitos;  
V - potencializar as ações de atendimento à população idosa em situações 
de risco e exclusão social;  
VI - disseminar valores e atividades positivas face ao envelhecimento do 
idoso;  
VII - concentrar e disponibilizar dados e informações sobre questões de 
atendimento ao idoso;  
VIII - promover programas de capacitação em geriatria e gerontologia, 
reciclando recursos humanos da rede de serviços das Secretarias de 
Estado e demais entidades envolvidas. 
 

 

Conforme proposto por Almeida et al. (2005) no modelo para planejamento 

estratégico em organizações públicas é quando da realização da fase de 

Diagnóstico que são discutidos os aspectos internos da organização, seu ambiente, 

seu campo de atuação e sua estratégia vigente. A missão do CRI contempla os 7 

grandes eixos temáticos integrativos da proposta estratégica  apresentada para 

atenção integral aos idosos, em 20/09/2000. 

 

O Decreto 46.794, do artigo 3º ao 33º, estabeleceu o modelo organizacional a ser 

implantado e sob o qual ao CRI deveria ser organizado por sua direção, como 

poderemos observar a seguir, passo a passo.  Em suas disposições finais, no artigo 

34º, ficou determinado que desde o início, seu Diretor, “ [...] por portaria previamente 

aprovada pelo Secretário da Saúde, ouvidos a Coordenadoria de Saúde da Região 

Metropolitana da Grande São Paulo, o Conselho de Representantes de Secretarias de 

Estado e o Conselho Técnico-Administrativo – CTA”, deveria realizar um processo 

avaliatório do modelo organizacional implantado pelo decreto e baixar Regimento 

Interno, constando o detalhamento das atribuições e das competências previstas no 

mesmo, bem como, a composição e o funcionamento do CTA e, ainda, as 

atribuições e a composição das Comissões constantes da estrutura do CRI e a 

responsabilidade de seus membros. O artigo 35º incumbia o Secretário da Saúde de 

promover as medidas necessárias à efetiva implantação da estrutura prevista no 

decreto.  

 

Pressupõe, nas disposições finais, a quantidade de tempo necessário para que a 

legislação possa ser totalmente implementada, ou não, necessitando posteriormente 

de complementação ou ajustes, o que segundo Almeida et al. (2005) é um dos 
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pontos dificultadores das legislações demasiadamente específicas ou detalhadas, já 

que qualquer alteração da mesma demanda longo tempo pela formalidade exigida.  

 

 

A Estrutura Geral do CRI estabelecida pelos artigos de 3º ao 33º 

 

Para os artigos do 3º ao 7º, em que foi determinada a constituição da estrutura geral 

e os níveis hierárquicos do CRI, criamos a partir de nossa concepção e 

entendimento a Figura 13, como uma forma de visualizarmos a interação entre todos 

os níveis e formas de relacionamento entre eles. 

 
Artigo 3º - O Centro de Referência do Idoso tem a seguinte estrutura:  
I - Conselho de Representantes de Secretarias de Estado;  
II - Conselho Técnico-Administrativo - CTA;  
III - Comissão de Ética Multidisciplinar;  
IV - Comissão de Ensino e Pesquisa;  
V - Comissão de Infecção Hospitalar;  
VI - Comissão de Revisão de Prontuários Médicos;  
VII - Comissão de Qualidade e Produtividade;  
VIII - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes;  
IX - Assistência Técnica;  
X - Equipe de Apoio Administrativo;  
XI - Núcleo de Assistência à Saúde do Idoso;  
XII - Núcleo de Saúde Bucal;  
XIII - Núcleo de Reabilitação Física e Psicossocial, com Equipe de 
Atividades Externas;  
XIV - Núcleo de Apoio Técnico;  
XV - Núcleo de Convivência do Idoso, com Equipe de Atividades Internas;  
XVI - Núcleo de Informação;  
XVII - Núcleo de Recursos Humanos, com:  
a) Equipe de Seleção e Desenvolvimento de Recursos Humanos;  
b) Equipe de Cadastro e Expediente de Pessoal;  
XVIII - Núcleo de Finanças e Suprimentos, com:  
a) Equipe de Despesa;  
b) Equipe de Suprimentos e Gestão de Contratos;  
XIX - Núcleo de Administração Patrimonial e Atividades Complementares, 
com:  
a) Equipe de Administração Patrimonial e Manutenção;  
b) Equipe de Atividades Complementares.  
Parágrafo único - A Assistência Técnica não se caracteriza como unidade 
administrativa. 
 
Artigo 4º - As unidades do Centro de Referência do Idoso têm os seguintes 
níveis hierárquicos:  
I - de Serviço Técnico de Saúde:  
a) o Núcleo de Assistência à Saúde do Idoso;  
b) o Núcleo de Saúde Bucal;  
c) o Núcleo de Reabilitação Física e Psicossocial;  
d) o Núcleo de Apoio Técnico;  
e) o Núcleo de Convivência do Idoso;  
II - de Serviço Técnico:  
a) o Núcleo de Informação;  
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b) o Núcleo de Recursos Humanos;  
c) o Núcleo de Finanças e Suprimentos;  
III - de Serviço, o Núcleo de Administração Patrimonial e Atividades 
Complementares;  
IV - de Seção Técnica de Saúde:  
a) a Equipe de Atividades Externas;  
b) a Equipe de Atividades Internas;  
V - de Seção Técnica, a Equipe de Seleção e Desenvolvimento de 
Recursos Humanos;  
VI - de Seção:  
a) a Equipe de Apoio Administrativo;  
b) a Equipe de Cadastro e Expediente de Pessoal;  
c) a Equipe de Despesa;  
d) a Equipe de Suprimentos e Gestão de Contratos;  
e) a Equipe de Administração Patrimonial e Manutenção;  
f) a Equipe de Atividades Complementares. 
 
 
Artigo 5º - O Núcleo de Recursos Humanos é órgão subsetorial do Sistema 
de Administração de Pessoal.  
 
Artigo 6º - O Núcleo de Finanças e Suprimentos é órgão subsetorial dos 
Sistemas de Administração Financeira e Orçamentária.  
 
Artigo 7º - O Núcleo de Administração Patrimonial e Atividades 
Complementares é órgão subsetorial e detentor do Sistema de 
Administração dos Transportes Internos Motorizados.  
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FIGURA 13 - Estrutura Organizacional do CRI e sua relação de interdependência, seguindo o 
Decreto 46.794 – artigos 3º ao 7º. (nossa configuração)    

I - Serviço Técnico de Saúde:  
a) Núcleo de Assistência à Saúde do Idoso;  
b) Núcleo de Saúde Bucal;  
c) Núcleo de Reabilitação Física e Psicossocial;  
d) Núcleo de Apoio Técnico;  
e) Núcleo de Convivência do Idoso; 

II - Serviço Técnico:  
a) Núcleo de Informação;  
b) Núcleo de Recursos 
Humanos;  
c) Núcleo de Finanças e 
Suprimentos; 

III - Serviço 
a) Núcleo de 
Administração 
Patrimonial e Atividades 

 

Seção Técnica 
a) “II – b” com a Equipe 
de Seleção e 
desenvolvimento de 
Recursos Humanos; 

Seção Técnica de Saúde:  
a) “I – c” com a Equipe de 
Atividades Externas;  
b) “I – e” com a Equipe de 
Atividades Internas; 

Seção: 
a) Equipe de Apoio Administrativo;  
b) “II – b” com a Equipe de Cadastro e 
Expediente de Pessoal;  
c) “II – c” com a Equipe de Despesa;  
d) “II – c” com a Equipe de Suprimentos e 
Gestão de Contratos;  
e) “III” com a Equipe de Administração 
Patrimonial e Manutenção;  
f) “III” com a Equipe de Atividades 
Complementares. 

“b” Órgão subsetorial do  
Sistema de Administração 
de Pessoal. 

“a” Órgão subsetorial e detentor do Sistema de 
Administração dos Transportes Internos Motorizados. 

“c” Órgão subsetorial dos 
Sistemas de Administração 
Financeira e Orçamentária. 
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As atribuições de cada área – observações sobre a metodologia de 

apresentação 

 

Sequencialmente, retomando a estrutura organizacional apresentada na Figura 13, 

dos artigos 8 ao 19ª, são identificadas, pormenorizadamente, as atribuições de cada 

área de atuação e seus subsistemas, permitindo-nos perceber a lógica proposta 

para a gestão do CRI através do Decreto 46.794.  

 

Após a citação do Artigo, destacamos os Incisos que estão sendo atendidos,  

negritando e sublinhando os seus números. Para cada área de atuação,  

identificamos as atividades nelas desenvolvidas e quando pertinente, fazemos 

menção à fonte de sua obtenção. Evidentemente, para os incisos e subitens dos 

artigos meramente descritivos, que tratam das atividades necessárias às boas 

práticas administrativas, de planejamento, organização, execução e controle, e que 

têm seu cumprimento efetivamente realizado, entendemos ser desnecessário 

mencioná-los ou destacá-los como “atendidos”. 

 

Guardando esta mesma metodologia, estão citadas algumas experiências que foram 

importantes, durante o período de 7 anos de existência do CRI, mas que por motivos 

diversos foram descontinuadas.  

 

Evidenciamos assim, o quanto é relevante considerar que toda gestão  de uma 

organização é um processo em contínua alteração e ajuste, portanto, o que aqui se 

exprime está de fato alicerçado numa “fotografia” expressiva de determinado 

momento de sua existência. Deste modo, citar algumas experiências 

descontinuadas nesta linha de tempo, se ratifica a afirmação de que organizações 

são “sistemas vivos”, em contínua transformação, defendida pelos reconhecidos 

autores da ciência da administração de empresas.  

 

Incluímos ainda as Figuras de 14 a 21 as Estrutura do Capital Humano que se 

aplica(m) àquela(s) dinâmica(s). Estas Figuras estão consolidadas na Tabela 5 de 

Alocação Geral do Capital Humano, mais ao final deste capítulo, quando retomamos 

brevemente a gestão do capital humano e as inter-relações departamentais, para 

tecermos algumas considerações quanto à disponibilidade real de mão de obra 
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efetiva para promover o funcionamento do CRI em sua plena capacidade de 

atendimento ao usuário.  

 

Tanto a Tabela 5, quanto as Figuras de 14 a 21 são de nossa configuração, tendo 

apenas a finalidade de permitir maior visibilidade de como estão organizados os 

Núcleos ou Áreas, sem intenção de demonstrar hierarquia ou sistematizar um 

organograma. Elas foram construídas com base na lista de colaboradores, 

considerando-se a função/cargo de denominação oficial junto a Secretaria do Estado 

de São Paulo, Coordenadoria de Serviços de Saúde, CRI,  atualizada para o mês de 

agosto de 2008 e utilizada pelo departamento de Recursos Humanos diversos fins. 

 

 

Entendendo a dinâmica dos inter-relacionamentos e interfaces   

 

O CRI, enquanto uma organização pública segue o modelo de gestão da Secretaria 

Estadual, sendo sua dinâmica de trabalho e gestão do capital humano devidamente 

regulamentada e normatizada, conforme legislação citada no Capítulo I. 

 

Neste tópico, apresentamos os artigos do Decreto 46.794 que predispõem sobre 

cada área, as suas atividades internas e/ou externas, em seguida destacamos em 

uma “figura” demonstrativa, o Capital Humano relacionado com a legislação de sua 

organização e depois fazemos os comentários. 

 

 

À Assistência Técnica, conforme artigo 8º, não é caracterizada como unidade 

administrativa. A ela cabe as seguintes atribuições: 

 

I - assistir o dirigente [...] no desempenho de suas atribuições; 
II - colaborar no planejamento e desenvolvimento das atividades; 
III - elaborar e implantar sistemas de acompanhamento e controle das 
atividades;  
V - participar do desenvolvimento de projetos;  
V - efetuar contatos para a captação de recursos e parcerias junto a 
entidades, empresas particulares e governamentais; 
VI - produzir informações gerenciais para subsidiar as decisões do dirigente 
da unidade;  
VII - promover a integração entre as atividades e os projetos;  
VIII - propor a elaboração de normas e manuais de procedimentos, bem 
como orientar as unidades na sua implantação e execução;  
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IX - controlar e acompanhar as atividades relativas a convênios, contratos, 
acordos e ajustes;  
X - realizar estudos, elaborar relatórios e emitir pareceres sobre assuntos 
relativos à sua área de atuação;  
XI - na área de ouvidoria:  
a) receber, analisar e encaminhar reivindicações e sugestões de usuários;  
b) acompanhar o desenvolvimento das soluções adotadas para cada caso; 
c) comunicar ao usuário interessado o andamento das reivindicações e das 
sugestões recebidas; 
d) divulgar, periodicamente, notícias sobre a adoção de medidas 
decorrentes dos trabalhos realizados. 

 

 

A Equipe de Apoio Administrativo, conforme artigo 9º, prestando serviços aos 

Conselhos, às Comissões, à Assistência Técnica e aos Núcleos de relacionamento 

direto com o usuário externo do CRI, tem as seguintes atribuições: 

 

I - editar boletins informativos e divulgar eventos e matérias de interesse do 
Centro de Referência do Idoso; 
II - preparar dados para apuração de custos; 
III - recolher e encaminhar ao Núcleo de Recursos Humanos registros sobre 
frequência e férias dos servidores; 
IV - preparar escalas de serviços; 
V - comunicar ao Núcleo de Recursos Humanos a movimentação do 
pessoal; 
VI - controlar as atividades de reprografia; 
VII - administrar a confecção de impressos; 
VIII - receber, registrar, classificar, autuar, distribuir e expedir papéis e 
processos; 
IX - preparar o expediente das unidades; 
X - arquivar papéis e processos; 
XI - acompanhar e prestar informações sobre o andamento de papéis e 
processos; 
XII - organizar e viabilizar os serviços de malote e distribuir as 
correspondências; 
XIII - desenvolver outras atividades que se caracterizem como de apoio 
administrativo. 
 

 
 
FIGURA 14  – Estrutura do Capital Humano do CRI – Diretoria Técnica 
Fonte: RH do CRI – Mapa de Colaboradores por Cargo/Função e Local de Trabalho – Ago/2008 - 
(nossa configuração) 

01 Diretor Técnico 
Divisão de Saúde 

• 01 Diretor Técnico Serviços Saúde 
• 01 Chefe de Seção Técnico Saúde 
• 02 Oficial Adm 
 

          ESTRUTURA DO CAPITAL HUMANO          ����      05 pessoas 
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O Serviço Técnico de Saúde comporta 5 Núcleos, atuando na linha de frente 

junto ao idoso com equipes internas e externas. 

 

 

Ao primeiro, Núcleo de Assistência à Saúde do Idoso, pelo artigo 10º, é  atribuído: 

 
I - promover a assistência integral em clínica médica e cirúrgica, realizando 
os procedimentos propedêuticos e terapêuticos específicos e o atendimento 
especializado, de natureza ambulatorial, aos pacientes do Centro de 
Referência do Idoso e dos serviços de saúde referenciados; 
II - realizar procedimentos cirúrgicos de natureza ambulatorial de baixa 
complexidade; 
III - agendar consultas ambulatoriais e procedimentos de diagnóstico e 
terapêuticos; 
IV - promover a integração entre as atividades clínico-cirúrgicas e as de 
procedimentos de diagnóstico e terapêuticos, por meio de estudos de caso, 
trabalhos de grupo ou pesquisas em serviço, propiciando otimização dos 
recursos, educação continuada dos profissionais e resolutividade da 
assistência à saúde dos pacientes do Centro de Referência do Idoso; 
V - elaborar relatórios periódicos para embasar o processo de avaliação do 
Centro de Referência do Idoso; 
VI - participar do processo de avaliação das atividades desenvolvidas no 
Centro de Referência do Idoso; 
VII - providenciar ou proceder a esterilização dos materiais utilizados no 
Centro de Referência do Idoso; 
VIII - promover a vacinação de rotina dos idosos e participar de campanhas 
de vacinação orientadas por órgãos públicos das esferas federal, estadual 
ou municipal; 
IX - organizar e operacionalizar ações de promoção à saúde e prevenção à 
doença com vistas ao envelhecimento saudável; 
X - implantar estágios ambulatoriais nas especialidades médicas 
desenvolvidas pelo Centro de Referência do Idoso. 

 

A atuação deste Núcleo é realizada através da seguinte estrutura:  
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FIGURA 15  – Estrutura do Capital Humano do CRI – Núcleo de Assistência à Saúde   
Fonte: RH do CRI – Mapa de Colaboradores por Cargo/Função e Local de Trabalho – Ago/2008 - 
(nossa configuração) 
 

Esta Assistência Médica Especializada, contando com médicos das especialidades 

acima, atende aos incisos I e II, prestando em média mais de 3000 consultas por 

mês aos usuários residentes na área de abrangência, através de vagas 

referenciadas. Como faz parte do SUS21 para ser atendido o usuário precisa ter o 

                                                
21 SUS – Sistema Único de Saúde – é a rede que reúne postos de saúde, ambulatórios, hospitais, 
laboratórios, enfim, todos os estabelecimentos públicos de saúde responsáveis por garantir o direito 
dos cidadãos a consultas, exames, internações e tratamentos.  Os serviços prestados pelo SUS são 
destinados a todos os cidadãos e são financiados com recursos arrecadados por meio de impostos e 
contribuições pagos pela população.  (...) no SUS todos têm direito aos serviços que são gratuitos e 
oferecidos de maneira integral (sem restrições, carência, etc.). O atendimento oferecido deve ser 
igual para todos, sem discriminação, independentemente de contribuição ou trabalho com carteira 
assinada. (...) É descentralizado (...) todas as ações e serviços que atendem a população de um 
município devem ser municipais; as que servem e alcançam vários municípios devem ser estaduais e 
aquelas que são dirigidas a todo o território nacional devem ser federais. O SUS tem um gestor único 
em cada esfera de governo. A Secretaria Municipal de Saúde, por exemplo, tem que ser responsável 
por todos os serviços localizados na cidade. É regionalizado e hierarquizado: as questões menos 
complexas devem ser atendidas nas unidades básicas de saúde, passando pelas unidades 
especializadas, pelo hospital geral até chegar ao hospital especializado. Acesso em: 02/06/2008, à 
Fonte disponível em:   ( http://nev.incubadora.fapesp.br )   

20 - Médico especialista em: 
• Angiologia 
• Audiometria 
• Cardiologia 
• Cirurgia Vascular 
• Geriatria 
• Ginecologia 
• Mastologia 
• Neurologia 
• Oftalmologia 
• Ortopedia 
• Otorrinolaringologia 
• Psiquiatria 
• Urologia 
• Ultrassonografia  
• Radiologia 
 

 
05 Central de Regulação de Vagas 
e Agendamento 
 
• 02 Oficial Adm 
• 03 Telefonista 
 

          ESTRUTURA DO CAPITAL HUMANO          ����      46 pessoas 
 

02 Oficial Adm. 
 

19 SAME 
 
• 01 Chefe de Seção 
• 01 Encarregado de Setor 
• 01 Agente Tec. de Saúde 
• 01 Aux Técnico 
• 02 Aux. Desenvolvimento 
• 03 Oficial Adm 
• 08 Aux. Serviço 
• 01 Atendente 
• 01 Telefonista 
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encaminhamento prévio do clínico geral da UBS mais próxima de sua casa. A partir 

deste encaminhamento é que a primeira consulta é marcada e o paciente passa a 

ser atendido no CRI. No dia da consulta faz-se o cadastro e confere-se o RG, o CPF 

e o comprovante de residência, para confirmar que pertence a área de abrangência.  

 

A população idosa local e da proximidade, aproximadamente 1500, antigos 

pacientes do antigo Centro de Saúde I "Dr. Zacarias Colaço Filho", passaram 

automaticamente a ser atendidos, sem a exigência do encaminhamento prévio  

mencionado. 

 

Além da central telefônica, através da qual, durante o horário de funcionamento, os 

usuários podem obter informações sobre qualquer um dos Serviços de Saúde ou 

dos serviços do Núcleo de Convivência prestados, o CRI pode ser contatado pelo   

e-mail: cri-npramalho@saude.sp.gov.br; (Acesso em: 02/06/2008, à Fonte disponível 

em:    http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303666) 

 

O Agendamento de Consulta Médica Especializada atende ao inciso III  e os 

usuários ainda não cadastrados encaminhados pela UBS, mais próxima de sua 

casa, passam  no  especialista, diretamente, pois já vem com a primeira consulta 

marcada através da rede de comunicação entre o CRI e os centros de 

encaminhamento. O usuário deve apenas apresentar o cartão do SUS22. A partir 

desta primeira consulta, as de retorno ou as demais consultas são agendadas 

respeitando a disponibilidade de vagas e o tempo indicado pelo profissional médico. 

Esse setor também é responsável pelo agendamento dos exames a serem 

realizados na própria unidade do CRI e os exames que serão feitos externamente 

                                                
22 Cartão do SUS ou Cartão Nacional de Saúde é documento pessoal que identifica o usuário do 
SUS, reunindo suas informações pessoais e dados sobre procedimento clínicos que já realizou, que 
remédios toma, etc. Toda vez que acontece um atendimento em um estabelecimento público de 
saúde ele é registrado por meio do cartão do paciente no banco de dados do SUS. Todos os 
prontuários de pacientes ficam disponíveis na rede do sistema, desta forma, mesmo que o 
atendimento seja feito em outros estabelecimentos e até mesmo em outros estados, o sistema é 
atualizado e é possível que o médico saiba o que já foi feito. A integração do Sistema de Saúde é 
muito importante por que possibilita a emissão de um histórico confiável do paciente (fundamental 
para orientar o médico), bem como diminui a possibilidade de fraudes, uma vez que quando é feito 
um atendimento ou um pedido de medicamento, deve-se indicar pra quem eles foram destinados. 
Seguindo a proposta de municipalização dos serviços de Saúde, as prefeituras são responsáveis por 
fazer o cadastro de todos os cidadãos no SUS. Em São Paulo este cadastro foi feito pelos Agentes 
Comunitários de Saúde, (...) O cartão do SUS agiliza a marcação de consultas e exames, o acesso a 
medicamentos e o acompanhamento dos pacientes pelos profissionais de saúde. Acesso em: 
02/06/2008, à Fonte disponível em:   ( http://nev.incubadora.fapesp.br )   
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são acolhidos e encaminhados a uma Central de Regulação de Vagas interligada 

com o setor. Além da central telefônica o Agendamento de Consulta Médica pode 

ser contatado pelo e-mail: cri-npramalho@saude.sp.gov.br; (Acesso em: 02/06/2008, 

à Fonte disponível em: 

 http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303662) 

 

Já a Central de Regulação de Vagas CRI que também atende ao inciso III, se 

ocupa somente do agendamento dos exames com guia interna do CRI. Além da 

central telefônica a Central de Vagas pode ser contatada pelo e-mail: 

ouvidoria.cri@bol.com.br; (Acesso em: 02/06/2008, à Fonte disponível em:    

http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303660) 

 

 

O segundo, Núcleo de Saúde Bucal, pelo artigo 11º, tem como atribuição: 

 

I - promover ações de reabilitação protética, com fornecimento de prótese 
total inferior e superior, confeccionadas nas instalações do Centro de 
Referência do Idoso; 
II - promover ações articuladas com a rede básica, centros de referência e 
organizações de prevenção e diagnóstico de câncer bucal, que integrem um 
sistema de prevenção, diagnóstico precoce, tratamento e controle de 
doenças dos tecidos moles e duros da cavidade bucal; 
III - realizar tratamento endodôntico; 
IV - promover ações de periodontia e cirurgia oral menor; 
V - prestar atendimento básico para usuários do Centro de Referência do 
Idoso ou para pacientes encaminhados por serviços de saúde 
VI - realizar atividades educativas relacionadas à saúde bucal, em grupo ou 
individuais, no Centro de Referência do Idoso, bem como em domicílios, 
asilos, casas comunitárias, clubes de terceira idade e outros; 
VII - capacitar cuidadores para acompanhamento da higiene oral de 
pacientes semidependentes ou totalmente dependentes; 
VIII - realizar, por meio da supervisão periódica dos cuidadores, 
procedimentos odontológicos passíveis de serem executados sem 
equipamentos ou com equipamento móvel apropriado, com atendimento 
domiciliar aos pacientes que necessitarem. 

 

A atuação deste Núcleo, é realizada através da seguinte estrutura: 
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FIGURA 16  – Estrutura do Capital Humano do CRI – Núcleo de Saúde  Bucal  
Fonte: RH do CRI – Mapa de Colaboradores por Cargo/Função e Local de Trabalho – Ago/2008 - 
(nossa configuração) 
 

Neste Núcleo, que ocupa quase meio andar, são feitos aproximadamente 4000 

atendimentos mês. 

 

 
 
 
FIGURA 17 - Fluxo de Atendimento do Núcleo de Saúde Bucal 
Fonte http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/zip/apresentacao_estado_de_sao_paulo.ppt. 

 

TRIAGEM 

Fluxo de Atendimento do Núcleo de Saúde Bucal 
 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL 
• Higiene boca e próteses. 
• Remoção de focos infecciosos. 
• Prevenção câncer bucal. 
 

CLINICA ODONTOLÓGICA 
• Atenção Básica 
• Especialidades 
 

MANUTENÇÃO 
HIGIENE ORAL 
 

CONFECÇÃO DE PRÓTESES 

GRUPO FONO-PRÓTESE 
 

INSTALAÇÃO ALTA 

12 Técnico em 
Prótese Dental 

• 19 Auxiliar de 
Consultório 
Dentário 

 

          ESTRUTURA DO CAPITAL HUMANO          ����      51 pessoas 
 

01 Diretor 
Técnico 

 
 

• 04 Oficial Adm. 
• 01 Atendente 
• 01 Ascensorista 

 

13 Cirurgião-Dentista 
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Desde a inauguração do CRI, este Núcleo teve grande crescimento e aceitação. Aos 

poucos foi incluindo novos serviços aos usuários e modificando suas rotinas com o 

foco de reduzir ao máximo as filas de espera, conseguindo o êxito de fazer todos 

atendimentos necessários sem fila de espera, por  mérito da equipe que vem  

trabalhando de forma participativa e cooperativa, atendendo totalmente a demanda 

dos usuários cadastrados 

 

A área de Confecção de Próteses Dentária atende aos incisos I e II, atua na 

moldagem, confecção, instalação e reabilitação protética. Produz em média 200 

unidades por mês, com uma meta de chegar a 240 próteses totais, superiores e 

inferiores, confeccionadas em resina de alta qualidade.   As próteses parciais 

removíveis, superiores e inferiores, são constituídas em armação metálicas (níquel-

cromo-cobalto), exigindo condições especiais para a fundição e por isto são 

terceirizadas. O laboratório é o mesmo desde a inauguração mas, tem projeto de 

expansão para a época de reforma do andar, a ser implementada.  

 

O Núcleo tem uma policlínica que atende aos incisos III, IV e V, desenvolvendo 

ações de prevenção, promoção da saúde e assistência em várias especialidades 

odontológicas como: cirurgia oral menor, dentística, endodontia, periodontia, 

estomatologia, semiologia e diagnóstico. Faz em média de 130 atendimentos por 

dia. Presta também atenção básica, de prevenção e diagnóstico do câncer bucal. O 

paciente passa com um dentista para uma anamnése de acolhimento e diagnóstico 

que fará o encaminhamento para a(s) especialidade(s) e sempre, para o grupo de 

educação em saúde bucal. 

 

Possui ainda no Núcleo uma frente de educação em Saúde Bucal que atende aos 

incisos VI, VII e VIII, com orientações individuais e em grupos interativos, para a 

fixação das ações de promoção da saúde e higiene oral, tanto no próprio CRI como 

extramuros. Nas dependências da Odontologia existe um escovodromo para as 

aulas práticas. 

 

O atendimento neste Núcleo exige o encaminhamento pelas UBSs das 

coordenadorias de São Miguel, Itaim Paulista e Ermelino Matarazzo. Além da central 

telefônica o Núcleo pode ser contatado pelo e-mail: cri-leste-
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odonto@saude.sp.gov.br; (Acesso em: 02/06/2008, à Fonte disponível em:    

http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303607) 

 

O terceiro, Núcleo de Reabilitação Física e Psicossocial, pelo artigo 12º, tem 

como atribuição: 

 

I - promover ações de atenção integral à saúde do idoso na área de 
reabilitação física e psicossocial, para obtenção de uma melhor qualidade 
de vida e um envelhecimento saudável; 
II - promover o autoconhecimento do idoso, propiciando percepção de suas 
limitações e exploração de seu potencial, por meio de atividades 
terapêuticas, estimulando sua autonomia e independência, proporcionando 
a reorganização de seu cotidiano, inclusive cuidados pessoais, afazeres 
domésticos, relações interpessoais, religiosidade e lazer; 
III - prevenir e reabilitar as funções anatômicas, preservando o máximo 
possível de sua funcionalidade, por meio da utilização de meios físicos, de 
movimento e de reeducação global; 
IV - prevenir, diagnosticar e tratar distúrbios da linguagem, comunicação do 
sistema sensório-motor oral, visando a manutenção ou resgate da 
capacidade expressiva e de relação do indivíduo com outras pessoas, bem 
como de funções vitais para sua sobrevivência; 
V - avaliar o estado nutricional e hábitos alimentares do idoso, visando a 
orientação da prática de uma alimentação saudável na prevenção e no 
controle de doenças e na qualidade de vida; 
VI - diminuir o sofrimento mental do idoso, por meio de atividades 
terapêuticas, com enfoque no trabalho individual e grupal; 
VII - propiciar, por meio de atividades reflexivas e educativas, a reavaliação 
do projeto de vida e do significado do envelhecimento, tanto para o idoso 
quanto para a comunidade; 
VIII - inserir o idoso na comunidade, promovendo ações de inclusão e 
ampliação das redes sociais; 
IX - analisar o contexto social e familiar do idoso, atuando na sua 
reintegração e reinserção social; 
X - capacitar agentes multiplicadores para desenvolver cuidados especiais 
com o idoso, colaborando na manutenção das atividades vitais, ajudando na 
superação das limitações existentes e na reinserção do indivíduo, evitando 
ou reduzindo seu isolamento social; 
XI - promover a integração dos recursos do Centro de Referência do Idoso 
com outros da comunidade, otimizando as ações de promoção da saúde, 
prevenção de doenças, cura e reabilitação física e psicossocial do idoso; 
XII - por meio da Equipe de Atividades Externas: 
a) contribuir para uma melhor qualidade de vida aos idosos acamados ou 
impossibilitados de se locomoverem aos serviços de saúde; 
b) acolher a demanda por atendimento domiciliar; 
c) garantir, por intermédio de equipe multiprofissional, assistência integral e 
terapêutica ao idoso, disponibilizando recursos materiais adequados às 
suas necessidades e garantindo suporte aos doentes e à sua família; 
d) identificar as demandas e avaliar as condições dos idosos nos domicílios, 
diagnosticando as reais necessidades de atendimento e indicando os 
recursos terapêuticos adequados; 
e) providenciar, quando for o caso, o encaminhamento do idoso para 
serviços de saúde de atenção primária, secundária e terciária; 
f) facilitar, quando necessária, a locomoção do idoso acamado ao Centro; 
g) providenciar e controlar a distribuição de equipamentos para empréstimo 
aos idosos, visando facilitar o desempenho de suas atividades diárias; 
h) avaliar, periodicamente, o programa de atenção domiciliar; 
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i) monitorar o acompanhamento do tratamento ao qual foi submetido o 
idoso, mesmo em instâncias fora do Centro de Referência do Idoso; 
j) elaborar relatórios de óbitos de pacientes, de acordo com os critérios 
estabelecidos pelo Centro de Referência do Idoso; 
l) articular ações entre o Centro de Referência do Idoso e demais recursos 
assistenciais oferecidos pela comunidade, visando sua melhor integração e 
favorecendo a assistência e a promoção de saúde aos idosos. 
 

 

A atuação deste Núcleo prestando em média quase  3000 atendimentos por mês 

aos usuários é realizada através da seguinte estrutura: 

 

 
 
 
FIGURA 18 – Estrutura do Capital Humano do CRI – Núcleo de Reabilitação Física e Psicossocial   
Fonte: RH do CRI – Mapa de Colaboradores por Cargo/Função e Local de Trabalho – Ago/2008 - 
(nossa configuração) 
 

Atende-se aos incisos I, II e III, na especialidade de Fisioterapia. Através de 

recursos físicos como calor, frio, eletricidade e movimento. A fisioterapia visa 

prevenir incapacidades, evitar/minimizar deformidades, obter analgesia, recuperar 

funções, promover bem-estar. No Ambulatório de Fisioterapia, os atendimentos são 

em sua maioria de pacientes com problemas osteoarticulares, com dor crônica. 

Também são atendidos casos neurológicos como sequelas de AVC (Acidente 

Vascular Cerebral), Parkinson, Alzheimer, além de fraturas, pós-operatórios, 

distúrbios vasculares, entre outros. Em conjunto com a equipe de reabilitação a 

20 Especialista: 
 
• 02 Fonoaudiólogo 
• 03 Nutricionista 
• 04 Psicólogo 
• 02 Terapeuta Ocupacional 
• 04 Assistente Social 
• 03 Técnico em Reab Física 
• 01 Fisioterapeuta 
 

• 01 Aux Técnico de Saúde 
• 01 Visitador Sanitário p/Atendimento 

Domiciliar Multi-Profissional 
 

          ESTRUTURA DO CAPITAL HUMANO          ����      25 pessoas 
 

 
01 Diretor Técnico 

• 01 Oficial Adm. 
• 01 Secretária 
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Fisioterapia participa ainda de atividades educativas, como o grupo de orientação a 

familiares/cuidadores do idoso dependente.  

 

Para este atendimento o paciente precisa do encaminhamento médico das 

coordenadorias de São Miguel, Itaim Paulista e Ermelino Matarazzo. Além da central 

telefônica o Núcleo pode ser contatado pelo e-mail: 

 marisadnogueira@yahoo.com.br; (Acesso em: 02/06/2008, à Fonte disponível em:    

http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=1687) 

 

Atende-se aos incisos I, II e IV,  na especialidade de Fonoaudiologia, que realiza 

os seguintes serviços: avaliação fonoaudiológica, avaliação audiológica básica e 

processo terapêutico fonoaudiológico individual e em grupo. Este setor também 

promove visitas domiciliares e integra grupos informativos e educativos 

interdisciplinares (oficina de memória, grupo de prótese dentária, grupo de saúde 

auditiva, entre outros). Além da central telefônica o setor pode ser contatado pelos  

e-mails: gemariacavalcantye@yahoo.com.br; julira31@terra.com.br;    

karla_barea@yahoo.com.br;  e leylane_robertes@yahoo.com.br;  

(Acesso em: 02/06/2008, à Fonte disponível em: 

 http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=1538 ) 

 

Atende-se aos incisos I, II e V,  na área de Nutrição e Alimentação Saudável, na 

qual são realizadas consultas individuais em ambulatório com avaliação nutricional 

(incluindo avaliação antropométrica, aplicação de inquérito alimentar e análise de 

exames bioquímicos). A abordagem terapêutica é realizada individualizadamente, 

mas, cuidadores podem participar dos grupos informativos e terapêuticos 

(hipertensão, obesidade e dislipidemia) e das reuniões do Grupo de Reabilitação. 

São realizadas visitas domiciliares. Além da central telefônica o setor pode ser 

contatado pelos e-mails: rearaujo@universiabrasil.net; siliger@bol.com.br; e  

juliana.cantaria@hotmail.com e (Acesso em: 02/06/2008, à Fonte disponível em:    

http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=1545) 

 

Atende-se aos incisos I, II e VI,  nos domínios da Psicologia e aos incisos I, II e 

VII,  nos domínios da Terapia Ocupacional. Idosos com dificuldades físicas, 

mentais (cognitivas, afetivas) e sociais passam a realizar atividades utilizando como 
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ferramentas terapêuticas atividades manuais, técnicas de reabilitação física e de 

reabilitação cognitiva, de terapia corporal e de práticas psicossociais. Realizam-se 

atendimentos individuais, em oficinas ou em grupos terapêuticos, grupos educativos, 

conforme a necessidade de cada idoso. Além da central telefônica o Núcleo pode 

ser contatado pelo e-mail: tocri@ig.com.br ; Acesso em: 02/06/2008, à Fonte 

disponível em:    http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=1689  

 

Atende-se aos incisos I, II, VIII e IX,  através da Assistência Social ao Idoso 

realizando-se atendimento de caso, grupo e comunidade. É pela Entrevista Social, 

que consiste na avaliação social da situação do idoso, que serão norteadas as 

intervenções sociais, avaliadas caso a caso. A assistência social ao Idoso, quando 

por meio de visita domiciliar,  a Assistência Social atende aos incisos I, II e XII, 

fazendo os respectivos encaminhamento para os recursos sociais da comunidade, 

dando orientação quanto aos direitos de cidadão idoso e orientação para seu 

requerimento junto aos órgãos competentes. O acompanhamento do caso social ao 

longo do tempo é feito com horário agendado. Há realização de plantão social 

exclusivamente para orientações sociais emergentes. Além da central telefônica o 

setor pode ser contatado pelos e-mails: socialcri@bol.com.br  e 

socialcri@hotmail.com  ; (Acesso em: 02/06/2008, à Fonte disponível em:    

http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=1686) 

 

Atende-se aos incisos I e XII,  com Atendimento Domiciliar Multiprofissional, 

realizando-se avaliação, exame físico, orientação, prescrição de enfermagem. O 

atendimento é exclusivo na região de São Miguel Paulista. Além da central telefônica 

o Núcleo pode ser contatado pelo e-mail: comunicacao.cri@terra.com.br;  

(Acesso em: 02/06/2008, à Fonte disponível em:  

  http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=1705 ) 

 

 

O quarto,  Núcleo de Apoio Técnico, segundo o artigo 13º, seria atribuído: 

 

I - promover procedimentos de diagnóstico e terapêuticos em pacientes do 
Centro de Referência do Idoso ou a ele encaminhados; 
II - elaborar laudos técnicos para pacientes referenciados ou cadastrados no 
Centro de Referência do Idoso; 
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III - proceder a realização de coleta, recebimento e encaminhamento de 
materiais, para a elaboração de exames nas áreas de análises clínicas, 
microbiologia e imunossorologia; 
IV - garantir contra-referência e responsabilizar-se pelo acompanhamento 
do paciente, quando o diagnóstico indicar necessidade de atos 
complementares, como cirurgias ou outros de maior complexidade; 
V - propor atualização de métodos de diagnose, por meio de treinamento e 
reciclagem de pessoal ou aquisição de equipamentos mais modernos; 
VI - garantir a qualidade dos procedimentos de diagnóstico realizados no 
Centro de Referência do Idoso e responsabilizar-se pelas informações dos 
mesmos; 
VII - promover a integração dos procedimentos de diagnóstico e 
terapêuticos com os clínicos, buscando coerência metodológica entre 
suspeita clínica, diagnóstico de apoio técnico e conduta terapêutica. 

 

A atuação deste Núcleo, é realizada através da seguinte estrutura: 

 

 
 
 
FIGURA 19 – Estrutura do Capital Humano do CRI – Núcleo de apoio Técnico 
Fonte: RH do CRI – Mapa de Colaboradores por Cargo/Função e Local de Trabalho – Ago/2008 - 
(nossa configuração) 
 

 

Assistência e Atenção Farmacêutica atende ao inciso I, dando orientação e 

fazendo o acompanhamento referente ao uso e efeitos dos medicamentos prescritos 

e fazendo uso de técnicas específicas para ensinar ao idoso a dosagem e horários 

corretos. É responsável pelo almoxarifado de medicamentos e controle de 

medicação de alto custo por paciente. Também atende idosos provenientes de 

14 Farmácia  
 
• 03 Farmacêutico 
• 04 Aux Técnico de Saúde 
• 01 Aux. Desenvolvimento 
• 01 Aux de Serviço 
 

46 Enfermagem 
 
01 Diretor Técnico 
 
• 03 Enfermeiros 
• 38 Aux. Enfermagem 
• 01 Atendente 
• 02 Aux. Serviços 
• 01 ADI 
 

07 Laboratório 
 
• 04 Técnico de Radiologia 
• 02 Aux. Radiologia 
• 01 Atendente 
 

          ESTRUTURA DO CAPITAL HUMANO          ����      72 pessoas 
 

• 04  Oficial Adm 
• 01 Agente Adm 
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outros postos de atendimento orientando-os e acompanhando-os, sendo isso 

possível, por ser uma farmácia notificadora23. No balcão de aviamento de receitas 

são prestando mais de 4500 atendimentos.  O tema relativo a este serviço é de 

grande importância porque a operacionalização da área e de sua metodologia é  

divulgada através de cursos e apresentações feitas pela equipe do CRI, para facilitar 

sua adoção por outras instituições. Os pacientes podem, com horário agendado, 

passar por consulta exclusiva e individual com um farmacêutico. Além da central 

telefônica o Núcleo pode ser contatado pelo e-mail: cri-leste-

farmacia@saude.sp.gov.br; (Acesso em: 02/06/2008, à Fonte disponível em:   

http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303606) 

 

Exames Complementares de Diagnóstico atendem aos incisos I à VII, realizando  

internamente alguns exames diagnósticos que auxiliam seus profissionais médicos 

no diagnóstico do usuário. Realizam-se exames dos mais simples como coletas de 

amostras para laboratórios, aos mais sofisticados, sendo necessária a guia interna 

de pedido médico para sua marcação. Os exames realizado na própria unidade são: 

sangue (específicos), urina, angiologia, audiometria, biópsia de lesões odontologia, 

endoscopia, fezes, papa nicolau, colonoscopia, colposcopia, cultura de secreção 

vaginal, curva glicêmica, eletro, eco doppler vascular (carótida, vertebrais, renal), 

mamografia, raio-X, usg (abdome, axila, mamas, parte ósseas e articulações, 

pélvico, próstata, tireóide e carvical, transvaginal, vias urinárias), vulvoscopia. São 

realizados  mais de 1200 exames mês que envolvem uso de equipamentos de 

radiologia, ultrasonografia e mamografia. Além da central telefônica o Núcleo pode 

ser contatado pelo e-mail: cri-npramalho@saude.sp.gov.br ; (Acesso em: 

02/06/2008, à Fonte disponível em: 

 http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303663) 

 

 

 

                                                
23 Farmácias Notificadoras são estabelecimentos identificados através de do selo - FARMÁCIA 
NOTIFICADORA - cujos farmacêuticos que neles trabalham foram capacitados para atender e relatar 
às autoridades os problemas envolvendo o uso de medicamentos. Toda a reação não esperada que 
ocorre quando do uso de determinado medicamento ou qualquer problema existente com o mesmo 
deve ser informado para que as autoridades competentes possam analisar sua intensidade e 
incidência a fim de adotar as providências necessárias de forma a garantir a segurança de seu uso e 
a saúde da população. 
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Consulta de Enfermagem atende aos incisos I, II, III e VII, realizando os serviços 

relacionados a procedimentos preconizados pelo protocolo “Sistematização da 

Assistência de Enfermagem – SAE”, incluindo histórico de enfermagem, exame 

físico, diagnóstico e prescrição de enfermagem. Além da central telefônica o Núcleo 

pode ser contatado pelo e-mail: comunicacao.cri@terra.com.br ; (Acesso em: 

02/06/2008, à Fonte disponível em: 

http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=1546) 

 

 

O quinto e último é o Núcleo de Convivência do Idoso, ao qual é atribuído 

segundo o artigo 14º:  

 

I - propiciar atenção integrada de promoção do envelhecimento saudável e 
de qualidade de vida para a população idosa, fornecendo-lhe condições 
básicas para o exercício pleno da cidadania; 
II - estabelecer parcerias com instituições de ensino e pesquisa que visem a 
melhorias para o bem-estar do idoso; 
III - por meio da Equipe de Atividades Internas: 
a) promover cursos de capacitação, preparando profissionais, cuidadores 
formais e informais, para o trabalho com idosos; 
b) promover, em articulação com o Núcleo de Recursos Humanos do Centro 
de Referência do Idoso, ações de treinamento e desenvolvimento, visando 
ao aprimoramento técnico dos profissionais que atuam na unidade; 
c) fomentar atividades culturais e artísticas para o desenvolvimento da auto-
estima e melhoria da qualidade de vida; 
d) promover intercâmbio de gerações para troca de experiências, 
incentivando a convivência e buscando a diminuição do grau de 
discriminação ao idoso; 
e) promover passeios turísticos, trabalhos em grupo, leituras, jogos diversos 
e outros eventos que propiciem aos idosos motivação para a vida; 
f) promover e estimular a participação em atividades educativas e vivenciais 
para uma melhor integração do idoso à sua comunidade; 
g) elaborar e apoiar o desenvolvimento de projetos que visem resgatar o 
patrimônio cultural das diversas gerações; 
h) receber, registrar, classificar e catalogar livros, periódicos, folhetos e 
outras publicações, segundo o interesse da população a ser atendida; 
i) organizar e manter atualizado o acervo; 
j) organizar bibliografias especiais e orientar leitores; 
l) reunir, classificar e conservar a documentação de trabalhos realizados 
pelo Centro de Referência do Idoso e de outros relacionados com sua área 
de atuação; 
m) manter intercâmbio com bibliotecas ou órgãos de documentação; 
n) receber sugestões para aquisição de livros e materiais similares; 
o) elaborar e manter atualizado o cadastro de usuários do acervo. 

 

 

A atuação deste Núcleo é realizada através de uma estrutura mista: 
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FIGURA 20 – Estrutura do Capital Humano do CRI – Núcleo de Convivência do Idoso   
Fonte: RH do CRI – Mapa de Colaboradores por Cargo/Função e Local de Trabalho – Ago/2008 - 
(nossa configuração) 
 

O Núcleo atende ao inciso I, estabelecendo parcerias com as Secretarias: da 

Cultura, do Serviço Social, da Saúde, dos Esportes, promovendo eventos e 

atividades extras, organizadas conjuntamente com estas, eventos exclusivos e 

atividades especiais com duração pré-determinada.  

 

Atendendo ao inciso II, no CRI são realizadas permanentemente pesquisas e 

trabalhos de conclusão de curso, em parceria com universidades diversas – 

Universidade de São Paulo (USP/Leste) – Universidade Cidade de São Paulo 

(UNICID) Cruzeiro do Sul (UNICSUL), sendo os alunos oficialmente apresentados 

pelas mesmas. Quando as pesquisas são realizadas com os idosos, há exigência de  

que seus questionários tenham sido aprovados pela Comissão de Ética, de acordo 

com  as normas da Secretaria de Estado da Saúde.  

 

Conforme a Vice-Coordenadora Prof. Dra. Ângela Maria Machado de Lima, desde 

2005 a EACH (Escola de Artes, Ciências e Humanidades) da USP/Leste, em 

Ermelino Matarazzo, iniciou o PBE (Projeto Bem-Estar) em que um grupo de 

professores/pesquisadores desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão 

na região com o objetivo de desenvolver e aprofundar a presença da universidade 

pública na comunidade local. O grupo PBE é composto por docentes vinculados aos 

ESTRUTURA CRI 
 
01 Diretor Técnico 
 
• 02 Artesanato 
• 01 Baile e Comemorações 
• 01 Cozinha 
• 02 Oficial Adm 
• 02 Aux. de Serviço 
• 01 Ascensorista 
 

          ESTRUTURA DO CAPITAL HUMANO          ����      10 pessoas CRI 
 

ESTRUTURA PARCERIA 
 
• 02 Infocentro 
• 01 Alfabetização 
• Oficina 
• Educação Física 
• Baile e Comemorações 
• Atividades Complementares 
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cursos de graduação em Gerontologia, organizado em três eixos: o biológico e de 

saúde, o sociocultural e o psicológico, mas está aberto a participação dos docentes 

de todos os cursos da EACH que se identifiquem com os objetivos do PBE. Pelo 

EACH o estágio curricular, que aproxima a graduação da prática, pode ser realizado 

no CRI ou em outras instituições afins da região.(Acesso em: 02/06/2008, à Fonte 

disponível em: http://www.crono.icb.usp.br/PBE%20USPLeste.htm) 

 

Atendendo aos incisos I, II, III,  objetivando atingir o maior número possível de 

idosos, no CRI são realizadas com frequência palestras, tanto por seus próprios 

colaboradores sobre todos os assuntos de domínio de suas áreas e núcleos, como 

por profissionais convidados, cujos temas são de grande importância para 

esclarecimento dos idosos sobre as questões mais diversificadas possíveis ou 

assuntos que se perceba sejam relevantes para a faixa etária. 

 

 Esta é uma estratégia de comunicação que surte efeito positivo ao longo dos anos 

junto a seus usuários e familiares, como se pode observar através do resultado da 

pesquisa realizada no CRI, pela Profª. Drª. Devani Salomão de Moura Reis, para sua 

tese de doutorado, na qual concluiu que a palestra é o meio de comunicação pública 

mais eficaz para informar idosos, melhor do que qualquer das outras mídias, 

também por ela pesquisadas, pois é por meio dela que a população idosa prefere 

receber informações na área da saúde, isto porque mesmo que o idoso seja 

analfabeto, tem a possibilidade de interagir com o palestrante e tirar suas dúvidas. 

Segundo Reis (2005) o idoso “real”, encontrado nos auditórios de cada local aonde 

acontecem eventos envolvendo encontros para palestras, orientação ou até mesmo 

esclarecimentos coletivos, é diferente do idoso “idealizado” para a comunicação 

escrita.  

 

Reis (2005) usou como base para seu trabalho a Cartilha do Ministério da Saúde: 

"Viver mais e melhor - Guia completo para você melhorar sua saúde e qualidade de 

vida", com uma tiragem de 21 milhões de exemplares, distribuída basicamente nos 

postos de saúde em todo o Brasil, entre 1999 e 2000, época da campanha de 

vacinação de idosos contra a gripe, quando havia um grande número deles 

internados, fato que suscitou sua elaboração.  A sua conclusão foi que o uso da 

cartilha como meio de divulgar informações para os idosos não foi eficiente porque 
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possuía um conteúdo que não era indicado para a população que usava o SUS, em 

sua maioria muito pobre e analfabeta. Considerou a autora pesquisadora que o 

aspecto gráfico dificultava o entendimento porque apresentava um visual poluído, 

com muito texto, mistura de tipos de letras, sendo muitas delas pequenas. Além 

disso, o perfil do idoso “idealizado” estava distante da realidade da grande maioria 

dos velhos do País em relação a etnia, a classe social, aos valores culturais, entre 

outros aspectos.  

 

Atendendo aos itens de “a” ao “n” do inciso III, o CRI também investe nas 

atividades de lazer, cultura e de convivência oferecendo diferentes áreas de 

integração social, como realacionadas abaixo, porém deve sempre se empenhar 

para vencer dois problemas: 

 

1) Dificuldades para obtenção de verbas destinadas exclusivamente as atividades 

que necessitaria desenvolver. 

 

2) Falta de concursos públicos para engajamento de profissionais que assumam 

funções estáveis e falta de regime especial para contratação de profissionais para 

desenvolverem atividades diversas, muitas delas de prazo determinado. Neste caso 

é importante salientar que o trabalho destes profissionais é realizado sobre temas 

específicos e com um tempo pré-determinado, único ou cíclico. 

 

Aulas de Artesanato - inciso III “c”, “e” e “f”  

Aulas de crochê, tricô, ponto cruz e passa fita, entre outros, além de oficinas 

gratuitas com aulas de pintura em tecido, pedraria, aplicações de pedraria em roupa 

e acessórios, confecção de bijuterias, chinelos, bichos, macramé e biscuit em biju. 

Os alunos interessados podem expor e comercializar seus trabalhos, todas as 

sextas-feiras no andar térreo, na área destinada a “feira de artesanato”. O contato 

pode ser feito pela central telefônica. (Acesso em: 02/06/2008, à Fonte disponível 

em:    http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303619) 

 

Oficinas Culturais -  incisos I e III “c”, “e” e “f”  

Seguem programações propostas pela Secretaria Estadual da Cultura e de acordo 

com a demanda dos usuários oferece oficinas culturais semestrais, como aulas de: 
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fotografia, artes plásticas, técnicas de desenho, técnicas de pintura em veludo, 

técnicas de pintura em óleo sobre tela, expressão corporal com tay-chi-chuan, yoga, 

dança de salão, dança do ventre, dança espanhola, teatro, canto coral, aulas de 

violão e roda de viola. Além da central telefônica o Núcleo pode ser contatado pelo 

e-mail:   nildamagalhaes@gmail.com   

 

TABELA 2 – Horário das Oficinas no 2º semestre de 2008 

OFICINA 

 

COORDENAÇÃO DIA / 

SEMANA 

HORÁRIO LOCAL 

Teatro Afonso Lobo Segunda-feira 15 ás 17h Auditório 

Cenografia Luana Geiger Segunda-feira 15 ás 17h Auditório 

Montagem de 

Figurinos 

Fabiano Menna Terça-feira 13 ás 15h  Lanchonete 

Tela Érika Terça-feira 15 ás 17h Lanchonete 

Vídeo (Doc) Marcelo Salun Itinerante 10 ás 12h Lanchonete 

Rádio Locução Marciel Consani Terça-feira 14 ás 16h Auditório 

Coreografia Mayara Alencar Quinta-feira 13 ás 15h Auditório 

Mini Banda Alexandro F.Silva Quinta-feira 10 ás 12h Auditório 

Canto Popular Simei Sexta-feira 10 ás 12h Auditório 

Fonte: Coordenação de Oficinas Culturais do CRI – 12/10/2008 

 

Reuniões em Datas Comemorativas e Projetos Intergeracionais - inciso III “d”, 

“h” “i”, “j’, “m”, “n” e “o 

Aberta à comunidade palestras, atividades festivas e eventos são desenvolvidos 

para maior interação entre os idosos, seus familiares e amigos. Alguma atividades 

culturais anuais se tornaram marco do CRI, com grande repercussão na imprensa 

paulistana, nas épocas de sua realização. 
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TABELA 3 – Atividades Culturais Anuais  

Data Evento 

Março Eleição da Miss Terceira Idade - evento para valorizar o Dia 

Internacional da Mulher 

Agosto Eleição do Galã da Terceira Idade - evento em homenagem ao 

Dia dos Pais. 

Setembro Semana de atividades especiais comemorando o Dia 

Internacional do Idoso. 

Fonte: Coordenação do Núcleo de Convivência. (nossa configuração)    

 

Baile da Terceira Idade - inciso III “c”, “e” e “f” 

Talvez a principal atividade de socialização e lazer para o envelhecimento saudável 

oferecida, considerando-se a assiduidade de seus participantes e o entusiasmo que 

provoca. É fator certo de melhora da auto-estima e da qualidade de vida dos 

envolvidos bem como da equipe de promoção. Acontece todas às sextas-feiras, das 

15h às 19h e recebe idosos que vêm das mais diversas localidades devido a fama 

que ganhou ano após ano . Além da central telefônica o Núcleo pode ser contatado 

pelo e-mail: cri-leste-convivencia@saude.sp.gov.br . (Acesso em: 02/06/2008, à 

Fonte disponível em:   

http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=1698) 

 

Educação Física para Idosos - inciso III “c”, “e” e “f” 

Atividades em grupos terapêuticos, com duração de 3 meses e de manutenção 

permanente são feitos com acompanhamento de monitores. O idoso para participar 

basta apresentar um  atestado médico.  As principais são: caminhada, alongamento, 

relaxamento, ginástica, dança do ventre e jogos recreativos. Há grupos específicos 

desenvolvidos para: AVC, pós-cirúrgico e acidentes. No grupo de obesidade existe 

todo o acompanhamento ao idoso com vida sedentária. Além da central telefônica o 

Núcleo pode ser contatado pelo e-mail: comunicacao.cri@terra.com.br. (Acesso em: 

02/06/2008, à Fonte disponível em:   

http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=1688) 
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Aulas de Alfabetização - inciso III “f” 

O CRI possui um espaço voltado para o curso de alfabetização contando com uma 

média de 150 alunos que estudam 2 horas por dia, de segunda à quinta-feira. As 

aulas têm como objetivo principal elevar a auto-estima do usuário resgatando o 

senso crítico, o entendimento do texto e a própria relação pessoal entre eles num 

sentido de respeito às opiniões diferentes. O período de aulas vai de fevereiro a 

novembro, seguindo o calendário escolar normal. As atividades deste programa são 

custeadas por uma Organização Não Governamental (ONG) de alfabetização. O 

Núcleo pode ser contatado pelo central telefônica. (Acesso em: 02/06/2008, à Fonte 

disponível em:http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303622) 

 

Telecentro e Acesso à Internet - inciso III “f” 

Uma sala de informática especialmente organizada com computadores conectados 

ininterruptamente a Internet, durante todo horário de funcionamento do CRI, oferece 

aula de informática e acesso às novas Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC's), através de dois monitores especializados. Trabalhando com um sistema de 

agendamento que se inicia a cada hora cheia, o usuário pode fazer reserva para o 

dia específico, ou para uma frequência permanente. Sem reserva, ele sempre 

poderá usar a sala desde que haja equipamento disponível. O impacto deste serviço 

para esta faixa etária permite desenvolvimento pessoal, desinibição para uso destas 

tecnologias e a inclusão social nos canais dos meios eletrônicos. Este serviço é de 

grande importância porque no CRI ele é de uso exclusivo dos idosos, enquanto 

outros Telecentros são abertos ao público em geral, já que são espaços mantidos 

pela Prefeitura do Município de São Paulo, fazendo parte de um conjunto de ações 

municipais para o desenvolvimento e a inclusão da população aos meios digitais, 

segundo Ferreira (2008). Além da central telefônica o Núcleo pode ser contatado 

pelo e-mail: novaprogresso@acessa.sp.gov.br.  (Acesso em: 02/06/2008, à Fonte 

disponível em: http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=1685) 
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Atividades Especiais - inciso III - O Núcleo pode ser contatado pela central 

telefônica, para informações a respeito de: 

 

Biblioteca - No CRI, inicialmente, foi instituída uma Sala de Leitura para a qual se 

disponibilizou uma pequena biblioteca com livros, revistas e jornais permitindo 

atualização dos usuários e promovendo o diálogo entre seus frequentadores. Para 

aqueles que gostam de contar história, havia a oportunidade do encontro com 

crianças e adolescentes. Era, no espaço, oferecido um trabalho especial chamado 

“rodas de leitura”, integrando os usuários com dificuldade de leitura e/ou os que não 

tinham este hábito. Porém, por necessidade de remanejamento de espaços físicos a 

sala precisou ser desativada e o serviço passou a ser oferecido de modo diferente: 

os usuários do CRI têm acesso direto aos livros, revistas e jornais, através dos 

colaboradores que circulam pelos andares com um carrinho ambulante, que lhes 

permite escolher o que querem ler, enquanto estão no CRI, ou se houver interesse, 

podem retirar o material e combinar sua devolução em período futuro. A intenção do 

programa é favorecer o acesso a leitura e o aumento desta atividade, seja como 

distração enquanto aguardam, seja como ocupação do tempo livre que tenham em 

outro local fora do CRI. O Grupo de Alfabetização, também faz uso destes materiais. 

 

Salão de Beleza - nomeado Cantinho da Beleza, foi equipado para corte de cabelo, 

manicure e pedicure, tendo sido reinaugurado na festa do 7º aniversário do CRI em 

2008. Fica permanentemente a disposição dos usuários e conta com a prestação de 

serviços de  uma equipe de trabalho voluntária. 

 

Podologia - Serviço exclusivo de podólogo, que é extremamente importante na área 

de saúde com relação aos cuidados com os pés dos idosos é oferecido no CRI, que 

por contar com apenas uma profissional, necessita de avaliação e agendamento. 

Nele são disponibilizadas as atividades com relação as unhas e dedos de: 

orientação -  anti-sepsia - corte lâmina (unhas) - curetagem das lâminas (unhas) - 

granuloma piogênico - unicacriptose - lixamento das lâminas (unhas), e com relação 

aos pés de desbastamentos: calo - plantar - calo interdigital - calcâneo - calo dorsal - 

calo com núcleo - verruga plantar. Há também o desenvolvimento de outras 

atividades não menos importantes: fissuras (rachaduras) plantar - óstese de 
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correção - molde de Hálux – evolução. São promovidos grupos informativos e 

educativos para cuidadores e para pés de idosos diabéticos.  

 

Encontros com o Padre “Ticão” - Uma vez por mês o Salão de Baile é cedido para 

que haja reunião da comunidade com a finalidade de serem levantados e discutidos 

os assuntos que lhe são de interesse. O moderador do evento é o Padre Ticão, já 

mencionado na história de constituição do CRI, como o organizador da marcha em 

prol da constituição de um espaço exclusivo para os cuidados da saúde dos idosos 

da Zona Leste. 

 

Escrita de Cartas – Trabalho disponibilizado aos usuários, através do Poupatempo, 

como facilitador da comunicação escrita para aqueles que têm dificuldades. 

 

 



105

O Serviço Técnico atuando na retaguarda e dando apoio aos de atendimento na 

linha de frente junto ao idoso, conta com equipes internas e externas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 21 – Estrutura do Capital Humano do CRI – Serviço Técnico. Fonte: RH do CRI – Mapa de 
Colaboradores por Cargo/Função e Local de Trabalho – Ago/2008 - (nossa configuração) 
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Ao Núcleo de Informação, pelo artigo 15º, caberia as atribuições de: 
 

I - planejar as atividades do Centro de Referência do Idoso, com base no 
diagnóstico epidemiológico da região, bem como promover a integração das 
suas diversas áreas; 
II - operacionalizar sistemas de acompanhamento e avaliação das ações e 
dos projetos desenvolvidos na unidade; 
III - manter banco de dados com informações epidemiológicas da população 
idosa, bem como alimentar o sistema de informações implantado; 
IV - viabilizar o delineamento do perfil de saúde da população idosa da área 
de abrangência; 
V - consolidar informações para embasar análise gerencial; 
VI - disponibilizar dados sobre o perfil de saúde da população idosa; 
VII - ordenar, guardar e conservar os prontuários; 
VIII - providenciar os prontuários para consultas, procedimentos 
ambulatoriais e pesquisa; 
IX - prestar informações sobre prontuários de usuários, fornecendo laudos, 
declarações e atestados, de acordo com a legislação pertinente; 
X - encaminhar pacientes, mediante prévio agendamento, para leitos 
hospitalares e serviços externos referenciados; 
XI - controlar a movimentação interna dos usuários; 
XII - executar o faturamento das contas ambulatoriais; 
XIII - apurar os custos das unidades do Centro de Referência do Idoso. 

 

 

Centro de Informação & Informática (CII) – Atendendo ao artigo 15º se ocupa do 

programa que possibilita a inter-relação departamental. Capacita os departamentos 

e seus usuários para sua operação. Fornece as informações obtidas e/ou análises 

de dados que o programa possibilita. Constrói soluções demandadas, de acordo 

com a ordem de prioridade definida com a Direção, como por exemplo o trabalho 

realizado de desenho da agenda de cada profissional de acordo com o tipo de 

atendimento e tempos necessários para sua execução, ou o de informações tipo 

“prontuários” sobre os pacientes, que já estão todos cadastrados num banco de 

dados também criado no CII, que é sistematicamente atualizado, cujos dados podem 

ser acompanhados e utilizados de diversas formas, de acordo com as necessidades 

dos departamentos que podem acessá-los. 

 

O banco de dados permite geração de planilhas diversas e comparações entre 

planilhas de controle de usuários e de performance dos atendimentos, entre outros, 

como no caso do controle de metas por profissional e do número de atendimentos 

que são realizados pelos que trabalham nas linhas de frente, que pode ser 

equacionado pelo sistema informatizado, pelos usuários autorizados. Todo trabalho 

concluído pelo CII é disponibilizado para a área ou áreas envolvidas, que se tornam 
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responsáveis pela alimentação dos dados e sua manipulação. O CII só volta a atuar 

sobre os mesmos quando há necessidade de alteração de configurações, exigência 

de novas parametrizações, ou confecção de up-grades. 

 

Todos os usuários da área de saúde do CRI tem seu cadastro informatizado e 

atualizado, já os usuários dos espaços de convivência, quando não pertencem ao 

banco de dados como usuários da área de saúde, são cadastrados a medida que se 

inscrevem para uso daquele Núcleo, mas se a atividade não exige controle, como 

por exemplo o “Baile” não há ainda o registro do mesmo.  

 

 

Ao Núcleo de Recursos Humanos, segundo o artigo 16º, fica atribuído: 

 

I - executar a recepção, o encaminhamento e o treinamento inicial dos 
servidores, quando de seu ingresso no Centro de Referência do Idoso; 
II - promover a articulação das ações de treinamento e desenvolvimento de 
recursos humanos; 
III - promover e divulgar cursos, seminários e outros eventos, visando o 
aprimoramento técnico dos profissionais que atuam no Centro de 
Referência do Idoso; 
IV - executar o previsto nos dispositivos adiante especificados do Decreto nº 
42.815, de 19 de janeiro de 1998: 
a) incisos I e II, alíneas "a" a "d" e "f" do inciso III e incisos IV a VI, todos do 
artigo 11, combinado com o artigo 12; 
b) por meio da Equipe de Seleção e Desenvolvimento de Recursos 
Humanos, alínea "e" do inciso III do artigo 11; 
c) por meio da Equipe de Cadastro e Expediente de Pessoal, artigos 13 a 
16. 
 

A área de Recursos Humanos – RH interna do CRI é organizada nos moldes da 

Gestão de Recursos Humanos da Secretaria Estadual da Saúde, que também 

determina a política de Cargos e Carreiras. A folha de pagamento é gerada 

externamente pela PRODESP (Companhia de Processamento de Dados do Estado 

de São Paulo) que é a empresa de tecnologia da informação do governo. Há um 

sistema obrigatório, trimestral, de avaliação de pessoal que pode servir de 

instrumento para alteração do salário, já que influência na sua composição quanto a 

gratificação e prêmios. A questão disciplinar não é do âmbito da Gestão da Unidade 

e sim do RH da Secretaria, através de uma comissão processante.    

 

O Centro de Treinamento e Capacitação, atendendo aos incisos I, II, III,  foi 

desenvolvido para capacitar e qualificar a mão de obra interna. Com a experiência 
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adquirida devido a demanda interna, passou a oferecer estes serviços também a 

seus parceiros e outras instituições que desenvolvem serviços semelhantes. O CRI 

conta com um Departamento de Educação voltado para a organização da demanda 

interna e externa, captando e organizando a execução dos serviços demandados 

 

 

Ao Núcleo de Finanças e Suprimentos, segundo o artigo 17º, teria as atribuições: 

 

I - as previstas no inciso I do artigo 10 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril 
de 1970; 
II - por meio da Equipe de Despesa, as previstas no inciso II do artigo 10 do 
Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970; 
III - por meio da Equipe de Suprimentos e Gestão de Contratos: 
a) organizar e manter atualizado o cadastro de fornecedores de materiais e 
serviços; 
b) analisar as solicitações de compras; 
c) preparar e acompanhar os expedientes relativos à compra de materiais 
ou à prestação de serviços; 
d) analisar as propostas de fornecimento de materiais e de prestação de 
serviços; 
e) colaborar na elaboração de minutas de contratos, ordens de serviços e 
documentos similares; 
f) acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento dos contratos, em 
conjunto com as unidades do Centro de Referência do Idoso; 
g) receber, conferir, guardar e distribuir os materiais adquiridos; 
h) realizar balancetes mensais e inventários físicos e financeiros do material 
em estoque; 
i) fixar níveis de estoque mínimo, máximo e ponto de pedido de materiais; 
j) zelar pela conservação dos produtos em estoque; 
l) manter atualizado o controle quantitativo e financeiro dos materiais em 
estoque; 
m) elaborar pedidos de compras para formação ou reposição de estoque. 

 

O Controle Administrativo é atividade importante para a sustentação da estrutura 

interna e para que o Gestor possa fazer uma leitura rápida e apurada da 

performance das equipes de área. Há também a prestação de contas de toda gestão 

através dos modelos demandados pelos Órgãos Públicos de Controle, para os quais 

a Direção do CRI responde, de acordo com a área. Assim, o Controle de Gestão é 

padronizado de acordo com as normas do sistema público, gerando os relatórios 

que são importantes tanto para tomadas de decisão cotidiana e verificação mensal 

pela Direção do CRI, como relatórios consolidados que são enviados aos 

departamentos externos de controle das instituições governamentais.  
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A previsão orçamentária geral do CRI em 2008 era de aproximadamente 1,8 milhões 

de reais. Importante lembrarmos que na gestão pública, diferentemente da empresa 

privada, a folha de pagamento dos servidores não está incluída no orçamento anual, 

pois é de responsabilidade da Central de Recursos Humanos do Estado e da 

Secretaria Estadual da Saúde, ficando, entretanto por conta da Unidade alguns 

custos com os colaboradores, como as despesas com transporte e alimentação, que 

não fazem parte da folha de pagamento. No orçamento anual podem ser elencados 

como principais gastos as compras de medicamentos e de produtos para as áreas 

de enfermagem, odontologia e radiologia. Outros gastos também significativos são 

feitos pela Manutenção e Zeladoria. Uma verba é destinada para despesas gerais, 

miúdas e imprevistas, dispensando o processo formal.  

 

O processo de compras obedece às normas da gestão pública As compras 

regulares são feitas através da bolsa de pregão eletrônico. A licitação é outro meio 

utilizado. A modalidade de fechamento e escolha do fornecedor sempre recai sobre 

a oferta e/ou orçamento do menor valor monetário. Compras de maior vulto, sejam 

em serviços ou produtos, envolvendo investimentos em reformas, aparelhamento de 

áreas e outras necessidades que surjam durante o  ano, não previstas no orçamento 

oficial, são consideradas investimentos especiais ou inovações e exigem liberação 

de verba através da apresentação de um “processo” formal ou de um “projeto”, o 

que muitas vezes inviabiliza o aproveitamento de oportunidades promocionais 

especiais que poderiam ser importantes para suprir alguma demanda interna. Estes 

projetos ou processos exigem certa expertise para sua elaboração e familiaridade 

com os procedimentos para sua construção em diferentes tipos e justificativas, que 

podem envolver a legislação e uma argumentação específica. Normalmente os 

colaboradores já estão envolvidos com suas próprias funções e atividades rotineiras 

o que impede ou provoca demora para a apresentação de pedido de compras que 

ficam sujeitos a este “protocolo”. 

 

A terceirização de serviços, também, obedece aos procedimentos acima e seus 

contratos, com prazos determinados, são controlados e administrados por área 

interna específica.  
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Ao Núcleo de Administração Patrimonial e Atividades Complementares, 

segundo o artigo 18º, caberia: 

 

I - em relação ao Sistema de Administração dos Transportes Internos 
Motorizados, exercer o previsto no artigo 8º do Decreto nº 9.543, de 1º de 
março de 1977; 
II - por meio da Equipe de Administração Patrimonial e Manutenção: 
a) cadastrar, identificar e registrar o material permanente e controlar sua 
movimentação; 
b) cadastrar, mapear e manter a documentação do patrimônio imobiliário; 
c) proceder, periodicamente, ao inventário dos bens móveis constantes do 
cadastro; 
d) adotar medidas necessárias à defesa dos bens móveis e imóveis; 
e) verificar, periodicamente, o estado dos bens móveis, imóveis e 
equipamentos e executar ou solicitar providências para sua manutenção, 
substituição ou baixa patrimonial; 
f) fiscalizar e avaliar, quando a cargo de terceiros, os serviços de 
manutenção de móveis, imóveis, instalações, máquinas e equipamentos; 
g) promover a manutenção e conservação dos sistemas elétricos, 
hidráulicos e de comunicações; 
h) executar serviços de alvenaria, hidráulica, pintura, serralharia, vidraria e 
marcenaria; 
III - por meio da Equipe de Atividades Complementares: 
a) manter em condições de uso o prédio, as instalações e os equipamentos 
do Centro de Referência do Idoso; 
b) manter os ambientes higienizados e desinfetados de acordo com as 
normas técnicas; 
c) zelar pela segurança de pessoas e de material; 
d) atender, orientar e encaminhar o público em geral, controlando o trânsito 
de pessoas e veículos; 
e) exercer as atividades de zeladoria; 
f) administrar as atividades de telefonia e de sonorização interna; 
g) em relação ao Sistema de Administração dos Transportes Internos 
Motorizados, exercer o previsto no artigo 9º do Decreto nº 9.543, de 1º de 
março de 1977. 

 

 

São Atribuições Comuns às unidades do CRI, em suas respectivas áreas de 

atuação, segundo o artigo 19º: 

 

I - promover e ampliar as relações interpessoais e o exercício da cidadania, 
favorecendo a reinserção e a reintegração social dos usuários; 
II - planejar e avaliar recursos humanos, físicos e materiais necessários; 
III - realizar avaliação da assistência e dos serviços prestados aos usuários; 
IV - fiscalizar os serviços prestados por terceiros; 
V - requisitar e controlar o material de consumo; 
VI - contribuir no projeto de incorporação tecnológica; 
VII - elaborar relatórios periódicos. 
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Ouvidoria - atende ao inciso III 

Serviço aberto ao cidadão, no sentido de fornecer orientações, receber denúncias, 

reclamações e sugestões, no que diz respeito ao atendimento dos serviços 

disponibilizados. Além da central telefônica o Núcleo pode ser contatado pelo e-mail: 

cri-npramalho@saude.sp.gov.br ; (Acesso em: 02/06/2008, à Fonte disponível em:    

http://www.cidadao.sp.gov.br/servicos_final.php?cod_servico=303664) 

 

 

Conte-Comigo - atende ao inciso III 

Serviço interno permanente de pesquisa (Anexo H) que avalia a qualidade do 

atendimento e o grau de satisfação do usuário. Difere da Ouvidoria porque não 

espera pela reclamação deste. Visa aperfeiçoar a operação da unidade, através de 

uma busca ativa, por amostragem, das dificuldades de agendamento de consultas, 

exames, encaminhamentos, espaçamento entre agendamentos e/ou demora, falta 

de medicamento, etc.  São extremamente importantes as considerações entre os 

resultados deste trabalho e do realizado na Ouvidoria, para que possam ser 

antecipadas ações que resultem numa redução da insatisfação do usuário. Os 

dados da pesquisa são tratados estatisticamente. A escuta das queixas e elogios 

dos idosos é sempre uma “escuta qualificada” e registrada. 

 

Os dois trabalhos, da Ouvidoria e do Conte-Comigo, elencam as principais 

situações, sob ângulos diferentes e permitem que numa troca de idéias com as 

equipes dos profissionais envolvidos, surjam soluções, ou sejam criados 

procedimentos para resolução de determinadas situações repetitivas.  

 

 

As competências e responsabilidades nos níveis hierárquicos 

 

Conforme nosso entendimento, diagramamos a Figura 22 representativa das 

relações entre os níveis hierárquicos, e os de staff, conforme definidos do artigo 20º 

ao 26º, em que ficaram estabelecidos os níveis de competências nas linhas de 

comando hierárquico entre as diversas áreas, nas interfaces que se formam para 

atendimento interno entre as áreas e das de linha de frente, no atendimento ao 

usuário externo.  
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Especialmente no artigo 26º, estabeleceu-se que as competências coincidentes 

seriam exercidas, preferencialmente, pelas autoridades de menor nível hierárquico. 

 

 
 

 

FIGURA 22 - Estrutura organizacional hierárquica do CRI . (nossa configuração)    

 

Artigo 20 - O Diretor do Centro de Referência do Idoso, além de outras que 
lhe forem conferidas por lei ou decreto, tem as seguintes competências: 
I - gerir, técnica e administrativamente, o Centro de Referência do Idoso, 
promovendo a adoção de medidas para garantir a totalidade e a 
integralidade da prestação de serviços aos seus usuários; 
II - estabelecer instrumentos formais de avaliação contínua e permanente 
da satisfação dos usuários; 
III - propiciar condições para o desenvolvimento de programas para 
estagiários e de outras atividades ligadas à saúde, bem como propor 
medidas e avaliar resultados; 
IV - colaborar com as autoridades sanitárias e epidemiológicas na promoção 
de saúde preventiva e prestação de serviços; 
V - garantir o cumprimento das competências específicas definidas por 
legislação própria; 
VI - expedir normas de funcionamento da unidade; 
VII - criar comissões não permanentes e grupos de trabalho; 
VIII - encaminhar papéis e processos aos órgãos competentes; 
IX - subscrever certidões, declarações ou atestados administrativos; 
X - decidir sobre os pedidos de "vista" de processos; 
XI - em relação à administração de material e patrimônio: 

I - Conselho de 
Representantes 
de Secretarias 
de Estado; 

NÍVEIS HIERÁRQUICOS 
 

II - Conselho 
Técnico-
Administrativo - 
CTA;  

Chefes 
das 

Equipes 
 

Diretores dos 
Núcleos 

 

Diretor 
do 
CRI 

 

III - Comissão de Ética 
Multidisciplinar; 
 
IV - Comissão de 
Ensino e Pesquisa; 
 
V - Comissão de 
Infecção Hospitalar; 
 
VI - Comissão de 
Revisão de Prontuários 
Médicos; 
 
VII - Comissão de 
Qualidade e 
Produtividade; 
 
VIII - Comissão Interna 
de Prevenção de 
Acidentes; 
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a) as previstas no Decreto nº 31.138, de 9 de janeiro de 1990, que lhe forem 
delegadas pelo Titular da Pasta; 
b) autorizar, por ato específico, autoridades subordinadas a requisitarem 
transporte de materiais por conta do Estado; 
c) autorizar a baixa de medicamentos que se deteriorarem, forem 
danificados, tornarem-se obsoletos ou inadequados para uso ou 
consumação. 
 
Artigo 21 - Ao Diretor do Centro de Referência do Idoso e aos Diretores dos 
Núcleos, em suas respectivas áreas de atuação, além de outras 
competências que lhes forem conferidas por lei ou decreto, compete: 
I - encaminhar à autoridade superior o programa de trabalho e as alterações 
que se fizerem necessárias; 
II - orientar e acompanhar as atividades das unidades subordinadas; 
III - determinar o arquivamento de processos e papéis em que inexistam 
providências a tomar ou cujos pedidos careçam de fundamento legal; 
IV - decidir sobre recursos interpostos contra despacho de autoridade 
imediatamente subordinada, desde que não esteja esgotada a instância 
administrativa; 
V - corresponder-se diretamente com autoridades administrativas do mesmo 
nível; 
VI - em relação à administração de material e patrimônio, autorizar a 
transferência de bens móveis de uma para outra unidade subordinada. 
§ 1º - Ao Diretor do Núcleo de Finanças e Suprimentos compete, ainda, 
assinar convites e editais de tomada de preços. 
§ 2º - Ao Diretor do Núcleo de Administração Patrimonial e Atividades 
Complementares compete, ainda, cumpridas as formalidades legais 
vigentes, autorizar a baixa de bens móveis do patrimônio. 
 
Artigo 22 - O Diretor do Centro de Referência do Idoso, os Diretores dos 
Núcleos e os Chefes das Equipes, em suas respectivas áreas de atuação, 
além de outras que lhes forem conferidas por lei ou decreto, têm as 
seguintes competências: 
I - cumprir e fazer cumprir as leis, os decretos, os regulamentos, as 
decisões, os prazos para desenvolvimento dos trabalhos e as ordens das 
autoridades superiores; 
II - transmitir a seus subordinados as diretrizes a serem adotadas no 
desenvolvimento dos trabalhos; 
III - orientar e acompanhar o andamento das atividades; 
IV - dirimir ou providenciar a solução de dúvidas ou divergências que 
surgirem em matéria de serviço; 
V - dar ciência imediata ao superior hierárquico das irregularidades 
administrativas de maior gravidade, mencionando as providências tomadas 
e propondo as que não lhes são afetas; 
VI - manter seus superiores imediatos permanentemente informados sobre 
o andamento das atividades; 
VII - avaliar o desempenho dos subordinados e responder pelos resultados 
alcançados, bem como pela adequação dos custos dos trabalhos 
executados; 
VIII - adotar ou sugerir medidas objetivando o aprimoramento de suas 
áreas, a simplificação de procedimentos e a agilização do processo 
decisório, relativamente a assuntos que tramitem pela unidade; 
IX - manter a regularidade dos serviços, expedindo as necessárias 
determinações ou representando às autoridades superiores; 
X - manter ambiente propício ao desenvolvimento dos trabalhos; 
XI - providenciar a instrução de processos e expedientes que devam ser 
submetidos à consideração superior; 
XII - indicar seus substitutos, obedecidos os requisitos de qualificação 
inerentes ao cargo, função-atividade ou função de serviço público; 
XIII - encaminhar papéis à unidade competente, para autuar e protocolar; 
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XIV - apresentar relatórios sobre os serviços executados pelos 
subordinados; 
XV - praticar todo e qualquer ato ou exercer quaisquer das atribuições ou 
competências das unidades ou dos servidores subordinados; 
XVI - referendar as escalas de serviço; 
XVII - avocar, de modo geral ou em casos especiais, as atribuições ou 
competências das unidades ou dos servidores subordinados; 
XVIII - em relação à administração de material e patrimônio, requisitar 
material permanente ou de consumo. 
Parágrafo único - Ao Chefe da Equipe de Suprimentos e Gestão de 
Contratos compete, ainda, aprovar a relação de materiais a serem mantidos 
em estoque e a de materiais a serem adquiridos. 
 
Artigo 23 - As competências relativas ao Sistema de Administração de 
Pessoal de que trata o Decreto nº 42.815, de 19 de janeiro de 1998, serão 
exercidas na seguinte conformidade: 
I - pelo Diretor do Centro de Referência do Idoso e pelos Diretores dos 
Núcleos, as previstas nos artigos 30, 34 e 35; 
II - pelo Diretor do Núcleo de Recursos Humanos, além das previstas no 
inciso anterior, enquanto dirigente de órgão subsetorial, as do artigo 33; 
III - pelos Chefes das Equipes, as previstas nos artigos 31 e 35. 
 
Artigo 24 - As competências relativas aos Sistemas de Administração 
Financeira e Orçamentária de que trata o Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril 
de 1970, serão exercidas na seguinte conformidade: 
I - pelo Diretor do Centro de Referência do Idoso, enquanto dirigente de 
unidade de despesa, as previstas no artigo 14; 
II - pelo Diretor do Núcleo de Finanças e Suprimentos, as previstas no artigo 
15; 
III - pelo Chefe da Equipe de Despesa, as previstas no artigo 17. 
 
Artigo 25 - As competências relativas ao Sistema de Administração dos 
Transportes Internos Motorizados de que trata o Decreto nº 9.543, de 1º de 
março de 1977, serão exercidas na seguinte conformidade: 
I - pelo Diretor do Centro de Referência do Idoso, enquanto dirigente da 
subfrota, as previstas no artigo 18; 
II - pelo Diretor do Núcleo de Administração Patrimonial e Atividades 
Complementares, enquanto dirigente de órgão detentor, as previstas no 
artigo 20. 

 

No momento o CRI não conta com todos os diretores e chefes de equipe conforme 

identificados nos artigos acima. 

 

 

Classificação das funções de serviço público para efeito de “pró-labore” 

 

Do artigo 27º ao 29º, ficaram estabelecidos os pró-labores de acordo com a 

legislação referenciada para os cargos exclusivos por eles tratados.  

 

Artigo 27 - Para fins de atribuição da gratificação "pro labore" a que se 
refere o artigo 28 da Lei nº 10.168, de 10 de julho de 1968, ficam 
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classificadas as funções de serviço público adiante enumeradas, destinadas 
às unidades do Centro de Referência do Idoso, na seguinte conformidade: 
I - 1 (uma) de Diretor Técnico de Divisão de Saúde, ao Centro; 
II - 5 (cinco) de Diretor Técnico de Serviço de Saúde, sendo: 
a) 1 (uma) ao Núcleo de Assistência à Saúde do Idoso; 
b) 1 (uma) ao Núcleo de Saúde Bucal; 
c) 1 (uma) ao Núcleo de Reabilitação Física e Psicossocial; 
d) 1 (uma) ao Núcleo de Apoio Técnico; 
e) 1 (uma) ao Núcleo de Convivência do Idoso; 
III - 3 (três) de Diretor Técnico de Serviço, sendo: 
a) 1 (uma) ao Núcleo de Informação; 
b) 1 (uma) ao Núcleo de Recursos Humanos; 
c) 1 (uma) ao Núcleo de Finanças e Suprimentos; 
IV - 1 (uma) de Diretor de Serviço, ao  
Núcleo de Administração Patrimonial e Atividades Complementares. 
Parágrafo único - Serão exigidos dos servidores a serem designados para 
as funções de serviço público abaixo discriminadas, retribuídas mediante 
"pro labore", os seguintes requisitos: 
1. de escolaridade ou habilitação legal e de experiência profissional: 
a) para a função de Diretor Técnico de Divisão de Saúde, diploma de nível 
superior ou habilitação legal correspondente para o exercício de atividades 
da área de saúde abrangidas pela Lei Complementar nº 674, de 8 de abril 
de 1992, e experiência profissional de, no mínimo, 3 (três) anos de atuação 
na área da saúde; 
b) para a função de Diretor Técnico de Serviço de Saúde, diploma de nível 
superior ou habilitação legal correspondente e experiência profissional de, 
no mínimo, 2 (dois) anos de atuação na área da saúde; 
c) para a função de Diretor Técnico de Serviço, diploma de nível superior ou 
habilitação legal correspondente e experiência de, no mínimo, 2 (dois) anos 
de atuação profissional; 
d) para a função de Diretor de Serviço, certificado de conclusão de ensino 
médio e experiência de, no mínimo, 2 (dois) anos de atuação profissional; 
2. declaração do servidor designado de que não exerce funções de direção, 
gerência ou administração em entidade que mantenha contrato ou convênio 
com o Sistema Único de Saúde - SUS/SP ou seja por este credenciada. 
 
Artigo 28 - As designações para o exercício de função retribuída mediante 
"pro labore" de que trata este decreto somente poderão ocorrer após as 
seguintes providências: 
I - classificação, nas respectivas unidades, dos cargos de direção de nível 
correspondente existentes no Quadro da Secretaria da Saúde; 
II - efetiva implantação ou funcionamento das unidades. 
Parágrafo único - Ficam dispensados, para efeito desde decreto, os 
procedimentos definidos no Decreto nº 20.940, de 1º de junho de 1983, 
tendo em vista o disposto nos artigos 4º e 27 deste decreto. 
 
Artigo 29 - Para fins de atribuição da gratificação "pro labore" de que trata o 
artigo 11 da Lei Complementar nº 674, de 8 de abril de 1992, com as 
alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 840, de 31 de dezembro 
de 1997, fica caracterizada como específica da classe de Médico 1 (uma) 
função de Assistente Técnico de Saúde II, destinada ao Centro de 
Referência do Idoso. 
Parágrafo único - Será exigido do servidor a ser designado para a função de 
Assistente Técnico de Saúde II, além do diploma de medicina, experiência 
de, no mínimo, 3 (três) anos de atuação na área de saúde. 
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A atuação dos Órgãos Colegiados 

 

Do artigo 30º ao 32º, ficaram estabelecidos os pró-labores de acordo com a 

legislação referenciada para os cargos exclusivos por eles tratados.  

 

CAPÍTULO VIII - Dos Órgãos Colegiados 
 
SEÇÃO I - Do Conselho de Representantes de Secretarias de Estado 
 
Artigo 30 - A composição e as atribuições do Conselho de Representantes 
de Secretarias de Estado, do Centro de Referência do Idoso, serão 
definidas em decreto específico. 
 
SEÇÃO II - Do Conselho Técnico-Administrativo – CTA 
 
Artigo 31 - O Conselho Técnico-Administrativo - CTA tem as seguintes 
atribuições: 
I - opinar sobre os programas de trabalho e os projetos do Centro de 
Referência do Idoso; 
II - opinar sobre as diretrizes de funcionamento do Centro de Referência do 
Idoso; 
III - promover articulação entre as unidades; 
IV - participar dos planos de: 
a) edificações e reformas a serem realizadas; 
b) manutenção e aquisição de materiais, equipamentos, material 
permanente e suprimentos; 
V - emitir parecer sobre proposta orçamentária; 
VI - manifestar-se sobre assuntos que lhe forem submetidos pela direção do 
Centro de Referência do Idoso; 
VII - propor ao Diretor do Centro de Referência do Idoso medidas que julgue 
necessárias ao aperfeiçoamento dos trabalhos; 
VIII - aprovar seu regimento interno. 
 
 
SEÇÃO III - Das Comissões 
 
Artigo 32 - Os membros das Comissões previstas nos incisos III a VIII do 
artigo 3º deste decreto serão designados pelo Diretor do Centro de 
Referência do Idoso, mediante portaria. 
Parágrafo único - As reuniões das Comissões não serão remuneradas, 
sendo, porém, as atividades de seus membros consideradas de serviço 
público relevante. 
 
CAPÍTULO IX - Disposições Finais 
 
Artigo 33 - As atribuições das unidades e as competências das autoridades 
de que trata este decreto serão exercidas na conformidade da legislação 
pertinente, podendo ser disciplinadas mediante resolução do Secretário da 
Saúde. 
 
 
GERALDO ALCKMIN; José da Silva Guedes, Secretário da Saúde; Rubens 
Lara, Secretário-Chefe da Casa Civil; Dalmo Nogueira Filho, Secretário do 
Governo e Gestão Estratégica 
Publicado na Secretaria de Estado do Governo e Gestão Estratégica, 
 aos 31 de maio de 2002. 
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Sistemática de Suporte aos Setores do CRI 

 

A Secretaria da Saúde assume a responsabilidade pelos custos das operações 

previamente instituídas no orçamento anual que é preparado pelos departamentos 

internos competentes, apresentado por sua Direção e aprovado de acordo com os 

moldes ditados pelos organismos de controles públicos externos a instituição.   

 

Durante todo o ano, mês a mês, o serviço administrativo interno cuida das 

distribuições das verbas e as reporta a Direção através dos relatórios oficiais e dos 

relatórios gerados pelo sistema interno de acordo com as solicitações dos gestores 

das áreas e da própria Direção Geral.  

 

 

Sistemática de Atendimento ao Idoso  

 

Duas equipes na linha de frente, trabalhando 6 horas cada, respondem pelo 

funcionamento da Unidade das 7 às 19 horas. Os funcionários das equipes de 

retaguarda trabalham períodos de 8 horas diárias, com horários diferenciados de 

entrada e saída, entre os funcionários de um mesmo setor, sempre que possível, 

com intuito de oferecerem o melhor serviço de retaguarda possível às equipes de 

linha de frente e aos setores com os quais fazem interface. 

 

A Recepção Geral é ligada por porta de intercomunicação à Recepção do 

Atendimento Agendado, facilitando o encaminhamento e comunicação entre os 

setores, para promover um rápido atendimento ao idoso que solicita ser atendido por 

“encaixe”, ou que precisa modificar uma situação prevista para o dia. A Recepção 

Geral acolhe principalmente ao idoso que busca informações, ajuda-o em sua 

necessidade de organização de materiais e documentos, auxilia-o em suas 

necessidades imediatas, encaminhando-o ao destino que lhe convém. Estes 

atendimentos se encontram distribuídos entre os diversos tipos de serviços e 

atividades disponibilizadas tanto no centro de convivência como no centro de 

atendimento às questões de saúde. Fica sob sua responsabilidade a coordenação 

dos funcionários do Conte-Comigo e dos Jovens Acolhedores. 
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A Recepção do Atendimento Agendado trabalha sobre a Agenda do Dia, integrando 

os demais setores internos através de um módulo de sistema informatizado. Os 

idosos com consultas, exames, ou outros serviços agendados e a serem realizados 

naquele mesmo dia são recepcionados diretamente em seu balcão, sem 

necessitarem passar pela Recepção Geral e tem sua presença identificada e 

informada através do sistema informatizado ao(s) setor(es) que o(s) aguarda(m). Em 

seguida são orientados e encaminhados ao(s) setor(es) de destino, sendo sempre 

convidados a utilizarem os elevadores preferencialmente às escadas.  

 

A Tabela 4 demonstra o crescimento no número de atendimentos do CRI na área de 

saúde e na de convivência e lazer. O único período do ano em que a demanda caí é 

no das festas de final de ano.  

 

TABELA 4 – Número de atendimentos realizados pelo CRI desde sua inauguração  

 

 

Atendimentos 

  

Total Ano 

em Saúde 

 

Média Mês 

em Saúde 

 Total Ano em 

Convivência 

+ Oficinas 

Culturais 

Média Mês em 

Convivência  

+ Oficinas 

Culturais 

2001 (nov/dez)  13431   3269  

2002  127513 16477  79843 6653 

2003   145805 12150  86063 7171 

2004   145805 12150  86063 7171 

2005  190858 15904  104781 8731 

2006  198076 16506  108999 9083 

2007 (até ago)  115532 14441  70221 8777 

Fonte: CRI – Núcleo de Informação & Informática – 28/09/2007 

 

A estruturação do CRI foi idealizada e conduzida pela lógica da Gestão 

Departamentalizada, e a Direção foi reorganizando-se de formas diferentes e 

adaptando-se as necessidades do cliente, à medida que os anos garantiam-lhe 

experiência e domínio, com a devida descrição dos serviços prestados por cada 

departamento e/ou área. Há um programa interno distinto que envolve uma conversa 

interdisciplinar entre todas as áreas operacionais, de retaguarda e de linha de frente. 

Além desta troca geral de informações e experiências, os responsáveis pelos 
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departamentos de linha de frente, que se colocam no dia a dia em contato direto 

com os usuários, têm reuniões semanais para (re)direcionar temas resilientes, bem 

como tratar de temas que estatisticamente exigem criação de procedimentos 

facilitadores para sua condução. Nestas reuniões também são trazidas e/ou 

apontadas situações em que a equipe multidisciplinar contribui com idéias e/ou 

soluções para criação de um perfil temático, a ser observado e considerado 

posteriormente para as ações e propostas de cursos de formação ou artigos 

provenientes das questões tratadas e documentadas. 

 

 

Dos Recursos Humanos 

 

Como destacamos na reconstituição história do CRI, suas atividades iniciaram-se 

com a equipe de servidores anteriormente lotada na Unidade que antes ocupava o 

prédio (Tabela 1). Neste tópico verificamos como se processou sua  evolução.  

 

Até a realização do concurso público em 2003, somente 30% do pessoal era 

concursado, após esta data foram incorporados como servidores os 70% 

necessários e todos passaram a fazer parte do quadro de permanentes. (Anexo i) 

 

O CRI contava em agosto de 2008 com mais de 300 funcionários, 7 jovens 

acolhedores, 20 estagiários, 7 aprimorandos, 25 voluntários, junto aos quais se 

desenvolvem atividades contínuas de treinamento e formação.  

 

Do artigo 3º ao 26º, do Decreto 46.794, pudemos verificar como os núcleos, as 

áreas-seções-setores, os serviços e as atribuições de cada um, foram instituídas 

legalmente e as Figuras de 14 a 21 inseridas, em cada tópico abordado, retratam a 

Estrutura do Capital Humano. 

 

 Esclarecemos que na Tabela 5, algumas funções podem não ter o(s) servidor(es) 

quantificado(s) pelo fato da reposição de um servidor necessitar ser performada de 

acordo com as vias regulamentares estabelecidas para o ingresso ao trabalho de um 

servidor público. Quanto aos estagiários, aprimorandos, acolhedores e voluntários 
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são respeitadas as normas vigentes para sua inclusão no quadro, tudo devidamente 

administrado pela área as quais correspondem e orientados pelo RH.  

 

TABELA 5 – Alocação Geral do Capital Humano em agosto de 2008 

Local de Alocação  Em 

Saúde 

Na 

Convivência 

Em 

Outras 

Áreas 

 Total 

Diretoria Técnica  05    05 

       

Núcleos de Serviço T. de Saúde       

     N. Ass. Saúde do Idoso  46    46 

N. Saúde Bucal  51    51 

N. Reabilitação Física 

e Psicossocial 
 25    25 

N. Apoio Técnico  72    72 

N.  Convivência   10   10 

       

Núcleo de Informação    10  10 

Núcleo de RH    10  10 

N. de Finanças e Suprimentos    09  09 

N. Adm Patrimonial e  

Atividades Complementares  
   43  43 

Outros    21  21 

       

2008 – Agosto - TOTAL   199 10 93  302 

       

Estagiários  20     

Aprimorando  7     

Jovem Acolhedor  7     

Voluntários  25     

2008 – Agosto - TOTAL   59     

Fonte: RH do CRI – Mapa de Colaboradores por Cargo/Função e Local de Trabalho – Ago/2008 
(nossa configuração) 
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Há um controle de metas de número de atendimentos que são realizados, apenas 

para determinados profissionais que trabalham nas linhas de frente, equacionado 

pelo sistema informatizado, cujo programa é importante para o desenho da agenda 

de cada profissional, de acordo com o tipo de atendimento e tempos necessários 

para sua execução. Como os pacientes estão todos cadastrados num banco de 

dados, a operação de agendamento oferece um trabalho confiável.  

 

Retomamos agora a questão do capital humano para realização das atividades do 

trabalho, tanto de retaguarda ao processo de operacionalização do CRI enquanto 

instituição, como da sua disponibilidade para atendimento na linha de frente. A 

Tabela 5 nos permite chamar atenção para o que se segue. 

 

Do total de funcionários e colaboradores agregados, assinalamos que no mês de 

agosto o CRI só contou com um número parcial deste número total, porque é 

necessário considerar-se que cada servidor tem direito a 30 dias de férias 

anualmente, fazendo com que este número total de pessoal fique automaticamente 

reduzido em aproximadamente 8,5% por mês. Ainda devem ser deduzidas as faltas 

e alguns afastamentos temporários por motivos diversos. Devemos considerar, 

então, que o CRI só pode contar com um número parcial dos colaboradores 

totalizados na Tabela 5, para realizar suas operações cotidianas. Há ainda um 

número incerto e variável mês a mês relativo as baixas, aos cargos que não sofrem 

reposição, em decorrência tanto da variável anterior como posterior, que são os 

cargos não preenchidos por falta de disponibilidade de servidor concursado, 

representando isto mais uma redução de mão de obra disponível de acordo com o 

padrão de lotação da Unidade. 

 

Em decorrência destes fatores a operação da instituição, como um todo, fica 

prejudicada porque faltam profissionais em número adequado para que o CRI possa 

atender a um número maior de usuários, devendo adequar o atendimento à 

disponibilidade de mão de obra. Mesmo que isto seja considerado para efeito de 

cálculo a fixação de um percentual médio de absenteísmo e escala de férias, em 

decorrência desta defasagem de pessoal e de sua imprevisibilidade, muitas 

consultas ou atendimentos têm um tempo de espera maior do que se desejaria, que 

varia conforme a categoria e, por outro lado, o CRI trabalha abaixo de sua plena 
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capacidade operacional relativamente a espaço físico. Observemos, a título de 

exemplo, que uma sala/cabine de podologia, se não tiver o profissional para 

desempenho da função, não será usada para outro fim. Outro aspecto importante é 

o esforço gerado para que o idoso seja avisado a tempo sobre uma eventual 

impossibilidade de atendimento ou adiamento do mesmo.  

 

 

Considerações Finais do Capítulo II 

 

O CRI é um Equipamento do Saude que acabou priorizando a questão da saúde da 

população que atende. Importante lembrar que devido sua localização é natural que 

seus usuários, pessoas de menor poder aquisitivo, tenham uma grande demanda de 

cuidados clínicos e em saúde, para além das questões de tratamento preventivo x 

curativo. 

 

O Núcleo de Convivência tem grande valor, principalmente em algumas atividades 

de  socialização  para seus usuários regulares, contudo, o município vem ganhando 

cada vez mais novas áreas de atividades recreativas através de diferentes 

movimentos sociais, assim os idosos acabam tendo também outras opções para a 

prática de atividades de convivência fora do enfoque envelhecimento ativo x 

qualidade de vida, que se deu ao CRI em seu projeto de origem.  

 

Outro aspecto que talvez possamos considerar “cultural” e que ainda teremos que 

refletir muito a respeito é quanto ao hábito de se consultar excessivamente as 

especialidades médicas em detrimento ao valor que se poderia dar, tanto à consulta 

de enfermagem como à consulta de um clínico geral e/ ou de um geriatra, cujo 

encaminhamento a um especialista só se faria em caso de verdadeira necessidade. 

O que observamos regularmente é que, por conta própria, o usuário pré-determina a 

necessidade de passar em consulta com determinados especialistas para se sentir 

mais tranquilo quanto a seu estado geral de saúde, como se a saúde integral e 

perfeita fosse obtida a partir da somatória de cuidados garantidos por cada área 

disciplinar e até sem possuírem, muitas vezes, um olhar geriátrico, mesmo o 

profissional fazendo, por excelência, atendimento ao idoso. Por outro lado, é 
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reconhecida a questão de falta de Médico Geriatra e de Gerontólogos para 

atenderem ao crescimento de demanda. 

 

Não poderíamos deixar de mencionar que um grande mérito do CRI é o fato de 

nestes 7 anos ter acumulado experiência focada no segmento etário que atende e 

aos poucos, ter se constituído em um “centro formador”, mesmo que mais 

vagarosamente que o planejado, ou o desejado por seus profissionais, passando a 

ser multiplicador do conhecimento sobre o processo do envelhecimento, junto a 

diversas instituições que a ele acorrem. Ainda que este efeito multiplicador ocorra 

através de experiências pontuais, constituindo-se em módulos educacionais de 

capacitação para profissionais de atenção básica, ou cuidadores institucionais, 

podemos enxergar as sementes que foram lançadas. 

 

Como pudemos verificar neste capítulo, o CRI atendeu, ainda que em momentos 

diferentes, o que determinou o Decreto 46.794. Alguns poucos artigos ou incisos não 

foram atendidos porque com o passar do tempo, deixaram de ser implementáveis 

por motivos vários.  

 

Sua extinção deu-se pelo Decreto 54.193, em abril de 2009. Podemos considerar 

que a experiência desenvolvida no CRI, em mais de 7 anos de atuação, 

transformaram-no em um equipamento “modelo” da Secretaria de Estado da Saúde. 

A legislação, conforme Almeida et al. (2005) se atualiza para acompanhar as 

necessidades de seu ambiente, num tempo diferente da realidade prática da 

instituição. Ao se ler o decreto que o extingue e cria o Instituto Paulista de Geriatria e 

Gerontologia-IPGG, se observa que não houve nenhuma mudança na missão da 

Unidade em que funcionava o CRI e que, o IPGG, se organiza de forma semelhante, 

com  as propostas iniciais do CRI ampliadas e com a devida atualização legal, após 

quase 10 anos de criação do CRI.  
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CAPÍTULO III 
 

 

A Gestão Estratégica em Serviços Públicos 

e o Estudo de Caso do CRI 

 

 

Neste terceiro capítulo apresentamos uma análise das dificuldades com as quais se 

deparam os gestores de Equipamentos do Estado na implementação de estratégias. 

Demonstramos as razões que levam a estas dificuldades. Não só as demandas 

operacionais se sobrepõem ao planejamento estratégico, mas também, o embotam, 

a falta de estrutura organizacional das instituições públicas e a falta de articulação 

entre os diferentes órgãos governamentais aos quais pertencem. 

 

Existem políticas públicas, legislação, disponibilidade de verba, trabalho efetivo dos 

envolvidos, entre outras coisas positivas, então, porquê, um estabelecimento público 

não funciona em sua plenitude, a exemplo do Centro de Referência do Idoso José 

Ermírio de Moraes – CRI Zona Leste? Fundamentamos no estudo de caso do CRI, 

nossa condução de razões para examinar as questões impeditivas da boa 

administração pública e estabelecemos as relações entre o projeto estratégico 

gerador de um Centro de Referência do Idoso e a impossibilidade de alinhamento do 

seu ideário à sua aplicabilidade prática. 

 

 

Reflexão sobre as razões impeditivas para o planejamento 

estratégico vingar no setor público  

 

Como vimos no Capítulo II, desde 1999, “Ano internacional do Idoso”, iniciou-se a 

idealização de um projeto diferenciado e inovador, com duração de 2 anos até a 

criação da instituição CRI, para responder aos movimentos do segmento da terceira 

idade que se encorpava e organizava. Dele nasceria o projeto de constituição de 

uma instituição governamental, na qual se articulariam as diversas Secretarias 
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Governamentais. Neste Centro de Referência do Idoso seria implantado um 

Programa “Modelo” de Ações Integradas de Atenção ao Idoso, fundamentado em 7 

grandes eixos temáticos, pelos quais se distribuem as 39 ações de atenção aos 

idosos, consideradas imprescindíveis. Foi o Centro de Referência do Idoso José 

Ermírio de Moraes – CRI Zona Leste, a instituição governamental física, inaugurada 

em 2001, que congregou todas estas ações do projeto piloto. Como modelo 

dinâmico ele permitiria, num curto tempo, que seu processo de desenvolvimento 

fosse observado, para que, posteriormente, pudesse passar a ser multiplicado de 

modo rápido e seguro em outros locais. 

 

O Capítulo I nos aproximou da conceituação. Verificamos o que ato de administrar 

estrategicamente envolve complexidade, e em se tratando de empresas públicas, o 

poder discricionário é intangível, sendo fundamental o bom trânsito político do 

gestor. A legislação reguladora se multiplica rapidamente, em sua decorrência 

surgem as legislações regulamentadoras, às vezes longa data depois, inundando o 

ambiente da gestão pública e, ainda assim, não são implementadas em tempo hábil, 

na práxis, acompanhando a demanda social ou apoiando eficientemente as políticas 

públicas, que valseiam, a deriva, entre as necessidades sociais emergentes e as 

respostas às situações emergenciais convulsivas. 

 

Nesta exposição de arrazoamentos, apresentados ao longo deste capítulo, os 

porquês do CRI ter se desviado do objetivo estratégico de sua criação, vamos 

destacar apenas os dois grandes desvirtuadores da boa administração pública: a 

problemática da gestão de pessoas e o modesto desenvolvimento nacional de 

formação de rede, que se bem construídos facilitariam a articulação intersetorial 

governamental e as relações com o segundo e terceiro setor. A estes dois grandes 

principais desvirtuadores, nós poderíamos imputar quase que a totalidade dos outros 

motivos secundários, por serem situações deles decorrentes. Para estes motivos 

secundários fazemos apenas um apanhado geral.  
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Gestão de Pessoas – Um dos grandes freios da implementação de estratégias 

 

Almeida et al. (2005) destacam que um dos diferenciais que um administrador deve 

considerar no planejamento estratégico em organizações públicas, quando analisa 

as características do ambiente interno, é o regime de contratação dos funcionários 

públicos, que são chamados de “servidores” por terem que servir à população. 

 

Quando examinamos as questões relativas a gestão de pessoas em empresas 

constatamos que no mundo do trabalho existe uma grande divisão entre os 

colaboradores ativos do setor púbico e do privado. Outros tipos de organizações, 

como as mistas e as do terceiro setor, também fazem sua administração de recursos 

humanos de forma semelhante a destes dois grandes grupos. O contrato de 

trabalho, verbal ou escrito, será condicionado à forma de contratação que o 

empregador utilizar. Normalmente, na compreensão coletiva das formas de 

contratação, uma empresa privada adota o regime celetista e uma instituição pública 

adota o de concurso. Há inúmeras formas de contratação de um trabalhador, todas 

adotadas também pelos dois grupos, porém a idéia geral quando se pensa nesta 

questão, focando-a em um dos dois universos, é a de trabalhador “concursado” ou 

“servidor” para as empresas do governo, ou, para os trabalhadores em geral de 

qualquer outra organização, é a de “empregado”, cuja contratação é regida pela 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), Decreto-Lei 5.452, de 01/05/1943, 

extensiva esta, inclusive, aos empregados de âmbito doméstico. 

 

O CRI, como qualquer organização governamental, admite sua mão de obra por 

concurso público e a administra de acordo com a legislação em vigor.  

 

Decreto 42.815, de 19/01/98, regulador do sistema de administração de pessoal no 

âmbito das Secretarias, da Procuradoria Geral e das Autarquias do Estado de São 

Paulo.  

 

Decreto 51.463, de 01/01/2007, Organiza a Secretaria de Gestão Pública, quanto a 

competência de seus gestores e define que de sua estrutura faz parte o 

Departamento de Recursos Humanos (artigo 7º), composto pelo Centro de Gestão 

de Pessoal, com Núcleo de Registro e Cadastro e pelo  Centro de Desenvolvimento 
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de Recursos Humanos.  As atribuições do mesmo são definidas nos artigos 24º, 30º 

e 31º. 

 

Decreto 51.767, de 19/04/2007, reorganiza a Coordenadoria de Recursos Humanos, 

da Secretaria da Saúde, define as atribuições da Coordenadoria de Recursos 

Humanos do órgão setorial do Sistema de Administração de Pessoal no âmbito da 

Secretaria da Saúde, considerando a necessidade de adequar as práticas de 

educação, desenvolvimento e formação de pessoal da Secretaria da Saúde às 

políticas vigentes do Sistema Único de Saúde (SUS) e que o desenvolvimento dos 

valores humanos e dos conhecimentos funcionais são essenciais à qualidade na 

prestação de serviços à população. 

 

Decreto 52.883, de 24/03/2008, dispõe sobre os órgãos setoriais e subsetoriais do 

Sistema de Administração de Pessoal dos servidores públicos, integrados na 

Secretaria de Gestão Pública, órgão central e nas Secretarias de Estado, na 

Procuradoria Geral do Estado e nas Autarquias, definindo-lhes competências, 

organização e atribuições para o seu pleno exercício. 

 

Há, entretanto, colaboradores atuando através de outros tipos de contratação, a 

exemplo dos estagiários, aprimorandos, voluntários e contratados para prestação de 

serviços que não podem deixar de ser prestados ou executados, mas para os quais 

não há nenhuma disponibilidade de obtê-los através da área de Recursos Humanos 

da Secretaria Estadual da Saúde. 

 

Através do estudo de caso do CRI, confirmamos que a gestão do capital humano é 

um dos dois principais dificultadores da boa administração pública. O responsável 

pelo processo diretivo da organização se defronta com um limite de autoridade 

frente a seus dirigidos que, muitas vezes, o submete a opções de ações que não 

corrigem problemas. Existem situações para as quais não há solução.  

 

Podemos enumerar as principais dificuldades provocadas pela centralização da 

administração de pessoal fora do equipamento público “CRI”: 
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1) Processo seletivo, contratação e demissão dependente de concursos e 

disponibilidade dos aprovados, selecionados pela lista ordenada de notação no 

concurso e não pelas qualidades necessárias para o desempenho da função na 

unidade específica. 

 

2) Demora na disponibilização de um servidor, quando solicitado e espera por 

prazo indeterminado, se a lista de aprovados no último concurso vigente estiver 

esgotada, ou seja, se todos os aprovados já tiverem sido lotados em Unidades. 

Lembramos que um concurso é válido para aprovar cargos diferentes e, após sua 

realização é válido por um determinado período.  

 

3) Definição de cargo e função, dos valores remuneratórios e sua composição são 

estruturados por cargo e pelas definições fixas de suas tarefas e responsabilidades, 

sem considerar as especificidades da Unidade, as dificuldades de acesso, o valor de 

mercado para a função, etc. Também não há como diferenciar a qualidade do 

desempenho entre pessoas que exercem tarefas iguais ou semelhantes, as 

diferenças ficam por conta de tempo de serviço, sistema de pontuação, entre outros, 

que são válidos para todos os servidores. 

 

4) Não há processo de demissão e sim de disponibilização do servidor para o 

departamento que centraliza o controle de disponibilidade de vagas. A pessoa 

permanece no local de trabalho, ativa, até que seja remanejada, passando pelo 

processo burocrático que propicia esta movimentação. Normalmente este processo 

passa a ser utilizado pela gestão apenas para as trocas requeridas e consentidas, 

pois o ato de se indispor com um servidor, pedir sua transferência e substituição, 

pode provocar muita indisposição pessoal entre as partes e contaminar o ambiente 

de trabalho, já que há uma demanda de tempo para que o processo possa correr e o 

servidor continua ativo no exercício de sua função onde estiver lotado oficialmente.  

 

5) A promoção depende dos critérios externos e legais, nunca dos méritos pessoais 

ou das vagas disponíveis ou novas, que poderiam perfeitamente ser preenchidas por 

servidores da própria unidade e com a qualificação ideal.  Quando as promoções 

envolvem benefícios e proventos, maiores dificuldades surgem. É normal que um 

servidor continue a pertencer a nomenclatura do cargo para o qual foi aprovado em 
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concurso e que desempenhe funções diferentes, sem que sua situação possa ser 

regularizada, ficando tudo num acordo verbal entre a pessoa e o gestor responsável. 

 

6) Controle de absenteísmo e ações que promovam a redução do mesmo e da 

troca constante da mão de obra treinada. 

 

7) Há dificuldade para se estabilizar o quadro formando-se uma equipe 

multidisciplinar, bem com em treinar seus participantes para serem multiplicadores 

do desempenho do CRI, servindo de modelo para a instalação de outros 

equipamento de saúde. Um trabalho realizado que chama atenção neste sentido de 

formação de um modelo possível é o do seu Atendimento em Farmácia, que vem 

servindo de modelo de processo para a administração de departamentos 

semelhantes existentes em outras instituições.  

 

8) Desenvolver a motivação pessoal ou da equipe para o trabalho, passa por um 

processo bastante complexo, quando as formas pelas quais podem ser provocada 

nos empregados dos outros setores, através de benefícios diretos ou indiretos, não 

servem para o primeiro setor, já que a valorização do trabalho de cada servidor 

depende mais de sua própria rede de relacionamentos do que de qualidades 

pessoais e onde os argumentos usados para se provocar a motivação são os da 

estabilidade na carreira, as garantias de aposentadoria diferenciada, possibilidade 

de formação cíclica, negociação sobre a tolerância para ausências e 

descumprimento de horário, boa avaliação no acompanhamento de desempenho, 

etc. 

 

9) A segurança, com relação a uma carreira estável e a aposentadoria, também 

são diferenciais no ato de avaliação pessoal do profissional quanto ao valor de 

investir no se ingresso ou não, numa organização pública, através de concurso. 

Inversamente, fatores, para os ingressantes, principalmente, como impossibilidade 

de escolhas do local de trabalho, horários, condescendência com relação a uma 

subordinação a legislação das áreas  de sua atuação e da instabilidade nas relações 

com seus pares, superiores e subordinados, podem ser determinantes para que 

pessoas com perfis mais empreendedores se desinteressem em trabalhar no setor 

público. 
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10) Insegurança, com relação as épocas de mudança de governo, relativas as 

modificações que provocarão na situação dos grupos de trabalho e nos objetivos 

pelos quais estes se empenham, não cooperam para o desenvolvimento do senso 

de pertencimento. 

 

 

Formação de Redes – Um dos grandes problemas na gestão das relações 

intersetoriais e com o meio ambiente externo 

 

É proposta da secretaria de gestão governamental a instituição de serviços públicos 

mais fortes na área da tecnologia da informação e da “conversa” intersecretarial 

pelos meios eletrônicos, de forma a melhorar-lhes a articulação operacional.  

 

Na Trajetória de Idealização e Criação de um Projeto Diferenciado, conforme 

apresentado no Capítulo II, precursor da criação de um Centro de Referencia do 

Idoso, constituído em 2001 como “CRI”, com a finalidade de atender aos idosos em 

três frentes operacionais: serviços prestados em saúde, atividades de convivência e 

disponibilização de serviços das Secretarias do Governo de modo intersecretarial, 

demonstra-se que a proposta do projeto foi estruturada com base numa 

organização, em forma de “rede”, inspirada em modelos internacionais bem 

sucedidos de atendimento integral às necessidades do idoso, visto que o processo 

de envelhecimento demográfico já aconteceu nos países que evoluíram 

sobremaneira na adoção de técnicas para atendimento das pessoas com idade 

superior a 60 anos, oferecendo recursos para diferentes formas de promoção à 

saúde – do suporte clínico ao suporte preventivo e, propiciando também, atividades 

diversificadas em espaço de convivência social.  

 

Conforme vimos no Capítulo II: 

 

Para a unidade protótipo do CRI idealizou-se a possibilidade de um modelo de 

gestão compartilhada entre o Governo e os diversos parceiros prestadores de 

serviços à categoria. Previu-se um espaço físico no edifício do CRI, denominado 

Espaço Integração, para instalação de postos das diversas Secretarias de Estado 
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que orbitariam os eixos temáticos citados. Isto permitiria que pudessem articular e 

interar suas ações entre si, com outros órgãos públicos, entidades sociais e com a 

comunidade local, representada por empresas, escolas, hospitais, associações 

comunitárias entre outras, fomentando-se o empreendedorismo e contribuições do 

“poder local”.  

 

O CRI foi concebido de modo a instituir-se um modelo possível de enredamento de 

uma unidade pública, que deveria tornar-se o maior Centro de Referência de 

Atendimento Integrado ao Idoso, da América Latina e para que isto pudesse ocorrer, 

até o prédio do CRI foi projetado em seus detalhes físicos, para abrigar as áreas de 

saúde, de convivência e de prestação de serviços aos idosos das diversas 

Secretarias, que seriam alocadas no térreo. Esta terceira atividade viria a ser 

descontinuada, logo nos anos iniciais, sendo seu espaço físico destinado a outros 

departamentos. O projeto estratégico inicial previa que, com todas as atividades 

disponibilizadas num mesmo local, seria muito mais fácil a interlocução entre as 

áreas. As maiores dificuldades para realização desta terceira atividade foi a falta de 

possibilidade de se construir uma relação de entendimento entre estas diversas 

Secretarias e do uso dos argumentos necessários para que elas se mobilizassem 

para a construção de um enredamento intersetorial. Aqui se justifica sobremaneira o 

argumento de que um vínculo maior dos objetivos com uma determinada Secretaria 

acaba por determinar que a aplicação de conhecimento que ela detém, 

privilegiadamente, acabe sendo usado para fazer crescer a atividade que melhor 

desempenha. Isto demonstra parcialmente, porque o CRI cresceu e se diferenciou 

no primor de atendimento em saúde e negligenciou o crescimento do setor de 

convivência, não por pré-determinação, mas porque a especialização é cultural nas 

sociedades modernas.  Como na cultura nacional, no desenvolvimento de projetos 

de atendimento das políticas de saúde sempre houve um cunho curativo, muito 

tempo ainda será necessário para que se desenvolva a visão de que cuidar da 

saúde de modo preventivo é a missão da Secretaria de Saúde. Isto é sabido e 

consta das propostas de suas constantes reorganizações, porém na práxis, não 

acontece. 

 

Previa-se, ainda, que o CRI pudesse ser um espaço em que se promovessem 

relações com toda a comunidade que se encontra em seu entorno, estabelecendo-
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se relações de proximidade, cooperação e intercâmbio de conhecimento com as 

organizações do segundo e terceiro setores, bem como com as próprias famílias dos 

usuários, tanto cedendo seu espaço para que isso ocorresse, como promovendo a 

ação “itinerante” de suas equipes no atendimento aos idoso em seu lar, para além 

daqueles com dificuldade de mobilidade ou por este motivo específico. Tudo isso 

aconteceu, mas de modo muito tímido, portanto, os resultados globais obtidos 

servem como referência para uma pesquisa em profundidade e para uma pesquisa-

ação, mas não para serem generalizados a um tipo de atividade modelo, com 

certeza de obtenção dos resultados idealizados e esperados em maior escala, de 

forma a serem transformados em exemplo de formação de redes sociais 

possivelmente concretizáveis. 

 

Como toda organização prestadora de serviços, o CRI necessita que os serviços 

prestados sejam articulados inteligentemente, externamente com a comunidade e a 

sociedade e internamente, entre seus departamentos que atuam tanto na linha de 

frente, como na retaguarda. Necessária se faz a integração perfeita de seus setores 

entre si e destes com o ambiente no qual se insere. O CRI se exercitou 

modestamente no exercício de seu enredamento24, tanto interno como externo. 

Possivelmente isto ocorreu, como consequência da própria transição pela qual 

passa o país, de insuficiência de fornecimento de serviços públicos para a gestão 

das tecnologias da informação, possibilitadores das formas modernas de formação 

de redes sociais e, no que tange a sua adequação ao universo virtual, visto caber ao 

poder público, de acordo com a legislação vigente de proteção aos direitos dos 

idosos, o investimento na constituição e manutenção das redes sociais de apoio e 

suporte formal25 (Anexo J), trabalho que favoreceria as diversas formas a adesão de 

organizações representativas da sociedade civil, do setor empresarial e do próprio 

                                                
24 Tecnicamente a rede deve dispor seus integrantes em comunicação através de Portais Interativos 
interagindo no ciberespaço, permitindo a articulação instantânea e permanente entre eles. Na 
conexão através de redes digitais de serviços integrados, amplitude, abrangência e sinergia do 
enredamento são de grande importância, pois as redes se atravessam, sustentam e complementam, 
a partir de inúmeros pontos diferentes, permitindo um processo claro de percepção ao usuário na 
dimensão virtual, facilitando e favorecendo um trabalho coletivo confiável, rápido, eficaz e definitivo. 
25 É possível dividir as redes sociais de apoio à pessoa idosa em dois grandes grupos, segundo 
Martins (2005) em: Apoio formal –  o grupo que abrange os serviços estatais, de segurança social e 
os  organizados  pelo  poder  local  como:   Serviços  de Apoio Domiciliário, Lares para Idosos, Lares 
para Idosos Dependentes, Centros Dia, Centros de Convivência, Acolhimento Familiar, Colônias de 
Férias e Pacotes de Turismo Específicos, entre outros. E, Apoio informal – é o grupo que abrange o 
apoio das pessoas significativas, ou seja, da família do próprio idoso, dos vizinhos e dos amigos.  
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governo, servindo de exemplo e inspiração no incentivo à mobilização das pessoas 

em torno de questões sociais que afetam o cotidiano dos idosos, num movimento 

comunitário apoiado e/ou retro-alimentado pelo próprio governo.  

 

A Figura 14, apresentada no capítulo II, pode ser usada para representar um 

exemplo possível de construção das inter-relações de enredamento geradas 

internamente numa instituição como o CRI e dela com o meio externo no qual este 

se insere diretamente. Ela pode ser entendida como uma visão macro do 

enredamento, ou seja, através do trabalho em “redes” estabelecido a partir das 

NTICs26 (Novas Tecnologias de Informação e Comunicação) possibilitadoras do 

modo como se estabelece a operacionalização da gestão e dos objetivos 

estabelecidos pela direção. De acordo com Almeida et al. (2005) o planejamento 

estratégico em organizações públicas pode ser feito abrangendo um setor da 

sociedade, uma instituição, um departamento ou até um indivíduo. Como vimos no 

Capítulo I, é na etapa de “Diagnóstico” que se observam e se discutem os aspectos 

internos da organização, seu ambiente, seu campo de atuação, as estratégias 

vigentes e o modo como nelas são representadas as estratégias objetivadas pela 

União, Estado, Município ou então, para Setores, Relações Exteriores, entre outras 

possíveis.  

 

Cabe aqui lembrar, que as redes sociais de apoio constituem-se numa expressão 

macro, nela inserindo-se as redes formais de suporte, como respostas organizadas 

para o atendimento das necessidades dos idosos. Na própria instituição CRI, 

interligando setores ou atividades a abrangência de uma rede em sua interface é 
                                                
26 Chamam-se de NTICs (Novas Tecnologias de Informação e Comunicação) as tecnologias e 
métodos para comunicar surgidas no contexto da Revolução Informacional, "Revolução Telemática" 
ou Terceira Revolução Industrial, desenvolvidas gradativamente desde a segunda metade da década 
de 1970 e, principalmente, nos anos 1990.  A imensa maioria delas se caracteriza por agilizar, 
horizontalizar e tornar menos palpável (fisicamente manipulável) o conteúdo da comunicação, por 
meio da digitalização e da comunicação em redes (mediada ou não por computadores) para a 
captação, transmissão e distribuição das informações (texto, imagem estática, vídeo e som). 
Considera-se que o advento destas novas tecnologias (e a forma como foram utilizadas por governos, 
empresas, indivíduos e setores sociais) possibilitou o surgimento da "sociedade da informação". 
Alguns estudiosos já falam de sociedade do conhecimento para destacar o valor do capital humano 
na sociedade estruturada em redes telemáticas. Acesso em 28/08/2009 à Fonte: 
htttp//www.wickpedia.org  em http://pt.wikipedia.org/wiki/Novas_tecnologias_de_informa).  É então, a 
partir desta conceituação macro, que podemos definir o entendimento de rede de apoio formal, na 
qual se incluem os três setores da economia, trabalhando em parceria ou não, para propiciar as 
condições do necessário suporte ao envelhecimento saudável e por outro lado entender como ele 
acontece através do sistema de redes interconectadas entre si, na era informacional, mediado pelas 
NTICs e em interação. 
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visualizável de forma relativamente clara, o mesmo se passa quanto à suas 

conexões diretas com os diversos parceiros, neste sentido, a Figura 24 é uma 

representação possível forma da forma do enredamento interno e externo do CRI.  

 

Na Figura 23, abaixo, instituímos, em forma de “legenda colorida”, um modo de 

identificar o tipo de relação  que a Figura 24 nos permite visualizar. 

 

ATIVIDADES COLETIVAS 
 

ATIVIDADES INDIVIDUALIZADAS 

Grupo de orientação quanto à saúde 
bucal 

Núcleo de saúde bucal  

Grupo de orientação quanto à 
manutenção e conservação da prótese 

Confecção de prótese dentária 

Prática de atividades intelectuais: 

• Aulas de Artesanatos Diversos 

• Aulas de Musica 
• Aulas de Canto Coral 

• Aulas de Informática 
• Aulas de Alfabetização 
• Culinária 

• Outras 

Consulta médica agendada por 
especialidade: 

• Angiologia 

• Cardiologia 
• Cirurgião Vascular 

• Geriatria 
• Ginecologia 
• Mastologia 

• Oftalmologia, 
• Ortopedia 

• Otorrinolaringologia 
• Urologia 
• Médico Ultrassonografista 

•     Médico Radiologista 

Atividades internas de: 

• Sala de leitura e Biblioteca 

• Salão de Beleza 

Atendimento para coleta e exames 
laboratoriais: 

• Biópsia de lesões odontologia 

• Sangue (específicos) 
• Curva glicêmica 
• Urina 

• Papa Nicolau 
• Cultura de secreção vaginal 

• Mamografia 
• Colposcopia 
• Fezes 

• Audiometria 
• Angiologia 
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• Eletrocardiograma 
• Eco com doppler 

• Vascular  
• USG  
• Vulvoscopia.  

• RX 

Práticas de educação física Consulta de enfermagem geral 

Fisioterapia – orientação a familiares e 
cuidadores de idosos dependentes 

Fisioterapia e reabilitação 

Terapia ocupacional em grupo Terapia ocupacional individual 

Tratamento fonoaudiológico em grupo. Tratamento fonoaudiológico individual 

Atendimento social, familiar e grupal da 
situação do idoso 

Atendimento domiciliar multiprofissional 

Grupo de orientação em nutrição Avaliação nutricional e orientação 

Biblioteca e sala de leitura Pronto atendimento em emergências 

Atividades externas como passeios, 
visitações, caminhadas, etc. 

Fornecimento de medicamentos, 
acompanhamento e orientação 

Relacionamento com outras redes 
para suporte as atividades do CRI 
 

Relacionamento com outras redes 
para atendimento aos idosos não 
cadastrados 

Fornecedores de: 

• Medicamentos; 

• Equipamentos; 
• Materiais 

• Outras compras 
• Manutenção predial 
• Manutenção de equipamentos 

• Outros tipos de serviços 
 

Central de regulação de vagas para 
marcação de exames médicos e 
laboratoriais externos solicitados pelo 
CRI 

Universidades e Escolas Consultas médicas solicitadas por 
especialidade da UBS. 

Relação com familiares Fornecimento de medicamentos 

Relações com o Terceiro Setor Agentes Comunitários de Saúde 

 Secretaria Estadual da Educação para 
atividades culturais e artísticas 

 Secret. Est. da Saúde para ações 
coletivas 

 
FIGURA 23 – Legenda de Funcionamento do CRI para leitura do Desenho das interfaces 
internas e externas representadas na Figura 24 
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RECEPÇÃO/ 
TELEFONIA 
DO CRI 

Prática de 
educação 
física 
diversas 

Central de 
Regulação de 
Vagas do SUS p 
exames médicos,  
laboratoriais e  
hospitalar 

Central de 
Regulação de 
Vagas para 
Assistência a 

Saúde 

Centro de  
Convivência 

Consulta 
Médica 
com 

Especialista 

Coleta e 
Exames 

Laboratoriais 
Vacinação e 
Inalação 

Prática de 
atividades 
intelectuais 

 

Atendimento de 
Enfermagem 

Pronto 
Atendimento a 
Emergências 
 

Atendimento à 
Saúde 

 

Farmácia - 
fornecimento 
orientação e 

acompanhamento 
 

Farmácia - 
fornecimento 

Fisioterapia e 
Reabilitação 

Equipe de 
reabilitação/ 
fisioterapia 
promove 
atividades 
educativas  
de orientação 
a familiares/ 
cuidadores 
de idosos 

dependentes. 
 

Terapia 
ocupacional 
individual 

Terapia 
ocupacional 
em grupo 

Tratamento 
fonoaudiológi

co  
individual 

Tratamento 
fonoaudioló

gico  
em grupo 

Núcleo 
de Saúde 
Bucal 

Prótese 
Dentária 

Avaliação 
Nutricional  
Orientação  

Atendimento 
domiciliar 

multiprofissiona
l . 

Atendimento 
social de casos, 

grupos e 
comunidade. 

Plantão social 
p/orientações 
sociais 

emergentes, bem 
como sobre  
direitos e sobre 
recursos sociais 
da comunidade 
e formas p/ seu 
requerimento 
junto aos órgãos 
competentes. 

Acompanhamento
do caso social. 

Alfabetização 
 

Pratica de 
jogos 

esportivos 
recreativos 

 

Aulas de 
Artesanato de 
vários tipos 
E Culinária 

Baile Semanal 
 

Telecentro 
Acesso à 
Internet 

 

Ouvidoria 
 

Grupos de 
obesidade 

Grupos p 
AVC, pós 
cirúrgico, 
acidentes. 

Podologia 

SUS 
encaminhamento 

Secretaria 
Estadual da 
Educação 

Equipe multi- 
disciplinar 
da saúde 
promove 
formação p/ 
familiares/ 
cuidadores e 
orienta sobre 
riscos físicos 
e da saúde 
diversos. 

Fornecedores de Serv. 
Comerciais  
e Industriais 

Equipe interdisciplinar faz visitas 
domiciliares e promove atividades 
educativas e orientação: (prótese 
dentária – saúde e higiene oral - 
nutrição e alimentação - saúde 
auditiva – oficina de memória ... 

 

Relações com 
Escolas e 

Universidades 

Relação com 
Familiares 

FALTA 
Disponibilização 
 de HOME CARE 
 

Relações 
com o  
3º Setor 

Salão de Beleza 
 

Biblioteca 
 

Oficinas 
culturais da 
Secretaria 
Estadual da 
Educação com 
teatro, cinema, 
canto-coral, 
dança de salão 
e atividades 
artísticas 
diversas 

 

FIGURA 24 – Construção de rede de parcerias através da inteligência coletiva interna com a coletiva social local. 
- (nossa configuração) 
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Outros dificultadores da gestão estratégica pública 

 

Ressaltamos também, outros pontos de dificuldades percebidos na aplicabilidade de 

uma gestão estratégica.  

 

 

Abandono de projetos pela recriação de “novos” projetos 

 

Uma organização governamental é instituída por legislação e pode ser “extinta”, 

ocasionando numa mudança de rumo, ou numa desistência de um investimento no 

processo estratégico, sem que seus gestores e colaboradores possam participar, ou 

sua população de usuários se manifeste. As mudanças dos personagens 

representantes do governo e a necessidade de mostrarem, permanentemente, que 

estão a produzir novas ações públicas, melhorando suas imagens e a de seus 

partidos, interfere na manutenção do planejamento estratégico de longo prazo, como 

no caso do CRI, em que a prestação dos serviços continua e os colaboradores 

permaneceram na Unidade, mas a mídia deixou de falar do CRI e passou a falar 

sobre as ações do IPGG, e deste modo tudo vai se assentando sem conflitos 

perceptíveis, visto que a unidade física governamental não deixou de existir, nem de 

prestar os serviços, apenas se redirecionou com relação a estes na sua 

reorganização. Entretanto, o custo do abandono do projeto idealizado em 1999, e 

constituído em 2001, não aparece frente ao investimento num novo projeto, como o 

autorizado pela Lei 12.222, em meados de 2006 e que vingou pela extinção do CRI, 

em abril de 2009. Novos projetos são apresentados com a ênfase de que estão se 

modernizando e oferecendo muito mais, mas na realidade são os mesmos velhos 

projetos, apenas reproduzidos na forma de uma nova legislação e que ficam mais 

difíceis de serem cobrados em seus resultados, já que são ainda muito “jovens” e 

estão em fase de implementação e ajuste. Evidentemente, a sociedade se 

transforma e é necessário atualizar projetos antigos ou gerar novos, mas o que dá 

honra e tradição a uma empresa do segundo setor e que demonstra sua 

“maturidade” é o “tempo” de sua existência, enquanto que no setor público isto não é 

defendido como um ideal a ser perseguido e apresentado em sua consistência e 

beleza de conquistas e resultados atingidos, apenas, se transforma no 

evidenciamento de suas falhas, em motivos para perseguição aos seus 
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idealizadores e quando possível, num motivo para sua extinção, como se a alteração 

de um “nome” (razão social no setor privado) pudesse apagar a incapacidade de 

gestão dos negócios públicos, que deveriam resultar em benefício para a sociedade, 

sob a ótica do que foi explicitado no Capítulo I. 

 

 

As inter-relações e interdependências 

 

Na estrutura organizacional apresentada no capítulo II, Figura 13, identificamos os 

caminhos das inter-relações que se estabelecem entre os diferentes grupos que 

convivem no espaço físico da instituição e que se reportam tanto as suas 

Secretarias, quanto ao Gestor da unidade CRI, gestor este, que responde pela 

eficiência do trabalho prestado ao seu público alvo, sem ter ascendência direta 

sobre determinados grupos que irão realizá-lo.  

 

Estes conflitos, que podem ser crônicos ou pontuais, têm origens diversas como: 

 

a) Interesse pessoal ou da função, nas relações com os outros colaboradores 

representando outros setores públicos ao qual pertencem. O colaborador pode ter 

duas emergências diferentes, atender a Unidade em que esta servindo e atender o 

prazo de entrega de um trabalho para o órgão em que atua. 

 

b) Dificuldades provenientes das relações com instâncias superiores, que se 

instituíram entre Secretarias, fora dos muros do CRI.  

 

c) Diferenças entre as legislações promulgadas em diferentes épocas e a demanda 

de tempo necessário para que o colaborador se atualize com relação as mesmas, 

pertinentes tanto as de sua própria área como as das demais, com as quais se inter-

relaciona.  

 

d) Desconhecimento das exigências legais da organização das outras Secretarias 

com as quais se relacionam. 
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e) Diferença entre os prazos de apresentação dos trabalhos exigidos pelos órgãos 

externos para o controle de produtividade de seus membros lotados nas unidades e 

o recebimento de dados de outros departamentos. Também o inverso, dificuldades 

para fornecer os dados de sua área nos prazos que os outros necessitam.  

 

f) No franco desenvolvimento de uma consciência de pertencimento aos partidos 

políticos, que se alternam na força e poder que possuem, quando estas se alternam 

para maior ou menor, dependendo da época e das mudanças no quadro dos 

representantes públicos eleitos, nas chaves de coligação e em suas combinações 

possíveis. 

 

g) Entre a força da própria instituição e do segmento em que atuam em relação ao 

universo externo com o qual se inter-relacionam. Positivamente, o segmento da 

Saúde Pública faz parte do das necessidades básicas a serem priorizadas, mas 

também porque tem mais evidência, tem mais burocracia.  

 

Falta, ainda, para os gestores o respaldo de: 

 

a) Um sistema de gestão ERP, disponibilizado on-line e com parametrização 

customizada, para o serviço prestado em cada unidade, permitindo a cada gestor 

leitura rápida e apurada da performance da unidade e de suas equipes por área, 

com ganho importante de tempo na realização eficiente da boa gestão administrativa 

operacional. 

 

b) Uma rede de comunicação com interconexão confiável, para viabilizar o uso 

adequado do cartão SUS. Não existe, ainda, um banco de dados geral e nacional, 

com identificação personalizada pela impressão digital, no atendimento presencial, 

para controle de toda atividade do indivíduo na utilização dos serviços públicos, 

principalmente os da área da saúde, já que este se inicia no nascimento e só 

termina no óbito.  

 

c)  Um sistema eficiente de atendimento pela internet, preferencialmente, ou 

telefônico, permitindo, como no setor bancário, que o próprio usuário seja agente 

parcial de seu atendimento regular.  
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d) Produção ininterrupta e volumosa de comunicação, de longo alcance, mas 

customizada, utilizando-se de todos os canais possíveis aos quais os idosos têm 

acesso. 

 

e) Uma equipe de apoio técnico em estratégia, identificando as possibilidades 

estratégicas e que promovam a autoria de planejamento e de planos a elas 

correspondentes, bem como a geração de novos projetos, com familiaridade para 

sua construção, apresentação aos setores externos correspondentes e obtenção de 

verbas para sua realização no curto prazo, independentemente dos 

comprometimentos do orçamento anual. Falta modos do governo para viabilizar as 

rápidas interações que permitam a liberação de verbas necessárias a estas ações.  

 

f) Avanço na padronização de procedimentos para estabelecimentos de parcerias 

de terceirização de serviços, pela gestão da Unidade, tornando-a mais independente 

e autônoma para esta prática. 

 

 

Considerações Finais do Capítulo III 

 

A institucionalização da administração estratégica na gestão pública continua a ser 

um desafio, sendo necessário organizar as instituições públicas também para o 

desempenho de seu papel estratégico social, não bastando assegurar-lhes apenas 

um primoroso desempenho, como o apresentado no estudo de caso do CRI.   

 

Quando trazida à realidade cotidiana, as ações administrativas nas organizações se 

defrontam com demandas de curto prazo, o que as leva a dar maior atenção as 

ações operacionais e que sobrepujam o planejamento estratégico ajustado e 

reajustado, conforme modelo proposto por Almeida et al. (2005), para realização e 

aprimoramento de seu desempenho no cumprimento de sua missão, no seu sentido 

estratégico. Assim, buscamos neste trabalho, compreender na prática, os motivos 

que desviaram o CRI de seu rumo, já que sua atuação operacional é de excelente 

qualidade e todos seus colaborados estão imbuídos severamente em oferecer um 

serviço ideal a população idosa.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS GERAIS 
 
 
Com a finalização deste trabalho, esperamos ter contribuído para que a memória do 

CRI se perpetue e que as experiências de sua existência se tornem fruto de reflexão 

para projetos governamentais atuais e futuros.  

 

Desejamos ainda, de alguma forma, ter contribuído para uma reflexão sobre a 

imperiosidade da instituição de um pensar estratégico, que mobilize forças para uma 

real promoção de mudanças no desenvolvimento do atendimento integral ao idoso 

brasileiro. Que a construção interdisciplinar da Gerontologia Social, consciente de 

como os densos cenários futuros podem ser quebrantados com ações realizadas no 

agora, possa permitir que ela se lance também sobre as questões da administração 

estratégica das organizações do primeiro e terceiro setor, contribuindo com seus 

saberes e interferindo propositadamente no desenvolvimento do olhar dos gestores 

públicos para as questões do crescimento da população idosa e de atenção integral 

que a mesma requer. 
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ANEXO A – Dados Demográficos 
 
 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE – PNAD (Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios)  
Síntese de Indicadores 2007 - COMENTÁRIOS 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2007/comentari
os2007.pdf   
 
 
 
Composição e mobilidade populacional - Panorama recente 
 
 
A partir dos dados da PNAD 2007 observou-se a manutenção da tendência do 
envelhecimento populacional. Dentre aqueles com 40 anos ou mais de idade, foi observada 
taxa de crescimento positiva - percentual de 4,2% -, enquanto entre a população mais 
jovem, de 0 a 14 anos, houve redução de 0,7% do contingente em comparação com os 
dados de 2006. Esse comportamento foi reproduzido na análise regional, com exceção da 
Região Norte, onde na faixa etária de 0 a 14 anos foi registrado um crescimento de 1,3% 
nesse período. Justamente na Região Norte, foi observada a estrutura etária menos 
envelhecida, 23,7% da população residente tinha 40 anos ou mais; e o contingente de 
pessoas de 0 a 4 anos (1,6 milhão) foi maior do que aquele das pessoas de 60 anos ou 
mais (1 milhão), nessa região. 
 
Foram dos estados da Região Norte os maiores percentuais de pessoas de 0 a 
4 anos, sobretudo em Roraima e Amapá, onde essas participações foram de 10,9%. Já nos 
estados das Regiões Sudeste e Sul estavam as menores participações dessa faixa etária, 
como os casos de Rio de Janeiro (5,7%), São Paulo (6,3%), Santa Catarina (6,1%) e Rio 
Grande do Sul (6,3%). 
 
Apesar de o envelhecimento ocorrer, tanto na estrutura etária dos homens, quanto na das 
mulheres, observou-se que o percentual de mulheres com 40 anos ou mais de idade foi de 
34,7% e de homens, 31,5%. Na faixa etária mais jovem, de 0 a 4 anos, elas respondiam por 
7,0% da população residente, enquanto eles, 7,7%. Logo, ainda que nasçam mais homens, 
as mulheres vivem mais. Em 2007, as mulheres correspondiam a 51,2% da população 
residente e os homens, a 48,8%; respectivamente, 97,2 milhões e 92,6 milhões de pessoas. 
Em relação a 2006 não houve mudança significativa na distribuição por sexo da população 
residente, que era 51,3% de mulheres e 48,7% de homens. 
 
 
 
Evolução temporal - (indicadores de 2004 a 2007 harmonizados com cobertura 
geográfica existente até 2003)  
 
 
Os dados da pesquisa confirmam a transformação da estrutura etária do País. 
Enquanto nos grupos de 0 a 9 anos e de 10 a 17 anos de idade, houve redução da 
participação na população residente, dentre os mais velhos, observou-se crescimento 
nesses últimos 15 anos.  
Nas faixas de 0 a 9 anos e de 10 a 17 anos de idade, a redução foi de 6,2 e 3,3 pontos 
percentuais, respectivamente, entre 1992 e 2007. Já nos grupos de 40 a 59 anos e de 60 
anos ou mais, houve crescimento de 6,1 e 2,7 pontos percentuais, nessa ordem. 
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Dados analisados quanto a situação educacional, taxa de analfabetismo, situação de 
mercado de trabalho não contemplaram na pesquisa a faixa etária de 60 anos ou mais 
por região. Apenas foi observado que: 
 
• As diferenças educacionais por faixa etária na idade adulta é o número médio de anos 

de estudo. Nos grupos de idade mais avançada, esse número era bem menor do que o 
verificado entre as pessoas mais jovens. Este indicador foi 3,9% para aqueles de 60 
anos ou mais, para uma média de até 4 anos de estudo no máximo, enquanto em 
média os jovens entre 20 e 24 anos já atingem mais de 10 anos. 

• Sobre a distribuição da população ocupada no mercado de trabalho global do País, por 
faixa etária, que a população de 60 anos ou mais representava apenas 6,6%. 

 
 
 
Tabela 1 - Distribuição da população residente, em %, por Grandes Regiões segundo o 
sexo e os grupos de idade – PNAD 2007  
Sexo e grupos 
de idade 

Brasil Norte  
 

Nordeste Sudeste Sul Centro- 
Oeste 

Sexo % 
 

100 100 100 100 100 100 

Homens 
 

48,8 49,9 48,8 48,4 48,9 49,6 

Mulheres 51,2 50,1 51,2 51,6 51,1 50,4 
       
Grupos de 

idade 60 anos 
ou mais 

 
10,5 

 
6,7 

 
9,8 

 
11,7 

 
11,4 

 
8,6 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 2007. Acesso em: 15/05/2009 à Fonte: 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2007/comentarios2007.p
df  (nossa configuração) 
 
 
 
Tabela 2 - População residente, em números absolutos (1 000 pessoas), por Grandes 
Regiões, segundo o sexo e os grupos de idade - 2007 PNAD 2007  

Sexo e 
Grupos de idade 

Brasil Norte 
 

Nordeste Sudeste Sul Centro- 
Oeste 

Sexo 
Em nr (000) 

189 820 15 403 52 305 80 845 27 704 13 563 

Grupos de idade 
 60 anos ou mais 

% 

 
10,5 

 
6,7 

 
9,8 

 
11,7 

 
11,4 

 
8,6 

Grupos de idade  
60 anos ou mais 
Em nr (000) 

   9458   

Homens - Em nr (000) 8 839 493 2 297 4 082 1 404 562 
Homens - Em %    43,2   

Mulheres - Em nr (000) 11 116 539 2 848 5 364 1 757 608 
Mulheres - Em %    56,8   

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 2007. Acesso em: 15/05/2009 à Fonte: 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2007/comentarios2007.p
df (nossa configuração) 
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Dados Gerais para Capital Paulista 
 
 
Tabela 3 - População residente, por sexo, segundo os grupos de idade  
Região Metropolitana São Paulo - 2007 
    
Grupos de idade População residente (1 000 pessoas) 

 
Total 

 
Homens 

 
Mulheres 

         Total   20 001   9 531   10 469 
    
0 a 4 anos   1 262    638    624 
      Menos de 1 ano    219    105    114 
      1 a 4 anos   1 042    533    510 
5 a 9 anos   1 592    826    766 
10 a 14 anos   1 692    883    809 
15 a 19 anos   1 664    822    842 
   15 a 17 anos    943    459    483 
   18 ou 19 anos    722    363    359 
20 a 24 anos   1 751    886    865 
25 a 29 anos   1 735    812    924 
30 a 34 anos   1 663    790    873 
35 a 39 anos   1 551    719    833 
40 a 44 anos   1 487    715    772 
45 a 49 anos   1 354    577    777 
50 a 54 anos   1 223    576    646 
55 a 59 anos    892    406    486 
    
60 a 64 anos    648    271    378 
65 a 69 anos    507    209    298 
70 anos ou mais    980    403    577 
TOTAL 60 anos ou 

mais 
2135 883 1253 

% sobre total 10,7 9,3 12,0 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 2007. Dados_Gerais.zip\01gerais - ZIP archive, unpacked size 37.478 
bytes Conteúdo do diretório 
ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_anual/
2007/Volume_Brasil/Regioes_Metropolitanas/Sao_Paulo/ 
(nossa configuração) Acesso em 10/06/2009.  
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ANEXO B – O Terceiro Setor no Brasil 
 
 
 
O terceiro setor possui 12 milhões de pessoas, entre gestores, voluntários, doadores 

e beneficiados de entidades beneficentes, além dos 45 milhões de jovens que vêem 

como sua missão ajudar o terceiro setor. (...) No Brasil no ano de 2000, o dispêndio 

social das 400 maiores entidades foi de R$ 1.971 milhões. Ao todo, elas possuem 

86.894 funcionários, 400.933 voluntários. 

 

De acordo com o Professor Doutor Stephen Kanitz (dados de 2007) as principais são: 

 

Organização Atividade 

Pessoas Físicas 

No mundo inteiro, as empresas contribuem somente com 10% da 
verba filantrópica global, enquanto as pessoas físicas, notadamente 
da classe média, doam os 90% restantes. No Brasil, a nossa classe 
média doa, em média, 23 reais por ano, menos que 28% do total 
das doações. As fundações doam 40%, o governo repassa 26% e o 
resto vem de bingos beneficentes, leilões e eventos. 

Elite Filantrópica 

(...) dos 54 bilionários que o Brasil possui, somente 2 são 
considerados bons parceiros do terceiro setor (Jorge Paulo Lehman 
e a família Ermírio de Moraes). A maioria dos doadores pessoas 
físicas são da classe média. Esta tendência continua na classe 
mais pobre. Quanto mais pobre, maior a porcentagem da renda 
doada como solidariedade. 

Empresas 
Doadoras 

(...) das 500 maiores empresas brasileiras, somente 100 são 
consideradas parceiras do terceiro setor. Das 250 empresas 
multinacionais que têm negócios no Brasil, somente 20 são 
admiradas. A maioria das empresas consideradas parceiras são 
pequenas e médias e são relativamente desconhecidas pelo 
grande público. 

Empresas Juniores 
Sociais 

Nossas universidades pouco fizeram para o social, apesar de 
serem públicas. É raro encontrar um professor universitário 
assessorando uma ONG com seus conhecimentos. Nos últimos 
anos, os alunos criaram Empresas Juniores Sociais, nas quais os 
alunos das escolas de Administração ajudam entidades. Algumas 
das mais atuantes são a FEA-Júnior da USP, a Júnior Pública da 
FGV, e os ex-alunos do MBA da USP. 

Empresas com 
Responsabilidade 
Social 

A Responsabilidade Social, no fundo, é sempre do indivíduo, nunca 
de uma empresa jurídica, nem de um Estado impessoal. (...) 
algumas empresas vão além da sua verdadeira responsabilidade 
principal, que é fazer produtos seguros, acessíveis, produzidos sem 
danos ambientais, e de estimular seus funcionários a serem mais 
responsáveis. O Instituto Ethos - organização sem fins lucrativos 
criado para promover a responsabilidade social nas empresas - foi 
um dos pioneiros nesta área. 
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Organização Atividade 

Fundos 
Comunitários 

(...) Em vez de cada empresa doar para uma entidade, todas as 
empresas doam para um Fundo Comunitário, sendo que os 
empresários avaliam, estabelecem prioridades, e administram 
efetivamente a distribuição do dinheiro. Um dos poucos fundos 
existente no Brasil, com resultados comprovados, é a FEAC, de 
Campinas. 

Fundações 

São as instituições que financiam o terceiro setor, fazendo doações 
às entidades beneficentes. No Brasil, temos também as fundações 
mistas que doam para terceiros e ao mesmo tempo executam 
projetos próprios. (...)Devido à inflação, sequestros de dinheiro e 
congelamentos, a maioria de nossas fundações não tem fundos. 
Vivem de doações anuais das empresas que as constituíram. Em 
épocas de recessão, estas doações minguam, justamente quando 
os problemas sociais aumentam. O conceito de fundação é, 
justamente, o de acumular fundos nos anos bons para poder usá-
los nos anos ruins. A Fundação Bradesco é um dos raros exemplos 
de fundação com fundos. 

ONGs - 
Organizações Não 
Governamentais 

Nem toda entidade beneficente ajuda prestando serviços a pessoas 
diretamente. Uma ONG que defenda os direitos da mulher, fazendo 
pressão sobre nossos deputados, está ajudando indiretamente 
todas as mulheres (...) são organizações que lutam por uma causa 
(...) são muito poderosas politicamente. 

Entidades 
Beneficentes 

São as operadoras de fato, (...) as que enfim fazem tudo. São 
publicados números que vão desde 14.000 a 220.000 entidades 
existentes no Brasil, o que inclui escolas, associações de bairro e 
clubes sociais. (...) as 400 Maiores Entidades representaram, 
praticamente, 90% da atividade do setor em 2001. 

Entidades Sem Fins 
Lucrativos 

(...), muitas entidades sem fins lucrativos são, na realidade, 
lucrativas ou atendem os interesses dos próprios usuários. Um 
clube esportivo, por exemplo (...) Muitas escolas, universidades e 
hospitais eram no passado, sem fins lucrativos, somente no nome. 
Por isto, estes números chegam a 220.000. O importante é 
diferenciar uma associação de bairro ou um clube que ajuda os 
próprios associados de uma entidade beneficente, que ajuda os 
carentes do bairro. 

Imprensa 

Até 1995, a pouca cobertura que a Imprensa fazia sobre o terceiro 
setor era, normalmente, negativa. Com a descoberta de que a 
maioria das entidades é séria e, portanto, faz bom trabalhos, este 
setor ganhou respeitabilidade. Com isso, quadruplicou a 
centimetragem de notícias sobre o terceiro setor. A missão agora é 
transformar este novo interesse em cobertura constante. 

 
Fonte: www.kanitz.com.br - Acesso em: 02/06/2008. (nossa configuração) 
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ANEXO C - Decreto nº 46.206 
 
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/index.htm – acesso em 16/05/2008 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
 

 Decreto nº 46.206, de 23 de outubro de 2001 
 

Cria o Centro de Referência do Idoso, extingue o Centro de Saúde I "Dr. Zacarias Colaço Filho", de 
São Miguel Paulista e dá providências correlatas. 
 

GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições 
legais, 

 
Considerando que em 1999, "Ano Internacional do Idoso", este Governo iniciou projeto 
visando a integração das atividades relacionadas ao idoso, desenvolvidas por diferentes 
Secretarias de Estado;  

Considerando que diante de reivindicação de serviços de saúde à população idosa da região 
de São Miguel Paulista, decidiu-se pela instalação de um Centro de Referência do Idoso no 
edifício onde funcionava o Centro de Saúde I "Dr. Zacarias Colaço Filho"; e  

Considerando a absorção da demanda e dos serviços prestados pelo referido Centro de 
Saúde, sem prejuízo aos usuários, pelas unidades próximas, quais sejam, as Unidades 
Básicas de Saúde "Sítio da Casa Pintada" e "Burgo Paulista", os Centros de Saúde I "Jardim 
Três Marias" e "Itaim Paulista" e o Centro de Saúde II "Jardim das Camélias",  

Decreta:  

Artigo 1º - Fica criado, na Secretaria da Saúde, diretamente subordinado ao Coordenador de 
Saúde da Coordenadoria de Saúde da Região Metropolitana da Grande São Paulo, o Centro 
de Referência do Idoso, em São Miguel Paulista.  

Parágrafo único - O Centro de Referência do Idoso é unidade com nível de Divisão Técnica 
de Saúde.  

Artigo 2º - O Centro de Referência do Idoso tem por finalidades:  

I - promover ações integradas para o envelhecimento saudável do idoso, resgatando sua 
identidade e fortalecendo seu papel social, a serem desenvolvidas por diferentes órgãos da 
Administração Pública, por organismos privados e de iniciativa comunitária;  

II - prestar assistência à saúde e reabilitação da capacidade funcional comprometida do 
idoso;  

III - promover condições de habitabilidade aos idosos, bem como a acessibilidade aos 
transportes, edifícios e vias públicas;  
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IV - estimular e apoiar os idosos no exercício de seus direitos;  

V - potencializar as ações de atendimento à população idosa em situações de risco e 
exclusão social;  

VI - disseminar valores e atividades positivas face ao envelhecimento do idoso;  

VII - concentrar e disponibilizar dados e informações sobre questões de atendimento ao 
idoso;  

VIII - promover programas de capacitação em geriatria e gerontologia, reciclando recursos 
humanos da rede de serviços das Secretarias de Estado e demais entidades envolvidas.  

Artigo 3º - O Diretor do Centro de Referência do Idoso tem, em sua área de atuação, as 
seguintes competências:  

I - as previstas no inciso I do artigo 30, nas alíneas "a" e "c" do inciso I do artigo 43 e nos 
incisos I e III do artigo 44, todos do Decreto n.º 40.082, de 15 de maio de 1995;  

II - em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, as previstas nos artigos 30, 34 e 35 
do Decreto n.º 42.815, de 19 de janeiro de 1998.  

(*)Revogado pelo Decreto nº 46.794, de 31 de maio de 2002  

Artigo 4º - Fica transferido para o Centro de Referência do Idoso o padrão de lotação do 
Centro de Saúde I "Dr. Zacarias Colaço Filho", de São Miguel Paulista, estabelecido pelo 
Subanexo 1 do Anexo III do Decreto nº 41.316, de 13 de novembro de 1996.  

Artigo 5º - Fica extinto o Centro de Saúde I – "Dr. Zacarias Colaço Filho", de São Miguel 
Paulista, da Direção Regional de Saúde I, da Capital, de que trata o Decreto n.º 40.083, de 
15 de maio de 1995.  

Artigo 6º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Palácio dos Bandeirantes, em 23 de outubro de 2001  

GERALDO ALCKMIN 
Publicado em: 24/10/2001 
Atualizado em: 25/06/2003 17:26 
 
LEGENDA  
Texto em preto  
Texto tachado em preto  
Asterisco (*) 
Texto em azul 
Texto em verde 
Texto em vermelho 

Redação original  
Redação anterior  
Houve Modificação  
Redação dos dispositivos alterados  
Redação dos dispositivos revogados  
Redação dos dispositivos incluídos 
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ANEXO D - Decreto nº 46.794 
 
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/index.htm – acesso em 16/05/2008 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 Decreto nº 46.794, de 31 de maio de 2002 
 
Organiza o Centro de Referência do Idoso, em São Miguel Paulista e dá providências correlatas 
 

GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições 
legais, 

 
Decreta: 

 
CAPÍTULO I 

Disposições Preliminares 
 
Artigo 1º - O Centro de Referência do Idoso, em São Miguel Paulista, criado na Secretaria da 
Saúde pelo Decreto nº 46.206, de 23 de outubro de 2001 , diretamente subordinado ao 
Coordenador de Saúde da Coordenadoria de Saúde da Região Metropolitana da Grande São 
Paulo, fica organizado nos termos deste decreto.  

Parágrafo único - O Centro de Referência do Idoso é unidade com nível de Divisão Técnica 
de Saúde.  

Artigo 2º - O Centro de Referência do Idoso tem por finalidades:  

I - promover ações integradas para o envelhecimento saudável do idoso, resgatando sua 
identidade e fortalecendo seu papel social, a serem desenvolvidas por diferentes órgãos da 
Administração Pública, por organismos privados e de iniciativa comunitária;  

II - prestar assistência à saúde e reabilitação da capacidade funcional comprometida do idoso; 

III - promover condições de habitabilidade aos idosos, bem como a acessibilidade aos 
transportes, edifícios e vias públicas;  

IV - estimular e apoiar os idosos no exercício de seus direitos;  

V - potencializar as ações de atendimento à população idosa em situações de risco e 
exclusão social;  

VI - disseminar valores e atividades positivas face ao envelhecimento do idoso;  

VII - concentrar e disponibilizar dados e informações sobre questões de atendimento ao 
idoso;  

VIII - promover programas de capacitação em geriatria e gerontologia, reciclando recursos 
humanos da rede de serviços das Secretarias de Estado e demais entidades envolvidas. 
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CAPÍTULO II 
Da Estrutura 

 
Artigo 3º - O Centro de Referência do Idoso tem a seguinte estrutura:  

I - Conselho de Representantes de Secretarias de Estado;  

II - Conselho Técnico-Administrativo - CTA;  

III - Comissão de Ética Multidisciplinar;  

IV - Comissão de Ensino e Pesquisa;  

V - Comissão de Infecção Hospitalar;  

VI - Comissão de Revisão de Prontuários Médicos;  

VII - Comissão de Qualidade e Produtividade;  

VIII - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes;  

IX - Assistência Técnica;  

X - Equipe de Apoio Administrativo;  

XI - Núcleo de Assistência à Saúde do Idoso;  

XII - Núcleo de Saúde Bucal;  

XIII - Núcleo de Reabilitação Física e Psicossocial, com Equipe de Atividades Externas;  

XIV - Núcleo de Apoio Técnico;  

XV - Núcleo de Convivência do Idoso, com Equipe de Atividades Internas;  

XVI - Núcleo de Informação;  

XVII - Núcleo de Recursos Humanos, com:  

a) Equipe de Seleção e Desenvolvimento de Recursos Humanos;  

b) Equipe de Cadastro e Expediente de Pessoal;  

XVIII - Núcleo de Finanças e Suprimentos, com:  

a) Equipe de Despesa;  

b) Equipe de Suprimentos e Gestão de Contratos;  

XIX - Núcleo de Administração Patrimonial e Atividades Complementares, com:  

a) Equipe de Administração Patrimonial e Manutenção;  
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b) Equipe de Atividades Complementares.  

Parágrafo único - A Assistência Técnica não se caracteriza como unidade administrativa. 

 
CAPÍTULO III 

Dos Níveis Hierárquicos 
 
Artigo 4º - As unidades do Centro de Referência do Idoso têm os seguintes níveis 
hierárquicos:  

I - de Serviço Técnico de Saúde:  

a) o Núcleo de Assistência à Saúde do Idoso;  

b) o Núcleo de Saúde Bucal;  

c) o Núcleo de Reabilitação Física e Psicossocial;  

d) o Núcleo de Apoio Técnico;  

e) o Núcleo de Convivência do Idoso;  

II - de Serviço Técnico:  

a) o Núcleo de Informação;  

b) o Núcleo de Recursos Humanos;  

c) o Núcleo de Finanças e Suprimentos;  

III - de Serviço, o Núcleo de Administração Patrimonial e Atividades Complementares;  

IV - de Seção Técnica de Saúde:  

a) a Equipe de Atividades Externas;  

b) a Equipe de Atividades Internas;  

V - de Seção Técnica, a Equipe de Seleção e Desenvolvimento de Recursos Humanos;  

VI - de Seção:  

a) a Equipe de Apoio Administrativo;  

b) a Equipe de Cadastro e Expediente de Pessoal;  

c) a Equipe de Despesa;  

d) a Equipe de Suprimentos e Gestão de Contratos;  

e) a Equipe de Administração Patrimonial e Manutenção;  

f) a Equipe de Atividades Complementares. 
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CAPÍTULO IV 

Dos Órgãos dos Sistemas de Administração Geral 
 
Artigo 5º - O Núcleo de Recursos Humanos é órgão subsetorial do Sistema de Administração 
de Pessoal.  

Artigo 6º - O Núcleo de Finanças e Suprimentos é órgão subsetorial dos Sistemas de 
Administração Financeira e Orçamentária.  

Artigo 7º - O Núcleo de Administração Patrimonial e Atividades Complementares é órgão 
subsetorial e detentor do Sistema de Administração dos Transportes Internos Motorizados.  

 
CAPÍTULO V 
Das Atribuições 

SEÇÃO I 
Da Assistência Técnica 

 
Artigo 8º - A Assistência Técnica tem as seguintes atribuições:  

I - assistir o dirigente do Centro de Referência do Idoso no desempenho de suas atribuições;  

II - colaborar no planejamento e desenvolvimento das atividades;  

III - elaborar e implantar sistemas de acompanhamento e controle das atividades;  

IV - participar do desenvolvimento de projetos;  

V - efetuar contatos para a captação de recursos e parcerias junto a entidades, empresas 
particulares e governamentais;  

VI - produzir informações gerenciais para subsidiar as decisões do dirigente da unidade;  

VII - promover a integração entre as atividades e os projetos;  

VIII - propor a elaboração de normas e manuais de procedimentos, bem como orientar as 
unidades na sua implantação e execução;  

IX - controlar e acompanhar as atividades relativas a convênios, contratos, acordos e ajustes;  

X - realizar estudos, elaborar relatórios e emitir pareceres sobre assuntos relativos a sua área 
de atuação;  

XI - na área de ouvidoria:  

a) receber, analisar e encaminhar reivindicações e sugestões de usuários;  

b) acompanhar o desenvolvimento das soluções adotadas para cada caso;  

c) comunicar ao usuário interessado o andamento das reivindicações e das sugestões 
recebidas;  

d) divulgar, periodicamente, notícias sobre a adoção de medidas decorrentes dos trabalhos 
realizados. 
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SEÇÃO II 

Da Equipe de Apoio Administrativo 
 
Artigo 9º - A Equipe de Apoio Administrativo tem as seguintes atribuições:  

I - editar boletins informativos e divulgar eventos e matérias de interesse do Centro de 
Referência do Idoso;  

II - preparar dados para apuração de custos;  

III - recolher e encaminhar ao Núcleo de Recursos Humanos registros sobre frequência e 
férias dos servidores;  

IV - preparar escalas de serviços;  

V - comunicar ao Núcleo de Recursos Humanos a movimentação do pessoal;  

VI - controlar as atividades de reprografia;  

VII - administrar a confecção de impressos;  

VIII - receber, registrar, classificar, autuar, distribuir e expedir papéis e processos;  

IX - preparar o expediente das unidades;  

X - arquivar papéis e processos;  

XI - acompanhar e prestar informações sobre o andamento de papéis e processos;  

XII - organizar e viabilizar os serviços de malote e distribuir as correspondências;  

XIII - desenvolver outras atividades que se caracterizem como de apoio administrativo.  

Parágrafo único - A Equipe de Apoio Administrativo presta serviços ao Conselho de 
Representantes de Secretarias de Estado, ao Conselho Técnico-Administrativo - CTA, às 
Comissões, à Assistência Técnica e às unidades previstas nos incisos XI a XVI do artigo 3º 
deste decreto. 

 
SEÇÃO III 

Do Núcleo de Assistência à Saúde do Idoso 
 
Artigo 10 - O Núcleo de Assistência à Saúde do Idoso tem as seguintes atribuições:  

I - promover a assistência integral em clínica médica e cirúrgica, realizando os procedimentos 
propedêuticos e terapêuticos específicos e o atendimento especializado, de natureza 
ambulatorial, aos pacientes do Centro de Referência do Idoso e dos serviços de saúde 
referenciados;  

II - realizar procedimentos cirúrgicos de natureza ambulatorial de baixa complexidade;  

III - agendar consultas ambulatoriais e procedimentos de diagnóstico e terapêuticos;  

IV - promover a integração entre as atividades clínico-cirúrgicas e as de procedimentos de 
diagnóstico e terapêuticos, por meio de estudos de caso, trabalhos de grupo ou pesquisas em 
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serviço, propiciando otimização dos recursos, educação continuada dos profissionais e 
resolutividade da assistência à saúde dos pacientes do Centro de Referência do Idoso;  

V - elaborar relatórios periódicos para embasar o processo de avaliação do Centro de 
Referência do Idoso;  

VI - participar do processo de avaliação das atividades desenvolvidas no Centro de 
Referência do Idoso;  

VII - providenciar ou proceder a esterilização dos materiais utilizados no Centro de Referência 
do Idoso;  

VIII - promover a vacinação de rotina dos idosos e participar de campanhas de vacinação 
orientadas por órgãos públicos das esferas federal, estadual ou municipal;  

IX - organizar e operacionalizar ações de promoção à saúde e prevenção à doença com 
vistas ao envelhecimento saudável;  

X - implantar estágios ambulatoriais nas especialidades médicas desenvolvidas pelo Centro 
de Referência do Idoso. 

 
SEÇÃO IV 

Do Núcleo de Saúde Bucal 
 
Artigo 11- O Núcleo de Saúde Bucal tem as seguintes atribuições:  

I - promover ações de reabilitação protética, com fornecimento de prótese total inferior e 
superior, confeccionadas nas instalações do Centro de Referência do Idoso;  

II - promover ações articuladas com a rede básica, centros de referência e organizações de 
prevenção e diagnóstico de câncer bucal, que integrem um sistema de prevenção, 
diagnóstico precoce, tratamento e controle de doenças dos tecidos moles e duros da 
cavidade bucal;  

III - realizar tratamento endodôntico;  

IV - promover ações de periodontia e cirurgia oral menor;  

V - prestar atendimento básico para usuários do Centro de Referência do Idoso ou para 
pacientes encaminhados por serviços de saúde;  

VI - realizar atividades educativas relacionadas à saúde bucal, em grupo ou individuais, no 
Centro de Referência do Idoso, bem como em domicílios, asilos, casas comunitárias, clubes 
de terceira idade e outros;  

VII - capacitar cuidadores para acompanhamento da higiene oral de pacientes 
semidependentes ou totalmente dependentes;  

VIII - realizar, por meio da supervisão periódica dos cuidadores, procedimentos odontológicos 
passíveis de serem executados sem equipamentos ou com equipamento móvel apropriado, 
com atendimento domiciliar aos pacientes que necessitarem. 

 
SEÇÃO V 

Do Núcleo de Reabilitação Física e Psicossocial 
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Artigo 12 - O Núcleo de Reabilitação Física e Psicossocial tem as seguintes atribuições:  

I - promover ações de atenção integral à saúde do idoso na área de reabilitação física e 
psicossocial, para obtenção de uma melhor qualidade de vida e um envelhecimento saudável; 

II - promover o autoconhecimento do idoso, propiciando percepção de suas limitações e 
exploração de seu potencial, por meio de atividades terapêuticas, estimulando sua autonomia 
e independência, proporcionando a reorganização de seu cotidiano, inclusive cuidados 
pessoais, afazeres domésticos, relações interpessoais, religiosidade e lazer;  

III - prevenir e reabilitar as funções anatômicas, preservando o máximo possível de sua 
funcionalidade, por meio da utilização de meios físicos, de movimento e de reeducação 
global;  

IV - prevenir, diagnosticar e tratar distúrbios da linguagem, comunicação do sistema sensório-
motor oral, visando a manutenção ou resgate da capacidade expressiva e de relação do 
indivíduo com outras pessoas, bem como de funções vitais para sua sobrevivência;  

V - avaliar o estado nutricional e hábitos alimentares do idoso, visando a orientação da prática 
de uma alimentação saudável na prevenção e no controle de doenças e na qualidade de vida; 

VI - diminuir o sofrimento mental do idoso, por meio de atividades terapêuticas, com enfoque 
no trabalho individual e grupal;  

VII - propiciar, por meio de atividades reflexivas e educativas, a reavaliação do projeto de vida 
e do significado do envelhecimento, tanto para o idoso quanto para a comunidade;  

VIII - inserir o idoso na comunidade, promovendo ações de inclusão e ampliação das redes 
sociais;  

IX - analisar o contexto social e familiar do idoso, atuando na sua reintegração e reinserção 
social;  

X - capacitar agentes multiplicadores para desenvolver cuidados especiais com o idoso, 
colaborando na manutenção das atividades vitais, ajudando na superação das limitações 
existentes e na reinserção do indivíduo, evitando ou reduzindo seu isolamento social;  

XI - promover a integração dos recursos do Centro de Referência do Idoso com outros da 
comunidade, otimizando as ações de promoção da saúde, prevenção de doenças, cura e 
reabilitação física e psicossocial do idoso;  

XII - por meio da Equipe de Atividades Externas:  

a) contribuir para uma melhor qualidade de vida aos idosos acamados ou impossibilitados de 
se locomoverem aos serviços de saúde;  

b) acolher a demanda por atendimento domiciliar;  

c) garantir, por intermédio de equipe multiprofissional, assistência integral e terapêutica ao 
idoso, disponibilizando recursos materiais adequados às suas necessidades e garantindo 
suporte aos doentes e à sua família;  

d) identificar as demandas e avaliar as condições dos idosos nos domicílios, diagnosticando 
as reais necessidades de atendimento e indicando os recursos terapêuticos adequados;  

e) providenciar, quando for o caso, o encaminhamento do idoso para serviços de saúde de 
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atenção primária, secundária e terciária;  

f) facilitar, quando necessária, a locomoção do idoso acamado ao Centro;  

g) providenciar e controlar a distribuição de equipamentos para empréstimo aos idosos, 
visando facilitar o desempenho de suas atividades diárias;  

h) avaliar, periodicamente, o programa de atenção domiciliar;  

i) monitorar o acompanhamento do tratamento ao qual foi submetido o idoso, mesmo em 
instâncias fora do Centro de Referência do Idoso;  

j) elaborar relatórios de óbitos de pacientes, de acordo com os critérios estabelecidos pelo 
Centro de Referência do Idoso;  

l) articular ações entre o Centro de Referência do Idoso e demais recursos assistenciais 
oferecidos pela comunidade, visando sua melhor integração e favorecendo a assistência e a 
promoção de saúde aos idosos. 

 
SEÇÃO VI 

Do Núcleo de Apoio Técnico 
 
Artigo 13 - O Núcleo de Apoio Técnico tem as seguintes atribuições:  

I - promover procedimentos de diagnóstico e terapêuticos em pacientes do Centro de 
Referência do Idoso ou a ele encaminhados;  

II - elaborar laudos técnicos para pacientes referenciados ou cadastrados no Centro de 
Referência do Idoso;  

III - proceder a realização de coleta, recebimento e encaminhamento de materiais, para a 
elaboração de exames nas áreas de análises clínicas, microbiologia e imunossorologia;  

IV - garantir contra-referência e responsabilizar-se pelo acompanhamento do paciente, 
quando o diagnóstico indicar necessidade de atos complementares, como cirurgias ou outros 
de maior complexidade;  

V - propor atualização de métodos de diagnose, por meio de treinamento e reciclagem de 
pessoal ou aquisição de equipamentos mais modernos;  

VI - garantir a qualidade dos procedimentos de diagnóstico realizados no Centro de 
Referência do Idoso e responsabilizar-se pelas informações dos mesmos;  

VII - promover a integração dos procedimentos de diagnóstico e terapêuticos com os clínicos, 
buscando coerência metodológica entre suspeita clínica, diagnóstico de apoio técnico e 
conduta terapêutica. 

 
SEÇÃO VII 

Do Núcleo de Convivência do Idoso 
 
Artigo 14 - O Núcleo de Convivência do Idoso tem as seguintes atribuições:  

I - propiciar atenção integrada de promoção do envelhecimento saudável e de qualidade de 
vida para a população idosa, fornecendo-lhe condições básicas para o exercício pleno da 
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cidadania;  

II - estabelecer parcerias com instituições de ensino e pesquisa que visem a melhorias para o 
bem-estar do idoso;  

III - por meio da Equipe de Atividades Internas:  

a) promover cursos de capacitação, preparando profissionais, cuidadores formais e informais, 
para o trabalho com idosos;  

b) promover, em articulação com o Núcleo de Recursos Humanos do Centro de Referência do 
Idoso, ações de treinamento e desenvolvimento, visando ao aprimoramento técnico dos 
profissionais que atuam na unidade;  

c) fomentar atividades culturais e artísticas para o desenvolvimento da auto-estima e melhoria 
da qualidade de vida;  

d) promover intercâmbio de gerações para troca de experiências, incentivando a convivência 
e buscando a diminuição do grau de discriminação ao idoso;  

e) promover passeios turísticos, trabalhos em grupo, leituras, jogos diversos e outros eventos 
que propiciem aos idosos motivação para a vida;  

f) promover e estimular a participação em atividades educativas e vivenciais para uma melhor 
integração do idoso à sua comunidade;  

g) elaborar e apoiar o desenvolvimento de projetos que visem resgatar o patrimônio cultural 
das diversas gerações;  

h) receber, registrar, classificar e catalogar livros, periódicos, folhetos e outras publicações, 
segundo o interesse da população a ser atendida;  

i) organizar e manter atualizado o acervo;  

j) organizar bibliografias especiais e orientar leitores;  

l) reunir, classificar e conservar a documentação de trabalhos realizados pelo Centro de 
Referência do Idoso e de outros relacionados com sua área de atuação;  

m) manter intercâmbio com bibliotecas ou órgãos de documentação;  

n) receber sugestões para aquisição de livros e materiais similares;  

o) elaborar e manter atualizado o cadastro de usuários do acervo. 

 
SEÇÃO VIII 

Do Núcleo de Informação 
 
Artigo 15 - O Núcleo de Informação tem as seguintes atribuições:  

I - planejar as atividades do Centro de Referência do Idoso, com base no diagnóstico 
epidemiológico da região, bem como promover a integração das suas diversas áreas;  

II - operacionalizar sistemas de acompanhamento e avaliação das ações e dos projetos 
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desenvolvidos na unidade;  

III - manter banco de dados com informações epidemiológicas da população idosa, bem como 
alimentar o sistema de informações implantado;  

IV - viabilizar o delineamento do perfil de saúde da população idosa da área de abrangência;  

V - consolidar informações para embasar análise gerencial;  

VI - disponibilizar dados sobre o perfil de saúde da população idosa;  

VII - ordenar, guardar e conservar os prontuários;  

VIII - providenciar os prontuários para consultas, procedimentos ambulatoriais e pesquisa;  

IX - prestar informações sobre prontuários de usuários, fornecendo laudos, declarações e 
atestados, de acordo com a legislação pertinente;  

X - encaminhar pacientes, mediante prévio agendamento, para leitos hospitalares e serviços 
externos referenciados;  

XI - controlar a movimentação interna dos usuários;  

XII - executar o faturamento das contas ambulatoriais;  

XIII - apurar os custos das unidades do Centro de Referência do Idoso. 

 
SEÇÃO IX 

Do Núcleo de Recursos Humanos 
 
Artigo 16 - O Núcleo de Recursos Humanos tem as seguintes atribuições:  

I - executar a recepção, o encaminhamento e o treinamento inicial dos servidores, quando de 
seu ingresso no Centro de Referência do Idoso;  

II - promover a articulação das ações de treinamento e desenvolvimento de recursos 
humanos;  

III - promover e divulgar cursos, seminários e outros eventos, visando o aprimoramento 
técnico dos profissionais que atuam no Centro de Referência do Idoso;  

IV - executar o previsto nos dispositivos adiante especificados do Decreto nº 42.815, de 19 de 
janeiro de 1998:  

a) incisos I e II, alíneas "a" a "d" e "f" do inciso III e incisos IV a VI, todos do artigo 11, 
combinado com o artigo 12;  

b) por meio da Equipe de Seleção e Desenvolvimento de Recursos Humanos, alínea "e" do 
inciso III do artigo 11;  

c) por meio da Equipe de Cadastro e Expediente de Pessoal, artigos 13 a 16. 

 
SEÇÃO X 

Do Núcleo de Finanças e Suprimentos 
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Artigo 17 - O Núcleo de Finanças e Suprimentos tem as seguintes atribuições:  

I - as previstas no inciso I do artigo 10 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970;  

II - por meio da Equipe de Despesa, as previstas no inciso II do artigo 10 do Decreto-Lei nº 
233, de 28 de abril de 1970;  

III - por meio da Equipe de Suprimentos e Gestão de Contratos:  

a) organizar e manter atualizado o cadastro de fornecedores de materiais e serviços;  

b) analisar as solicitações de compras;  

c) preparar e acompanhar os expedientes relativos à compra de materiais ou à prestação de 
serviços;  

d) analisar as propostas de fornecimento de materiais e de prestação de serviços;  

e) colaborar na elaboração de minutas de contratos, ordens de serviços e documentos 
similares;  

f) acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento dos contratos, em conjunto com as 
unidades do Centro de Referência do Idoso;  

g) receber, conferir, guardar e distribuir os materiais adquiridos;  

h) realizar balancetes mensais e inventários físicos e financeiros do material em estoque;  

i) fixar níveis de estoque mínimo, máximo e ponto de pedido de materiais;  

j) zelar pela conservação dos produtos em estoque;  

l) manter atualizado o controle quantitativo e financeiro dos materiais em estoque;  

m) elaborar pedidos de compras para formação ou reposição de estoque. 

 
SEÇÃO XI 

Do Núcleo de Administração Patrimonial e Atividades Complementares 
 
Artigo 18 - O Núcleo de Administração Patrimonial e Atividades Complementares tem as 
seguintes atribuições:  

I - em relação ao Sistema de Administração dos Transportes Internos Motorizados, exercer o 
previsto no artigo 8º do Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977;  

II - por meio da Equipe de Administração Patrimonial e Manutenção:  

a) cadastrar, identificar e registrar o material permanente e controlar sua movimentação;  

b) cadastrar, mapear e manter a documentação do patrimônio imobiliário;  

c) proceder, periodicamente, ao inventário dos bens móveis constantes do cadastro;  
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d) adotar medidas necessárias à defesa dos bens móveis e imóveis;  

e) verificar, periodicamente, o estado dos bens móveis, imóveis e equipamentos e executar 
ou solicitar providências para sua manutenção, substituição ou baixa patrimonial;  

f) fiscalizar e avaliar, quando a cargo de terceiros, os serviços de manutenção de móveis, 
imóveis, instalações, máquinas e equipamentos;  

g) promover a manutenção e conservação dos sistemas elétricos, hidráulicos e de 
comunicações;  

h) executar serviços de alvenaria, hidráulica, pintura, serralharia, vidraria e marcenaria;  

III - por meio da Equipe de Atividades Complementares:  

a) manter em condições de uso o prédio, as instalações e os equipamentos do Centro de 
Referência do Idoso;  

b) manter os ambientes higienizados e desinfetados de acordo com as normas técnicas;  

c) zelar pela segurança de pessoas e de material;  

d) atender, orientar e encaminhar o público em geral, controlando o trânsito de pessoas e 
veículos;  

e) exercer as atividades de zeladoria;  

f) administrar as atividades de telefonia e de sonorização interna;  

g) em relação ao Sistema de Administração dos Transportes Internos Motorizados, exercer o 
previsto no artigo 9º do Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977. 

 
SEÇÃO XII 

Das Atribuições Comuns 
 
Artigo 19 - Às unidades do Centro de Referência do Idoso cabe, ainda, em suas respectivas 
áreas de atuação:  

I - promover e ampliar as relações interpessoais e o exercício da cidadania, favorecendo a 
reinserção e a reintegração social dos usuários;  

II - planejar e avaliar recursos humanos, físicos e materiais necessários;  

III - realizar avaliação da assistência e dos serviços prestados aos usuários;  

IV - fiscalizar os serviços prestados por terceiros;  

V - requisitar e controlar o material de consumo;  

VI - contribuir no projeto de incorporação tecnológica;  

VII - elaborar relatórios periódicos. 

 
CAPÍTULO VI 
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Das Competências 
SEÇÃO I 

Do Diretor do Centro de Referência do Idoso 
 
Artigo 20 - O Diretor do Centro de Referência do Idoso, além de outras que lhe forem 
conferidas por lei ou decreto, tem as seguintes competências:  

I - gerir, técnica e administrativamente, o Centro de Referência do Idoso, promovendo a 
adoção de medidas para garantir a totalidade e a integralidade da prestação de serviços aos 
seus usuários;  

II - estabelecer instrumentos formais de avaliação contínua e permanente da satisfação dos 
usuários;  

III - propiciar condições para o desenvolvimento de programas para estagiários e de outras 
atividades ligadas à saúde, bem como propor medidas e avaliar resultados;  

IV - colaborar com as autoridades sanitárias e epidemiológicas na promoção de saúde 
preventiva e prestação de serviços;  

V - garantir o cumprimento das competências específicas definidas por legislação própria;  

VI - expedir normas de funcionamento da unidade;  

VII - criar comissões não permanentes e grupos de trabalho;  

VIII - encaminhar papéis e processos aos órgãos competentes;  

IX - subscrever certidões, declarações ou atestados administrativos;  

X - decidir sobre os pedidos de "vista" de processos;  

XI - em relação à administração de material e patrimônio:  

a) as previstas no Decreto nº 31.138, de 9 de janeiro de 1990, que lhe forem delegadas pelo 
Titular da Pasta;  

b) autorizar, por ato específico, autoridades subordinadas a requisitarem transporte de 
materiais por conta do Estado;  

c) autorizar a baixa de medicamentos que se deteriorarem, forem danificados, tornarem-se 
obsoletos ou inadequados para uso ou consumação. 

 
SEÇÃO II 

Das Competências Comuns 
 
Artigo 21 - Ao Diretor do Centro de Referência do Idoso e aos Diretores dos Núcleos, em suas 
respectivas áreas de atuação, além de outras competências que lhes forem conferidas por lei 
ou decreto, compete:  

I - encaminhar à autoridade superior o programa de trabalho e as alterações que se fizerem 
necessárias;  

II - orientar e acompanhar as atividades das unidades subordinadas;  
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III - determinar o arquivamento de processos e papéis em que inexistam providências a tomar 
ou cujos pedidos careçam de fundamento legal;  

IV - decidir sobre recursos interpostos contra despacho de autoridade imediatamente 
subordinada, desde que não esteja esgotada a instância administrativa;  

V - corresponder-se diretamente com autoridades administrativas do mesmo nível;  

VI - em relação à administração de material e patrimônio, autorizar a transferência de bens 
móveis de uma para outra unidade subordinada.  

§ 1º - Ao Diretor do Núcleo de Finanças e Suprimentos compete, ainda, assinar convites e 
editais de tomada de preços.  

§ 2º - Ao Diretor do Núcleo de Administração Patrimonial e Atividades Complementares 
compete, ainda, cumpridas as formalidades legais vigentes, autorizar a baixa de bens móveis 
do patrimônio.  

Artigo 22 - O Diretor do Centro de Referência do Idoso, os Diretores dos Núcleos e os Chefes 
das Equipes, em suas respectivas áreas de atuação, além de outras que lhes forem 
conferidas por lei ou decreto, têm as seguintes competências:  

I - cumprir e fazer cumprir as leis, os decretos, os regulamentos, as decisões, os prazos para 
desenvolvimento dos trabalhos e as ordens das autoridades superiores;  

II - transmitir a seus subordinados as diretrizes a serem adotadas no desenvolvimento dos 
trabalhos;  

III - orientar e acompanhar o andamento das atividades;  

IV - dirimir ou providenciar a solução de dúvidas ou divergências que surgirem em matéria de 
serviço;  

V - dar ciência imediata ao superior hierárquico das irregularidades administrativas de maior 
gravidade, mencionando as providências tomadas e propondo as que não lhes são afetas;  

VI - manter seus superiores imediatos permanentemente informados sobre o andamento das 
atividades;  

VII - avaliar o desempenho dos subordinados e responder pelos resultados alcançados, bem 
como pela adequação dos custos dos trabalhos executados;  

VIII - adotar ou sugerir medidas objetivando o aprimoramento de suas áreas, a simplificação 
de procedimentos e a agilização do processo decisório, relativamente a assuntos que 
tramitem pela unidade;  

IX - manter a regularidade dos serviços, expedindo as necessárias determinações ou 
representando às autoridades superiores;  

X - manter ambiente propício ao desenvolvimento dos trabalhos;  

XI - providenciar a instrução de processos e expedientes que devam ser submetidos à 
consideração superior;  

XII - indicar seus substitutos, obedecidos os requisitos de qualificação inerentes ao cargo, 
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função-atividade ou função de serviço público;  

XIII - encaminhar papéis à unidade competente, para autuar e protocolar;  

XIV - apresentar relatórios sobre os serviços executados pelos subordinados;  

XV - praticar todo e qualquer ato ou exercer quaisquer das atribuições ou competências das 
unidades ou dos servidores subordinados;  

XVI - referendar as escalas de serviço;  

XVII - avocar, de modo geral ou em casos especiais, as atribuições ou competências das 
unidades ou dos servidores subordinados;  

XVIII - em relação à administração de material e patrimônio, requisitar material permanente ou 
de consumo.  

Parágrafo único - Ao Chefe da Equipe de Suprimentos e Gestão de Contratos compete, 
ainda, aprovar a relação de materiais a serem mantidos em estoque e a de materiais a serem 
adquiridos. 

 
SEÇÃO III 

Das Competências Relativas aos Sistemas de Administração Geral 
 
Artigo 23 - As competências relativas ao Sistema de Administração de Pessoal de que trata o 
Decreto nº 42.815, de 19 de janeiro de 1998, serão exercidas na seguinte conformidade:  

I - pelo Diretor do Centro de Referência do Idoso e pelos Diretores dos Núcleos, as previstas 
nos artigos 30, 34 e 35;  

II - pelo Diretor do Núcleo de Recursos Humanos, além das previstas no inciso anterior, 
enquanto dirigente de órgão subsetorial, as do artigo 33;  

III - pelos Chefes das Equipes, as previstas nos artigos 31 e 35.  

Artigo 24 - As competências relativas aos Sistemas de Administração Financeira e 
Orçamentária de que trata o Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970, serão exercidas na 
seguinte conformidade:  

I - pelo Diretor do Centro de Referência do Idoso, enquanto dirigente de unidade de despesa, 
as previstas no artigo 14;  

II - pelo Diretor do Núcleo de Finanças e Suprimentos, as previstas no artigo 15;  

III - pelo Chefe da Equipe de Despesa, as previstas no artigo 17.  

Artigo 25 - As competências relativas ao Sistema de Administração dos Transportes Internos 
Motorizados de que trata o Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977, serão exercidas na 
seguinte conformidade:  

I - pelo Diretor do Centro de Referência do Idoso, enquanto dirigente da subfrota, as previstas 
no artigo 18;  

II - pelo Diretor do Núcleo de Administração Patrimonial e Atividades Complementares, 
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enquanto dirigente de órgão detentor, as previstas no artigo 20. 

 
SEÇÃO IV 

Disposição Geral 
 
Artigo 26 - As competências previstas neste decreto, sempre que coincidentes, serão 
exercidas, de preferência, pelas autoridades de menor nível hierárquico. 

 
CAPÍTULO VII 
Do "Pro labore" 

SEÇÃO I 
Do "Pro Labore" do Artigo 28 da Lei nº 10.168, de 10 de julho de 1968 

 
Artigo 27 - Para fins de atribuição da gratificação "pro labore" a que se refere o artigo 28 da 
Lei nº 10.168, de 10 de julho de 1968, ficam classificadas as funções de serviço público 
adiante enumeradas, destinadas às unidades do Centro de Referência do Idoso, na seguinte 
conformidade:  

I - 1 (uma) de Diretor Técnico de Divisão de Saúde, ao Centro;  

II - 5 (cinco) de Diretor Técnico de Serviço de Saúde, sendo:  

a) 1 (uma) ao Núcleo de Assistência à Saúde do Idoso;  

b) 1 (uma) ao Núcleo de Saúde Bucal;  

c) 1 (uma) ao Núcleo de Reabilitação Física e Psicossocial;  

d) 1 (uma) ao Núcleo de Apoio Técnico;  

e) 1 (uma) ao Núcleo de Convivência do Idoso;  

III - 3 (três) de Diretor Técnico de Serviço, sendo:  

a) 1 (uma) ao Núcleo de Informação;  

b) 1 (uma) ao Núcleo de Recursos Humanos;  

c) 1 (uma) ao Núcleo de Finanças e Suprimentos;  

IV - 1 (uma) de Diretor de Serviço, ao Núcleo de Administração Patrimonial e Atividades 
Complementares.  

Parágrafo único - Serão exigidos dos servidores a serem designados para as funções de 
serviço público abaixo discriminadas, retribuídas mediante "pro labore", os seguintes 
requisitos:  

1. de escolaridade ou habilitação legal e de experiência profissional:  

a) para a função de Diretor Técnico de Divisão de Saúde, diploma de nível superior ou 
habilitação legal correspondente para o exercício de atividades da área de saúde abrangidas 
pela Lei Complementar nº 674, de 8 de abril de 1992, e experiência profissional de, no 
mínimo, 3 (três) anos de atuação na área da saúde;  

b) para a função de Diretor Técnico de Serviço de Saúde, diploma de nível superior ou 
habilitação legal correspondente e experiência profissional de, no mínimo, 2 (dois) anos de 
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atuação na área da saúde;  

c) para a função de Diretor Técnico de Serviço, diploma de nível superior ou habilitação legal 
correspondente e experiência de, no mínimo, 2 (dois) anos de atuação profissional;  

d) para a função de Diretor de Serviço, certificado de conclusão de ensino médio e 
experiência de, no mínimo, 2 (dois) anos de atuação profissional;  

2. declaração do servidor designado de que não exerce funções de direção, gerência ou 
administração em entidade que mantenha contrato ou convênio com o Sistema Único de 
Saúde - SUS/SP ou seja por este credenciada.  

Artigo 28 - As designações para o exercício de função retribuída mediante "pro labore" de que 
trata este decreto somente poderão ocorrer após as seguintes providências:  

I - classificação, nas respectivas unidades, dos cargos de direção de nível correspondente 
existentes no Quadro da Secretaria da Saúde;  

II - efetiva implantação ou funcionamento das unidades.  

Parágrafo único - Ficam dispensados, para efeito desde decreto, os procedimentos definidos 
no Decreto nº 20.940, de 1º de junho de 1983, tendo em vista o disposto nos artigos 4º e 27 
deste decreto. 

 
SEÇÃO II 

Do "Pro labore" da Classe de Médico 
 
Artigo 29 - Para fins de atribuição da gratificação "pro labore" de que trata o artigo 11 da Lei 
Complementar nº 674, de 8 de abril de 1992, com as alterações introduzidas pela Lei 
Complementar nº 840, de 31 de dezembro de 1997, fica caracterizada como específica da 
classe de Médico 1 (uma) função de Assistente Técnico de Saúde II, destinada ao Centro de 
Referência do Idoso.  

Parágrafo único - Será exigido do servidor a ser designado para a função de Assistente 
Técnico de Saúde II, além do diploma de medicina, experiência de, no mínimo, 3 (três) anos 
de atuação na área de saúde. 

 
CAPÍTULO VIII 

Dos Órgãos Colegiados 
SEÇÃO I 

Do Conselho de Representantes de Secretarias de Estado 
 
Artigo 30 - A composição e as atribuições do Conselho de Representantes de Secretarias de 
Estado, do Centro de Referência do Idoso, serão definidas em decreto específico.  

 
SEÇÃO II 

Do Conselho Técnico-Administrativo - CTA 
 
Artigo 31 - O Conselho Técnico-Administrativo - CTA tem as seguintes atribuições:  

I - opinar sobre os programas de trabalho e os projetos do Centro de Referência do Idoso;  

II - opinar sobre as diretrizes de funcionamento do Centro de Referência do Idoso;  
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III - promover articulação entre as unidades;  

IV - participar dos planos de:  

a) edificações e reformas a serem realizadas;  

b) manutenção e aquisição de materiais, equipamentos, material permanente e suprimentos;  

V - emitir parecer sobre proposta orçamentária;  

VI - manifestar-se sobre assuntos que lhe forem submetidos pela direção do Centro de 
Referência do Idoso;  

VII - propor ao Diretor do Centro de Referência do Idoso medidas que julgue necessárias ao 
aperfeiçoamento dos trabalhos;  

VIII - aprovar seu regimento interno. 

 
SEÇÃO III 

Das Comissões 
 
Artigo 32 - Os membros das Comissões previstas nos incisos III a VIII do artigo 3º deste 
decreto serão designados pelo Diretor do Centro de Referência do Idoso, mediante portaria.  

Parágrafo único - As reuniões das Comissões não serão remuneradas, sendo, porém, as 
atividades de seus membros consideradas de serviço público relevante. 

 
CAPÍTULO IX 

Disposições Finais 
 
Artigo 33 - As atribuições das unidades e as competências das autoridades de que trata este 
decreto serão exercidas na conformidade da legislação pertinente, podendo ser disciplinadas 
mediante resolução do Secretário da Saúde.  

Artigo 34 - O Diretor do Centro de Referência do Idoso, por portaria previamente aprovada 
pelo Secretário da Saúde, ouvidos a Coordenadoria de Saúde da Região Metropolitana da 
Grande São Paulo, o Conselho de Representantes de Secretarias de Estado e o Conselho 
Técnico-Administrativo - CTA, adotará as seguintes providências:  

I - realizará processo avaliatório do modelo organizacional implantado por este decreto;  

II - baixará o Regimento Interno do Centro de Referência do Idoso.  

Parágrafo único - Do Regimento Interno constarão:  

1. o detalhamento das atribuições e das competências previstas neste decreto;  

2. a composição e o funcionamento do Conselho Técnico-Administrativo - CTA;  

3. as atribuições e a composição das Comissões constantes da estrutura do Centro de 
Referência do Idoso e a responsabilidade de seus membros.  

Artigo 35 - O Secretário da Saúde promoverá a adoção das medidas necessárias à efetiva 
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implantação da estrutura prevista neste decreto.  

Artigo 36 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o artigo 
3º do Decreto nº 46.206, de 23 de outubro de 2001 .  

Palácio dos Bandeirantes, 31 de maio de 2002  

GERALDO ALCKMIN 
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ANEXO E - Decreto nº 54.193 
 
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/index.htm – acesso em 05/09/2010 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 Decreto nº 54.193, de 02 de abril de 2009 
 
 Cria, na Secretaria da Saúde, o Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia, dispõe sobre sua 
denominação, regulamenta a Lei nº 12.222, de 11 de janeiro de 2006, e dá providências correlatas 
 

JOSÉ SERRA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e 
considerando a necessidade de implementar políticas públicas capazes de oferecer suporte ao 
processo de envelhecimento e serviços de promoção à saúde e de recuperação de doenças, com 
enfoque no desempenho do cuidado e na atenção à manutenção da autonomia das pessoas idosas, 
Decreta: 

CAPÍTULO I 

 

Disposições Preliminares 

 
Artigo 1º - Fica criado, na Secretaria da Saúde, o Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia, de 
que trata a Lei nº 12.222, de 11 de janeiro de 2006, com a denominação de Instituto Paulista de 
Geriatria e Gerontologia - IPGG “José Ermírio de Moraes”. 
Artigo 2º - O Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia - IPGG “José Ermírio de Moraes” fica 
integrado na estrutura da Coordenadoria de Serviços de Saúde, da Secretaria da Saúde, 
subordinando-se diretamente ao Coordenador de Saúde. 
Artigo 3º - O Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia - IPGG “José Ermírio de Moraes” fica 
organizado nos termos deste decreto. 
Artigo 4º - O Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia - IPGG “José Ermírio de Moraes” tem, 
além da prevista no artigo 2º da Lei nº 12.222, de 11 de janeiro de 2006, as seguintes finalidades: 
I - promover: 
a) ações integradas para o envelhecimento saudável, resgatando a identidade do idoso e 
fortalecendo seu papel social, a serem desenvolvidas por diferentes órgãos e entidades da 
Administração Pública, por organismos privados e de iniciativa comunitária; 
b) condições de habitabilidade aos idosos; 
c) a acessibilidade dos idosos aos transportes, edifícios e vias públicas; 
II - prestar serviços de assistência à saúde e de reabilitação da capacidade funcional comprometida 
do idoso; 
III - estimular e apoiar os idosos no exercício de seus direitos; 
IV - potencializar as ações de atendimento à população idosa em situações de risco e de exclusão 
social; 
V - disseminar valores e atividades positivas referentes ao envelhecimento humano; 
VI - concentrar e disponibilizar dados e informações sobre questões de atendimento ao idoso; 
VII - promover programas de capacitação em geriatria e gerontologia, reciclando recursos humanos 
da rede de serviços das Secretarias de Estado e dos demais órgãos e entidades envolvidos. 

CAPÍTULO II 
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Da Estrutura 

 
Artigo 5º - O Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia - IPGG “José Ermírio de Moraes”, 
unidade com nível de Departamento Técnico de Saúde, tem a seguinte estrutura: 
I - Conselho de Representantes de Secretarias de Estado; 
II - Conselho Técnico-Administrativo - CTA; 
III - Comissão de Ética Multidisciplinar; 
IV - Comissão de Estudos e Pesquisa; 
V - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar; 
VI - Comissão de Revisão de Prontuários Médicos; 
VII - Comissão de Qualidade; 
VIII - Comissão de Saúde do Trabalhador - COMSAT; 
IX - Assistência Técnica; 
X - Ouvidoria; 
XI - Núcleo de Apoio Administrativo; 
XII - Gerência Especializada em Atenção à Saúde do Idoso, com: 
a) 3 (três) Núcleos de Atenção ao Idoso (de I a III); 
b) Núcleo de Cuidados de Enfermagem; 
XIII - Gerência Especializada em Gerontologia, com: 
a) Núcleo de Estudos do Processo de Envelhecimento; 
b) Núcleo de Apoio Psicossocial; 
c) Núcleo de Suporte Social e Familiar ao Idoso; 
XIV - Gerência de Apoio Técnico, com: 
a) Núcleo de Apoio Diagnóstico e Terapêutico; 
b) Núcleo de Saúde Bucal; 
c) Núcleo de Nutrição; 
d) Núcleo de Reabilitação Física; 
e) Núcleo de Dispensação de Medicamentos; 
XV - Centro de Convivência do Idoso, com: 
a) Biblioteca; 
b) Núcleo de Atividades Internas; 
c) Núcleo de Eventos; 
XVI - Gerência de Projetos e Informações, com: 
a) Núcleo de Admissão e Estatística; 
b) Núcleo de Planejamento e Acompanhamento de Projetos; 
c) Núcleo de Suporte à Informática; 
XVII - Gerência de Recursos Humanos, com: 
a) Núcleo de Seleção e Desenvolvimento de Recursos Humanos; 
b) Núcleo de Gestão de Pessoal; 
c) Núcleo Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho; 
XVIII - Gerência de Administração e Infraestrutura, com: 
a) Núcleo de Finanças; 
b) Núcleo de Compras, Suprimentos e Gestão de Contratos; 
c) Núcleo de Administração Patrimonial; 
d) Núcleo de Atividades Complementares. 
Parágrafo único - Cada uma das unidades a seguir indicadas conta, ainda, com Célula de Apoio 
Administrativo: 
1. a Gerência Especializada em Atenção à Saúde do Idoso; 
2. a Gerência Especializada em Gerontologia; 
3. a Gerência de Apoio Técnico; 
4. o Centro de Convivência do Idoso. 
Artigo 6º - A Assistência Técnica, a Ouvidoria e as Células de Apoio Administrativo não se 
caracterizam como unidades administrativas. 

CAPÍTULO III 
 
Dos Níveis Hierárquicos 
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Artigo 7º - As unidades a seguir relacionadas, do Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia - 
IPGG “José Ermírio de Moraes”, têm os seguintes níveis hierárquicos: 
I - de Divisão Técnica de Saúde: 
a) a Gerência Especializada em Atenção à Saúde do Idoso; 
b) a Gerência Especializada em Gerontologia; 
c) a Gerência de Apoio Técnico; 
d) o Centro de Convivência do Idoso; 
II - de Divisão Técnica: 
a) a Gerência de Projetos e Informações; 
b) a Gerência de Recursos Humanos; 
c) a Gerência de Administração e Infraestrutura; 
III - de Serviço Técnico de Saúde: 
a) os Núcleos de Atenção ao Idoso; 
b) o Núcleo de Cuidados de Enfermagem; 
c) o Núcleo de Estudos do Processo de Envelhecimento; 
d) o Núcleo de Apoio Psicossocial; 
e) o Núcleo de Suporte Social e Familiar ao Idoso; 
f) o Núcleo de Apoio Diagnóstico e Terapêutico; 
g) o Núcleo de Saúde Bucal; 
h) o Núcleo de Nutrição; 
i) o Núcleo de Reabilitação Física; 
j) o Núcleo de Dispensação de Medicamentos; 
l) o Núcleo de Admissão e Estatística; 
m) o Núcleo Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho; 
IV - de Serviço Técnico: 
a) a Biblioteca; 
b) o Núcleo de Atividades Internas; 
c) o Núcleo de Eventos; 
d) o Núcleo de Planejamento e Acompanhamento de Projetos; 
e) o Núcleo de Suporte à Informática; 
f) o Núcleo de Seleção e Desenvolvimento de Recursos Humanos; 
g) o Núcleo de Finanças; 
h) o Núcleo de Compras, Suprimentos e Gestão de Contratos; 
V - de Serviço: 
a) o Núcleo de Apoio Administrativo; 
b) o Núcleo de Gestão de Pessoal; 
c) o Núcleo de Administração Patrimonial; 
d) o Núcleo de Atividades Complementares. 

CAPÍTULO IV 
 
Dos Órgãos dos Sistemas de Administração Geral 

 
Artigo 8º - A Gerência de Recursos Humanos é órgão subsetorial do Sistema de Administração de 
Pessoal. 
Artigo 9º - O Núcleo de Finanças é órgão subsetorial dos Sistemas de Administração Financeira e 
Orçamentária. 
Artigo 10 - O Núcleo de Atividades Complementares é órgão subsetorial do Sistema de 
Administração dos Transportes Internos Motorizados e funcionará, também, como órgão detentor. 

CAPÍTULO V 
 
Das Atribuições 
 
SEÇÃO I 
 
Da Assistência Técnica 
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Artigo 11 - A Assistência Técnica tem as seguintes atribuições: 
I - assistir o Diretor do IPGG “José Ermírio de Moraes” no desempenho de suas atribuições; 
II - colaborar no planejamento e no desenvolvimento das atividades do IPGG “José Ermírio de 
Moraes”, em conjunto com as diversas áreas gerenciais; 
III - elaborar e implantar, em conjunto com as Gerências, sistemas de acompanhamento e controle 
das atividades desenvolvidas; 
IV - participar do desenvolvimento de programas e projetos; 
V - efetuar contatos para captação de recursos e parcerias junto a entidades e empresas, 
particulares e governamentais; 
VI - produzir informações gerenciais para subsidiar as decisões do Diretor do IPGG “José Ermírio de 
Moraes”; 
VII - promover a integração entre as atividades e os projetos; 
VIII - propor a elaboração de normas e manuais de procedimentos, orientando as unidades no 
desenvolvimento desses trabalhos, bem como em sua implantação e execução; 
IX - controlar e acompanhar as atividades decorrentes de convênios, contratos, acordos e ajustes; 
X - realizar estudos, elaborar relatórios e emitir pareceres sobre assuntos relativos à sua área de 
atuação. 

SEÇÃO II 
 
Do Núcleo de Apoio Administrativo e das Células de Apoio Administrativo 

 
Artigo 12 - O Núcleo de Apoio Administrativo e as Células de Apoio Administrativo têm, em suas 
respectivas áreas de atuação, as seguintes atribuições: 
I - preparar: 
a) o expediente das unidades a que presta serviços, desempenhando, inclusive, as seguintes 
atividades: 
1. executar e conferir os trabalhos de digitação; 
2. organizar e manter arquivos dos trabalhos digitados; 
b) as informações necessárias à formulação de programas de ação e de metas de trabalho; 
c) as escalas de serviço; 
II - recolher e encaminhar, à Gerência de Recursos Humanos, registros sobre frequência e férias 
dos servidores; 
III - estimar a necessidade, manter controle e providenciar a requisição dos materiais, de consumo e 
permanentes, destinados às unidades a que presta serviços; 
IV - comunicar: 
a) à Gerência de Recursos Humanos, a movimentação de pessoal; 
b) ao Núcleo de Administração Patrimonial, a movimentação do material permanente sob seu 
controle; 
V - providenciar, junto ao Núcleo de Administração Patrimonial, o reparo e a manutenção de 
material permanente, quando solicitados; 
VI - desenvolver outras atividades características de apoio administrativo. 
§ 1º - O Núcleo de Apoio Administrativo presta serviços ao Conselho de Representantes de 
Secretarias de Estado, ao Conselho Técnico-Administrativo - CTA, às Comissões, à Assistência 
Técnica e à Ouvidoria. 
§ 2º - As Células de Apoio Administrativo prestam serviços no âmbito das respectivas Gerências, do 
Centro de Convivência do Idoso e das unidades integrantes da estrutura de cada um. 

SEÇÃO III 
 
Da Gerência Especializada em Atenção à Saúde do Idoso 

 
Artigo 13 - A Gerência Especializada em Atenção à Saúde do Idoso tem as seguintes atribuições: 
I - promover a assistência integral em clínica médica e cirúrgica, realizando os procedimentos 
propedêuticos e terapêuticos específicos e o atendimento especializado, de natureza ambulatorial, 
aos pacientes do IPGG “José Ermírio de Moraes” e dos serviços de saúde referenciados; 
II - por meio dos Núcleos de Atenção ao Idoso: 
a) agendar consultas ambulatoriais e procedimentos de diagnóstico e terapêuticos; 
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b) realizar procedimentos cirúrgicos de natureza ambulatorial de baixa complexidade; 
c) promover a integração entre as atividades clínico-cirúrgicas e as de procedimentos de diagnóstico 
e terapêuticos, por meio de estudos de caso, trabalhos de grupo ou pesquisas em serviço; 
III - por meio do Núcleo de Cuidados de Enfermagem: 
a) participar do agendamento das consultas, prestando cuidadoso acolhimento; 
b) oferecer assistência de enfermagem nos atendimentos e nas consultas médicas especializadas; 
c) providenciar ou proceder à esterilização dos materiais utilizados no IPGG “José Ermírio de 
Moraes”; 
d) promover a vacinação de rotina dos idosos e participar de campanhas de vacinação orientadas 
por órgãos públicos das esferas federal, estadual ou municipal. 

SEÇÃO IV 
 
Da Gerência Especializada em Gerontologia 

 
Artigo 14 - A Gerência Especializada em Gerontologia tem as seguintes atribuições: 
I - promover: 
a) a elaboração e/ou adequação dos planos, programas, projetos e atividades decorrentes da 
Política Estadual de Saúde do Idoso; 
b) a articulação entre diferentes setores no Estado visando à implementação da respectiva política; 
II - executar medidas e planos de controle das doenças e agravos à saúde, bem como padronizar 
normas, métodos e técnicas relativos à saúde do idoso; 
III - propor e apoiar estudos e pesquisas relacionadas ao envelhecimento e ao curso de vida; 
IV - organizar e operacionalizar ações de promoção à saúde e de prevenção à doença, com vista ao 
envelhecimento saudável; 
V - realizar estudos para detectar o caráter epidemiológico de determinadas doenças do idoso, com 
vista à prevenção, ao tratamento e à reabilitação; 
VI - implantar estágios ambulatoriais nas especialidades médicas desenvolvidas pelo IPGG “José 
Ermírio de Moraes”; 
VII - estimular, na rede de serviços do Sistema Único de Saúde - SUS/SP, a implantação de 
atendimento domiciliar e outros alternativos de cuidados à saúde do idoso; 
VIII - por meio do Núcleo de Estudos do Processo de Envelhecimento: 
a) desenvolver pesquisas relacionadas com as diferentes formas de organização e dos processos 
de trabalho nos serviços de saúde, relacionadas ao cuidado, à promoção e à proteção da saúde do 
idoso; 
b) analisar e promover a divulgação das informações epidemiológicas relativas à população idosa; 
c) elaborar material educativo/informativo, tendo em vista a educação para a saúde como forma de 
se obter uma melhor qualidade de vida, sobre: 
1. alterações biológicas decorrentes do processo de envelhecimento; 
2. as principais patologias que acometem o idoso; 
d) manter-se atualizado sobre estudos relacionados à gerontologia e demais assuntos relativos à 
vigilância em saúde do idoso; 
e) orientar e apoiar: 
1. práticas de hábitos de vida saudáveis por parte dos idosos e da população que envelhece; 
2. a formação de grupos de auto-ajuda e Centros de Convivência; 
3. programas de assistência aos idosos que visem a sua integração à família e à sociedade, 
incentivando o atendimento no seu próprio ambiente; 
f) manter registros atualizados sobre ações e atividades relativas à área de atuação do IPGG “José 
Ermírio de Moraes”; 
g) fomentar e executar programas de desenvolvimento de recursos humanos em Geriatria e 
Gerontologia; 
h) promover a disseminação de informações técnico-científicas e de experiências bem-sucedidas 
referentes à saúde do idoso; 
IX - por meio do Núcleo de Apoio Psicossocial: 
a) promover: 
1. ações de atenção integral à saúde do idoso na área de reabilitação psicossocial, para obtenção 
de uma melhor qualidade de vida e um envelhecimento saudável; 
2. atividades terapêuticas que propiciem ao idoso o autoconhecimento, a percepção de suas 
limitações e a exploração de seu potencial; 
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b) estimular no idoso a autonomia, proporcionando a reorganização de seu cotidiano; 
c) realizar trabalhos individuais ou em grupo, visando diminuir o sofrimento mental do idoso; 
d) propiciar, ao idoso e à comunidade em geral, por meio de atividades reflexivas e educativas, a 
reavaliação do projeto de vida e do significado do envelhecimento; 
X - por meio do Núcleo de Suporte Social e Familiar ao Idoso: 
a) contribuir para uma melhor qualidade de vida do idoso acamado ou impossibilitado de se 
locomover aos serviços de saúde; 
b) capacitar e orientar familiares/cuidadores de idosos, promovendo: 
1. o cuidado de forma humanizada, criando alternativas que proporcionem melhor qualidade de vida; 
2. a transferência do conhecimento de cuidados ao idoso acamado no seu ambiente familiar; 
c) acolher a demanda por atendimento domiciliar, buscando ofertar, por intermédio de equipe 
multiprofissional: 
1. assistência integral e terapêutica ao idoso; 
2. recursos materiais adequados às suas necessidades; 
d) identificar as demandas e avaliar as condições dos idosos nos domicílios, diagnosticando as reais 
necessidades de atendimento e indicando os recursos terapêuticos adequados; 
e) facilitar, quando necessário: 
1. a locomoção do idoso acamado ao IPGG “José Ermírio de Moraes”; 
2. o encaminhamento do idoso para serviços de saúde de atenção primária, secundária e terciária; 
f) providenciar e controlar a distribuição de equipamentos para empréstimo aos idosos, visando 
facilitar o desempenho de suas atividades diárias; 
g) acompanhar o tratamento ao qual foi submetido o idoso, mesmo quando externo às 
dependências do IPGG “José Ermírio de Moraes”; 
h) avaliar, periodicamente, o programa de atenção domiciliar; 
i) elaborar relatórios de óbitos de pacientes, de acordo com os critérios estabelecidos pelo IPGG 
“José Ermírio de Moraes”. 

SEÇÃO V 
 
Da Gerência de Apoio Técnico 

 
Artigo 15 - A Gerência de Apoio Técnico tem as seguintes atribuições: 
I - realizar procedimentos de diagnóstico e terapêuticos em pacientes do IPGG “José Ermírio de 
Moraes” ou a ele encaminhados; 
II - oferecer serviços de apoio técnico relacionados à saúde bucal, de orientação nutricional, de 
reabilitação física e de dispensação de medicamentos; 
III - elaborar laudos técnicos para pacientes referenciados ou cadastrados no IPGG “José Ermírio de 
Moraes”; 
IV - por meio do Núcleo de Apoio Diagnóstico e Terapêutico: 
a) realizar coleta, receber e encaminhar materiais para elaboração de exames nas áreas de análises 
clínicas, microbiologia e imunossorologia; 
b) garantir: 
1. contra-referência, responsabilizando-se pelo acompanhamento do paciente, quando o diagnóstico 
indicar necessidade de atos complementares, como cirurgias ou outros de maior complexidade; 
2. a qualidade dos procedimentos de diagnóstico realizados no IPGG “José Ermírio de Moraes” e 
das informações sobre os mesmos; 
c) propor atualização de métodos de diagnose, por meio de treinamento e reciclagem de pessoal ou 
aquisição de equipamentos mais modernos; 
d) promover a integração dos procedimentos de diagnóstico e terapêuticos com os clínicos, 
buscando coerência metodológica entre suspeita clínica, diagnóstico de apoio técnico e conduta 
terapêutica; 
V - por meio do Núcleo de Saúde Bucal: 
a) promover ações articuladas com a rede básica, centros de referência e organizações de 
prevenção e diagnóstico de câncer bucal, que integrem um sistema de prevenção, diagnóstico 
precoce, tratamento e controle de doenças dos tecidos moles e duros da cavidade bucal; 
b) oferecer: 
1. serviços de reabilitação protética, com fornecimento de prótese total, confeccionada nas 
instalações do IPGG “José Ermírio de Moraes”; 
2. por meio da supervisão periódica dos cuidadores, procedimentos odontológicos passíveis de 
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serem executados sem equipamentos ou com equipamento móvel apropriado, com atendimento 
domiciliar aos pacientes que necessitarem; 
c) realizar: 
1. tratamento endodôntico; 
2. procedimentos de periodontia e cirurgia oral menor; 
3. atividades educativas relacionadas à saúde bucal, em grupo ou individuais, no IPGG “José 
Ermírio de Moraes”, bem como em domicílios, asilos, casas comunitárias, clubes da terceira idade e 
outros; 
d) prestar atendimento básico aos usuários do IPGG “José Ermírio de Moraes” ou a pacientes a ele 
encaminhados por outros serviços de saúde; 
e) capacitar cuidadores para acompanhamento da higiene oral de pacientes semidependentes ou 
totalmente dependentes; 
VI - por meio do Núcleo de Nutrição: 
a) avaliar o estado nutricional e os hábitos alimentares do idoso, prestando orientação sobre a 
importância da alimentação saudável na prevenção, no controle de doenças e na qualidade de vida; 
b) promover e acompanhar as atividades relacionadas à alimentação, inclusive elaborando 
cardápios, de dietas gerais e especiais, de acordo com as necessidades nutricionais do idoso; 
c) manter interface com a Gerência Especializada em Atenção à Saúde do Idoso, com vista ao 
atendimento das prescrições médicas das dietas especiais; 
d) realizar ações de educação continuada relativas à área de nutrição e dietética; 
VII - por meio do Núcleo de Reabilitação Física: 
a) promover ações de atenção integral à saúde do idoso na área de reabilitação física, para 
obtenção de uma melhor qualidade de vida e um envelhecimento saudável; 
b) diagnosticar e tratar distúrbios da linguagem, comunicação do sistema sensório-motor oral, 
visando à manutenção ou ao resgate da capacidade expressiva e da relação do indivíduo com 
outras pessoas, bem como de funções vitais para sua sobrevivência; 
c) prevenir alterações fisiológicas e reabilitar as funções anatômicas, preservando o máximo 
possível de sua funcionalidade, por meio da utilização de meios físicos, de movimento e de 
reeducação global; 
VIII - por meio do Núcleo de Dispensação de Medicamentos: 
a) programar e padronizar medicamentos; 
b) desenvolver ações para a prática da dose unitária; 
c) implantar normas técnicas de armazenamento; 
d) orientar os profissionais de saúde quanto a: 
1. utilização, similaridade e interações medicamentosas; 
2. legislação referente a medicamentos; 
3. farmacodinâmicas dos medicamentos; 
e) requisitar, armazenar, distribuir e controlar, qualitativa e quantitativamente, medicamentos; 
f) organizar: 
1. arquivos para o controle dos medicamentos; 
2. o dispensário de medicamentos; 
g) manter livros, conforme modelos oficiais, destinados ao registro de drogas, medicamentos e 
insumos capazes de causar dependência física e sujeitos ao controle sanitário especial. 

SEÇÃO VI 
 
Do Centro de Convivência do Idoso 

 
Artigo 16 - O Centro de Convivência do Idoso tem as seguintes atribuições: 
I - proporcionar ao idoso local onde possa desenvolver atividades físicas, laborativas, recreativas, 
culturais, associativas e outras, fornecendo-lhe condições básicas para o exercício pleno da 
cidadania; 
II - realizar oficinas que possibilitem implantar projetos com o objetivo de trabalhar as questões 
recreativas, culturais, esportivas e de lazer, enfocando a prevenção de doenças; 
III - promover ações de inclusão e ampliação das redes sociais, buscando o desenvolvimento da 
autoestima e a melhoria da qualidade de vida do idoso; 
IV - propiciar atenção integrada de promoção do envelhecimento saudável e de qualidade de vida 
para a população idosa; 
V - orientar e acompanhar a evolução do usuário no cotidiano dos programas oferecidos e no 



179

convívio social, realizando, em sua área de atuação, intervenções pontuais; 
VI - por meio da Biblioteca: 
a) organizar: 
1. o acervo, mantendo-o atualizado; 
2. bibliografias especiais e orientar leitores; 
b) receber, registrar, classificar e catalogar livros, periódicos, folhetos e outras publicações, segundo 
o interesse da população a ser atendida; 
c) reunir, classificar e conservar a documentação de trabalhos realizados pelo IPGG “José Ermírio 
de Moraes” e de outros relacionados com sua área de atuação; 
d) manter intercâmbio com bibliotecas ou órgãos de documentação; 
e) receber sugestões para aquisição de livros e materiais similares; 
f) elaborar e manter atualizado o cadastro de usuários do acervo; 
VII - por meio do Núcleo de Atividades Internas: 
a) oferecer atividades motivadoras e de incentivo à vida através da convivência social; 
b) contribuir para a fixação social, ética e estética da identidade do idoso; 
c) promover: 
1. intercâmbio de gerações para troca de experiências, buscando a diminuição do grau de 
discriminação ao idoso; 
2. cursos de preparação de profissionais, cuidadores formais e informais, para o trabalho com 
idosos; 
d) capacitar agentes multiplicadores para: 
1. desenvolver cuidados especiais com o idoso; 
2. colaborar na manutenção das atividades vitais; 
3. ajudar na superação das limitações existentes; 
e) organizar palestras, seminários, reuniões e outras atividades para os idosos, voluntários e 
coordenadores, familiares, técnicos e profissionais afins e a comunidade; 
f) propor parcerias com instituições de ensino e pesquisa para realização de ações que visem 
reduzir o isolamento social do idoso; 
VIII - por meio do Núcleo de Eventos: 
a) promover e estimular a participação em atividades vivenciais para uma melhor integração do 
idoso à sua comunidade; 
b) organizar: 
1. o calendário de eventos comemorativos e propor parcerias com entidades sociorrecreativas, de 
lazer e outras afins; 
2. passeios turísticos, trabalhos em grupo, leituras, jogos diversos e outros eventos que propiciem 
motivação à vida; 
c) elaborar e apoiar o desenvolvimento de projetos que busquem resgatar o patrimônio cultural das 
diversas gerações. 

SEÇÃO VII 
 
Da Gerência de Projetos e Informações 

 
Artigo 17 - A Gerência de Projetos e Informações tem as seguintes atribuições: 
I - participar do planejamento e do diagnóstico das atividades do IPGG “José Ermírio de Moraes” e 
colaborar para a integração de suas diversas áreas; 
II - operacionalizar sistemas de acompanhamento e avaliação das ações e dos projetos 
desenvolvidos no IPGG “José Ermírio de Moraes”; 
III - analisar e consolidar informações e dados de faturamento dos procedimentos médicos 
realizados pelo IPGG “José Ermírio de Moraes”; 
IV - manter atualizadas as informações referentes ao IPGG “José Ermírio de Moraes”, no Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de Saúde; 
V - por meio do Núcleo de Admissão e Estatística: 
a) providenciar: 
1. leitos hospitalares para internação; 
2. os prontuários médicos para consultas, procedimentos ambulatoriais, pesquisas e internação; 
b) registrar as internações solicitadas e executar agendamentos para serviços externos 
referenciados; 
c) ordenar, guardar e conservar os prontuários dos usuários; 
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d) prestar informações sobre o prontuário do usuário, fornecendo laudos, declarações e atestados, 
de acordo com a legislação pertinente; 
e) controlar a movimentação interna dos usuários; 
f) executar o faturamento das contas ambulatoriais; 
g) apurar os custos das unidades do IPGG “José Ermírio de Moraes”; 
h) consolidar informações dos relatórios das unidades do IPGG “José Ermírio de Moraes”, para 
embasar a análise gerencial; 
i) atender às ações de vigilância epidemiológica e auxiliar no seu desenvolvimento; 
VI - por meio do Núcleo de Planejamento e Acompanhamento de Projetos: 
a) identificar prioridades e orientar o planejamento das ações a serem desenvolvidas; 
b) organizar as informações para o planejamento e o acompanhamento dos programas propostos; 
c) colaborar no planejamento, no desenvolvimento e no controle da implantação de projetos, em 
conjunto com as diversas áreas gerenciais do IPGG “José Ermírio de Moraes”; 
d) elaborar, implementar e acompanhar projetos de engenharia e de logística referentes às 
necessidades do IPGG “José Ermírio de Moraes”, estudando alternativas viáveis à sua execução; 
VII - por meio do Núcleo de Suporte à Informática: 
a) propor, preparar, organizar e acompanhar a instalação e o desempenho da rede informatizada; 
b) manter atualizados os sistemas operacionais utilizados no IPGG “José Ermírio de Moraes”; 
c) zelar pela manutenção e, quando necessário, providenciar ou solicitar o reparo dos equipamentos 
de informática do IPGG “José Ermírio de Moraes”. 

SEÇÃO VIII 
 
Da Gerência de Recursos Humanos 

 
Artigo 18 - A Gerência de Recursos Humanos tem as seguintes atribuições: 
I - as previstas no artigo 14, exceto na alínea “d” do inciso III, combinado com o artigo 15 do Decreto 
nº 52.833, de 24 de março de 2008; 
II - por meio do Núcleo de Seleção e Desenvolvimento de Recursos Humanos: 
a) as previstas na alínea “d” do inciso III do artigo 14 do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008; 
b) providenciar a recepção e o treinamento inicial dos servidores, quando ingressarem no IPGG 
“José Ermírio de Moraes”; 
c) promover a articulação das ações de treinamento e desenvolvimento de recursos humanos a 
serem realizadas por iniciativa e sob a responsabilidade de cada Gerência; 
III - por meio do Núcleo de Gestão de Pessoal, as previstas nos artigos 16 a 19 do Decreto nº 
52.833, de 24 de março de 2008; 
IV - por meio do Núcleo Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho: 
a) em relação aos servidores do IPGG “José Ermírio de Moraes”: 
1. prestar assistência médica, psicológica, social e de enfermagem, em regime ambulatorial; 
2. propor medidas de redução ou eliminação dos riscos existentes à saúde, inclusive a utilização de 
equipamentos de proteção; 
3. promover a realização de atividades de conscientização, educação e orientação, referentes às 
questões de saúde e segurança do trabalho; 
4. realizar exames médicos ocupacionais, admissionais e demissionais, quando for o caso, 
observando os prazos previstos na legislação pertinente; 
5. emitir laudos para concessão de licença para tratamento de saúde, obedecendo aos limites 
legais; 
6. efetuar acompanhamento médico de acidente do trabalho; 
7. implementar medidas de promoção da saúde e de proteção da integridade, de acordo com a 
legislação vigente; 
b) registrar os dados atualizados de doenças ocupacionais, acidentes de trabalho e agentes de 
insalubridade, notificando, quando necessário, a vigilância sanitária da Secretaria da Saúde; 
c) assistir a direção do IPGG “José Ermírio de Moraes” em assuntos referentes à Comissão de 
Saúde do Trabalhador - COMSAT; 
d) colaborar nos projetos e na implantação de novas instalações físicas e tecnológicas do IPGG 
“José Ermírio de Moraes”. 

SEÇÃO IX 
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Da Gerência de Administração e Infraestrutura 

 
Artigo 19 - A Gerência de Administração e Infraestrutura tem as seguintes atribuições: 
I - planejar, supervisionar e, quando for o caso, executar as atividades compreendidas em sua área 
de atuação; 
II - por meio do Núcleo de Finanças: 
a) as previstas no artigo 10 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970; 
b) desenvolver estudos para redução dos custos, otimizando a utilização dos recursos disponíveis; 
c) proceder à baixa de responsabilidade nos sistemas competentes, emitindo documentos de 
reserva de recursos, liquidação, juros de recolhimento e anulação dos saldos de adiantamentos; 
d) providenciar atendimento às solicitações e aos requerimentos dos órgãos de controle interno e 
externo; 
e) implantar sistema de gerenciamento e apuração dos custos, diretos e indiretos, de serviços e 
materiais do IPGG “José Ermírio de Moraes”; 
f) elaborar demonstrativos de superávit/déficit, emitindo relatórios mensais sobre o desempenho 
financeiro do IPGG “José Ermírio de Moraes”; 
III - por meio do Núcleo de Compras, Suprimentos e Gestão de Contratos: 
a) em relação a compras: 
1. desenvolver atividades relacionadas a cadastro de fornecedores de materiais e de serviços, de 
acordo com as normas e os procedimentos pertinentes; 
2. examinar as solicitações de compras; 
3. preparar e acompanhar os expedientes relativos à aquisição de materiais e à prestação de 
serviços; 
b) em relação a suprimentos: 
1. analisar a composição dos estoques com objetivo de verificar sua correspondência às 
necessidades efetivas; 
2. fixar níveis de estoque mínimo, máximo e ponto de pedido de materiais; 
3. zelar pela conservação dos produtos em estoque; 
4. preparar pedidos de compras para formação ou reposição de estoque; 
5. controlar o atendimento das encomendas efetuadas, o estoque e a distribuição dos materiais 
armazenados; 
6. comunicar, à unidade requisitante, os atrasos e outras irregularidades cometidas pelos 
fornecedores; 
7. receber, conferir, guardar e distribuir os materiais adquiridos; 
8. manter atualizados os registros quantitativos e financeiros dos materiais em estoque; 
9. realizar balancetes mensais e inventários físicos e financeiros do material em estoque, bem como 
levantamentos estatísticos de consumo mensal e anual para orientar a elaboração do orçamento; 
10. elaborar relação de materiais considerados excedentes ou em desuso, de acordo com a 
legislação específica; 
c) em relação à gestão de contratos: 
1. analisar as propostas de fornecimento de materiais e de contratação de serviços; 
2. colaborar na elaboração de minutas de contratos, ordens de serviços e documentos similares; 
3. acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento dos contratos do IPGG - “José Ermírio de 
Moraes”, providenciando, em tempo hábil, os aditamentos, reajustes e prorrogações ou novas 
licitações; 
IV - por meio do Núcleo de Administração Patrimonial: 
a) cadastrar e chapear o material permanente e os equipamentos recebidos; 
b) manter cadastro dos bens móveis e controlar a sua movimentação; 
c) verificar, periodicamente, o estado dos bens móveis e equipamentos, solicitando providências 
quanto à sua manutenção, substituição ou baixa patrimonial; 
d) providenciar o seguro de bens móveis e promover outras medidas administrativas necessárias à 
defesa dos bens patrimoniais; 
e) proceder, periodicamente, ao inventário dos bens móveis constantes do cadastro, providenciando 
o arrolamento daqueles considerados inservíveis; 
V - por meio do Núcleo de Atividades Complementares: 
a) em relação ao Sistema de Administração dos Transportes Internos Motorizados, as previstas nos 
artigos 8º e 9º do Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977; 
b) zelar: 
1. pelo bom estado das dependências internas e externas do IPGG - “José Ermírio de Moraes”; 
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2. pela segurança das pessoas e pela vigilância patrimonial; 
c) garantir o atendimento, a orientação e o encaminhamento do público em geral, realizando o 
controle do trânsito de pessoas e de veículos; 
d) supervisionar as atividades de telefonia e sonorização interna; 
e) prover as unidades e as demais dependências do IPGG - “José Ermírio de Moraes” dos serviços 
de limpeza geral e dedetização; 
f) manter os ambientes higienizados e desinfetados, de acordo com as normas técnicas pertinentes; 
g) em relação a comunicações administrativas: 
1. receber, registrar, classificar, autuar, expedir e controlar a distribuição de papéis e processos, 
realizando trabalhos complementares às atividades de autuação; 
2. informar sobre a localização de papéis, documentos e processos; 
3. providenciar, mediante autorização específica, vista de processos aos interessados e o 
fornecimento de certidões e cópias de documentos e processos; 
4. organizar e viabilizar os serviços de malotes; 
5. receber, distribuir e expedir a correspondência; 
6. arquivar papéis e processos; 
7. produzir cópias, encadernações e outros serviços da espécie; 
h) em relação à manutenção: 
1. fiscalizar e avaliar, quando a cargo de terceiros, os serviços de manutenção de móveis, imóveis, 
instalações, máquinas e equipamentos; 
2. promover a manutenção e conservação dos sistemas elétricos e hidráulicos; 
3. executar serviços de alvenaria, hidráulica, pintura, serralharia, vidraçaria e marcenaria. 

SEÇÃO X 
 
Das Atribuições Comuns 

 
Artigo 20 - São atribuições comuns à Gerência 
Especializada em Atenção à Saúde do Idoso, à Gerência Especializada em Gerontologia, à 
Gerência de Apoio Técnico e ao Centro de Convivência do Idoso, em suas respectivas áreas de 
atuação: 
I - promover a integração dos recursos do IPGG “José Ermírio de Moraes” com outros da 
comunidade, buscando prevenir doenças, a cura e a reabilitação do idoso; 
II - propiciar a educação continuada dos profissionais, buscando maior resolutividade e melhor 
integração dos serviços, favorecendo a assistência e a promoção de saúde; 
III - interagir com as equipes médicas e outros profissionais, mantendo o espírito de cooperação 
mútua para melhor atender os pacientes; 
IV - colaborar no aperfeiçoamento técnico-científico e na educação continuada dos profissionais; 
V - aprimorar os registros nos prontuários dos pacientes, para torná-los mais completos e técnicos; 
VI - avaliar a qualidade e a eficiência dos impressos disponíveis; 
VII - colaborar e participar de programas de ensino e pesquisa e de desenvolvimento de pessoal; 
VIII - contribuir para o pleno funcionamento das Comissões integrantes da estrutura do IPGG “José 
Ermírio de Moraes” e das que vierem a ser criadas com fundamento na alínea “g” do inciso I do 
artigo 22 deste decreto. 
Artigo 21 - São atribuições comuns a todas as unidades do Instituto Paulista de Geriatria e 
Gerontologia - IPGG “José Ermírio de Moraes”, em suas respectivas áreas de atuação: 
I - planejar, controlar, executar e acompanhar as atividades que lhes são afetas; 
II - planejar e avaliar as necessidades de: 
a) recursos humanos e físicos; 
b) equipamentos e materiais; 
III - participar do processo de avaliação das atividades desenvolvidas no IPGG “José Ermírio de 
Moraes”; 
IV - zelar pela proteção e segurança dos pacientes e servidores do IPGG “José Ermírio de Moraes”; 
V - conjugar esforços para o melhor aproveitamento dos recursos humanos e físicos; 
VI - controlar, manter e zelar pela guarda dos materiais e equipamentos utilizados, comunicando à 
área competente a necessidade de manutenção ou reposição; 
VII - fiscalizar os serviços prestados por terceiros; 
VIII - contribuir no projeto de incorporação tecnológica; 
IX - elaborar relatórios periódicos para embasar o processo de avaliação do IPGG “José Ermírio de 
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Moraes”. 

CAPÍTULO VI 
 
Das Competências 
 
SEÇÃO I 
 
Do Diretor do Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia - IPGG “José Ermírio de Moraes” 

 
Artigo 22 - O Diretor do Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia - IPGG “José Ermírio de 
Moraes”, além de outras que lhe forem conferidas por lei ou decreto, tem as seguintes 
competências: 
I - em relação às atividades gerais: 
a) gerir, técnica e administrativamente, o IPGG “José Ermírio de Moraes”, promovendo a adoção de 
medidas para garantir a totalidade e a integralidade da prestação de serviços aos seus usuários; 
b) estabelecer instrumentos formais de avaliação contínua e permanente da satisfação dos usuários 
dos serviços do IPGG “José Ermírio de Moraes”; 
c) propiciar condições para desenvolvimento de programas para estagiários e de outras atividades 
ligadas à saúde, bem como propor medidas e avaliar resultados; 
d) colaborar com as autoridades sanitárias e epidemiológicas na promoção de saúde preventiva e 
na prestação de serviços; 
e) garantir o cumprimento das competências específicas definidas por legislação própria; 
f) expedir normas de funcionamento das unidades subordinadas; 
g) criar comissões não-permanentes e grupos de trabalho; 
h) encaminhar papéis e processos aos órgãos competentes; 
i) subscrever certidões, declarações ou atestados administrativos; 
j) decidir sobre os pedidos de “vista” de processos; 
II - em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, as previstas nos artigos 31 e 33 do 
Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008; 
III - em relação à administração de material e patrimônio: 
a) as previstas nos artigos 1º e 2º do Decreto nº 31.138, de 9 de janeiro de 1990, alterados pelo 
Decreto nº 33.701, de 22 de agosto de 1991, que lhe forem delegadas pelo Titular da Pasta; 
b) assinar editais de concorrência; 
c) autorizar, por ato específico, autoridades subordinadas a requisitarem transporte de materiais por 
conta do Estado; 
d) autorizar a baixa de medicamentos que se deteriorarem, forem danificados, tornarem-se 
obsoletos ou inadequados para uso ou consumação. 

SEÇÃO II 
 
Dos Diretores das Gerências e dos Diretores dos Núcleos 

 
Artigo 23 - Aos Diretores das Gerências e aos Diretores dos Núcleos, em suas respectivas áreas de 
atuação, além de outras competências que lhes forem conferidas por lei ou decreto, cabe orientar e 
acompanhar o andamento das atividades das unidades e dos servidores subordinados. 
Artigo 24 - Aos Diretores das Gerências compete, ainda, em relação ao Sistema de Administração 
de Pessoal, exercer o previsto no artigo 34 do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008. 
Artigo 25 - Ao Diretor da Gerência de Administração e Infraestrutura compete, ainda, em relação à 
administração de material e patrimônio: 
I - aprovar a relação de materiais, de consumo e permanentes, e de medicamentos a serem 
adquiridos e mantidos em estoque nos Núcleos pertinentes; 
II - assinar editais de tomada de preços e convites; 
III - autorizar a baixa de bens móveis no patrimônio, cumpridas as formalidades legais vigentes. 

SEÇÃO III 
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Dos Dirigentes das Unidades e dos Órgãos dos Sistemas de Administração Geral 

 
Artigo 26 - O Diretor da Gerência de Recursos Humanos, na qualidade de dirigente de órgão 
subsetorial do Sistema de Administração de Pessoal, tem as competências previstas no artigo 37 do 
Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008, observado o disposto no Decreto nº 53.221, de 8 de 
julho de 2008. 
Artigo 27 - As autoridades a seguir identificadas têm, em relação aos Sistemas de Administração 
Financeira e Orçamentária, as seguintes competências previstas no Decreto-Lei nº 233, de 28 de 
abril de 1970: 
I - o Diretor do IPGG “José Ermírio de Moraes”, na qualidade de dirigente de unidade de despesa, 
as do artigo 14; 
II - o Diretor da Gerência de Administração e Infraestrutura, as do artigo 15; 
III - o Diretor do Núcleo de Finanças, as do artigo 17. 
Artigo 28 - As autoridades a seguir identificadas têm, em relação ao Sistema de Administração dos 
Transportes Internos Motorizados, as seguintes competências previstas no Decreto nº 9.543, de 1º 
de março de 1977: 
I - o Diretor do IPGG “José Ermírio de Moraes”, na qualidade de dirigente de subfrota, as do artigo 
18; 
II - o Diretor do Núcleo de Atividades Complementares, na qualidade de dirigente de órgão detentor, 
as do artigo 20. 

SEÇÃO IV 
 
Das Competências Comuns 

 
Artigo 29 - São competências comuns ao Diretor do Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia - 
IPGG “José Ermírio de Moraes” e aos Diretores das Gerências, em suas respectivas áreas de 
atuação: 
I - em relação às atividades gerais: 
a) determinar o arquivamento de processos e papéis em que inexistam providências a tomar ou 
cujos pedidos careçam de fundamento legal; 
b) decidir sobre recursos interpostos contra despacho de autoridade imediatamente subordinada, 
desde que não esteja esgotada a instância administrativa; 
c) corresponder-se diretamente com autoridades administrativas do mesmo nível; 
II - em relação à administração de patrimônio, autorizar a transferência de bens móveis de uma para 
outra unidade subordinada. 
Artigo 30 - São competências comuns ao Diretor do Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia - 
IPGG “José Ermírio de Moraes”, aos Diretores das Gerências e aos Diretores dos Núcleos, em suas 
respectivas áreas de atuação: 
I - em relação às atividades gerais: 
a) cumprir e fazer cumprir as leis, os decretos, os regulamentos, as decisões, os prazos para 
desenvolvimento dos trabalhos e as ordens das autoridades superiores; 
b) encaminhar à autoridade superior o programa de trabalho e as alterações que se fizerem 
necessárias; 
c) transmitir a seus subordinados as diretrizes a serem adotadas no desenvolvimento dos trabalhos; 
d) dirimir ou providenciar a solução de dúvidas ou divergências que surgirem em matéria de serviço; 
e) dar ciência imediata ao superior hierárquico das irregularidades administrativas de maior 
gravidade, mencionando as providências tomadas e propondo as que não lhes são afetas; 
f) manter seus superiores imediatos permanentemente informados sobre o andamento das 
atividades das unidades ou dos servidores subordinados; 
g) avaliar o desempenho dos servidores subordinados e responder pelos resultados alcançados, 
bem como pela adequação dos custos dos trabalhos executados; 
h) estimular o desenvolvimento profissional dos servidores subordinados; 
i) adotar ou sugerir medidas objetivando o aprimoramento de suas áreas, a simplificação de 
procedimentos e a agilização do processo decisório, relativamente a assuntos que tramitem pela 
unidade; 
j) manter a regularidade dos serviços, expedindo as necessárias determinações ou representando 
às autoridades superiores; 
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l) manter o ambiente propício ao desenvolvimento dos trabalhos; 
m) providenciar a instrução de processos e expedientes que devam ser submetidos à consideração 
superior; 
n) indicar seus substitutos, obedecidos os requisitos de qualificação inerentes ao cargo, função-
atividade ou função de serviço público; 
o) encaminhar papéis à unidade competente, para autuar e protocolar; 
p) apresentar relatórios sobre os serviços executados pelos servidores subordinados; 
q) referendar as escalas de serviço; 
r) praticar todo e qualquer ato ou exercer quaisquer das atribuições ou competências das unidades, 
das autoridades ou dos servidores subordinados; 
s) avocar, de modo geral ou em casos especiais, as atribuições ou competências das unidades, das 
autoridades ou dos servidores subordinados; 
t) fiscalizar e avaliar os serviços executados por terceiros; 
u) visar extratos para publicação no Diário Oficial do Estado; 
II - em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, as previstas no artigo 38 do Decreto nº 
52.833, de 24 de março de 2008; 
III - em relação à administração de material: 
a) requisitar material permanente ou de consumo; 
b) zelar pela adequada utilização e conservação dos equipamentos e materiais, buscando a 
economia do material de consumo. 
Artigo 31 - As competências previstas neste decreto, sempre que coincidentes, serão exercidas, de 
preferência, pelas autoridades de menor nível hierárquico. 

CAPÍTULO VII 
 
Dos Órgãos Colegiados 

 
Artigo 32 - O Conselho de Representantes de Secretarias de Estado tem por objetivo exercer 
funções de natureza normativa, deliberativa e fiscalizadora das ações em defesa dos interesses do 
idoso realizadas pelos órgãos públicos e entidades integrantes da administração direta, indireta e 
fundacional, bem como por instituições de caráter privado, estabelecimentos comerciais e 
prestadores de serviços em geral. 
Artigo 33 - O Conselho de Representantes de Secretarias de Estado é composto de membros que 
representem: 
I - a Secretaria da Saúde; 
II - a Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania; 
III - a Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social; 
IV - a Secretaria da Cultura. 
§ 1º - Os membros do Conselho serão designados mediante resolução conjunta dos Titulares das 
Pastas nele representadas, para um mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução. 
§ 2º - Na hipótese de vacância antes do término do mandato, far-se-á nova designação para o 
período restante. 
§ 3º - Concluídos os mandatos, os membros do Conselho permanecerão no exercício de suas 
funções até a posse dos novos designados. 
§ 4º - O Conselho poderá convidar para participar de suas reuniões, sem direito de voto: 
1. representantes de órgãos ou entidades, públicos ou privados, cuja participação seja considerada 
importante diante da pauta da reunião; 
2. pessoas que, por seus conhecimentos e experiência profissional, possam contribuir para a 
discussão das matérias em exame. 
Artigo 34 - As atribuições do Conselho de Representantes de Secretarias de Estado serão definidas 
mediante resolução conjunta dos Titulares das Pastas referidas no artigo 33 deste decreto. 
Artigo 35 - O Conselho Técnico-Administrativo - CTA tem as seguintes atribuições: 
I - opinar sobre: 
a) os programas de trabalho e projetos terapêuticos do IPGG “José Ermírio de Moraes”; 
b) as diretrizes de funcionamento do IPGG “José Ermírio de Moraes”; 
II - promover articulação entre as unidades do IPGG “José Ermírio de Moraes”; 
III - participar dos planos de: 
a) edificações e reformas a serem realizadas; 
b) manutenção e aquisição de equipamentos e de materiais permanentes e, quando for o caso, de 
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materiais de consumo; 
IV - emitir parecer sobre a proposta orçamentária; 
V - manifestar-se sobre os assuntos que lhe forem submetidos pela direção do IPGG “José Ermírio 
de Moraes”; 
VI - propor ao Diretor do IPGG “José Ermírio de Moraes” medidas para aperfeiçoamento dos 
trabalhos; 
VII - aprovar seu regimento interno. 
Artigo 36 - Os membros das Comissões previstas nos incisos III a VIII do artigo 5º deste decreto 
serão designados pelo Diretor do Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia - IPGG “José Ermírio 
de Moraes”, mediante portaria. 
Artigo 37 - As funções de membro do Conselho de Representantes de Secretarias de Estado, do 
Conselho Técnico-Administrativo - CTA e das Comissões não serão remuneradas, mas 
consideradas como serviço público relevante. 

CAPÍTULO VIII 
 
Da Ouvidoria 

 
Artigo 38 - A Ouvidoria, observadas as disposições deste decreto e as do Decreto nº 50.656, de 30 
de março de 2006, alterado pelo Decreto nº 51.561, de 12 de fevereiro de 2007, é regida: 
I - pela Lei nº 10.294, de 20 de abril de 1999, alterada pela Lei nº 12.806, de 1º de fevereiro de 
2008; e 
II - pelo Decreto nº 44.074, de 1º de julho de 1999. 
Artigo 39 - O Ouvidor será designado pelo Secretário da Saúde. 
Artigo 40 - A Ouvidoria manterá sigilo da fonte, sempre que esta solicitar. 

CAPÍTULO IX 
 
Disposições Finais 

 
Artigo 41 - Os bens móveis, os equipamentos, os cargos e as funções-atividades, os direitos e as 
obrigações, bem como o acervo do Centro de Referência do Idoso “José Ermírio de Moraes”, criado 
pelo Decreto nº 46.206, de 23 de outubro de 2001, ficam transferidos para o Instituto Paulista de 
Geriatria e Gerontologia - IPGG “José Ermírio de Moraes”, criado e organizado por este decreto. 
Artigo 42 - Fica extinto o Centro de Referência do Idoso “José Ermírio de Moraes”. 
Artigo 43 - O Diretor do Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia - IPGG “José Ermírio de 
Moraes” adotará as seguintes providências: 
I - realizar o processo avaliatório do modelo organizacional implantado por este decreto; 
II - por portaria aprovada pelo Secretário da Saúde, ouvida a Coordenadoria de Serviços de Saúde e 
com manifestação conclusiva de seu Coordenador de Saúde, baixar o Regimento Interno do IPGG 
“José Ermírio de Moraes”. 
Parágrafo único - Do Regimento Interno constarão: 
1. o detalhamento das atribuições e das competências previstas neste decreto; 
2. a composição e o funcionamento do Conselho Técnico-Administrativo - CTA; 
3. as atribuições e a composição das Comissões constantes da estrutura do IPGG “José Ermírio de 
Moraes” e as responsabilidades de seus membros. 
Artigo 44 - O Diretor do Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia - IPGG “José Ermírio de 
Moraes” determinará a elaboração de Manuais de Procedimentos, com normas e rotinas de 
funcionamento de suas unidades, observadas as diretrizes emanadas da Coordenadoria de 
Serviços de Saúde. 
Artigo 45 - Fica acrescentado ao artigo 6º do Decreto nº 51.434, de 28 de dezembro de 2006, o 
inciso LXXV, com a seguinte redação: 
“LXXV - Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia - IPGG “José Ermírio de Moraes”;”. 
Artigo 46 - Ficam extintos, no Quadro da Secretaria da Saúde, os seguintes cargos vagos: 
I - 5 (cinco) de Agente Regional de Saúde Pública; 
II - 8 (oito) de Cirurgião Dentista; 
III - 35 (trinta e cinco) de Visitador Sanitário; 
IV - 1 (um) de Médico Sanitarista. 



187

Parágrafo único - A Coordenadoria de Recursos Humanos, da Secretaria da Saúde, providenciará 
a edição, no prazo de 15 (quinze) dias contados a partir da data da publicação deste decreto, de 
relação dos cargos extintos por este artigo, contendo nome do último ocupante e motivo da 
vacância. 
Artigo 47 - As Secretarias de Economia e Planejamento e da Fazenda providenciarão, em seus 
respectivos âmbitos de atuação, os atos necessários ao cumprimento deste decreto. 
Artigo 48 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 
disposições em contrário, em especial: 
I - o Decreto nº 46.206, de 23 de outubro de 2001; 
II - o Decreto nº 46.794, de 31 de maio de 2002; 
III - o Decreto nº 50.035, de 27 de setembro de 2005; 
IV - o inciso XXXIV do artigo 6º do Decreto nº 51.434, de 28 de dezembro de 2006. 
Palácio dos Bandeirantes, 2 de abril de 2009 
JOSÉ SERRA 
Luiz Roberto Barradas Barata 
Secretário da Saúde 
Aloysio Nunes Ferreira Filho 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
Publicado na Casa Civil, aos 2 de abril de 2009.  
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ANEXO F - Lei nº 12.222 
 
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/index.htm – acesso em 05/09/2010 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 Lei nº 12.222, de 11 de janeiro de 2006 
 
(Projeto de lei nº 818/1999, do Deputado Antonio Salim Curiati - PPB) 
 
Cria na Secretaria da Saúde, o Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia. 
 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:  

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei: 
Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia, 
como órgão integrante da Secretaria da Saúde. 
Artigo 2º - O Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia tem por finalidade, além de outras a 
serem definidas em decreto, a de implantar medidas visando: 
I - programar política de defesa dos interesses do idoso; 
II - amparar o idoso, dando-lhe assistência e orientação quanto aos assuntos que lhe digam 
respeito; 
III - adotar providências no sentido do deferimento ao idoso de um tratamento diferenciado, 
compatível com sua condição, por parte dos órgãos públicos e de entidades integrantes da 
administração direta, indireta e fundacional, bem como por instituições de caráter privado, 
estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços em geral. 
Artigo 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei, estabelecendo a organização, as atividades e 
o funcionamento do Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia. 
Artigo 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
Artigo 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio dos Bandeirantes, aos 11 de janeiro de 2006. 
Geraldo Alckmin 
Luiz Roberto Barradas Barata 
Secretário da Saúde 
Arnaldo Madeira 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 11 de janeiro de 2006. 

 
Publicado em: D.O.E em 12/01/2006, Seção I - pág. 01 
Atualizado em: 12/01/2006 12:47 
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ANEXO G - Decreto nº 50.035 
 
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/index.htm – acesso em 05/09/2010 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 Decreto nº 50.035, de 27 de setembro de 2005 
 
 Dá denominação ao Centro de Referência do Idoso, em São Miguel Paulista, da Secretaria da Saúde 
 

GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições 
legais, 

Decreta: 

Artigo 1º - O Centro de Referência do Idoso, em São Miguel Paulista, da Secretaria da Saúde, 
criado pelo Decreto nº 46.206, de 23 de outubro de 2001, passa a denominar-se Centro de 
Referência do Idoso José Ermírio de Moraes. 

Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio dos Bandeirantes, 27 de setembro de 2005 

GERALDO ALCKMIN 

(*) Revogado pelo Decreto nº 54.193, de 2 de abril de 2009 

 

 
Publicado em: 28/09/2005 
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ANEXO H – Modelo do formulário usado no CRI pela Equipe do Conte-Comigo 



191

ANEXO i – Secretaria de Estado da Saúde 

 

O presente anexo só apresenta os dados relativos ao CRI, que foram extraidos do 
texto completo publicado pela Fundação VUNESP (Fundação para o Vestibular da 
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho") sobre a realização do 
Concurso Público para São Paulo, em 30 de junho de 2003, disponível no endereço: 
http://www.balcaodeconcursos.com.br/download/editais/BALCAODECONCURSOS.
COM.BR_EDITAL_01411_01.pdf 

COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS 
COORDENADORIA DE SAÚDE DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE SÃO PAULO 
CONCURSOS PÚBLICOS PARA PROVIMENTO OU PREENCHIMENTO DE VAGAS PARA 
VÁRIAS CATEGORIAS 
 

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES E INSTRUÇÕES ESPECIAIS 

A Secretaria de Estado da Saúde por meio da Coordenadoria de Recursos Humanos e da 
Coordenadoria de Saúde da Região Metropolitana da Grande São Paulo, nos termos do Decreto nº 
21.872/84 e das Leis Complementares nº 674/92 e nº 712/93, torna pública a abertura de inscrições 
para a realização de Concursos Públicos para provimento ou preenchimento de vagas para as 
unidades abaixo relacionadas e nas categorias de: Administrador, Agente de Saúde, Agente Técnico 
de Saúde, Ascensorista, Assistente Social, Atendente de Consultório Dentário, Auxiliar de 
Enfermagem, Auxiliar de Laboratório, Auxiliar de Radiologia, Auxiliar de Serviços, Auxiliar de Serviços 
de Saúde, Auxiliar Técnico de Saúde, Auxiliar Técnico de Saúde (Protético), Biologista, Cirurgião-
Dentista, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico (Alergia e Imunologia), 
Médico (Anestesiologia), Médico (Angiologia), Médico (Cancerologia), Médico (Cardiologia), Médico 
(Cirurgia Cardiovascular), Médico (Cirurgia Cabeça e Pescoço), Médico (Cirurgia Geral), Médico 
(Cirurgia do Aparelho Digestivo), Médico (Cirurgia Pediátrica), Médico (Cirurgia Plástica), Médico 
(Cirurgia Torácica), Médico (Cirurgia Vascular), Médico (Clínica Médica), Médico (Coloproctologia), 
Médico (Dermatologia), Médico (Endocrinologia), Médico (Gastroenterologia), Médico (Geriatria), 
Médico (Ginecologia e Obstetrícia), Médico (Hematologia e Hemoterapia), Médico (Infectologia), 
Médico (Mastologia), Médico (Medicina Física e Reabilitação), Médico (do Trabalho), Médico 
(Medicina Intensiva), Médico (Nefrologia), Médico (Neurocirurgia), Médico (Neurologia), Médico 
(Oftalmologia), Médico (Ortopedia e Traumatologia), Médico (Otorrinolaringologia), Médico (Patologia 
Clínica), Médico (Pediatria), Médico (Pneumologia), Médico (Psiquiatria), Médico (Radiologia e 
Diagnóstico por Imagem), Médico (Reumatologia), Médico (Socorrista), Médico (Urologia), Motorista, 
Nutricionista, Oficial Administrativo, Oficial de Serviços e Manutenção (Eletricista), Oficial de Serviços 
e Manutenção (Encanador), Oficial de Serviços e Manutenção (Lavanderia), Oficial de Serviços e 
Manutenção (Pedreiro), Oficial de Serviços e Manutenção (Pintor), Oficial de Serviços e Manutenção 
(Marceneiro), Oficial de Serviços e Manutenção (Reparador Geral), Psicólogo, Técnico de 
Laboratório, Técnico de Radiologia, Técnico de Reabilitação Física, Telefonista, Terapeuta 
Ocupacional, Trabalhador Braçal e Vigia. 

 

RELAÇÃO DE UNIDADES – UNIDADES – ENDEREÇO 

Nesta são apresentados todos os locais para os quais o concurso 
disponibilizava as vagas. Destacamos abaixo apenas o CRI por ter 
relevância para este Anexo i e eliminamos os demais locais. 
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Centro de Referência do Idoso – Praça Aleixo Monteiro Mafra, 34 - São 
Miguel Paulista 

 

Os Concursos Públicos serão regidos pelas seguintes Instruções Especiais, parte integrante 
deste Edital. 

INSTRUÇÕES ESPECIAIS 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. A organização, aplicação e avaliação das provas destes Concursos Públicos estarão sob a 
responsabilidade da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista "Júlio de 
Mesquita Filho" - Fundação VUNESP, obedecidas as normas deste Edital. 

1.2. Os Concursos Públicos destinam-se ao provimento ou preenchimento das vagas existentes e das 
que vagarem ou forem autorizadas dentro do prazo de validade dos Concursos Públicos, pela Lei nº 
10.261/68 ou Lei nº 500/74. 

1.2.1. O prazo de validade do Concurso Público é de 2 (dois) anos, a contar da data da 
publicação da homologação, podendo ser prorrogado por igual período, segundo a legislação vigente. 

1.2.2.O período de validade do Concurso não gera para a Secretaria de Estado da Saúde a 
obrigatoriedade de aproveitar todos os candidatos aprovados. A aprovação gera, para o candidato, 
apenas a expectativa de direito à preferência na nomeação/admissão, dependendo da classificação 
obtida. A Secretaria de Estado da Saúde reserva-se o direito de proceder às nomeações/admissões 
dos candidatos em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço. 

1.3. As vagas serão providas ou preenchidas em ordem rigorosa de classificação, de acordo com a 
necessidade e conveniência da Secretaria de Estado da Saúde. 

1.4. Atendendo as Leis Complementares nº 683, de 18/09/1992 e nº 932, de 08/11/2002, ficam 
reservados 5% (cinco por cento) das vagas, aos candidatos portadores de deficiência, desde que o 
número de vagas existentes por unidade, seja de, no mínimo, 6. 

 

(L) 
Do número 2 ao 16 são apresentadas as demais disposições específicas 
do Edital necessárias ao conhecimento dos interessados a fazerem suas 
inscrições para prestarem o concurso.  
Não estão aqui apresentadas por não terem relevância para este Anexo i. 
 

São Paulo, 30 de junho de 2003. 

 

Fazem parte deste Edital dois anexos, sendo: 

ANEXO I – DAS CATEGORIAS   
Neste são apresentadas, em forma de tabela, os dados das vagas 
nomeadas conforme Edital de Abertura de Inscrições e Instruções 
Especiais, identificando todas as categorias nominais das funções, os 
requisitos exigidos para seu exercício, a quantidade de horas que compõe a 
jornada de trabalho semanal, o salário e o valor da taxa de inscrição.  
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ANEXO II – DESCRIÇÃO SUMÁRIA (EM ORDEM ALFABÉTICA POR 
CATEGORIA)  
Neste são apresentadas, em forma de texto corrido as principais atividades 
que devem ser desenvolvidas por categoria das vagas nomeadas conforme 
Edital de Abertura de Inscrições e Instruções Especiais. 
 
ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
Neste são apresentados, em forma de texto corrido, os onteúdos que serão 
exigidos nas provas do concurso, relativos aos conhecimentos comuns e 
aos conhecimentos específicos.   
 
ANEXO IV – TABELA DE TÍTULOS   
Neste são apresentadas, em forma de tabela, os certificados de formação 
educacional exigidos. 
 

Os mesmos não estão aqui apresentados por não terem relevância para este Anexo i. 
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ANEXO J – Redes de Apoio e Suporte 
 
 

De acordo com a Professora Doutora Rosa Maria Lopes Martins (2005) “redes 

sociais de apoio” são as formas como as ligações humanas se estruturam como 

sistemas de apoio, para manutenção e promoção da saúde das pessoas e como os 

recursos são partilhados entre os membros desse sistema.  

 

Há diferentes termos para conceituar redes: rede social; rede natural de ajuda; rede 

de suporte formal ou informal; serviços de suporte; etc. usados indistintamente e 

nem sempre da forma mais adequada, mas que guardam aspectos semelhantes.  

 

Portanto, “rede social” refere-se às relações sociais do quotidiano, em suas 

características transacionais e em circunstância específica.  Já o termo “rede de 

suporte” que visa uma ajuda concreta aos indivíduos deve ser claramente 

diferenciado do termo “rede social” acima, mais abrangente. 

 

É possível dividir as redes sociais de apoio à pessoa idosa em dois grandes grupos:  

1. Apoio formal – é o grupo que abrange os serviços estatais, de segurança 

social  e  os  organizados  pelo  poder  local. 

2. Apoio informal – é o grupo que abrange o apoio das pessoas significativas, ou 

seja, da família do próprio idoso, dos vizinhos e dos amigos. 

 

Possibilidades de formação dos grupos formais como rede de suporte 

 

Tipo de Organização Atividade 

Apoio Domiciliário 

Consiste na prestação de serviços, por ajudantes e/ou 
familiares no domicílio dos idosos, quando estes, por motivo 
de qualquer tipo de dependência, sejam incapazes de 
assegurar temporária ou permanentemente a satisfação das 
suas necessidades básicas e/ou realizarem as suas 
atividades diárias como limpeza, alimentação, arrumação, 
etc. É um tipo de apoio que caracteriza-se pela prestação de 
um serviço de proximidade com cuidados individualizados e 
personalizados. Além disso, é preservada a família e a casa, 
que constituem para o idoso um quadro referencial muito 
importante para a sua identidade social. 
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Tipo de Organização Atividade 

Lar para Idosos 
É um alojamento coletivo, permanente ou temporário, 
destinado a fornecer respostas aos idosos que encontrem-se 
em risco, com perda de independência e/ou autonomia. 

Lar para Cidadãos 
Dependentes 

Constitui-se em resposta residencial aos idosos, que 
apresentam um maior grau de dependência (acamados). 

Centro Dia 

Constituem-se num tipo de apoio dado através da prestação 
de um conjunto de serviços dirigidos aos idosos da 
comunidade, cujo objetivo fundamental é desenvolver 
atividades que proporcionem a manutenção dos idosos no 
seu meio sócio-familiar. Sua utilização pode se dar por 
apenas uma diária ou por várias diárias, de acordo com o 
que lhe for necessário ou de interesse. Em algumas 
localidades o Centro Dia tem recebido o nome de Creche do 
Idoso. 

Centro de Convívio 
É um espaço de atuação local, que apóia o desenvolvimento 
de um conjunto de atividades sócio-recreativas e culturais 
destinadas aos idosos de uma comunidade. 

Acolhimento Familiar 

Consiste em apoio dado por famílias consideradas idôneas 
que acolhem temporariamente idosos, quando estes não têm 
família natural ou tendo-a, não reúne esta, condições que 
proporcionem um bom desempenho das suas funções. 

Colônia de Férias e os 
Pacotes de Turismo 
específicos 

São prestações de serviços sociais voltados para o idoso, 
que comportam um conjunto de atividades que pretendem 
satisfazer as necessidades de lazer e quebrar a rotina, 
proporcionando ao idoso um equilíbrio físico, psíquico, 
emocional e social durante seu período de permanência e/ou 
utilização. 

Fonte: Artigo A Relevância do apoio social na velhice. MARTINS, Rosa Maria Lopes – Millenium a 
revista do ISPV. nr 31 – maio 2005:133 – on line in: www.ipv.pt/millenium/Millenium31/9.pdf Acesso 
em: 02/06/2008. (nossa configuração) 
 
 
 
Analisando-se o trabalho intitulado Envelhecimento ativo: uma política de saúde, 

elaborado pela Unidade de Envelhecimento e Curso de Vida da Organização 

Mundial da Saúde (OMS, 2005:14), no qual “envelhecimento ativo é o processo de 

otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo 

de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas”, e 

considerando-se que são diversos e amplos os fatores que influenciam esta 

possibilidade, podemos resumir aqui, as atribuições e os resultados que poderíamos 

esperar de uma rede formal de apoio/suporte social, bem constituída: 
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1. Fomentar o envolvimento dos governantes em todos os níveis, das entidades 

não-governamentais e do setor privado, ligados através de uma forte rede cada vez 

mais eficaz, vista o reconhecimento do fato de que a saúde só pode ser criada e 

mantida com a participação de vários setores sociais e do próprio indivíduo. 

 

2. Promover um estado de segurança física e psico-social.  

 

3. Promover a saúde, sua manutenção e as políticas de prevenção orientadas 

para um modo de viver mais saudável e ativo, visando garantir-lhes uma 

participação social ativa e mais extensa possível, ajudando-os a manter sua 

autonomia e independência e à medida que envelhecem e em que a expectativa  

de  vida aumenta, de modo a que sejam vistos como um recurso cada vez mais 

valioso para suas famílias, comunidades e para o país e que preservem seu direito 

ao exercício de sua participação nos processos políticos e em outros aspectos da 

vida em comunidade. É básico que sejam urgenciados os projetos de inclusão 

direcionados aos cada vez mais velhos que vêm engrossando o grupo já chamado 

de Quarta Idade. Melhorar a qualidade de vida na Terceira Idade através de projetos 

baseados nos direitos, necessidades, preferências e habilidades do idoso. 

 

4. Equilibrar o papel da família (rede informal) e o do estado (rede formal) em 

termos de assistência àqueles que necessitam de cuidados à medida que 

envelhecem, aliviando a sobrecarga de todos os envolvidos, visto que o rápido 

envelhecimento  da  população  vem acompanhado por mudanças drásticas nas 

estruturas e nos papéis sociais, independentemente da cultura se impor ou suavizar 

o impacto do efeito da globalização que sujeita os países e suas culturas. 

 

5. Conscientizar o indivíduo da parte que lhe cabe, levando-o a perceber o seu 

potencial para o bem-estar físico, social e mental ao longo do curso da vida, e que 

deve participar da sociedade de acordo com suas necessidades, desejos e 

capacidades, ao mesmo tempo que esta sociedade oferece-lhe a garantia de 

propiciar-lhe proteção, segurança e cuidados adequados, quando forem necessários 

ou requisitados. 
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6. Criar um estado de solidariedade entre diferentes gerações, permitindo a 

integração das redes informais às formais, visto que a qualidade de vida no futuro 

dependerá da maneira como as gerações posteriores irão se ajudar e se apoiar 

mutuamente, pois o envelhecimento ocorre num contexto que envolve 

relacionamentos com amigos, colegas de trabalho, vizinhos e membros da família, 

razão pela qual a  interdependência entre gerações é uma via de mão-dupla, em que 

a criança de ontem é o adulto de hoje e o avô de amanhã.  

 

7. Produzir material informativo e suporte técnico à mobilização da sociedade 

para a promoção da saúde e bem-estar durante as mudanças que acompanham o 

envelhecimento, considerando as variações significativas que lhe são pertinentes de 

acordo com a teoria do curso de vida, levando ao reconhecimento público de que a 

idade cronológica não é um marcador natural e sim idealizado e que, portanto, se 

faz necessário dirimir os preconceitos generalizados relacionando envelhecimento e 

decrepidez. 
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Autorizo, exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, a 

reprodução total ou parcial desta dissertação por processos fotocopiados 

ou eletrônicos. 

 

 
São Paulo, ____/____/________. 
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