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PARECER JURÍDICO 

 
 

OBJETO: comprovação de viabilidade jurídica de repasse 
de recursos financeiros públicos provenientes do 
Orçamento da Saúde para Instituições de Longa 
Permanência para Idosos (ILPI) integrantes da Rede 
Privada do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 
por meio de celebração de parceria. 
 
 

1. Introdução 
 

O presente parecer foi elaborado com o objetivo de propiciar suporte técnico e jurídico às 
Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI’s) beneficentes, tendo em vista a 
possibilidade de articulação com a Secretaria Municipal de Saúde para pleitear recursos 
financeiros públicos, inclusive dos Fundos Municipais de Saúde. Objeto a ser pleiteado: 
cofinanciamento do custeio mensal dos salários e encargos sociais e trabalhistas dos 
profissionais da área da Saúde que atuam na equipe de referência das ILPI’s sem fins 
lucrativos. 

Vejamos a Justificativa contida na Portaria nº 2.528, de 19 de outubro de 2006, do Ministério 
da Saúde, que aprovou a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa:  

O Brasil envelhece de forma rápida e intensa. No Censo de 2000, contava com mais 
de 14,5 milhões de idosos (IBGE, 2002), em sua maioria com baixo nível 
socioeconômico e educacional e com uma alta prevalência de doenças crônicas e 
causadoras de limitações funcionais e de incapacidades (Lima-Costa et al, 2003; 
Ramos, 2002). A cada ano, 650 mil novos idosos são incorporados à população 
brasileira (IBGE, 2000). Essa transição demográfica repercute na área da saúde, em 
relação à necessidade de (re)organizar os modelos assistenciais (Lima-Costa & 
Veras, 2003). A maior causa de mortalidade entre idosos brasileiros é o acidente 
vascular cerebral (Lima-Costa et al., 2000). Na transição epidemiológica brasileira 
ocorrem incapacidades resultantes do não-controle de fatores de risco preveníveis 
(Lima-Costa et al., 2003). 

O sistema de saúde brasileiro tradicionalmente está organizado para atender à 
saúde materno-infantil e não tem considerado o envelhecimento como uma de 
suas prioridades. Uma importante consequência do aumento do número de pessoas 
idosas em uma população é que esses indivíduos provavelmente apresentarão um 
maior número de doenças e/ou condições crônicas que requerem mais serviços 
sociais e médicos e por mais tempo (Firmo et al, 2003). Isso já pode ser notado, uma 
vez que a população idosa, que hoje representa cerca de 9% da população, consome 
mais de 26% dos recursos de internação hospitalar no SUS (Lima-Costa et al, 2000). 
Além disso, é notável a carência de profissionais qualificados para o cuidado ao idoso, 
em todos os níveis de atenção. (Grifos nossos). 

Outro fato importante a ser considerado é que saúde para a população idosa não se 
restringe ao controle e à prevenção de agravos de doenças crônicas não-
transmissíveis. Saúde da pessoa idosa é a interação entre a saúde física, a saúde 
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mental, a independência financeira, a capacidade funcional e o suporte social 
(Ramos, 2002). (Grifos nossos). 

As políticas públicas de saúde, objetivando assegurar atenção a toda população, têm 
dado visibilidade a um segmento populacional até então pouco notado pela saúde 
pública - os idosos e as idosas com alto grau de dependência funcional - É 
possível a criação de ambientes físicos, sociais e atitudinais que possibilitem melhorar 
a saúde das pessoas com incapacidades tendo como uma das metas ampliar a 
participação social dessas pessoas na sociedade (Lollar & Crews, 2002). Por isso 
mesmo, é imprescindível oferecer cuidados sistematizados e adequados a partir dos 
recursos físicos, financeiros e humanos de que se dispõe hoje. (Justificativa da 
Portaria 2528/GM do Ministério da Saúde, de 19 de outubro de 2006, que instituiu a 
Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa). (Grifos nossos). 

2. Intersetorialidade entre as Políticas Públicas de Assistência Social e de Saúde 

A intersetorialidade é o mais amplo dos mecanismos de ação da gestão pública das políticas 
públicas de assistência social e de saúde. Atua na perspectiva de compartilhamento de 
responsabilidade e na organização de atribuições necessárias à gestão, enquanto 
importante ferramenta no processo de materialização dos direitos fundamentais 
consagrados na Constituição Federal de 1988. (Grifos nossos). 

Nesse sentido, convém mencionar que a Lei nº 8.842, de 04 de janeiro de 1994 (Lei da Política 
Nacional do Idoso), em seu artigo 8º, parágrafo único realça de forma bem expressa o dever 
dos ministérios das áreas de saúde, educação, trabalho, previdência social, cultura, esporte e 
lazer, de elaborar proposta orçamentárias, visando ao financiamento dos programas nacionais 
compatíveis com a política nacional do idoso. 

A seguir descrevemos a citada “autorização legal” que deve ser utilizada pelos Estados, Distrito 
Federal e Municípios a fim de que essa norma alcance a população idosa institucionalizada que 
necessita de cuidados integrais de saúde. 

Artigo 8º - À União, por intermédio do ministério responsável 
pela assistência e promoção social, compete: 

I - coordenar as ações relativas à política nacional do idoso; 

II - participar na formulação, acompanhamento e avaliação da 
política nacional do idoso; 

III - promover as articulações intraministeriais e interministeriais 
necessárias à implementação da política nacional do idoso; 

IV - vetado; 

V - elaborar a proposta orçamentária no âmbito da promoção e 
assistência social e submetê-la ao Conselho Nacional do Idoso. 

Parágrafo único. Os ministérios das áreas de saúde, 
educação, trabalho, previdência social, cultura, esporte e lazer 
devem elaborar proposta orçamentária, no âmbito de suas 
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competências, visando ao financiamento de programas 
nacionais compatíveis com a política nacional do idoso. 
(Grifos nossos). 

 

Oportuno citar o douto pensamento de MELEIRO, Maricelma Rita: “A saúde ocupa espaço 
indissociável ao lado da assistência social, para garantia da vida em condição de dignidade e 
bem-estar do idoso. O atendimento institucional do idoso é de longa duração. Isso significa que o 
objeto do cuidado não é a reabilitação, mas atenção em saúde. No caso da pessoa idosa, as 
necessidades em saúde tendem a se intensificar mais e mais, gradualmente, com o passar do 
tempo de vida. ” (As Instituições de Longa Permanência para Idosos sob a Perspectiva de um 
Novo Modelo, Revista Jurídica ESMP-SP, São Paulo, v.9, 2016: 89-118 – fonte: 
http://www.esmp.sp.gov.br/revista_esmp/index.php/RJESMPSP/article/view/295 

3. Marcos legais importantes da Saúde da Pessoa Idosa 
 

A Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso) destaca de forma bem expressa 
em seu artigo 9º a obrigação do Estado Brasileiro em garantir aos idosos um 
envelhecimento saudável e digno, efetivado por intermédio de políticas sociais públicas. 
 
 

Art. 9o É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a 
proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas 
sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e 
em condições de dignidade. (Grifos nossos). 

 
Convém destacar que a Portaria nº 399, de 22 de fevereiro de 2006 do Ministério da Saúde 
criou o Pacto pela Vida, que estabeleceu seis áreas prioritárias de atuação, dentre elas a saúde 
da população idosa. Nesse documento pela primeira vez na história do SUS, a saúde da 
população idosa consta como prioridade das três esferas de governo (federal, estadual e 
municipal). 
 
Outro marco importante é a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSI), instituída pela 
Portaria nº 2528/GM de 19 de outubro de 2006, com as seguintes diretrizes: 
 

a) Promoção do envelhecimento ativo e saudável; 
 
b) Atenção integral, integrada à saúde da pessoa idosa; 
 
c) Estímulo às ações intersetoriais, visando à integralidade da atenção; 
 
d) Provimento de recursos capazes de assegurar qualidade da atenção à 
saúde da pessoa idosa; 
 
e) Estímulo à participação e fortalecimento do controle social; 
 
f) Formação e educação permanente dos profissionais de saúde do SUS na área 
de saúde da pessoa idosa; 
 
g) Divulgação e informação sobre a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa 
para profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS; 
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h) Promoção de cooperação nacional e internacional das experiências na atenção 
à saúde da pessoa idosa; 
 
i) Apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas. 
Esta política trabalha com o paradigma “Capacidade Funcional” em dois grandes 
eixos: as pessoas idosas independentes e a parcela frágil deste segmento 
populacional. A finalidade primordial da PNSI é recuperar, manter, promover a 
autonomia e a independência dos indivíduos idosos, direcionando medidas coletivas e 
individuais de saúde para este fim, em consonância com os princípios e diretrizes do 
SUS. Assegurar a capacidade funcional da população idosa demandada, na 
organização dos serviços, um olhar para além das doenças, buscando a 
compreensão quanto aos aspectos funcionais do indivíduo que envelhece, bem como 
suas condições socioeconômicas e sua capacidade de autocuidado. (Grifos nossos). 
 
Importante destacar que o Ministério da Saúde reconhece a fragilidade da pessoa 
idosa institucionalizada, por meio da Resolução MS nº 2.528/2006: 
 

“Considera-se idoso frágil ou em estado de fragilidade 
aquele que: vivem em ILPI, encontra-se acamado, esteve 
hospitalizado recentemente por qualquer razão, 
apresente doenças sabidamente causadoras de 
incapacidade funcional – acidente vascular encefálico, 
síndromes demenciais e outras doenças neurodegenerativas, 
etilismo, neoplasia terminal, amputações de membros -, 
encontra-se com pelo menos uma incapacidade funcional 
básica, ou viva situações de violência doméstica. Por critério 
etário, a literatura estabelece que também é frágil o idoso 
com 75 anos ou mais de idade. Outros critérios poderão ser 
acrescidos ou modificados de acordo com as realidades 
locais. ” (Grifos nossos). 

 
O Gestor Municipal de Saúde, de acordo com o que dispõe a alínea “d” do item 4.3 da 
Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, deve promover articulação intersetorial 
para a efetivação da Política. (Grifos nossos). 

 
4. Articulação Intersetorial. As diretrizes aqui definidas implicam o desenvolvimento de 

um amplo conjunto de ações, que requerem o compartilhamento de 
responsabilidades com outros setores. Nesse sentido, os gestores do SUS deverão 
estabelecer, em suas respectivas áreas de abrangência, processos de articulação 
permanente, visando ao estabelecimento de parcerias e a integração institucional que 
viabilizem a consolidação de compromissos multilaterais efetivos. Será buscada, 
igualmente, a participação de diferentes segmentos da sociedade, que estejam direta 
ou indiretamente relacionadas com a presente Política. No âmbito federal, o Ministério 
da Saúde articulará com os diversos setores do Poder Executivo em suas respectivas 
competências, de modo a alcançar os objetivos a seguir explicitados. (Grifos nossos). 

 

5.3. Sistema Único de Assistência Social: 

a) Reconhecimento do risco social da pessoa idosa como fator determinante de sua 
condição de saúde; 
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b) Elaboração de inquérito populacional para levantamento e estratificação das 
condições de risco social da população idosa brasileira; 

c) Elaboração de medidas, com o apontamento de soluções, para abordagem da 
população idosa sob risco social; 

d) Criação de mecanismos de monitoramento de risco social individual, de fácil 
aplicabilidade e utilização por profissionais da atenção básica do SUS e do SUAS; 

e) Difusão de informações relativas à preservação da saúde e à prevenção ou 
recuperação de incapacidades; 

f) Inclusão das diretrizes aqui estabelecidas em seus programas de educação 
continuada; 

g) Implantação de política de atenção integral aos idosos residentes em 
Instituições de Longa Permanência para Idosos; 

h) Promoção da formação de grupos socioeducativos e de autoajuda entre os 
indivíduos idosos, principalmente para aqueles com doenças e agravos mais 
prevalentes nesta faixa etária; 

i) Implantação e implementação de Centros de Convivência e Centros-Dia, conforme 
previsto no Decreto nº 9.921/2019; 

j) Apoio à construção de Políticas Públicas de Assistência Social que 
considerem as pessoas, suas circunstâncias e o suporte social e que atuem 
como aliadas no processo de desenvolvimento humano e social, e não como 
tuteladora e assistencialista, tanto na proteção social básica, como na proteção 
social especial; 

k) Compromisso com a universalização do direito, inclusão social, equidade, 
descentralização e municipalização das ações, respeitando a dignidade do cidadão e 
sua autonomia, favorecendo o acesso à informação, aos benefícios e aos serviços de 
qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária; e 

l) Desenvolvimento de ações de enfrentamento à pobreza. (Grifos nossos). 

 

Mencionamos a seguir outros importantes aspectos da Portaria nº 2.528, de 19 de outubro de 
2006, do Ministério da Saúde, que aprova a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa.  
 

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e 

Considerando a necessidade de que o setor saúde disponha de uma política 
atualizada relacionada à saúde do idoso;  

Considerando a conclusão do processo de revisão e atualização do constante da 
Portaria n° 1.395/GM, de 10 de dezembro de 1999; 
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Considerando a publicação da Portaria nº 399/GM, de 22 de fevereiro de 2006, que 
divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes 
Operacionais do referido Pacto; e 

Considerando a pactuação da Política na reunião da Comissão Intergestores Tripartite 
do dia 5 de outubro de 2006 e a aprovação da proposta da Política, pelo Conselho 
Nacional de Saúde, por meio do Memorando nº 500/SE/CNS/ 2006, resolve:  

Art. 1º  Aprovar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, cujas disposições 
constam do Anexo a esta Portaria e dela são parte integrante.  

Art. 2º  Determinar que os órgãos e entidades do Ministério da Saúde, cujas ações se 
relacionem com o tema objeto da Política ora aprovada, promovam a elaboração ou a 
readequação de seus programas, projetos e atividades em conformidade com as 
diretrizes e responsabilidades nela estabelecidas. 

Art. 3º  Fixar o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação desta 
Portaria, para que o Ministério da Saúde adote as providências necessárias à revisão 
das Portarias nº 702/GM, de 12 de abril de 2002, e n° 249/SAS/MS, de 16 de abril de 
2002, que criam os mecanismos de organização e implantação de Redes Estaduais 
de Assistência à Saúde do Idoso, compatibilizando-as com as diretrizes estabelecidas 
na Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa aprovada neste ato.  

Art. 4º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5º Fica revogada a Portaria nº 1.395/GM, de 10 de dezembro de 1999, publicada 
no Diário Oficial da União nº 237-E, de 13 de dezembro de 1999, página 20, seção 1. 

JOSÉ AGENOR ÁLVARES DA SILVA 

3.3. Estímulo às Ações Intersetoriais, visando à Integralidade da Atenção 

A prática da intersetorialidade pressupõe o reconhecimento de parceiros e de 
órgãos governamentais e não-governamentais que trabalham com a população 
idosa. A organização do cuidado intersetorial a essa população evita 
duplicidade de ações, corrige distorções e potencializa a rede de solidariedade. 
(Grifos nossos). 

As ações intersetoriais visando à integralidade da atenção à saúde da pessoa idosa 
devem ser promovidas e implementadas, considerando as características e as 
necessidades locais. 

3.4. Provimento de Recursos Capazes de Assegurar Qualidade da Atenção à Saúde 
da Pessoa Idosa 

Deverão ser definidas e pactuadas com os estados, o Distrito Federal e os 
municípios as formas de financiamento que ainda não foram regulamentadas, 
para aprimoramento da qualidade técnica da atenção à saúde prestada à pessoa 
idosa. Os mecanismos e os fluxos de financiamento devem ter por base as 
programações ascendentes de estratégias que possibilitem a valorização do 
cuidado humanizado ao indivíduo idoso. Abaixo são apresentados os itens 
prioritários para a pactuação: 
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a) provimento de insumos, de suporte em todos os níveis de atenção, prioritariamente 
na atenção domiciliar inclusive medicamentos; 

b) provimento de recursos para adequação de estrutura física dos serviços próprios 
do SUS; 

c) provimento de recursos para ações de qualificação e de capacitação de recursos 
humanos, e incremento da qualidade técnica dos profissionais de saúde do SUS na 
atenção à pessoa idosa; 

d) produção de material de divulgação e informativos sobre a Política Nacional de 
Saúde da Pessoa Idosa, normas técnicas e operacionais, protocolos e manuais de 
atenção, para profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS; 

e) implementação de procedimento ambulatorial específico para a avaliação global do 
idoso; e 

f) determinação de critérios mínimos de estrutura, processo e resultados, com vistas a 
melhorar o atendimento à população idosa, aplicáveis às unidades de saúde do SUS, 
de modo que a adequação a esses critérios seja incentivada e mereça 
reconhecimento. 

3.8. Apoio ao Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas 

Apoiar o desenvolvimento de estudos e pesquisas que avaliem a qualidade e 
aprimorem a atenção de saúde à pessoa idosa. Identificar e estabelecer redes de 
apoio com instituições formadoras, associativas e representativas, universidades, 
faculdades e órgãos públicos nas três esferas, visando: 

a) fomentar pesquisas em envelhecimento e saúde da pessoa idosa; 

b) identificar e apoiar estudos/pesquisas relativos ao envelhecimento e à saúde da 
pessoa idosa existentes no Brasil, com o objetivo de socializar, divulgar e embasar 
novas investigações; 

c) criar banco de dados de pesquisadores e pesquisas em envelhecimento e saúde da 
pessoa idosa realizadas no Brasil, interligando-o com outros bancos de abrangência 
internacional; 

d) identificar e divulgar as potenciais linhas de financiamento – Ministério da Ciência e 
Tecnologia, Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, terceiro setor e outros – 
para a pesquisa em envelhecimento e saúde da pessoa idosa; 

e) apoiar a realização de estudo sobre representações sociais, junto a usuários e 
profissionais de saúde sobre a saúde da pessoa idosa; 

f) priorizar as linhas de pesquisas em envelhecimento e saúde da pessoa idosa a 
serem implementadas pelo SUS, visando o aprimoramento e a consolidação da 
atenção à saúde da pessoa idosa no SUS; e 

g) implementar um banco de dados nacional com resultados de avaliação funcional da 
população idosa brasileira. 
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4. Responsabilidades Institucionais 

Caberá aos gestores do SUS, em todos os níveis, de forma articulada e 
conforme suas competências específicas, prover os meios e atuar para 
viabilizar o alcance do propósito desta Política Nacional de Saúde da Pessoa 
Idosa. (Grifos nossos). 

4.1. Gestor Federal 

a) elaborar normas técnicas referentes à atenção à saúde da pessoa idosa no SUS; 

b) definir recursos orçamentários e financeiros para a implementação desta 
Política, considerando que o financiamento do Sistema Único de Saúde é de 
competência das três esferas de governo; 

c) estabelecer diretrizes para a qualificação e educação permanente em saúde da 
pessoa idosa; 

d) manter articulação com os estados e municípios para apoio à implantação e 
supervisão das ações; 

e) promover articulação intersetorial para a efetivação desta Política Nacional; 

f) estabelecer instrumentos e indicadores para o acompanhamento e avaliação do 
impacto da implantação/implementação desta Política; 

g) divulgar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa; e 

h) estimular pesquisas nas áreas de interesse do envelhecimento e da atenção à 
saúde da pessoa idosa, nos moldes do propósito e das diretrizes desta Política. 

4.2. Gestor Estadual 

a) elaborar normas técnicas referentes à atenção à saúde da pessoa idosa no SUS; 

b) definir recursos orçamentários e financeiros para a implementação desta 
Política, considerando que o financiamento do Sistema Único de Saúde é de 
competência das três esferas de governo; 

c) Discutir e pactuar na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) as estratégias e metas 
a serem alcançadas por essa Política a cada ano; 

d) promover articulação intersetorial para a efetivação da Política; 

e) implementar as diretrizes da educação permanente e qualificação em consonância 
com a realidade loco regional; 

f) estabelecer instrumentos e indicadores para o acompanhamento e a avaliação do 
impacto da implantação/implementação desta Política; 
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g) manter articulação com municípios para apoio à implantação e supervisão das 
ações; 

h) divulgar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa; 

i) exercer a vigilância sanitária no tocante a Saúde da Pessoa Idosa e a ações 
decorrentes no seu âmbito; e 

j) apresentar e aprovar proposta de inclusão da Política Nacional de Saúde da Pessoa 
Idosa no Conselho Estadual de Saúde. 

4.3. Gestor Municipal: 

a) elaborar normas técnicas referentes à atenção à saúde da pessoa idosa no SUS; 

b) definir recursos orçamentários e financeiros para a implementação desta 
Política, considerando que o financiamento do Sistema Único de Saúde é de 
competência das três esferas de governo; 

c) discutir e pactuar na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) as estratégias e metas 
a serem alcançadas por essa Política a cada ano; 

d) promover articulação intersetorial para a efetivação da Política; 

e) estabelecer mecanismos para a qualificação dos profissionais do sistema local de 
saúde; 

f) estabelecer instrumentos de gestão e indicadores para o acompanhamento e a 
avaliação do impacto da implantação/implementação da Política; 

g) divulgar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa; e 

h) apresentar e aprovar proposta de inclusão da Política de Saúde da Pessoa 
Idosa no Conselho Municipal de Saúde. 

5. Articulação Intersetorial 

As diretrizes aqui definidas implicam o desenvolvimento de um amplo conjunto de 
ações, que requerem o compartilhamento de responsabilidades com outros setores. 
Nesse sentido, os gestores do SUS deverão estabelecer, em suas respectivas áreas 
de abrangência, processos de articulação permanente, visando ao 
estabelecimento de parcerias e a integração institucional que viabilizem a 
consolidação de compromissos multilaterais efetivos. Será buscada, igualmente, 
a participação de diferentes segmentos da sociedade, que estejam direta ou 
indiretamente relacionadas com a presente Política. No âmbito federal, o Ministério da 
Saúde articulará com os diversos setores do Poder Executivo em suas respectivas 
competências, de modo a alcançar os objetivos a seguir explicitados. (Grifos nossos). 

5.2. Previdência Social 
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a) realização de estudos e pesquisas de cunho epidemiológico junto aos segurados, 
relativos às doenças e agravos mais prevalentes nesta faixa etária, sobretudo quanto 
aos seus impactos no indivíduo, na família, na sociedade, na previdência social e no 
setor saúde; e 

b) elaboração de programa de trabalho conjunto direcionado aos indivíduos idosos 
segurados, consoante às diretrizes fixadas nesta Política. 

5.3. Sistema Único de Assistência Social: 

a) reconhecimento do risco social da pessoa idosa como fator determinante de sua 
condição de saúde; 

b) elaboração de inquérito populacional para levantamento e estratificação das 
condições de risco social da população idosa brasileira; 

c) elaboração de medidas, com o apontamento de soluções, para abordagem da 
população idosa sob risco social; 

d) criação de mecanismos de monitoramento de risco social individual, de fácil 
aplicabilidade e utilização por profissionais da atenção básica do SUS e do 
SUAS; 

e) difusão de informações relativas à preservação da saúde e à prevenção ou recuperação de 
incapacidades; 

f) inclusão das diretrizes aqui estabelecidas em seus programas de educação 
continuada; 

g) implantação de política de atenção integral aos idosos residentes em 
Instituições de Longa Permanência para Idosos; 

h) promoção da formação de grupos socioeducativos e de autoajuda entre os 
indivíduos idosos, principalmente para aqueles com doenças e agravos mais 
prevalentes nesta faixa etária; 

i) implantação e implementação de Centros de Convivência e Centros-Dia, conforme 
previsto no Decreto nº 9.921/2019; 

j) apoio à construção de Políticas Públicas de Assistência Social que considerem as 
pessoas, suas circunstâncias e o suporte social e que atuem como aliadas no 
processo de desenvolvimento humano e social, e não como tuteladora e 
assistencialista, tanto na proteção social básica, como na proteção social especial; 

k) compromisso com a universalização do direito, inclusão social, equidade, 
descentralização e municipalização das ações, respeitando a dignidade do cidadão e 
sua autonomia, favorecendo o acesso à informação, aos benefícios e aos serviços de 
qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária; e 

l) desenvolvimento de ações de enfrentamento à pobreza. 

5.7. Justiça e Direitos Humanos: 
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a) promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa, no tocante às questões de saúde, 
mediante o acompanhamento da aplicação das disposições contidas na Lei nº 
8.842/94 e seu regulamento (Decreto nº 9.921/2019), bem como a Lei nº 10.741/2003, 
que estabelece o Estatuto do Idoso. 

5.8. Esporte e Lazer 

a) estabelecimento de parceria para a implementação de programas de atividades 
físicas e recreativas destinados às pessoas idosas. 

5.9. Ciência e Tecnologia: 

Fomento à pesquisa na área do envelhecimento, da geriatria e da gerontologia, por 
intermédio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq), e demais órgãos de incentivo à pesquisa, contemplando estudos e pesquisas 
que estejam, prioritariamente, alinhados com as diretrizes propostas nesta Política. 

 

Convém ressaltar que a Lei Orgânica de diversos municípios também menciona a questão da 
prioridade no atendimento às pessoas idosas e a obrigação da administração pública em 
planejar, executar, gerenciar e financiar as Políticas Públicas de Atenção à Pessoa Idosa. 
 
 

3.1 Fundamento Legal que possibilita as ILPI’s a celebrar parcerias com a Saúde 
 

A fundamentação legal que AUTORIZA a transferência de recursos financeiros do 
orçamento público da Saúde para as ILPIs beneficentes de Assistência Social está 
prevista no Decreto nº 9.921, de 18 de julho de 2019, que consolida atos normativos 
editados pelo Poder Executivo federal que dispõem sobre a temática da pessoa idosa. Antes, o 
Decreto nº 1.948, de 3 de julho de 1996 que regulamentava a Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 
1994 (que tratava da Política Nacional do Idoso)  
 
Como se observa no artigo 20, há plena viabilidade legal e jurídica de contratualização 
(parceria) entre um Município e uma ILPI, desde que sejam atendidos todos os requisitos 
constantes da Lei nº 13.019 de 31 de julho de 2014 (Marco Regulatório das Organizações da 
Sociedade Civil). 
 

Art. 19.  Fica proibida a permanência em instituições asilares, de 
caráter social, de pessoas idosas que tenham doenças que 
exijam assistência médica permanente ou assistência de 
enfermagem intensiva, cuja falta possa agravar ou pôr em risco a 
sua vida ou a vida de terceiros. 

Parágrafo único.  A permanência ou não da pessoa idosa doente 
em instituições asilares, de caráter social, dependerá de 
avaliação médica prestada pelo serviço de saúde local. 

Art. 20.  Para implementar as condições estabelecidas no art. 19, 
as instituições asilares poderão firmar contratos ou 
convênios com o sistema de saúde local. (Grifos nossos). 
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Impende assinalar com ênfase que é constante nas ILPIs a “migração” das pessoas idosas 
independentes (grau I) para a condição de dependentes (graus II e III).  
 

Desse modo, o legislador reconhece o que ocorre na dinâmica realidade das rotinas diárias das 
ILPI’s filantrópicas. Embora as ILPI’s sem fins lucrativos, estejam classificadas na área da 
Assistência Social (classificação técnica-política), prestam serviços de atenção primária de 
Saúde às pessoas idosas assistidas. 
 
Outro aspecto legal relevante que deve ser levado em consideração é a obrigação inserida no 
Estatuto do Idoso, vejamos: 
 

Art. 50. Constituem obrigações das entidades de atendimento: 

 VIII – proporcionar cuidados à saúde, conforme a 
necessidade do idoso. (Grifos nossos). 

 
 
Inclusive essa previsão legal deve estar presente nos contratos de prestação de serviços 
celebrados entre as ILPIs e a pessoa idosa contratante, nos termos da Resolução do Conselho 
Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa (CNDI) nº 33, de 24 de maio de 2017. Em razão desse 
dispositivo fica evidente que prestar serviços de Saúde não é uma questão facultativa às ILPIs, 
e sim, uma OBRIGAÇÃO LEGAL, sobretudo, por se tratar de matéria de ordem pública! 
 
Convém salientar que muitas ILPIs possuem em suas equipes de referência profissionais da 
Saúde, tais como: médico geriatra, enfermeira, técnicos de enfermagem, auxiliares de 
enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogas e terapeutas ocupacionais. Todos 
atuando de forma multidisciplinar. 
 

Importante destacar que a Agência Nacional da Vigilância Sanitária, por meio da Resolução de 
Diretoria Colegiada - RDC nº 283, de 26 de setembro de 2005, estabelece que as ILPIs devem 
elaborar o Plano de Atenção Integral à Saúde da Pessoa Idosa. Esta exigência sanitária 
consiste em mais uma prova cabal de que a Saúde está presente de forma incontestável 
na produção de serviços de muitas Entidades Asilares. Vejamos: 
 
 

5.2.1 – A instituição deve elaborar, a cada dois anos, um Plano 
de Atenção Integral à Saúde dos residentes, em articulação 
com o gestor local de saúde.  

 
 
Lembrando que a Política Nacional de Saúde do Idoso estabelece que a prática de cuidados 
direcionados às pessoas idosas exige uma abordagem interdisciplinar e multidimensional, 
considerado a interação entre os fatores físicos, psicológicos e sociais que influenciam na 
saúde dos longevos, bem como o ambiente onde este se insere. 
 

Assim, as ILPI’s filantrópicas funcionam como “aparelhamentos” privados de retaguarda da 
Saúde Pública Municipal. Prestam serviços preventivos de saúde. Colaboram com menos 
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ocupação dos leitos hospitalares e das UTIs. E na maioria das vezes, prestam todos esses 
serviços de saúde sem recebimento de recursos do Município. 
 
São dados relevantes de elevado interesse social que merecem uma atenção e reflexão dos 
agentes públicos responsáveis pelo planejamento e elaboração das leis orçamentárias. 
 

3.2 Municípios que repassam recursos financeiros públicos da Saúde para as ILPI’s 
 

Município ILPI Descrição Convênio/Lei Mensal 
Anual 

(2019) 

Itapetininga/SP 
Lar São 
Vicente de 
Paulo 

Serviços de 
atenção à saúde da 
pessoa idosa 

Convênio 
60/2015 

96.000,00 1.152.000,00 

Taquarituba/SP 
Lar São 
Vicente de 
Paulo 

Serviços de 
enfermagem às 
pessoas idosas 
internas 

Termo de 
Colaboração 
nº 008/2019 

4.277,52 51.330,24 

Vinhedo/SP 
Lar da 
Caridade 

Assistência de 
saúde às pessoas 
idosas com grau III 
de dependência 

Lei Municipal 
nº 3.742, de 
23 de 
dezembro de 
2016 

15.000,00 180.000,00 

Guaçuí/ES 

Lar dos 
Idosos 
Frederico 
Ozanam 

Cooperação 
financeira para 
aquisição de 
medicamentos e 
insumos (fraldas e 
luvas de 
procedimentos). 

Termo de 
Fomento nº 
005/2019 

- 21.490,90 

 
 

Conclusão 
 

Cumpre salientar que os serviços de saúde realizados por uma ILPI filantrópica são de atenção 
primária, visando sempre sanar as necessidades biopsicossociais. Através de sua atuação e de 
seu desempenho a Equipe Técnica Interdisciplinar da ILPI irá concretizar seus atendimentos 
com ênfase nos princípios de universalização, equidade e integridade. 
 
Devem ser desenvolvidas diferentes ações para a consolidação de rede intersetorial 
diversificada que trate das diferentes necessidades das pessoas idosas, de forma 
complementar, não excludente! 
 
Como parte da instrumentalização da parceria entre a ILPI e a Secretaria Municipal de Saúde 
será necessária a elaboração de plano de trabalho contendo entre outros requisitos formais a 
codificação de todos os procedimentos de saúde executados pela equipe de referência às 
pessoas idosas, conforme estabelecido pelo SUS. 
 
Por todo o exposto, concluímos que não há nenhum impedimento legal que vede a celebração 
de parcerias entre o Município e a ILPI sem fins lucrativos, para o repasse de recursos públicos 
financeiros de orçamento da Secretaria Municipal de Saúde. 
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Desse modo, concluímos este parecer. 
 
Itapetininga/SP, 15 de julho de 2020. 

 

 

 

Cláudio Stucchi 
Advogado – OAB/SP nº 265.631 

Consultor de ILPI’s 
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