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LEI DECRETADA NA SESSÃO DE 22 DE MAIO DE 2013  
Cópia extraída de fls.                do processo 

(PROJETO DE LEI Nº 527/10) 
(VEREADOR DALTON SILVANO - PV) 

 
 

Institui o Programa Social Centro Dia 
do Idoso, no âmbito do Município de 
São Paulo, e dá outras providências.  

 
 

Faço saber que a Câmara, em sessão de 22 de maio de 2013, 
decretou a seguinte lei: 

 
Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Município de São Paulo, o 

Programa Social Centro Dia do Idoso, que disponibilizará atendimento 
especializado e instalações adequadas para as pessoas idosas semidependentes 
que estejam em estado de fragilidade. 

Parágrafo único. Para fins desta lei, considera-se semidependente 
a pessoa que possui necessidade de alguma ajuda, em alguma atividade da vida 
diária. 

 
Art. 2º O Centro Dia do Idoso tem por objetivo oferecer 

assistência à família e proporcionar atenção ao idoso fragilizado como forma 
alternativa ao asilamento, por meio de assistência multidisciplinar e 
multiprofissional, evitando sua exposição a situações de risco, tais como: 

I - acidentes domésticos; 
II - violência doméstica; 
III - depressão; 
IV – sedentarismo; 
V – isolamento social; 
VI – entre outros males que podem acometer idosos nesta 

condição. 
§ 1º O Centro Dia do Idoso promoverá a convivência durante o 

dia, prestando diversos serviços de apoio, incluindo: 
I – transporte adaptado de ida e/ou volta ao idoso impossibilitado 

de chegar ao local por meios próprios; 
II - auxílio e atendimento às necessidades da vida diária; 
III – alimentação adequada; 
IV - realização de atividades sociais, culturais, manuais e 

recreativas; 
V - acompanhamento de saúde. 
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§ 2º A realização de serviços de que trata o “caput” deste artigo 
poderá ser feita por equipe interdisciplinar a ser definida e dimensionada pelo 
Poder Público. 

§ 3º A rede de equipamentos sociais Centro Dia do Idoso 
funcionará diariamente, de segunda à sexta-feira, com horário ininterrupto, das 
7 (sete) às 18 (dezoito) horas. 

§ 4º O Centro Dia do Idoso poderá ser estruturado com a 
seguinte equipe de apoio: 

a) Gestor em Gerontologia; 
b) Cuidadores; 
c) Profissionais da saúde e do serviço social; 
d) Estudantes estagiários; 
e) Voluntários. 
 
Art. 3º O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no que 

couber,  no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua 
publicação. 

 
Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
 
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 
Câmara Municipal de São Paulo, 23 de maio de 2013. 
 
 
 
 

JOSÉ AMÉRICO 
Presidente 
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