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- MISSÃO, VISÃO E VALORES
Sabe-se que a Missão é a razão de ser da organização, manifestando a mais elevada
aspiração, que legitima e justifica, social e economicamente, a existência da instituição. O
motivo pelo qual os beneficiários, sociedade, fornecedores e demais partes interessadas
mantêm seus relacionamentos com a organização. Neste sentido, deve-se formalizar em
um breve texto a Missão da ACENI, para que as pessoas da força de trabalho tenham
claramente definido o sentido da existência de suas práticas dentro da organização.
A missão é importante, porque transmite para a sociedade toda a força inspiradora
que a OSS representa e representará na vida de cada pessoa com quem se relacionará. A
ACENI ao formalizar a missão obteve foco na utilidade e finalidade da sua existência.
Às vezes organizações bem sucedidas direcionam seus esforços somente aos seus
produtos/serviços, esquecendo-se da razão de ser, e em um revés de mercado, ou na
ocorrência de mudança drástica de tecnologia, o que pode levar a organização ao fracasso
por perda de foco de suas ações.
No contexto das organizações do terceiro setor, a missão de uma organização social
é a transformação da realidade social, é a inclusão de todos ao acesso, bens e serviços
qualificados e esperados pela Secretaria Municipal de Saúde.
O processo de formulação da Missão, Visão e Valores foi sacramentado a junto a
estrutura de governança da ACENI, com alinhamento e direcionamento de quem somos,
de quem queremos ser e de nossos princípios éticos, morais e compromissos com
resultados esperados dos Serviços de Saúde.
- MISSÃO
Oferecer Excelência em Gestão e Assistência Multidisciplinar em Saúde qualificada
e focada às necessidades dos clientes garantindo a integralização dos Sistemas de Saúde.
- VISÃO
Ser preferência e referência reconhecida em Organização Social por promover a
constante melhoria dos atendimentos e gestão do SUS em todo o território nacional.
- VALORES
I.

Satisfação aos Clientes;

II.

Responsabilidade Social;
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III.

Gestão de Excelência;

IV.

Compromisso com os Resultados;

V.
VI.

Parceria;
Transparência;

VII.

Idoneidade;

VIII.

Qualidade;

IX.
X.
XI.
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Referência em Prestação de Serviços;
Assistência Multidisciplinar Humanizada;
Segurança do Paciente.

ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL DA ACENI – INSTITUTO DE ATENÇÃO à SAÚDE E
EDUCAÇÃO
A Organização da ACENI – Instituto de Atenção à Saúde e Educação foi estruturada
estrategicamente para o funcionamento estrutural alinhado à Gestão de Governança de
Excelência, seguido do Estatuto da Organização Social qualificado e de acordo com as
funções exercidas pelos seus respectivos órgãos do relacionamento hierárquico e funcional,
para que funcione de maneira eficaz, atingindo os objetivos e cumprindo a Missão, Visão
e Valores.
A Organização Estrutural é composta de estrutura processos e resultados esperados
alinhado com a arquitetura organizacional de compatibilização entre a estratégia da
Estrutura Organizacional e dos Processos Administrativos necessários para a obtenção de
Estrutura de Gestão em forma de Organograma.
ESTRUTURA DE GESTÃO INTERNA DA ACENI – INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE
E EDUCAÇÃO
A estrutura de gestão dos processos e práticas de governança corporativa da ACENI
subdivide-se por quatro estruturas alinhadas:

I.
II.

Propriedade;
Controle;

III.

Administração;

IV.

Auditoria e fiscalização.
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A Gerência de Auditoria é estruturada pela Presidência Executiva e gerenciada por cinco
órgãos:

I.

Assembleia Geral;

II.

Conselho Administrativo;

III.

Diretoria;

IV.

Conselho Fiscal;

V.

Superintendência Executiva.

Os membros da estrutura de governança reúnem-se em Assembleia Geral, órgão
soberano, para deliberações de alto impacto nos destinos da Organização Social- ACENI,
sob direção da Presidência Executiva, em poder exercido de tomada de decisões como
órgão superior supremo.
O

Conselho

de

Administrativo

junto

com

a

Presidência

Executiva

e

Superintendências específicas da ACENI, atuam como órgãos guardiões dos interesses da
Organização Social.
A Presidência Executiva e Superintendência Executiva interagem com o Conselho
de Administrativo no exercício das validações dos projetos de melhoria, novas
implantações de processos, avaliação dos resultados e metas e, cumprimento das funções
dos cargos atribuídos na Estrutura Organizacional da ACENI, abrangendo as áreas
funcionais e de negócios padronizada e esperada.
Os princípios e propósitos da ACENI consolidam o modelo predominantemente
direcionado na Governança Corporativa expressada por um sistema de relações entre
quatro estruturas:

I.Conselho Fiscal;
II.Conselho de Administração;
III.Diretoria;
IV.Superintendência Executiva.
O Pilar Estrutural da ACENI tem como finalidade única garantir a qualidade absoluta
no produto ofertado em gestão de saúde, com excelência reconhecida em qualidade,
mantendo a união, alinhamento e competências garantidas, com funcionalidade das
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estruturas organizacionais interligadas e em sintonia contínua, resultando no alcance da
visão da ACENI no que se refere a satisfação aos clientes, responsabilidade social,
excelência em gestão de qualidade dos serviços de saúde, compromisso com resultados,
confiabilidade, transparência, resiliência e humanização.
PILAR ESTRUTURAL DA ACENI

o

PDCA (PLAN, DO, CHECK, ACT) com seguimento de análise dos resultados,
planejamento e implantação de melhorias contínuas para a gestão de excelência
em serviços de saúde.

o

Retorno dos resultados.

o

Constante monitoramento e análise dos resultados esperados com consequente
qualificação contínua da prestação de serviços de saúde e hospitais – ACENI.

o

Direcionamento diagnóstico dos processos de gestão com propósito estratégico de
melhorias para a execução das equipes.

o

Poder e capacidade de influência;

o

Expectativa de resultados;

o

Gestão em serviços de saúde diferenciada, qualificada e reconhecida.

o

Representação da estrutura organizacional;

o

Disseminação da Missão, Visão e Valores;

o

Foco na gestão de saúde qualificada.
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O objetivo principal Pilar Estrutural da ACENI é a interação construtiva entre os
processos de trabalho da estrutura de governança entre a Presidência Executiva,
Conselho Administrativo com alinhamento planejado das ações, avalição de desempenho
das estruturas organizacionais, análise dos resultados esperados e formulação de
estratégias para o direcionamento das demais estruturas das Superintendências,
Diretorias, Gerências e, consequentes cargos necessários para a conciliação das
demandas para a obtenção e manutenção da extensão e objetivos da gestão
focada em resultados da ACENI.
A extensão e os objetivos do relacionamento é a assimilação, envolvimento e
comprometimento, pelos membros e colaboradores, de responsabilidades padronizadas e
ampliadas, voltadas para cargos de cadeia de negócios, garantia do compromisso e
imagem da Organização. Para isso a ACENI utiliza como ferramenta uma Estrutura
Otimizada de Gestão, com interação construtiva, alinhamento dos princípios e propósitos
e, conciliação das demandas de trabalho focado unicamente no interesse do ACENI em
gestão qualificada de estrutura em Organização Social focada em resultados de excelência.
ESTRUTURA DE GOVERNANÇA DA ACENI
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ORGANOGRAMA DA ACENI – INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
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