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APRESENTAÇÃO 
 
Prezados Alunos e Alunas, 
 
Seja bem vindos(as) a esta “aula / palestra” sobre Direitos da Pessoa Idosa, 
que integra o Curso de Qualificação para Cuidados do Idoso Frágil, 
promovido pela Prefeitura de Belo Horizonte nos anos de 2010 a 2013. 
 

Denomino este encontro de “aula / palestra” pelas suas características de ser 
único, pela duração prevista de 2 horas seguidas e porque – infelizmente – não 
há tempo para maior troca de experiências e questionamentos. O tempo urge, 
como sempre. 
 

Daí a importância desse material destinado a consultas posteriores. 
 

Com cuidado e atenção, preparei esta coletânea de tratados, leis, decretos e 
planos internacionais, brasileiros, mineiros e belohorizontinos sobre a 
promoção e defesa dos direitos humanos e do envelhecimento ativo. 
 

Alguns dos textos estão na versão integral. Outros, quando muito extensos, 
são apresentados parcialmente, com as lacunas devidamente indicadas. 
 

Desejo despertar em vocês o desejo de estudar e de conhecer, cada dia um 
pouco mais, as normas brasileiras e internacionais de proteção à pessoa 
idosa. 
 

E que este conhecimento seja transformador. Sempre no sentido de 
reconhecer e ampliar os direitos humanos para todos: idosos, mulheres, 
negros, homossexuais, pessoas com deficiência e, principalmente, para os 
carentes em termos financeiros, pois a exclusão no Brasil e no mundo 
capitalista é principalmente material. 
 

Agradeço a confiança da coordenadora do curso, a Gerontóloga Patrícia 
Guimarães, e equipes da PBH / ESP que viabilizaram esta importante ação 
de cidadania. 
 

Cordialmente, 
 
 
Alencar Linhares de Andrade 
Facilitador na Disciplina de Direitos da Pessoa Idosa 
alencarandrade@yahoo.com.br 

(31) 8785-8136 



NORMAS INTERNACIONAIS 

(Por ordem cronológica) 
 

Todas têm plena validade e força de lei no Brasil, pois o País as 
ratificou, por meio de decretos ou aprovação pelo Congresso. 

 

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS 

DIREITOS HUMANOS (ONU - 1948) 

 
 - Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da 
família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da 
justiça e da paz no mundo; 

 - Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultam em atos 
bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em 
que os homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a 
salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do homem 
comum; 



 - Considerando essencial que os direitos da pessoa sejam protegidos pelo império da lei, 
para que a pessoa não seja compelida, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a 
opressão; 

 - Considerando essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as 
nações; 

 - Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na carta, sua fé nos direitos 
humanos fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade de 
direitos do homem e da mulher, e que decidiram promover o progresso social e melhores 
condições de vida em uma liberdade mais ampla; 

 - Considerando que os Estados-Membros se comprometeram a promover, em cooperação 
com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos e liberdades fundamentais da 
pessoa e a observância desses direitos e liberdades; 

 - Considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta 
importância para o pleno cumprimento desse compromisso, a Assembléia Geral proclama: 

 
A presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como o ideal comum a ser atingido 
por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão 
da sociedade, tendo sempre em mente esta Declaração, se esforce, por meio do ensino e 
da educação, em promover o respeito a esses direitos e liberdades e, pela adoção de 
medidas progressivas de caráter nacional e internacional, em assegurar o seu 
reconhecimento e a sua observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos 
próprios Estados-Membros quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. 
 
Artigo 1º - Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas 
de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de 
fraternidade. 
 
Artigo 2º - 1. Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades 
estabelecidas nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, 
sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, 
riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição. 
2. Não será tampouco feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou 
internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um território 
independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de 
soberania. 
 
Artigo 3º - Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. 
 
Artigo 4º - Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico de 
escravos serão proibidos em todas as suas formas. 
 
Artigo 5º - Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, 
desumano ou degradante. 
 
Artigo 6º - Toda pessoa tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecida como 
pessoa perante a lei. 
 
Artigo 7º - Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a igual 
proteção da lei. 
Todos têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente 
Declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. 
 
Artigo 8º - Toda pessoa tem direito de receber dos tribunais nacionais competentes recurso 
efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela 
constituição ou pela lei. 
 
Artigo 9º - Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. 



 
Artigo 10 - Toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a uma audiência justa e pública 
por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir de seus direitos e deveres 
ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ela. 
 
Artigo 11 - 1. Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida 
inocente, até que a sua culpa tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento 
público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. 
2. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não 
constituam delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposta 
pena mais forte do que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso. 
 
Artigo 12 - Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, no 
seu lar ou na sua correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Toda pessoa 
tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. 
 
Artigo 13 - 1. Toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das 
fronteiras de cada Estado. 
2. Toda pessoa tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. 
 
Artigo 14 - 1. Toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo 
em outros países. 
2. Este direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por 
crimes de direito comum ou por atos contrários aos propósitos ou princípios das Nações 
Unidas. 
 
Artigo 15 - 1. Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. 
2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de 
nacionalidade. 
 
Artigo 16 - 1. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, 
nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam 
de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. 
2. O casamento não será válido senão como o livre e pleno consentimento dos nubentes. 
3. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da 
sociedade e do Estado. 
 
Artigo 17 - Toda pessoa tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros. 
 
Artigo 18 - Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; este 
direito inclui a liberdade de mudar de religião ou prática, pelo culto e pela observância, 
isolada ou coletivamente, em público ou em particular. 
 
Artigo 19 - Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a 
liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações 
e idéias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. 
 
Artigo 20 - 1. Toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e associação pacíficas. 
2. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. 
 
Artigo 21 - 1. Toda pessoa tem o direito de tomar parte no governo de seu país 
diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. 
2 . Toda pessoa tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país. 
3. A vontade do povo será a base da autoridade do governo; esta vontade será expressa 
em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo 
equivalente que assegure a liberdade de voto. 
 
Artigo 22 - Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e à 
realização, pelo esforço nacional, pela cooperação internacional de acordo com a 



organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais 
indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. 
 
Artigo 23 - 1. Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições 
justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. 
2. Toda pessoa, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. 
3. Toda pessoa que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe 
assegure, assim como à sua família, uma existência compatível com a dignidade humana, 
e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. 
4. Toda pessoa tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para a proteção de 
seus interesses. 
 
Artigo 24 - Toda pessoa tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das 
horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas. 
 
Artigo 25 - 1. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a 
sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados 
médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança, em caso de 
desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de 
subsistência em circunstâncias fora de seu controle. 
2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as 
crianças, nascidas dentro ou fora de matrimônio, gozarão da mesma proteção social. 
 
Artigo 26 - 1. Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos 
nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução 
técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada 
no mérito. 
2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade 
humana e do fortalecimento e do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades 
fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas 
as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em 
prol da manutenção da paz. 
3. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada 
a seus filhos. 
 
Artigo 27 - 1. Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural da 
comunidade, de fruir as artes e de participar do processo científico e de seus benefícios. 
2. Toda pessoa tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de 
qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autora. 
 
Artigo 28 - Toda pessoa tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos 
e liberdades estabelecidos na presente Declaração possam ser plenamente realizados. 
 
Artigo 29 - 1. Toda pessoa tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno 
desenvolvimento de sua personalidade é possível. 
2. No exercício de seus direitos e liberdades, toda pessoa estará sujeita apenas às 
limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido 
reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem, e de satisfazer às justas 
exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. 
3. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos 
contrariamente aos propósitos e princípios das Nações Unidas. 
 
Artigo 30 - Nenhuma disposição da presente Declaração pode ser interpretada como o 
reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa, do direito de exercer qualquer 
atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos e 
liberdades aqui estabelecidos. 
 

============================= 



DOCUMENTO DA  ONU - 2 

Plano de Ação Internacional de Viena 
Sobre o Envelhecimento - 1982 

 

Prólogo 
1. Reconhecendo a necessidade de assinalar 
à atenção mundial os graves problemas que 
afligem uma parte cada vez maior da 
população do mundo, a Assembléia Geral das 
Nações Unidas decidiu, em sua resolução 
33/52, de 14 de dezembro de 1978, convocar, 
em 1982, uma Assembléia Mundial sobre o 
Envelhecimento. 
 
O propósito era que a Assembléia Mundial 
servisse de foro “para iniciar um programa 
internacional de ação que visa a garantir a 
segurança econômica e social das pessoas de 
idade, assim como oportunidades para que 
essas pessoas contribuam para o 
desenvolvimento de seus países”. Em sua 
resolução 35/129, de 11 de dezembro de 
1980, a Assembléia Geral manifestou também 
seu desejo de que, como resultado da 

Assembléia Mundial, “as sociedades reajam mais plenamente ante as conseqüências sócio-
econômicas do envelhecimento das populações e ante as necessidades especiais das pessoas 
de idade”. Tendo presentes tais objetivos, foi concebido este Plano de Ação Internacional sobre o 
Envelhecimento. 
 

2. Em conseqüência, o Plano de Ação Internacional deverá ser considerado parte integrante das 
principais estratégias e programas internacionais, regionais e nacionais formulados em resposta a 
importantes problemas e necessidades de caráter mundial. Suas metas principais são fortalecer a 
capacidade dos países para abordar de maneira efetiva o envelhecimento de sua população e 
atender às preocupações e necessidades especiais das pessoas de mais idade, e fomentar uma 
resposta internacional adequada aos problemas do envelhecimento com medidas para o 
estabelecimento da nova ordem econômica internacional e o aumento das atividades 
internacionais de cooperação técnica, em particular entre os próprios países em desenvolvimento. 
 

3. A partir destas metas, estabelecem-se os seguintes objetivos concretos: 
 

a) Fomentar a compreensão nacional e internacional das conseqüências econômicas, sociais e 
culturais que o envelhecimento da população tem no processo de desenvolvimento; 
 

b) Promover a compreensão nacional e internacional das questões humanitárias e de 
desenvolvimento relacionadas com o envelhecimento; 
 

c) Propor e estimular políticas e programas orientados à ação e destinados a garantir a segurança 
social e econômica às pessoas de idade, assim como lhes dar oportunidades de contribuir para o 
desenvolvimento e compartilhar de seus benefícios; 
 

d) Apresentar alternativas e opções de política que sejam compatíveis com os valores e metas 
nacionais e com os princípios reconhecidos internacionalmente em relação ao envelhecimento da 
população e às necessidades das próprias pessoas de idade; 
 

e) Estimular o desenvolvimento de ensino, capacitação e pesquisa que respondam 
adequadamente ao envelhecimento da população mundial e fomentar o intercâmbio internacional 
de aptidões e conhecimento nesta esfera. 
 

[...] 
 

II - PRINCÍPIOS 
25. A formulação e a implementação de políticas relativas ao envelhecimento são um direito 
soberano e uma responsabilidade de cada Estado, que este deve exercer sobre a base de suas 
necessidades e objetivos nacionais concretos. Apesar da promoção das atividades, a segurança e 



o bem-estar das pessoas de idade devem ser uma parte essencial de um esforço integrado e 
conclusivo de desenvolvimento realizado no marco da nova ordem econômica internacional, tanto 
nas partes desenvolvidas do mundo como nas que estão em vias de desenvolvimento. Por isso, a 
cooperação internacional e regional deve desempenhar um papel importante. 
 
O Plano de Ação Internacional sobre o envelhecimento apóia-se nos seguintes princípios: 
 
a) O objetivo do desenvolvimento é melhorar o bem-estar de toda a população sobre a base de 
sua plena participação no processo de desenvolvimento e de uma distribuição eqüitativa dos 
benefícios dele derivados.[...] 
 
b) Diversos problemas das pessoas de idade podem encontrar sua verdadeira solução em 
condições de paz, segurança e a cessação da corrida armamentista, e mediante uma 
reorientação, para as necessidades do desenvolvimento sócio-econômico, dos recursos 
destinados a fins militares; 
 
c) Os problemas humanitários e de desenvolvimento das pessoas de idade podem resolver-se 
melhor em situações em que não prevaleçam a tirania nem a opressão, o colonialismo, o racismo, 
a discriminação por motivos de raça, sexo ou religião, o Apartheid, o genocídio, a agressão e a 
ocupação estrangeiras e outras formas de dominação estrangeira, e nas situações em que se 
respeitem os direitos humanos; 
 
d) No contexto de suas próprias tradições, estruturas e valores culturais, cada nação deverá 
adequar-se às tendências democráticas e às mudanças resultantes. As pessoas de todas as 
idades devem participar da criação de um equilíbrio entre elementos tradicionais e inovadores 
para fins de um desenvolvimento harmonioso; 
 
e) A contribuição que é valiosa para a sociedade, do ponto de vista espiritual, cultural e sócio-
econômico das pessoas de idade, deve ser reconhecida e mais incentivada. Os gastos 
relacionados com o envelhecimento deverão ser considerados um investimento duradouro; 
 
f) A família, em suas diversas formas e estruturas, é uma unidade fundamental da sociedade que 
vincula as gerações, e deverá manter-se, fortalecer-se e proteger-se de acordo com as tradições e 
costumes de cada país; 
 
g) Os governos e, em particular, as autoridades locais, as organizações não-governamentais, os 
voluntários individualmente e as organizações de voluntários, incluídas as associações de idosos, 
podem contribuir de maneira especialmente importante para prestar apoio e atenção às pessoas 
de idade avançada na família e na comunidade. Os governos devem apoiar e fomentar as 
atividades voluntárias deste tipo; 
 
h) Um importante objetivo do desenvolvimento social e econômico é uma sociedade integrada do 
ponto de vista da idade, em que se tenham eliminado a discriminação e a segregação por motivos 
de idade e se incentivem a solidariedade e o apoio mútuo entre as gerações; 
 
i) O envelhecimento é um processo que dura toda a vida e deverá ser reconhecido como tal. A 
preparação de toda a população para as etapas posteriores da vida deverá ser parte integrante 
das políticas sociais e abranger fatores físicos, psicológicos, culturais, religiosos, espirituais, 
econômicos, de saúde, dentre outros; 
 
j) O Plano de Ação deverá ser considerado no contexto mais amplo das tendências sociais, 
econômicas, culturais e espirituais do mundo, a fim de obter uma vida justa e próspera, tanto 
material como espiritualmente, das pessoas de idade; 
 
k) O envelhecimento, além de ser um símbolo de experiência e sabedoria, pode servir também 
para que o ser humano se aproxime mais de sua realização pessoal, de acordo com suas crenças 
e aspirações; 
 
l) As pessoas de idade deverão participar ativamente na formulação e aplicação das políticas, 
incluídas especialmente as que lhes afetam; 
 
m) Os governos, as organizações não-governamentais e todos os interessados têm uma 
responsabilidade especial para com os idosos mais vulneráveis, em particular as pessoas pobres, 
muitas das quais são mulheres, e das zonas rurais; 
 



n) É necessário que prossigam os estudos de todos os aspectos do envelhecimento. 
 
III - RECOMENDAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO 
[...] 
1. Recomendações gerais de política 
31. As considerações a seguir resumidas, baseadas nas observações anteriores, podem servir de 
diretrizes gerais para o exame de políticas e ações específicas: 
 
a) O envelhecimento gradual das sociedades e o aumento constante do número de idosos tanto 
em valores absolutos quanto relativos não é um acontecimento imprevisto ou imprevisível, nem 
um resultado aleatório dos esforços feitos para obter o desenvolvimento a nível nacional e 
internacional. É o primeiro e mais visível resultado da adoção de um método de base setorial para 
obter o desenvolvimento sócio-econômico em todo o mundo, e deve ser acompanhado de 
intervenções igualmente eficientes em outras esferas a fim de assegurar o crescimento 
equilibrado e o desenvolvimento integrado; 
 
b) A fim de frear, em uma perspectiva a longo prazo, o envelhecimento coletivo, os governos 
talvez possam tomar medidas necessárias para corrigir ou evitar os desequilíbrios entre grupos de 
idade, preservando ao mesmo tempo o direito à vida das pessoas idosas; 
 
c) Com esse fim, as políticas e ações devem ser inspiradas na vontade de atribuir mais significado 
aos dados quantitativos e qualitativos, a fim de assegurar que a longevidade das pessoas em todo 
o mundo seja acompanhada de esforços para que todas tenham a sensação de realização e 
finalidade e que as mesmas não sejam relegadas a um papel marginal e passivo; 
 
d) Tendo em vista que a transição à velhice é um processo gradual e individual, não obstante os 
limites de idade para a aposentadoria, adotados na legislação de alguns países e culturas, todas 
as políticas e programas devem fundar-se no fato de que a velhice é uma fase natural do ciclo 
vital, a carreira e a experiência de uma pessoa, e que as mesmas necessidades, capacidades e 
potencialidades normalmente prevalecem durante toda a vida; 
 
e) Posto que a maioria das pessoas pode prever sobreviver por um número considerável de anos 
a sua própria aposentadoria por idade, o conceito de “preparação para a aposentadoria” não deve 
continuar a ser concebida como uma adaptação feita a último momento, mas deve propor-se, sim, 
como consideração para toda a vida a partir da idade adulta tanto aos indivíduos em benefício 
próprio como aos formuladores de políticas, as universidades, as escolas e os centros de trabalho 
industrial, os meios de comunicação e a sociedade em geral. Essa preparação para a 
aposentadoria deve servir de aviso de que as políticas relativas ao envelhecimento e para as 
pessoas idosas são uma importante preocupação para a sociedade geral e não apenas uma 
questão de cuidar de uma minoria vulnerável. Por esta razão é necessária uma política geral de 
prevenção; 
 
f) As políticas adotadas para enfrentar o problema que expõe uma população idosa mais 
numerosa, mais ativa e mais saudável, fundadas no conceito do envelhecimento da sociedade 
como oportunidade para ser aproveitada, beneficiam automaticamente as pessoas de idade nos 
aspectos materiais e não-materiais. [...] 
 
g) É imperioso que, ao considerar a questão do envelhecimento, a situação das pessoas idosas 
não deva ser considerada de forma isolada das condições sócio-econômicas gerais prevalecentes 
na sociedade. Os idosos devem ser vistos como parte integrante da população. Eles também 
devem ser considerados parte de grupos como as mulheres, os jovens, os deficientes e 
trabalhadores migrantes. O idoso deve ser considerado um elemento importante e necessário no 
processo de desenvolvimento em todos os níveis de uma sociedade determinada; 
 
h) O envelhecimento é visível na população economicamente ativa muito antes que aumente o 
número de pessoas com mais de 60 anos. É indispensável adaptar a esta situação a política de 
trabalho como um todo e de tecnologia e as organizações econômicas. 
 
i) Deve ao mesmo tempo reconhecer-se que as políticas e os programas para as pessoas de 
idade avançada em geral e particularmente para as que superam certo limite — os muito velhos 
— devem responder a suas necessidades e limitações particulares. As intervenções setoriais em 
áreas como a saúde e a nutrição, a habitação, a garantia de renda, as atividades sociais, culturais 
e de lazer, são tão necessárias para os idosos como para outros grupos da população, e devem 
ser realizadas em cada país ou comunidade de acordo com os meios de que disponha. 



Reconhece-se que as circunstâncias econômicas reinantes repercutirão na magnitude do 
investimento que se possa fazer e no período mais adequado para fazê-lo; 
 
j) As políticas e medidas destinadas a beneficiar o envelhecimento devem proporcionar às 
pessoas de idade oportunidades para satisfazerem sua necessidade de realização pessoal que, 
no sentido mais amplo, pode ser definido como a que se alcança mediante a concretização de 
seus objetivos e aspirações e a realização de suas potencialidades. É importante que as políticas 
e os programas destinados aos idosos promovam oportunidades de auto-expressão numa 
variedade de papéis desafiadores para si próprios e que contribua com a família e a comunidade.  
 
Os principais meios que procuram uma satisfação pessoal às pessoas de idade são os seguintes: 
a participação continuada no sistema familiar e de parentesco, os serviços voluntários à 
comunidade, o crescimento contínuo mediante a aprendizagem formal e informal, a expressão 
pessoal por meio da arte e o artesanato, a participação em organizações comunitárias e 
organizações de pessoas idosas, as atividades religiosas, a atividades recreativas e de viagens, o 
trabalho em tempo parcial e a participação no processo político como cidadãos esclarecidos. 
 
32. Prioridade importante de todos os países é saber como assegurar que seus amplos esforços 
humanitários em favor das pessoas idosas não conduzam à manutenção passiva de um grupo de 
população cada vez maior, marginalizado e desiludido. 
 
Os formuladores de políticas e os pesquisadores, bem como os meios de comunicação e o 
público em geral, podem necessitar mudar radicalmente sua perspectiva para compreender que o 
problema do envelhecimento da população hoje não é somente um problema de amparo e 
prestação de serviços, pois afeta a atividade e a participação dos idosos e as pessoas que estão 
envelhecendo. 
 
É muito possível que um dia as próprias pessoas idosas, com a força que advém do aumento de 
seu número e de sua influência, obriguem a sociedade a adotar uma perspectiva de velhice 
positiva, ativa e orientada para o desenvolvimento. 
 
A consciência coletiva de ser idoso, como conceito socialmente unificador, pode assim converter-
se em um fator positivo. Uma vez que o bem-estar espiritual é tão importante como o material, 
todas as políticas, programas e atividades devem ser elaboradas para apoiar e fortalecer o bem-
estar espiritual do envelhecimento. 
 
Os governos devem garantir a liberdade de expressão e de práticas religiosas. 
 
 

Observação: O Plano completo segue até o parágrafo 118. São apresentadas 58 
recomendações e centenas de observações. Esta é uma livre tradução para o 
português, realizada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
Não existe versão oficial em português. 
 
Este é o primeiro documento da ONU sobre a questão do envelhecimento. Teve 
repercussão mundial e é muito citado pelos estudiosos, entretanto é de difícil acesso. 
Responsável pela tradução: Prof. Sergio Antonio Carlos, Assistente Social, doutor 
em Serviço Social. Professor da UFRGS 
 
Versão integral disponível em: 
 http://www.ufrgs.br/e-psico/publicas/humanizacao/index.htm] 
 



CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (1969) 
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Ratificada pelo Brasil em 25/9/1992, por meio do Decreto nº 678, do presidente Itamar Franco 

 
 
 

PREÂMBULO 
 

Os Estados Americanos 
signatários da presente 
Convenção, 
 

Reafirmando seu propósito de 
consolidar neste Continente, 
dentro do quadro das instituições 
democráticas, um regime de 
liberdade pessoal e de justiça 
social, fundado no respeito dos 
direitos humanos essenciais; 
 

Reconhecendo que os direitos 
essenciais da pessoa humana não 
derivam do fato de ser ela 
nacional de determinado Estado, 
mas sim do fato de ter como 
fundamento os atributos da 
pessoa humana, razão por que 
justificam uma proteção 
internacional, de natureza 
convencional, coadjuvante ou 
complementar da que oferece o 
direito interno dos Estados 
americanos; 
 

Considerando que esses 
princípios foram consagrados na 
Carta da Organização dos 
Estados Americanos, na 
Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e na Declaração Universal dos Direitos 
do Homem, e que foram reafirmados e desenvolvidos em outros instrumentos internacionais, tanto 
de âmbito mundial como regional; 
 

Reiterando que, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, só pode ser 
realizado o ideal do ser humano livre, isento do temor e da miséria, se forem criadas condições 
que permitam a cada pessoa gozar dos seus direitos econômicos, sociais e culturais, bem como 
dos seus direitos civis e políticos; e 
 

Considerando que a Terceira Conferência Interamericana Extraordinária (Buenos Aires, 1967) 
aprovou a incorporação à própria Carta da Organização de normas mais amplas sobre os direitos 
econômicos, sociais e educacionais e resolveu que uma Convenção Interamericana sobre Direitos 
Humanos determinasse a estrutura, competência e processo dos órgãos encarregados dessa 
matéria; 
 

Convieram no seguinte: 
 

PARTE I - DEVERES DOS ESTADOS E DIREITOS PROTEGIDOS 
Capítulo I - ENUMERAÇÃO DOS DEVERES 

Artigo 1º - Obrigação de respeitar os direitos 
1. Os Estados-partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela 
reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua 
jurisdição, sem discriminação alguma, por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões 
políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, 
nascimento ou qualquer outra condição social. 
2. Para efeitos desta Convenção, pessoa é todo ser humano. 
 

Artigo 2º - Dever de adotar disposições de direito interno 



Se o exercício dos direitos e liberdades mencionados no artigo 1 ainda não estiver garantido por 
disposições legislativas ou de outra natureza, os Estados-partes comprometem-se a adotar, de 
acordo com as suas normas constitucionais e com as disposições desta Convenção, as medidas 
legislativas ou de outra natureza que forem necessárias para tornar efetivos tais direitos e 
liberdades. 
 

Capítulo II - DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS 
Artigo 3º - Direito ao reconhecimento da personalidade jurídica 
Toda pessoa tem direito ao reconhecimento de sua personalidade jurídica. 
 
Artigo 4º - Direito à vida 
1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei 
e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. 
2. Nos países que não houverem abolido a pena de morte, esta só poderá ser imposta pelos 
delitos mais graves, em cumprimento de sentença final de tribunal competente e em conformidade 
com a lei que estabeleça tal pena, promulgada antes de haver o delito sido cometido. Tampouco 
se estenderá sua aplicação a delitos aos quais não se aplique atualmente. 
3. Não se pode restabelecer a pena de morte nos Estados que a hajam abolido. 
4. Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada a delitos políticos, nem a delitos comuns 
conexos com delitos políticos. 
5. Não se deve impor a pena de morte a pessoa que, no momento da perpetração do delito, for 
menor de dezoito anos, ou maior de setenta, nem aplicá-la a mulher em estado de gravidez. 
6. Toda pessoa condenada à morte tem direito a solicitar anistia, indulto ou comutação da pena, 
os quais podem ser concedidos em todos os casos. Não se pode executar a pena de morte 
enquanto o pedido estiver pendente de decisão ante a autoridade competente. 
 

Artigo 5º - Direito à integridade pessoal 
1. Toda pessoa tem direito a que se respeite sua integridade física, psíquica e moral. 
2. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou 
degradantes. Toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada com o respeito devido à 
dignidade inerente ao ser humano. 
3. A pena não pode passar da pessoa do delinquente. 
4. Os processados devem ficar separados dos condenados, salvo em circunstâncias 
excepcionais, e devem ser submetidos a tratamento adequado à sua condição de pessoas não 
condenadas. 
5. Os menores, quando puderem ser processados, devem ser separados dos adultos e 
conduzidos a tribunal especializado, com a maior rapidez possível, para seu tratamento. 
6. As penas privativas de liberdade devem ter por finalidade essencial a reforma e a readaptação 
social dos condenados. 
 

Artigo 6º - Proibição da escravidão e da servidão 
1. Ninguém poderá ser submetido a escravidão ou servidão e tanto estas como o tráfico de 
escravos e o tráfico de mulheres são proibidos em todas as suas formas. 
2. Ninguém deve ser constrangido a executar trabalho forçado ou obrigatório. Nos países em que 
se prescreve, para certos delitos, pena privativa de liberdade acompanhada de trabalhos forçados, 
esta disposição não pode ser interpretada no sentido de proibir o cumprimento da dita pena, 
imposta por um juiz ou tribunal competente. O trabalho forçado não deve afetar a dignidade, nem 
a capacidade física e intelectual do recluso. 
3. Não constituem trabalhos forçados ou obrigatórios para os efeitos deste artigo: 
 

a) os trabalhos ou serviços normalmente exigidos de pessoa reclusa em cumprimento de 
sentença ou resolução formal expedida pela autoridade judiciária competente. Tais trabalhos ou 
serviços devem ser executados sob a vigilância e controle das autoridades públicas, e os 
indivíduos que os executarem não devem ser postos à disposição de particulares, companhias ou 
pessoas jurídicas de caráter privado; 
b) serviço militar e, nos países em que se admite a isenção por motivo de consciência, qualquer 
serviço nacional que a lei estabelecer em lugar daquele; 
c) o serviço exigido em casos de perigo ou de calamidade que ameacem a existência ou o bem-
estar da comunidade; 
d) o trabalho ou serviço que faça parte das obrigações cívicas normais. 
 

Artigo 7º - Direito à liberdade pessoal 
1. Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais. 
2. Ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo pelas causas e nas condições 
previamente fixadas pelas Constituições políticas dos Estados-partes ou pelas leis de acordo com 
elas promulgadas. 



3. Ninguém pode ser submetido a detenção ou encarceramento arbitrários. 
4. Toda pessoa detida ou retida deve ser informada das razões da detenção e notificada, sem 
demora, da acusação ou das acusações formuladas contra ela. 
5. Toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz 
ou outra autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais e tem o direito de ser julgada em 
prazo razoável ou de ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua 
liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo. 
6. Toda pessoa privada da liberdade tem direito a recorrer a um juiz ou tribunal competente, a fim 
de que este decida, sem demora, sobre a legalidade de sua prisão ou detenção e ordene sua 
soltura, se a prisão ou a detenção forem ilegais. Nos Estados-partes cujas leis prevêem que toda 
pessoa que se vir ameaçada de ser privada de sua liberdade tem direito a recorrer a um juiz ou 
tribunal competente, a fim de que este decida sobre a legalidade de tal ameaça, tal recurso não 
pode ser restringido nem abolido. O recurso pode ser interposto pela própria pessoa ou por outra 
pessoa. 
7. Ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita os mandados de autoridade 
judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. 
 

Artigo 8º - Garantias judiciais 
1. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo 
razoável, por um juiz ou Tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido 
anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou na 
determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra 
natureza. 
2. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não 
for legalmente comprovada sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena 
igualdade, às seguintes garantias mínimas: 
a) direito do acusado de ser assistido gratuitamente por um tradutor ou intérprete, caso não 
compreenda ou não fale a língua do juízo ou tribunal; 
b) comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada; 
c) concessão ao acusado do tempo e dos meios necessários à preparação de sua defesa; 
d) direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por um defensor de sua 
escolha e de comunicar-se, livremente e em particular, com seu defensor; 
e) direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado, remunerado 
ou não, segundo a legislação interna, se o acusado não se defender ele próprio, nem nomear 
defensor dentro do prazo estabelecido pela lei; 
f) direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no Tribunal e de obter o comparecimento, 
como testemunhas ou peritos, de outras pessoas que possam lançar luz sobre os fatos; 
g) direito de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a confessar-se culpada; e 
h) direito de recorrer da sentença a juiz ou tribunal superior. 
 

3. A confissão do acusado só é válida se feita sem coação de nenhuma natureza. 
4. O acusado absolvido por sentença transitada em julgado não poderá ser submetido a novo 
processo pelos mesmos fatos. 
5. O processo penal deve ser público, salvo no que for necessário para preservar os interesses da 
justiça. 
 

Artigo 9º - Princípio da legalidade e da retroatividade 
Ninguém poderá ser condenado por atos ou omissões que, no momento em que foram cometidos, 
não constituam delito, de acordo com o direito aplicável. Tampouco poder-se-á impor pena mais 
grave do que a aplicável no momento da ocorrência do delito. Se, depois de perpetrado o delito, a 
lei estipular a imposição de pena mais leve, o deliquente deverá dela beneficiar-se. 
 

Artigo 10 - Direito à indenização 
Toda pessoa tem direito de ser indenizada conforme a lei, no caso de haver sido condenada em 
sentença transitada em julgado, por erro judiciário. 
 

Artigo 11 - Proteção da honra e da dignidade 
1. Toda pessoa tem direito ao respeito da sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade. 
2. Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, em sua 
família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou 
reputação. 
3. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências ou tais ofensas. 
 

Artigo 12 - Liberdade de consciência e de religião 
1. Toda pessoa tem direito à liberdade de consciência e de religião. Esse direito implica a 
liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças, bem 



como a liberdade de professar e divulgar sua religião ou suas crenças, individual ou 
coletivamente, tanto em público como em privado. 
2. Ninguém pode ser submetido a medidas restritivas que possam limitar sua liberdade de 
conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças. 
3. A liberdade de manifestar a própria religião e as próprias crenças está sujeita apenas às 
limitações previstas em lei e que se façam necessárias para proteger a segurança, a ordem, a 
saúde ou a moral públicas ou os direitos e as liberdades das demais pessoas. 
4. Os pais e, quando for o caso, os tutores, têm direito a que seus filhos e pupilos recebam a 
educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. 
 

Artigo 13 - Liberdade de pensamento e de expressão 
1. Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito inclui a 
liberdade de procurar, receber e difundir informações e idéias de qualquer natureza, sem 
considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por 
qualquer meio de sua escolha. 
2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito à censura prévia, 
mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente previstas em lei e que se 
façam necessárias para assegurar: 
a) o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas; 
b) a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral públicas. 
 
3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias e meios indiretos, tais como o abuso de 
controles oficiais ou particulares de papel de imprensa, de frequências radioelétricas ou de 
equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação, nem por quaisquer outros meios 
destinados a obstar a comunicação e a circulação de idéias e opiniões. 
4. A lei pode submeter os espetáculos públicos a censura prévia, com o objetivo exclusivo de 
regular o acesso a eles, para proteção moral da infância e da adolescência, sem prejuízo do 
disposto no inciso 2. 
5. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, 
racial ou religioso que constitua incitamento à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à 
violência. 
 

Artigo 14 - Direito de retificação ou resposta 
1. Toda pessoa, atingida por informações inexatas ou ofensivas emitidas em seu prejuízo por meios 
de difusão legalmente regulamentados e que se dirijam ao público em geral, tem direito a fazer, pelo 
mesmo órgão de difusão, sua retificação ou resposta, nas condições que estabeleça a lei. 
2. Em nenhum caso a retificação ou a resposta eximirão das outras responsabilidades legais em 
que se houver incorrido. 
3. Para a efetiva proteção da honra e da reputação, toda publicação ou empresa jornalística, 
cinematográfica, de rádio ou televisão, deve ter uma pessoa responsável, que não seja protegida 
por imunidades, nem goze de foro especial. 
 

Artigo 15 - Direito de reunião 
É reconhecido o direito de reunião pacífica e sem armas. O exercício desse direito só pode estar 
sujeito às restrições previstas em lei e que se façam necessárias, em uma sociedade democrática, 
ao interesse da segurança nacional, da segurança ou ordem públicas, ou para proteger a saúde 
ou a moral públicas ou os direitos e as liberdades das demais pessoas. 
 

Artigo 16 - Liberdade de associação 
1. Todas as pessoas têm o direito de associar-se livremente com fins ideológicos, religiosos, 
políticos, econômicos, trabalhistas, sociais, culturais, desportivos ou de qualquer outra natureza. 
2. O exercício desse direito só pode estar sujeito às restrições previstas em lei e que se façam 
necessárias, em uma sociedade democrática, ao interesse da segurança nacional, da segurança 
e da ordem públicas, ou para proteger a saúde ou a moral públicas ou os direitos e as liberdades 
das demais pessoas. 
3. O presente artigo não impede a imposição de restrições legais, e mesmo a privação do 
exercício do direito de associação, aos membros das forças armadas e da polícia. 
 

Artigo 17 - Proteção da família 
1. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e deve ser protegida pela sociedade e 
pelo Estado. 
2. É reconhecido o direito do homem e da mulher de contraírem casamento e de constituírem uma 
família, se tiverem a idade e as condições para isso exigidas pelas leis internas, na medida em 
que não afetem estas o princípio da não-discriminação estabelecido nesta Convenção. 
3. O casamento não pode ser celebrado sem o consentimento livre e pleno dos contraentes. 



4. Os Estados-partes devem adotar as medidas apropriadas para assegurar a igualdade de 
direitos e a adequada equivalência de responsabilidades dos cônjuges quanto ao casamento, 
durante o mesmo e por ocasião de sua dissolução. Em caso de dissolução, serão adotadas as 
disposições que assegurem a proteção necessária aos filhos, com base unicamente no interesse 
e conveniência dos mesmos. 
5. A lei deve reconhecer iguais direitos tanto aos filhos nascidos fora do casamento, como aos 
nascidos dentro do casamento. 
 

Artigo 18 - Direito ao nome 
Toda pessoa tem direito a um prenome e aos nomes de seus pais ou ao de um destes. A lei deve 
regular a forma de assegurar a todos esse direito, mediante nomes fictícios, se for necessário. 
 

Artigo 19 - Direitos da criança 
Toda criança terá direito às medidas de proteção que a sua condição de menor requer, por parte 
da sua família, da sociedade e do Estado. 
 

Artigo 20 - Direito à nacionalidade 
1. Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. 
2. Toda pessoa tem direito à nacionalidade do Estado em cujo território houver nascido, se não 
tiver direito a outra. 
3. A ninguém se deve privar arbitrariamente de sua nacionalidade, nem do direito de mudá-la. 
 

Artigo 21 - Direito à propriedade privada 
1. Toda pessoa tem direito ao uso e gozo de seus bens. A lei pode subordinar esse uso e gozo ao 
interesse social. 
2. Nenhuma pessoa pode ser privada de seus bens, salvo mediante o pagamento de indenização 
justa, por motivo de utilidade pública ou de interesse social e nos casos e na forma estabelecidos 
pela lei. 
3. Tanto a usura, como qualquer outra forma de exploração do homem pelo homem, devem ser 
reprimidas pela lei. 
 

Artigo 22 - Direito de circulação e de residência 
1. Toda pessoa que se encontre legalmente no território de um Estado tem o direito de nele 
livremente circular e de nele residir, em conformidade com as disposições legais. 
2. Toda pessoa terá o direito de sair livremente de qualquer país, inclusive de seu próprio país. 
3. O exercício dos direitos supracitados não pode ser restringido, senão em virtude de lei, na 
medida indispensável, em uma sociedade democrática, para prevenir infrações penais ou para 
proteger a segurança nacional, a segurança ou a ordem públicas, a moral ou a saúde públicas, ou 
os direitos e liberdades das demais pessoas. 
4. O exercício dos direitos reconhecidos no inciso 1 pode também ser restringido pela lei, em 
zonas determinadas, por motivo de interesse público. 
5. Ninguém pode ser expulso do território do Estado do qual for nacional e nem ser privado do 
direito de nele entrar. 
6. O estrangeiro que se encontre legalmente no território de um Estado-parte na presente 
Convenção só poderá dele ser expulso em decorrência de decisão adotada em conformidade com 
a lei. 
7. Toda pessoa tem o direito de buscar e receber asilo em território estrangeiro, em caso de 
perseguição por delitos políticos ou comuns conexos com delitos políticos, de acordo com a 
legislação de cada Estado e com as Convenções internacionais. 
8. Em nenhum caso o estrangeiro pode ser expulso ou entregue a outro país, seja ou não de 
origem, onde seu direito à vida ou à liberdade pessoal esteja em risco de violação em virtude de 
sua raça, nacionalidade, religião, condição social ou de suas opiniões políticas. 
9. É proibida a expulsão coletiva de estrangeiros. 
 

Artigo 23 - Direitos políticos 
1. Todos os cidadãos devem gozar dos seguintes direitos e oportunidades: 
 

a) de participar da condução dos assuntos públicos, diretamente ou por meio de representantes 
livremente eleitos; 
b) de votar e ser eleito em eleições periódicas, autênticas, realizadas por sufrágio universal e 
igualitário e por voto secreto, que garantam a livre expressão da vontade dos eleitores; e 
c) de ter acesso, em condições gerais de igualdade, às funções públicas de seu país. 
 

2. A lei pode regular o exercício dos direitos e oportunidades, a que se refere o inciso anterior, 
exclusivamente por motivo de idade, nacionalidade, residência, idioma, instrução, capacidade civil 
ou mental, ou condenação, por juiz competente, em processo penal. 
 



Artigo 24 - Igualdade perante a lei 
Todas as pessoas são iguais perante a lei. Por conseguinte, têm direito, sem discriminação 
alguma, à igual proteção da lei. 
 

Artigo 25 - Proteção judicial 
1. Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a qualquer outro recurso efetivo, 
perante os juízes ou tribunais competentes, que a proteja contra atos que violem seus direitos 
fundamentais reconhecidos pela Constituição, pela lei ou pela presente Convenção, mesmo 
quando tal violação seja cometida por pessoas que estejam atuando no exercício de suas funções 
oficiais. 
 
2. Os Estados-partes comprometem-se: 
a) a assegurar que a autoridade competente prevista pelo sistema legal do Estado decida sobre 
os direitos de toda pessoa que interpuser tal recurso; 
b) a desenvolver as possibilidades de recurso judicial; e 
c) a assegurar o cumprimento, pelas autoridades competentes, de toda decisão em que se tenha 
considerado procedente o recurso. 
 

Capítulo III - DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS 
Artigo 26 - Desenvolvimento progressivo 
Os Estados-partes comprometem-se a adotar as providências, tanto no âmbito interno, como 
mediante cooperação internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de conseguir 
progressivamente a plena efetividade dos direitos que decorrem das normas econômicas, sociais 
e sobre educação, ciência e cultura, constantes da Carta da Organização dos Estados 
Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires, na medida dos recursos disponíveis, por 
via legislativa ou por outros meios apropriados. 
 

Capítulo IV - SUSPENSÃO DE GARANTIAS, INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO 
Artigo 27 - Suspensão de garantias 
1. Em caso de guerra, de perigo público, ou de outra emergência que ameace a independência ou 
segurança do Estado-parte, este poderá adotar as disposições que, na medida e pelo tempo 
estritamente limitados às exigências da situação, suspendam as obrigações contraídas em virtude 
desta Convenção, desde que tais disposições não sejam incompatíveis com as demais obrigações 
que lhe impõe o Direito Internacional e não encerrem discriminação alguma fundada em motivos 
de raça, cor, sexo, idioma, religião ou origem social. 
2. A disposição precedente não autoriza a suspensão dos direitos determinados nos seguintes 
artigos: 3 (direito ao reconhecimento da personalidade jurídica), 4 (direito à vida), 5 (direito à 
integridade pessoal), 6 (proibição da escravidão e da servidão), 9 (princípio da legalidade e da 
retroatividade), 12 (liberdade de consciência e religião), 17 (proteção da família), 18 (direito ao 
nome), 19 (direitos da criança), 20 (direito à nacionalidade) e 23 (direitos políticos), nem das 
garantias indispensáveis para a proteção de tais direitos. 
3. Todo Estado-parte no presente Pacto que fizer uso do direito de suspensão deverá comunicar 
imediatamente aos outros Estados-partes na presente Convenção, por intermédio do Secretário 
Geral da Organização dos Estados Americanos, as disposições cuja aplicação haja suspendido, 
os motivos determinantes da suspensão e a data em que haja dado por terminada tal suspensão. 
 
Artigo 28 - Cláusula federal 
1. Quando se tratar de um Estado-parte constituído como Estado federal, o governo nacional do 
aludido Estado-parte cumprirá todas as disposições da presente Convenção, relacionadas com as 
matérias sobre as quais exerce competência legislativa e judicial. 
2. No tocante às disposições relativas às matérias que correspondem à competência das 
entidades componentes da federação, o governo nacional deve tomar imediatamente as medidas 
pertinentes, em conformidade com sua Constituição e com suas leis, a fim de que as autoridades 
competentes das referidas entidades possam adotar as disposições cabíveis para o cumprimento 
desta Convenção. 
3. Quando dois ou mais Estados-partes decidirem constituir entre eles uma federação ou outro 
tipo de associação, diligenciarão no sentido de que o pacto comunitário respectivo contenha as 
disposições necessárias para que continuem sendo efetivas no novo Estado, assim organizado, 
as normas da presente Convenção. 
 
Artigo 29 - Normas de interpretação 
Nenhuma disposição da presente Convenção pode ser interpretada no sentido de: 
a) permitir a qualquer dos Estados-partes, grupo ou indivíduo, suprimir o gozo e o exercício dos 
direitos e liberdades reconhecidos na Convenção ou limitá-los em maior medida do que a nela 
prevista; 



b) limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser reconhecidos em 
virtude de leis de qualquer dos Estados-partes ou em virtude de Convenções em que seja parte 
um dos referidos Estados; 
c) excluir outros direitos e garantias que são inerentes ao ser humano ou que decorrem da forma 
democrática representativa de governo; 
d) excluir ou limitar o efeito que possam produzir a Declaração Americana dos Direitos e Deveres 
do Homem e outros atos internacionais da mesma natureza. 
 
Artigo 30 - Alcance das restrições 
As restrições permitidas, de acordo com esta Convenção, ao gozo e exercício dos direitos e 
liberdades nela reconhecidos, não podem ser aplicadas senão de acordo com leis que forem 
promulgadas por motivo de interesse geral e com o propósito para o qual houverem sido 
estabelecidas. 
 
Artigo 31 - Reconhecimento de outros direitos 
Poderão ser incluídos, no regime de proteção desta Convenção, outros direitos e liberdades que 
forem reconhecidos de acordo com os processos estabelecidos nos artigo 69 e 70. 
 

Capítulo V - DEVERES DAS PESSOAS 
Artigo 32 - Correlação entre deveres e direitos 
1. Toda pessoa tem deveres para com a família, a comunidade e a humanidade. 
2. Os direitos de cada pessoa são limitados pelos direitos dos demais, pela segurança de todos e 
pelas justas exigências do bem comum, em uma sociedade democrática. 

PARTE II - MEIOS DE PROTEÇÃO 
Capítulo VI - ÓRGÃOS COMPETENTES 

Artigo 33 - São competentes para conhecer de assuntos relacionados com o cumprimento dos 
compromissos assumidos pelos Estados-partes nesta Convenção: 
a) a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, doravante denominada a Comissão; e 
b) a Corte Interamericana de Direitos Humanos, doravante denominada a Corte. 
 

Capítulo VII - COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 
Seção 1 - Organização 

Artigo 34 - A Comissão Interamericana de Direitos Humanos compor-se-á de sete membros, que 
deverão ser pessoas de alta autoridade moral e de reconhecido saber em matéria de direitos 
humanos. 
 
Artigo 35 - A Comissão representa todos os Membros da Organização dos Estados Americanos. 
 
Artigo 36 - 1. Os membros da Comissão serão eleitos a título pessoal, pela Assembléia Geral da 
Organização, a partir de uma lista de candidatos propostos pelos governos dos Estados-membros. 
 
2. Cada um dos referidos governos pode propor até três candidatos, nacionais do Estado que os 
propuser ou de qualquer outro Estado-membro da Organização dos Estados Americanos. Quando 
for proposta uma lista de três candidatos, pelo menos um deles deverá ser nacional de Estado 
diferente do proponente. 
 
Artigo 37 - 1. Os membros da Comissão serão eleitos por quatro anos e só poderão ser reeleitos 
um vez, porém o mandato de três dos membros designados na primeira eleição expirará ao cabo 
de dois anos. Logo depois da referida eleição, serão determinados por sorteio, na Assembléia 
Geral, os nomes desses três membros. 
 
2. Não pode fazer parte da Comissão mais de um nacional de um mesmo país. 
 
Artigo 38 - As vagas que ocorrerem na Comissão, que não se devam à expiração normal do 
mandato, serão preenchidas pelo Conselho Permanente da Organização, de acordo com o que 
dispuser o Estatuto da Comissão. 
 
Artigo 39 - A Comissão elaborará seu estatuto e submetê-lo-á à aprovação da Assembléia Geral e 
expedirá seu próprio Regulamento. 
 
Artigo 40 - Os serviços da Secretaria da Comissão devem ser desempenhados pela unidade 
funcional especializada que faz parte da Secretaria Geral da Organização e deve dispor dos 
recursos necessários para cumprir as tarefas que lhe forem confiadas pela Comissão. 
 

Seção 2 - Funções 



Artigo 41 - A Comissão tem a função principal de promover a observância e a defesa dos direitos 
humanos e, no exercício de seu mandato, tem as seguintes funções e atribuições: 
a) estimular a consciência dos direitos humanos nos povos da América; 
b) formular recomendações aos governos dos Estados-membros, quando considerar conveniente, 
no sentido de que adotem medidas progressivas em prol dos direitos humanos no âmbito de suas 
leis internas e seus preceitos constitucionais, bem como disposições apropriadas para promover o 
devido respeito a esses direitos; 
c) preparar estudos ou relatórios que considerar convenientes para o desempenho de suas 
funções; 
d) solicitar aos governos dos Estados-membros que lhe proporcionem informações sobre as 
medidas que adotarem em matéria de direitos humanos; 
e) atender às consultas que, por meio da Secretaria Geral da Organização dos Estados 
Americanos, lhe formularem os Estados-membros sobre questões relacionadas com os direitos 
humanos e, dentro de suas possibilidades, prestar-lhes o assessoramento que lhes solicitarem; 
f) atuar com respeito às petições e outras comunicações, no exercício de sua autoridade, de 
conformidade com o disposto nos artigos 44 a 51 desta Convenção; e 
g) apresentar um relatório anual à Assembléia Geral da Organização dos Estados Americanos. 
 
Artigo 42 - Os Estados-partes devem submeter à Comissão cópia dos relatórios e estudos que, 
em seus respectivos campos, submetem anualmente às Comissões Executivas do Conselho 
Interamericano Econômico e Social e do Conselho Interamericano de Educação, Ciência e 
Cultura, a fim de que aquela zele para que se promovam os direitos decorrentes das normas 
econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, constantes da Carta da Organização dos 
Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires. 
 
Artigo 43 - Os Estados-partes obrigam-se a proporcionar à Comissão as informações que esta 
lhes solicitar sobre a maneira pela qual seu direito interno assegura a aplicação efetiva de 
quaisquer disposições desta Convenção. 
 

Seção 3 - Competência 
Artigo 44 - Qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou entidade não-governamental legalmente 
reconhecida em um ou mais Estados-membros da Organização, pode apresentar à Comissão 
petições que contenham denúncias ou queixas de violação desta Convenção por um Estado-
parte. 
 
Artigo 45 - 1. Todo Estado-parte pode, no momento do depósito do seu instrumento de ratificação 
desta Convenção, ou de adesão a ela, ou em qualquer momento posterior, declarar que 
reconhece a competência da Comissão para receber e examinar as comunicações em que um 
Estado-parte alegue haver outro Estado-parte incorrido em violações dos direitos humanos 
estabelecidos nesta Convenção. 
2. As comunicações feitas em virtude deste artigo só podem ser admitidas e examinadas se forem 
apresentadas por um Estado-parte que haja feito uma declaração pela qual reconheça a referida 
competência da Comissão. A Comissão não admitirá nenhuma comunicação contra um Estado-
parte que não haja feito tal declaração. 
3. As declarações sobre reconhecimento de competência podem ser feitas para que esta vigore 
por tempo indefinido, por período determinado ou para casos específicos. 
4. As declarações serão depositadas na Secretaria Geral da Organização dos Estados 
Americanos, a qual encaminhará cópia das mesmas aos Estados-membros da referida 
Organização. 
 
Artigo 46 - Para que uma petição ou comunicação apresentada de acordo com os artigos 44 ou 45 
seja admitida pela Comissão, será necessário: 
a) que hajam sido interpostos e esgotados os recursos da jurisdição interna, de acordo com os 
princípios de Direito Internacional geralmente reconhecidos; 
b) que seja apresentada dentro do prazo de seis meses, a partir da data em que o presumido 
prejudicado em seus direitos tenha sido notificado da decisão definitiva; 
c) que a matéria da petição ou comunicação não esteja pendente de outro processo de solução 
internacional; e 
d) que, no caso do artigo 44, a petição contenha o nome, a nacionalidade, a profissão, o domicílio 
e a assinatura da pessoa ou pessoas ou do representante legal da entidade que submeter a 
petição. 
 
2. As disposições das alíneas "a" e "b" do inciso 1 deste artigo não se aplicarão quando: 
a) não existir, na legislação interna do Estado de que se tratar, o devido processo legal para a 
proteção do direito ou direitos que se alegue tenham sido violados; 



b) não se houver permitido ao presumido prejudicado em seus direitos o acesso aos recursos da 
jurisdição interna, ou houver sido ele impedido de esgotá-los; e 
c) houver demora injustificada na decisão sobre os mencionados recursos. 
 
Artigo 47 - A Comissão declarará inadmissível toda petição ou comunicação apresentada de 
acordo com os artigos 44 ou 45 quando: 
a) não preencher algum dos requisitos estabelecidos no artigo 46; 
b) não expuser fatos que caracterizem violação dos direitos garantidos por esta Convenção; 
c) pela exposição do próprio peticionário ou do Estado, for manifestamente infundada a petição ou 
comunicação ou for evidente sua total improcedência; ou 
d) for substancialmente reprodução de petição ou comunicação anterior, já examinada pela 
Comissão ou por outro organismo internacional. 
 

Seção 4 - Processo 
Artigo 48 - 1. A Comissão, ao receber uma petição ou comunicação na qual se alegue a violação 
de qualquer dos direitos consagrados nesta Convenção, procederá da seguinte maneira: 
a) se reconhecer a admissibilidade da petição ou comunicação, solicitará informações ao Governo 
do Estado ao qual pertença a autoridade apontada como responsável pela violação alegada e 
transcreverá as partes pertinentes da petição ou comunicação. As referidas informações devem 
ser enviadas dentro de um prazo razoável, fixado pela Comissão ao considerar as circunstâncias 
de cada caso; 
b) recebidas as informações, ou transcorrido o prazo fixado sem que sejam elas recebidas, 
verificará se existem ou subsistem os motivos da petição ou comunicação. No caso de não 
existirem ou não subsistirem, mandará arquivar o expediente; 
c) poderá também declarar a inadmissibilidade ou a improcedência da petição ou comunicação, 
com base em informação ou prova supervenientes; 
d) se o expediente não houver sido arquivado, e com o fim de comprovar os fatos, a Comissão 
procederá, com conhecimento das partes, a um exame do assunto exposto na petição ou 
comunicação. Se for necessário e conveniente, a Comissão procederá a uma investigação para 
cuja eficaz realização solicitará, e os Estados interessados lhe proporcionarão, todas as 
facilidades necessárias; 
e) poderá pedir aos Estados interessados qualquer informação pertinente e receberá, se isso for 
solicitado, as exposições verbais ou escritas que apresentarem os interessados; e 
f) pôr-se-á à disposição das partes interessadas, a fim de chegar a uma solução amistosa do 
assunto, fundada no respeito aos direitos reconhecidos nesta Convenção. 
 
2. Entretanto, em casos graves e urgentes, pode ser realizada uma investigação, mediante prévio 
consentimento do Estado em cujo território se alegue houver sido cometida a violação, tão 
somente com a apresentação de uma petição ou comunicação que reúna todos os requisitos 
formais de admissibilidade. 
 
Artigo 49 - Se se houver chegado a uma solução amistosa de acordo com as disposições do 
inciso 1, "f", do artigo 48, a Comissão redigirá um relatório que será encaminhado ao peticionário 
e aos Estados-partes nesta Convenção e posteriormente transmitido, para sua publicação, ao 
Secretário Geral da Organização dos Estados Americanos. O referido relatório conterá uma breve 
exposição dos fatos e da solução alcançada. Se qualquer das partes no caso o solicitar, ser-lhe-á 
proporcionada a mais ampla informação possível. 
 
Artigo 50 - 1. Se não se chegar a uma solução, e dentro do prazo que for fixado pelo Estatuto da 
Comissão, esta redigirá um relatório no qual exporá os fatos e suas conclusões. Se o relatório não 
representar, no todo ou em parte, o acordo unânime dos membros da Comissão, qualquer deles 
poderá agregar ao referido relatório seu voto em separado. Também se agregarão ao relatório as 
exposições verbais ou escritas que houverem sido feitas pelos interessados em virtude do inciso 
1, "e", do artigo 48. 
 
2. O relatório será encaminhado aos Estados interessados, aos quais não será facultado publicá-lo. 
 
3. Ao encaminhar o relatório, a Comissão pode formular as proposições e recomendações que 
julgar adequadas. 
 
Artigo 51 - 1. Se no prazo de três meses, a partir da remessa aos Estados interessados do 
relatório da Comissão, o assunto não houver sido solucionado ou submetido à decisão da Corte 
pela Comissão ou pelo Estado interessado, aceitando sua competência, a Comissão poderá 
emitir, pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, sua opinião e conclusões sobre a 
questão submetida à sua consideração. 



2. A Comissão fará as recomendações pertinentes e fixará um prazo dentro do qual o Estado deve 
tomar as medidas que lhe competir para remediar a situação examinada. 
3. Transcorrido o prazo fixado, a Comissão decidirá, pelo voto da maioria absoluta dos seus 
membros, se o Estado tomou ou não as medidas adequadas e se publica ou não seu relatório. 
 

Capítulo VIII - CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 
Seção 1 - Organização 

Artigo 52 - 1. A Corte compor-se-á de sete juízes, nacionais dos Estados-membros da 
Organização, eleitos a título pessoal dentre juristas da mais alta autoridade moral, de reconhecida 
competência em matéria de direitos humanos, que reúnam as condições requeridas para o 
exercício das mais elevadas funções judiciais, de acordo com a lei do Estado do qual sejam 
nacionais, ou do Estado que os propuser como candidatos. 
 

2. Não deve haver dois juízes da mesma nacionalidade. 
 

Artigo 53 - 1. Os juízes da Corte serão eleitos, em votação secreta e pelo voto da maioria absoluta 
dos Estados-partes na Convenção, na Assembléia Geral da Organização, a partir de uma lista de 
candidatos propostos pelos mesmos Estados. 
2. Cada um dos Estados-partes pode propor até três candidatos, nacionais do Estado que os 
propuser ou de qualquer outro Estado-membro da Organização dos Estados Americanos. Quando 
se propuser um lista de três candidatos, pelo menos um deles deverá ser nacional do Estado 
diferente do proponente. 
 

Artigo 54 - 1. Os juízes da Corte serão eleitos por um período de seis anos e só poderão ser 
reeleitos uma vez. O mandato de três dos juízes designados na primeira eleição expirará ao cabo 
de três anos. Imediatamente depois da referida eleição, determinar-se-ão por sorteio, na 
Assembléia Geral, os nomes desse três juízes. 
2. O juiz eleito para substituir outro, cujo mandato não haja expirado, completará o período deste. 
3. Os juízes permanecerão em suas funções até o término dos seus mandatos. Entretanto, 
continuarão funcionando nos casos de que já houverem tomado conhecimento e que se 
encontrem em fase de sentença e, para tais efeitos, não serão substituídos pelos novos juízes 
eleitos. 
 

Artigo 55 - 1. O juiz, que for nacional de algum dos Estados-partes em caso submetido à Corte, 
conservará o seu direito de conhecer do mesmo. 
2. Se um dos juízes chamados a conhecer do caso for de nacionalidade de um dos Estados-
partes, outro Estado-parte no caso poderá designar uma pessoa de sua escolha para integrar a 
Corte, na qualidade de juiz ad hoc. 
3. Se, dentre os juízes chamados a conhecer do caso, nenhum for da nacionalidade dos Estados-
partes, cada um destes poderá designar um juiz ad hoc. 
4. O juiz ad hoc deve reunir os requisitos indicados no artigo 52. 
5. Se vários Estados-partes na Convenção tiverem o mesmo interesse no caso, serão 
considerados como uma só parte, para os fins das disposições anteriores. Em caso de dúvida, a 
Corte decidirá. 
 

Artigo 56 - O quorum para as deliberações da Corte é constituído por cinco juízes. 
 

Artigo 57 - A Comissão comparecerá em todos os casos perante a Corte. 
 

Artigo 58 - 1. A Corte terá sua sede no lugar que for determinado, na Assembléia Geral da 
Organização, pelos Estados-partes na Convenção, mas poderá realizar reuniões no território de 
qualquer Estado-membro da Organização dos Estados Americanos em que considerar 
conveniente, pela maioria dos seus membros e mediante prévia aquiescência do Estado 
respectivo. Os Estados-partes na Convenção podem, na Assembléia Geral, por dois terços dos 
seus votos, mudar a sede da Corte. 
2. A Corte designará seu Secretário. 
3. O Secretário residirá na sede da Corte e deverá assistir às reuniões que ela realizar fora da 
mesma. 
 

Artigo 59 - A Secretaria da Corte será por esta estabelecida e funcionará sob a direção do 
Secretário Geral da Organização em tudo o que não for incompatível com a independência da 
Corte. Seus funcionários serão nomeados pelo Secretário Geral da Organização, em consulta 
com o Secretário da Corte. 
 

Artigo 60 - A Corte elaborará seu Estatuto e submetê-lo-á à aprovação da Assembléia Geral e 
expedirá seu Regimento. 
 

Seção 2 - Competência e funções 



Artigo 61 - 1. Somente os Estados-partes e a Comissão têm direito de submeter um caso à 
decisão da Corte. 
2. Para que a Corte possa conhecer de qualquer caso, é necessário que sejam esgotados os 
processos previstos nos artigos 48 a 50. 
 

Artigo 62 - 1. Todo Estado-parte pode, no momento do depósito do seu instrumento de ratificação 
desta Convenção ou de adesão a ela, ou em qualquer momento posterior, declarar que reconhece 
como obrigatória, de pleno direito e sem convenção especial, a competência da Corte em todos os 
casos relativos à interpretação ou aplicação desta Convenção. 
 

2. A declaração pode ser feita incondicionalmente, ou sob condição de reciprocidade, por prazo 
determinado ou para casos específicos. Deverá ser apresentada ao Secretário Geral da 
Organização, que encaminhará cópias da mesma a outros Estados-membros da Organização e 
ao Secretário da Corte. 
3. A Corte tem competência para conhecer de qualquer caso, relativo à interpretação e aplicação 
das disposições desta Convenção, que lhe seja submetido, desde que os Estados-partes no caso 
tenham reconhecido ou reconheçam a referida competência, seja por declaração especial, como 
prevêem os incisos anteriores, seja por convenção especial. 
 

Artigo 63 - 1. Quando decidir que houve violação de um direito ou liberdade protegidos nesta 
Convenção, a Corte determinará que se assegure ao prejudicado o gozo do seu direito ou 
liberdade violados. Determinará também, se isso for procedente, que sejam reparadas as 
consequências da medida ou situação que haja configurado a violação desses direitos, bem como 
o pagamento de indenização justa à parte lesada. 
2. Em casos de extrema gravidade e urgência, e quando se fizer necessário evitar danos 
irreparáveis às pessoas, a Corte, nos assuntos de que estiver conhecendo, poderá tomar as 
medidas provisórias que considerar pertinentes. Se se tratar de assuntos que ainda não estiverem 
submetidos ao seu conhecimento, poderá atuar a pedido da Comissão. 
 

Artigo 64 - 1. Os Estados-membros da Organização poderão consultar a Corte sobre a 
interpretação desta Convenção ou de outros tratados concernentes à proteção dos direitos 
humanos nos Estados americanos. Também poderão consultá-la, no que lhes compete, os órgãos 
enumerados no capítulo X da Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada pelo 
Protocolo de Buenos Aires. 
2. A Corte, a pedido de um Estado-membro da Organização, poderá emitir pareceres sobre a 
compatibilidade entre qualquer de suas leis internas e os mencionados instrumentos 
internacionais. 
 

Artigo 65 - A Corte submeterá à consideração da Assembléia Geral da Organização, em cada 
período ordinário de sessões, um relatório sobre as suas atividades no ano anterior. De maneira 
especial, e com as recomendações pertinentes, indicará os casos em que um Estado não tenha 
dado cumprimento a suas sentenças. 
 

Seção 3 - Processo 
Artigo 66 - 1. A sentença da Corte deve ser fundamentada. 
 

2. Se a sentença não expressar no todo ou em parte a opinião unânime dos juízes, qualquer deles 
terá direito a que se agregue à sentença o seu voto dissidente ou individual. 
 

Artigo 67 - A sentença da Corte será definitiva e inapelável. Em caso de divergência sobre o 
sentido ou alcance da sentença, a Corte interpretá-la-á, a pedido de qualquer das partes, desde 
que o pedido seja apresentado dentro de noventa dias a partir da data da notificação da sentença. 
 

Artigo 68 - 1. Os Estados-partes na Convenção comprometem-se a cumprir a decisão da Corte 
em todo caso em que forem partes. 
 

2. A parte da sentença que determinar indenização compensatória poderá ser executada no país 
respectivo pelo processo interno vigente para a execução de sentenças contra o Estado. 
 

Artigo 69 - A sentença da Corte deve ser notificada às partes no caso e transmitida aos Estados-
partes na Convenção. 
 

Capítulo IX - DISPOSIÇÕES COMUNS 
Artigo 70 - 1. Os juízes da Corte e os membros da Comissão gozam, desde o momento da eleição 
e enquanto durar o seu mandato, das imunidades reconhecidas aos agentes diplomáticos pelo 
Direito Internacional. Durante o exercício dos seus cargos gozam, além disso, dos privilégios 
diplomáticos necessários para o desempenho de suas funções. 
 



2. Não se poderá exigir responsabilidade em tempo algum dos juízes da Corte, nem dos membros 
da Comissão, por votos e opiniões emitidos no exercício de suas funções. 
 
Artigo 71 - Os cargos de juiz da Corte ou de membro da Comissão são incompatíveis com outras 
atividades que possam afetar sua independência ou imparcialidade, conforme o que for 
determinado nos respectivos Estatutos. 
 
Artigo 72 - Os juízes da Corte e os membros da Comissão perceberão honorários e despesas de 
viagem na forma e nas condições que determinarem os seus Estatutos, levando em conta a 
importância e independência de suas funções. Tais honorários e despesas de viagem serão 
fixados no orçamento-programa da Organização dos Estados Americanos, no qual devem ser 
incluídas, além disso, as despesas da Corte e da sua Secretaria. Para tais efeitos, a Corte 
elaborará o seu próprio projeto de orçamento e submetê-lo-á à aprovação da Assembléia Geral, 
por intermédio da Secretaria Geral. Esta última não poderá nele introduzir modificações. 
 
Artigo 73 - Somente por solicitação da Comissão ou da Corte, conforme o caso, cabe à 
Assembléia Geral da Organização resolver sobre as sanções aplicáveis aos membros da 
Comissão ou aos juízes da Corte que incorrerem nos casos previstos nos respectivos Estatutos. 
Para expedir uma resolução, será necessária maioria de dois terços dos votos dos Estados-
membros da Organização, no caso dos membros da Comissão; e, além disso, de dois terços dos 
votos dos Estados-partes na Convenção, se se tratar dos juízes da Corte. 
 
 

PARTE III - DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
Capítulo X - ASSINATURA, RATIFICAÇÃO, RESERVA, EMENDA, PROTOCOLO E DENÚNCIA 
Artigo 74 - 1. Esta Convenção está aberta à assinatura e à ratificação de todos os Estados-
membros da Organização dos Estados Americanos. 
 
2. A ratificação desta Convenção ou a adesão a ela efetuar-se-á mediante depósito de um 
instrumento de ratificação ou adesão na Secretaria Geral da Organização dos Estados 
Americanos. Esta Convenção entrará em vigor logo que onze Estados houverem depositado os 
seus respectivos instrumentos de ratificação ou de adesão. Com referência a qualquer outro 
Estado que a ratificar ou que a ela aderir ulteriormente, a Convenção entrará em vigor na data do 
depósito do seu instrumento de ratificação ou adesão. 
 
3. O Secretário Geral comunicará todos os Estados-membros da Organização sobre a entrada em 
vigor da Convenção. 
 
Artigo 75 - Esta Convenção só pode ser objeto de reservas em conformidade com as disposições 
da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, assinada em 23 de maio de 1969. 
 
Artigo 76 - 1. Qualquer Estado-parte, diretamente, e a Comissão e a Corte, por intermédio do 
Secretário Geral, podem submeter à Assembléia Geral, para o que julgarem conveniente, 
proposta de emendas a esta Convenção. 
 
2. Tais emendas entrarão em vigor para os Estados que as ratificarem, na data em que houver 
sido depositado o respectivo instrumento de ratificação, por dois terços dos Estados-partes nesta 
Convenção. Quanto aos outros Estados-partes, entrarão em vigor na data em que eles 
depositarem os seus respectivos instrumentos de ratificação. 
 
Artigo 77 - 1. De acordo com a faculdade estabelecida no artigo 31, qualquer Estado-parte e a 
Comissão podem submeter à consideração dos Estados-partes reunidos por ocasião da 
Assembléia Geral projetos de Protocolos adicionais a esta Convenção, com a finalidade de incluir 
progressivamente, no regime de proteção da mesma, outros direitos e liberdades. 
 
2. Cada Protocolo deve estabelecer as modalidades de sua entrada em vigor e será aplicado 
somente entre os Estados-partes no mesmo. 
 
Artigo 78 - 1. Os Estados-partes poderão denunciar esta Convenção depois de expirado o prazo 
de cinco anos, a partir da data em vigor da mesma e mediante aviso prévio de um ano, notificando 
o Secretário Geral da Organização, o qual deve informar as outras partes. 
 
2. Tal denúncia não terá o efeito de desligar o Estado-parte interessado das obrigações contidas 
nesta Convenção, no que diz respeito a qualquer ato que, podendo constituir violação dessas 
obrigações, houver sido cometido por ele anteriormente à data na qual a denúncia produzir efeito. 



 
 
 

Capítulo XI - DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
Seção 1 - Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

Artigo 79 - Ao entrar em vigor esta Convenção, o Secretário Geral pedirá por escrito a cada 
Estado-membro da Organização que apresente, dentro de um prazo de noventa dias, seus 
candidatos a membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O Secretário Geral 
preparará uma lista por ordem alfabética dos candidatos apresentados e a encaminhará aos 
Estados-membros da Organização, pelo menos trinta dias antes da Assembléia Geral seguinte. 
 
Artigo 80 - A eleição dos membros da Comissão far-se-á dentre os candidatos que figurem na lista 
a que se refere o artigo 79, por votação secreta da Assembléia Geral, e serão declarados eleitos 
os candidatos que obtiverem maior número de votos e a maioria absoluta dos votos dos 
representantes dos Estados-membros. Se, para eleger todos os membros da Comissão, for 
necessário realizar várias votações, serão eliminados sucessivamente, na forma que for 
determinada pela Assembléia Geral, os candidatos que receberem maior número de votos. 
 

Seção 2 - Corte Interamericana de Direitos Humanos 
Artigo 81 - Ao entrar em vigor esta Convenção, o Secretário Geral pedirá a cada Estado-parte que 
apresente, dentro de um prazo de noventa dias, seus candidatos a juiz da Corte Interamericana 
de Direitos Humanos. O Secretário Geral preparará uma lista por ordem alfabética dos candidatos 
apresentados e a encaminhará aos Estados-partes pelo menos trinta dias antes da Assembléia 
Geral seguinte. 
 
Artigo 82 - A eleição dos juízes da Corte far-se-á dentre os candidatos que figurem na lista a que 
se refere o artigo 81, por votação secreta dos Estados-partes, na Assembléia Geral, e serão 
declarados eleitos os candidatos que obtiverem o maior número de votos e a maioria absoluta dos 
votos dos representantes dos Estados-partes. Se, para eleger todos os juízes da Corte, for 
necessário realizar várias votações, serão eliminados sucessivamente, na forma que for 
determinada pelos Estados-partes, os candidatos que receberem menor número de votos. 
 
____________ 
 
Adotada e aberta à assinatura na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos 
Humanos, em San José de Costa Rica, em 22.11.1969. 
Ratificada pelo Brasil em 25.09.1992, por meio do Decreto nº 678, do presidente Itamar Franco 
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II Assembléia Mundial sobre o Envelhecimento, 8 a 12 de abril de 2002, em Madri, Espanha 
 

Algumas recomendações  
(apenas as três primeiras medidas propostas para cada objetivo) 

 

Orientação prioritária I: PESSOAS IDOSAS E O DESENVOLVIMENTO 
 

TEMA 1: Participação ativa na sociedade e no desenvolvimento 
 

Objetivo 1: Reconhecimento da contribuição social, cultural, econômica e política das 
pessoas idosas. 
Medidas:  a) Assegurar o pleno gozo de todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais, promovendo a aplicação de convênios e convenções de direitos humanos 
e outros instrumentos de direitos humanos, particularmente na luta contra todas as formas 
de discriminação; 
b) reconhecer, estimular e apoiar a contribuição de idosos para a família, a comunidade e 
a economia; 
c) oferecer oportunidades, programas e apoio para estimular idosos a participarem ou 
continuarem participando na vida cultural, econômica, política e social e em aprendizagem 
ao longo de toda a vida; 
 

Objetivo 2: Participação de idosos nos processos de tomada de decisões em todos os 
níveis. 



Medidas:   a) Incorporar as necessidades de idosos e as questões que os preocupam aos 
processos de tomada de decisões em todos os níveis; 
b) estimular, caso ainda não, as haja, a criação de organizações de idosos, em todos os 
níveis, entre outras coisas para representá-los nos processos de tomadas de decisões; 
c) adotar medidas para permitir igual e plena participação dos idosos, particularmente das 
mulheres idosas, na tomada de decisões em todos os níveis. 
 
 
TEMA 2: Emprego e envelhecimento da força de trabalho 
 
Objetivo 1: Oferecer oportunidades de emprego a todas as pessoas idosas que 
desejem trabalhar. 
Medidas: a) Fazer que o crescimento do emprego ocupe lugar central nas políticas 
macroeconômicas, por exemplo, assegurando que as políticas do mercado de trabalho 
tenham como objetivo promover elevadas taxas de crescimento da produção e do 
emprego em benefício das pessoas de todas as idades; 
b) permitir que os idosos continuem trabalhando enquanto o desejem e possam assim 
fazê-lo; 
c) adotar medidas para aumentar a participação na força de trabalho de toda a população 
idosa para trabalhar e reduzir o risco da exclusão ou dependência num momento futuro 
da vida. Esta medida deve ser promovida mediante políticas como, entre outras, o 
aumento da participação de mulheres idosas, serviços sustentáveis de assistência à 
saúde relacionada com o trabalho, insistindo na prevenção, na promoção da saúde e 
segurança ocupacional para manter a capacidade de trabalhar e o acesso à tecnologia, 
ao aprendizado continuado, à educação permanente, à capacitação no emprego, à 
reabilitação profissional e à medidas de aposentadoria flexíveis, assim como procurar a 
reintegração de desempregados e de pessoas incapazes no mercado de trabalho; 
 
TEMA 3: Desenvolvimento rural, migração e urbanização 
 
Objetivo 1: Melhoria das condições de vida e da infra-estrutura das zonas rurais. 
Medidas:   a) Fortalecer a capacidade dos idosos do campo, proporcionando-lhes acesso 
continuado aos serviços financeiros e de infra-estrutura e capacitação em técnicas e 
tecnologias agrícolas melhoradas; 
b) estimular a criação e a reativação de empresas em pequena escala mediante provisão 
financeira ou apoio a projetos geradores de rendas e cooperativas rurais e por meio de 
diversificação econômica cada vez mais ampla; 
c) promover o desenvolvimento dos serviços financeiros locais, inclusive planos de 
microcrédito e instituições microfinanceiras nas regiões que não as possuem em 
quantidade suficiente para promover o aumento dos investimentos; 
 
Objetivo 2: Diminuição da marginalização de pessoas idosas nas zonas rurais. 
Medidas:   a) Elaborar e aplicar programas e prestar serviços para manter a 
independência de pessoas idosas nas zonas rurais, incluídas pessoas incapazes. 
b) facilitar e fortalecer os tradicionais mecanismos de apoio rurais e comunitários; 
c) apoiar especialmente os idosos nas zonas rurais que não têm parentes e 
particularmente mulheres idosas que enfrentam uma velhice mais prolongada e, às vezes, 
com menos recursos; 
 
Objetivo 3: Integração dos migrantes de idade avançada em suas novas comunidades. 
Medidas:   a) Fomentar redes sociais de apoio a migrantes idosos; 
b) formular medidas para ajudar migrantes idosos a manter a segurança econômica e em 
matéria de saúde; 
c) Adotar medidas de base comunitária para prevenir ou compensar as conseqüências 
adversas da urbanização, como o estabelecimento de centros de reunião para idosos; 
 
 



TEMA 4: Acesso ao conhecimento, à educação e à capacitação 
 
Objetivo 1: Igualdade de oportunidades durante toda a vida em matéria de educação 
permanente, capacitação e reabilitação, assim como de orientação profissional e 
acesso a serviços de inserção no trabalho. 
Medidas:   a) Obter melhoria de 50% nos níveis de alfabetização de adultos para o ano 
de 2015, particularmente para mulheres, e oferecer acesso eqüitativo à educação básica 
e permanente para os adultos; 
b) estimular e promover a capacitação fundamental nas primeiras letras e em aritmética 
dos idosos e dos membros mais velhos da força de trabalho, incluída a alfabetização 
especializada e a capacitação em informática para idosos com incapacidades; 
c) aplicar políticas que promovam o acesso à capacitação e à reabilitação de 
trabalhadores idosos e incentivá-los a continuar usando os conhecimentos e as técnicas 
adquiridas depois de aposentados; 
 
Objetivo 2: Plena utilização das possibilidades e dos conhecimentos de pessoas de 
todas as idades, reconhecendo os benefícios frutos de uma experiência adquirida com 
a idade. 
Medidas:   a) Estudar medidas que permitam aproveitar plenamente o potencial e os 
conhecimentos de idosos na educação; 
b) criar, nos programas educativos, oportunidades para o interncâmbio conhecimentos e 
experiências entre as gerações, que incluam a utilização de novas tecnologias; 
c) permitir a idosos atuar como mentores, mediadores e conselheiros; 
 
TEMA 5: Solidariedade intergeracional 
 
Objetivo 1: Fortalecer a solidariedade mediante a equidade e a reciprocidade entre 
as gerações. 
Medidas:  a) Promover, por meio da educação pública, a compreensão do 
envelhecimento como questão de interesse de toda a sociedade; 
b) considerar a possibilidade de rever as políticas existentes para garantir que promovam 
a solidariedade entre as gerações e fomentem, desta forma, a harmonia social; 
c) tomar iniciativas com vista à promoção de um intercâmbio produtivo entre as gerações, 
concentrado nas pessoas idosas como um recurso da sociedade; 
 
 
TEMA 6: Erradicação da pobreza 
 
Objetivo 1: Redução da pobreza entre as pessoas idosas. 
Medidas:   a) Reduzir em 50%, até 2015, a proporção de pessoas que vivem na extrema 
pobreza; 
b) incluir os idosos nas políticas e programas destinados a alcançar o objetivo de redução 
da pobreza; 
c) promover a igualdade de acesso de idosos ao emprego e às oportunidades de geração 
de renda, de crédito, aos mercados e aos bens ativos; 
 
 
TEMA 7: Garantia de rendimentos, proteção social e prevenção da pobreza 
 
Objetivo 1: Realização de programas que permitam a todos os trabalhadores terem 
uma proteção social / seguridade social básica que compreenda, quando for o caso, 
pensões, seguro invalidez e assistência à saúde. 
Medidas:   a) Elaborar e aplicar políticas com vista a assegurar que todas as pessoas 
disponham na velhice de proteção econômica e social suficiente; 
b) esforçar-se por assegurar a igualdade entre os gêneros nos sistemas de proteção social / 
seguridade social; 



c) assegurar, quando for o caso, que os sistemas de proteção social / seguridade social 
abarquem uma proporção cada vez maior da população que trabalha no setor formal e 
informal; 
 
Objetivo 2: Renda mínima suficiente para idosos, com especial atenção aos grupos 
em situação social e econômica desvantajosa. 
Medidas:   a) Considerar a possibilidade de instituir, quando for o caso, um sistema de 
pensões que não imponha contribuições dos interessados e um sistema de pensões por 
invalidez; 
b) Organizar, em caráter de urgência onde não os há, sistemas de proteção social / 
seguridade social que garantam rendimentos mínimos aos idosos que não tenham outros 
meios de subsistência, a maioria dos quais são mulheres, especialmente pessoas que 
vivem sozinhas, que, em geral, são mais vulneráveis à pobreza; 
c) levar em conta o nível de vida dos idosos quando mudam os regimes de pensões e os 
seguros de invalidez, conforme seja o caso; 
 
TEMA 8: Situações de emergência 
 
Objetivo 1: Igualdade de acesso de pessoas idosas à alimentação, à moradia, à 
assistência médica e a outros serviços durante e depois de desastres naturais e 
outras situações de calamidade pública. 
Medidas:   a) Adotar medidas concretas para proteger e ajudar aos idosos que se 
encontram em situações de conflito armados e ocupação estrangeira; 
b) Instar os governos a proteger, assistir e prestar assistência humanitária e assistência de 
emergência de caráter humanitário a idosos desabrigados de acordo com as resoluções da 
Assembléia Geral; 
c) localizar e identificar os idosos nas situações de emergência e cuidar que se leve em 
conta suas contribuições e fatores de vulnerabilidade nos relatórios de avaliação das 
necessidades; 
 
Objetivo 2: Possibilitar que as pessoas idosas contribuam mais para restabelecimento 
e a reconstrução das comunidades e do contexto social depois das situações de 
emergência. 
Medidas:   a) Incluir os idosos na prestação de socorro comunitário e nos programas de 
reabilitação, inclusive definindo os grupos de idosos vulneráveis e lhes prestando 
assistência; 
b) reconhecer o potencial de idosos como líderes da família e da comunidade no tocante a 
educação, comunicação e solução de conflitos; 
c) ajudar idosos a restabelecer sua autonomia econômica mediante projetos de reabilitação 
que incluam geração de renda, programas educativos e atividades ocupacionais, levando 
em conta as necessidades especiais de mulheres idosas; 
 
 

Orientação prioritária II: PROMOÇÃO DA SAUDE E BEM-ESTAR NA VELHICE 
 
TEMA 1: Promoção da saúde e do bem-estar durante toda a vida 
 
Objetivo 1: Redução dos efeitos acumulativos dos fatores que aumentam o risco de 
sofrer doenças e, em conseqüência, a possível dependência na velhice. 
Medidas:   a) Dar prioridade às políticas de erradicação da pobreza, a fim de, entre outras 
coisas, melhorar o estado de saúde dos idosos, em particularmente dos pobres e 
marginalizados; 
b) Assegurar, quando for o caso, condições que permitam as famílias e comunidades 
dispensar cuidados e proteção a pessoas idosas na medida que envelhecem; 
c) estabelecer objetivos, particularmente em função de sexo, para melhorar o estado de 
saúde dos idosos e reduzir a invalidez e a mortalidade; 
 



Objetivo 2: Elaboração de políticas para prevenir a falta de saúde entre idosos. 
Medidas:   a) Adotar formas de diagnóstico antecipado para impedir ou retardar o 
aparecimento de doenças e invalidez; 
b) promover programas de vacinação de adultos como medida preventiva; 
c) garantir a disponibilidade de programas básicos de exames médicos e prevenção 
diferenciados em função dos sexos com custo acessível para idosos; 
 
Objetivo 3: Acesso de todos os idosos à alimentação e a uma nutrição adequada. 
Medidas:    a) Promover a igualdade de acesso de idosos ao consumo de água potável e 
aos alimentos aptos para o consumo; 
b) Conseguir a segurança alimentar garantindo provisão de alimentos sem riscos e 
adequados no que se refere à nutrição tanto no plano nacional como internacional. Nesse 
sentido, assegurar que os alimentos e os medicamentos não sejam usados como 
instrumentos de pressão política; 
c) promover nutrição sadia e adequada desde a primeira infância, dar especial atenção em 
assegurar que se atendam as necessidades nutricionais particulares de homens e mulheres 
durante toda vida; 
 
TEMA 2: Acesso universal e eqüitativo aos serviços de assistência à saúde 
 
Objetivo 1: Eliminação das desigualdades sociais e econômicas por razões de idade 
ou sexo ou por outros motivos, inclusive as barreiras lingüísticas, a fim de garantir 
que os idosos tenham um acesso universal e em condições de igualdade à 
assistência à saúde. 
Medidas:   a) Adotar medidas para velar pela distribuição entre idosos em condições de 
igualdade, dos recursos para a assistência à saúde e a reabilitação e, em particular, ampliar 
o acesso de idosos e promover a distribuição de recursos para as zonas subatendidas, 
como as zonas rurais e remotas, incluindo o acesso aos medicamentos essênciais e outras 
medidas terapêuticas a preços acessíveis; 
b) promover o acesso, em condições de igualdade, a assistência à saúde, de idosos pobres 
e também dos que habitam em zonas rurais e remotas, entre outras coisas, mediante a 
redução ou eliminação dos encargos para usuários, estabelecimento de planos de seguros 
e outras medidas de ajuda financeira; 
c) promover o acesso a medicamentos essenciais e outras medidas terapêuticas a preços 
acessíveis; 
 
Objetivo 2: Desenvolvimento e fortalecimento dos serviços de assistência à saúde 
para atender às necessidades de idosos e promover sua inclusão no processo. 
Medidas:   a) Adotar medidas para oferecer acesso universal e em condições de igualdade 
à assistência básica à saúde e estabelecer programas comunitários de saúde para idosos; 
b) apoiar as comunidades locais na prestação de serviços de saúde de apoio a idosos; 
c) incluir a medicina tradicional nos programas de assistência básica à saúde quando 
conveniente e benéfico; 
 
Objetivo 3: Instituir um atendimento contínuo à saúde para atender às necessidades 
de idosos. 
Medidas:   a) Criar mecanismos de regulamentação nos níveis pertinentes para 
estabelecer normas apropriadas de assistência à saúde e a reabilitação de idosos; 
b) aplicar estratégias de desenvolvimento comunitário para fazer uma avaliação sistemática 
de referência das necessidades básicas com destino ao planejamento, execução e 
avaliação dos programas de saúde locais. Essa referência deveria incluir contribuições dos 
idosos; 
c) melhorar a coordenação da assistência primária de saúde, da assistência ao longo prazo 
e os serviços sociais e outros serviços comunitários; 
 
Objetivo 4: Participação de idosos no desenvolvimento e fortalecimento dos serviços 
de atenção primária de saúde e atendimento a longo prazo. 



Medidas:    a) Incluir os idosos no planejamento, na execução e na avaliação dos 
programas de assistência à saúde e reabilitação; 
b) educar os profissionais de saúde e assistência social para que incluam plenamente os 
idosos na tomada das decisões relativas à sua própria saúde; 
c) promover a auto-assistência de idosos e aproveitar ao máximo suas vantagens e 
capacidades nos serviços de saúde e sociais; 
 
 
TEMA 3: Os idosos e a aids 
 
Objetivo 1: Melhorar a avaliação dos efeitos da aids sobre a saúde dos idosos, tanto 
para os infectados como para os idosos que cuidam de familiares infectados ou 
sobreviventes. 
Medidas:    a) Garantir e ampliar a compilação de dados sobre a aids com a finalidade de 
avaliar o alcance da infecção pelo HIV nos idosos; 
b) prestar especial atenção a idosos que cuidam de pacientes portadores do HIV, inclusive 
mediante a compilação de dados quantitativos e qualitativos sobre o estado de saúde e as 
necessidades de idosos que prestam esse tipo de serviço. 
 
Objetivo 2: Dar informação adequada, capacitar para a prestação de cuidados e 
proporcionar assistência médica e apoio social a idosos infectados pela AIDS e a 
quem lhes dão assistência. 
Medidas:    a) Modificar, se for o caso, as estratégias de saúde pública e de prevenção em 
função da epidemiologia local. A informação relativa à prevenção e aos riscos da aids com 
vista à população geral deve atender as necessidades de idosos; 
b) capacitar pessoas idosas que atendam a outras para ajudá-las a prestar uma assistência 
eficaz e, ao mesmo tempo, reduzir ao mínimo os possíveis efeitos adversos sobre sua 
própria saúde e bem-estar; 
c) velar para que as estratégias de tratamento e apoio reconheçam as necessidades de 
idosos infectados pelo HIV. 
 
Objetivos 3: Fortalecimento e reconhecimento da contribuição de idosos para 
desenvolvimento quando cuidam de crianças com enfermidades crônicas, inclusive a 
aids, e quando substituem aos pais. 
Medidas:   a) Analisar os efeitos econômicos da aids em idosos, especialmente quando 
prestam assistência, segundo o acordado na declaração de compromisso na luta contra a 
aids; 
b) introduzir políticas para proporcionar apoio em espécie, atenção à saúde e empréstimos 
aos idosos que atendam a outros para ajudá-los a atender às necessidades de filhos e 
netos, de conformidade com a Declaração do Milênio; 
c) promover a cooperação entre organismos públicos e organizações não governamentais 
que trabalham com crianças, jovens e idosos nas questões relacionadas com a aids; 
 
 
TEMA 4: Capacitação de prestadores de serviços de saúde e de profissionais de 
saúde 
 
Objetivo 1: Melhorar a informação e a capacitação de profissionais de saúde e de 
serviços sociais quanto às necessidades de idosos. 
Medidas:   a) Iniciar e promover programas de educação e formação para profissionais da 
saúde e dos serviços sociais e ainda de pessoas que atendam a outros num contexto 
informal com respeito aos serviços e a atenção aos idosos, inclusive a geriatria e 
gerontologia, e apoiar a todos os países, especialmente os países em desenvolvimento, 
nessas atividades; 
b) instituir programas de educação continuada para profissionais da saúde e dos serviços 
sociais com vistas a aplicar um enfoque integrado da saúde, do bem-estar e da assistência 
a idosos, assim como de aspectos sociais e psicológicos do envelhecimento; 



c) ampliar a educação profissional em geriatria e gerontologia, inclusive convidando 
esforços especiais para ampliar a admissão de estudantes nos cursos de geriatrias e 
gerontologia. 
 
 
TEMA 5: Necessidades relacionadas com a saúde mental de idosos 
 
Objetivo 1: Desenvolvimento de amplos serviços de assestência à saúde mental que 
compreendam desde a prevenção de uma intervenção oportuna à prestação de 
serviços para o tratamento e gestão dos problemas de saúde mental de idosos. 
Medidas:    a) Formular e aplicar estratégias nacionais e locais com vista a melhorar a 
prevenção, a detecção precoce e o tratamento de doenças mentais na velhice, com 
inclusão de procedimentos de diagnósticos, medicação adequada, psicoterapia e 
capacitação de profissionais e demais pessoas que atendam os anciãos; 
b) formular, por serem necessárias, estratégias eficazes para elevar os níveis de qualidade 
da avaliação e do diagnóstico do mal de Alzheimer e outros incômodos relacionados nas 
primeiras etapas de manifestação. Esses incômodos devem ser pesquisados a partir de 
uma base multidisciplinar em que se vejam atendidas as necessidades de pacientes, de 
profissionais de saúde e de pessoas que cuidam dos doentes; 
c) oferecer programas de ajuda a pessoas que sofrem do mal de Alzheimer ou doenças 
mentais devidas a outras causas de demência para viver em seus lares ate quando for 
possível e ajudá-los em suas necessidades de saúde; 
 
 
TEMA 6: Idosos e incapacidades 
 
Objetivo 1: Manutenção de máxima capacidade funcional durante toda a vida e 
promoção da plena participação dos idosos portadores de incapacidades. 
Medidas:   a) Garantir que nos programas de trabalho de organismos encarregados de 
políticas nacionais e da coordenação de programas sobre incapacidade se dê atenção às 
questões relativas a idosos incapazes; 
b) formular políticas, legislação, planos e programas nacionais e locais, conforme a 
conveniência, para tratar e prevenir a incapacidade em que se tenha em conta o sexo e a 
idade, assim como os fatores de saúde, ambientais e sociais; 
c) proporcionar serviços de reabilitação física e mental para idosos incapazes; 
 
 
 

Orientação prioritária III: CRIAÇÃO DE AMBIENTE PROPÍCIO E FAVORÁVEL 
 
TEMA 1: Moradia e condições de vida 
 
Objetivo 1: Promover o envelhecimento na comunidade em que se viveu, levando 
devidamente em conta as preferências pessoais e as possibilidades no tocante à 
moradia acessível para idosos. 
Medidas:   a) Promover o desenvolvimento de comunidades em que se integrem as 
diversas idades; 
b) coordenar os esforços multissetoriais que se realizem para apoiar a manutenção da 
integração das pessoas idosas com suas famílias e comunidades; 
c) estimular investimentos em infra-estruturas locais como as de transporte, saúde, 
saneamento e segurança, concebidas em apoio de comunidades multigeracionais; 
 
Objetivo 2: Melhoria do projeto ambiental e da moradia para promover a 
independência de idosos considerando suas necessidades, particularmente dos que 
apresentam incapacidades. 
Medidas:    a) Velar para que nos novos espaços urbanos não haja obstáculos à 
mobilidade e ao acesso; 



b) promover o uso de tecnologia e de serviços de reabilitação concebidos para propiciar 
uma vida independente; 
c) projetar alojamentos e espaços públicos que atendam à necessidade de dispor de 
moradias compartilhadas e multigeracionais; 
 
Objetivo 3: Melhorar a disponibilidade de transporte acessível e economicamente 
exequível, para os idosos. 
Medidas:   a) Melhorar a disponibilidade de serviços eficientes de transporte público nas 
zonas rurais e urbanas; 
b) facilitar o crescimento de novas formas de transporte público e privado nas zonas 
urbanas, como as empresas e serviços baseados na vizinhança; 
c) promover o treinamento e a avaliação de motoristas idosos, o projeto de pistas mais 
seguras e de novos tipos de veículos que levem em conta as necessidades de idosos e de 
pessoas incapacitadas; 
 
 
TEMA 2: Assistência e apoio às pessoas que prestam assistência 
 
Objetivo 1: Oferecer assistência e serviços contínuos, de diversas fontes, a idosos e 
às pessoas que prestam assistência 
Medidas:   a) Tomar medidas para proporcionar assistência comunitária e apoio à atenção 
familliar; 
b) Melhorar a qualidade da assistência comunitária, o acesso à assistência comunitária a 
longo prazo que se presta a idosos que vivem sós, a fim de prolongar sua capacidade de 
viver com independência, como possível alternativa de hospitalização e de internação em 
abrigo de idosos; 
c) apoiar os encarregados pela prestação de assistência, dando-lhes capacitação, 
provendo 
informação e utilizando mecanismos psicológicos, sociais e legislativos; 
 
Objetivo 2: Apoio à função assistencial que desempenham pessoas idosas, 
principalmente mulheres idosas. 
Medidas:   a) Estimular a prestação de apoio social, os serviços para diminuir a carga de 
trabalho, o assessoramento e a informação com vista a idosos que atendem a outros e a 
familiares sob seus cuidados; 
b) Definir formas de ajudar idosos, especialmente mulheres idosas, que prestam 
assistência a outros e atender suas necessidades sociais, econômicas e psicológicas 
particulares; 
c) fortalecer o papel positivo dos avós na criação de seus netos; 
 
 
TEMA 3: Abandono, maus-tratos e violência 
 
Objetivo 1: Eliminação de todas as formas de abandono, abuso e violência contra 
idosos. 
Medidas:    a) Sensibilizar os profissionais e educar ao público em geral, valendo-se dos 
meios de comunicação e campanhas de conscientização sobre a questão de abusos contra 
as pessoas idosas e suas diversas características e causas; 
b) abolir os rituais de viuvez que atentam contra a saúde e o bem-estar da mulhere; 
c) promulgar leis e tomar medidas legais para eliminar abusos contra idosos; 
 
Objetivo 2: Criação de serviços de apoio para atender aos casos de abuso e 
maustratos a idosos. 
Medidas:   a) Criar serviços para vítimas de maus-tratos e procedimentos de reabilitação 
de quem os cometem; 
b) estimular os profissionais de saúde e de serviços sociais e o público em geral a que 
informem sobre os casos de suspeita da existência de maus-tratos a idosos; 



c) estimular os profissionais de saúde e de serviços sociais a que informem os idosos que 
possam ter sofrido maus-tratos, sobre a proteção e o apoio de que dispõem; 
 
 
TEMA 4: Imagens do envelhecimento 
 
Objetivo 1: Maior reconhecimento público da autoridade, sabedoria, produtividade e 
outras contribuições importantes dos idosos. 
Medidas:   a) Elaborar e promover amplamente um marco normativo onde haja 
responsabilidade individual e coletiva de reconhecer as contribuições passadas e presentes 
dos idosos, procurando resistir a mitos e idéias pré-concebidas e, consequentemente, tratar 
os idosos com respeito e gratidão, dignidade e consideração; 
b) estimular os meios de comunicação de massa a promover imagens em que se 
destaquem a sabedoria, os pontos fortes, as contribuições, o valor e a criatividade de 
mulheres e homens idosos, inclusive de idosos com incapacidades; 
c) estimular os educadores a que reconheçam e incorporem em seus cursos as 
contribuições feitas por pessoas de todas as idades, inclusive as idosas; 
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Segunda Conferência regional intergovernamental sobre 
envelhecimento na América Latina e no Caribe: uma sociedade para 

todas as idades e de proteção social baseada em direitos 
 

Brasília, 4 a 6 de dezembro de 2007 
 

Íntegra do documento 

DECLARAÇÃO DE BRASÍLIA 
 
Nós, os representantes dos países 
reunidos na segunda Conferência regional 
intergovernamental sobre envelhecimento 
na América Latina e no Caribe: uma 
sociedade para todas as idades e de 
proteção social baseada em direitos, 
realizada em Brasília, Brasil, entre 4 a 6 
de dezembro de 2007,  
 
Com o propósito de identificar  as 
prioridades futuras de aplicação da 
Estratégia regional de implementação 
para a América Latina e o Caribe do 
Plano de Ação Internacional de Madri 
sobre o Envelhecimento, responder às 
oportunidades e aos desafios que o 
envelhecimento da população suscitar 

nas próximas décadas e promover uma sociedade para todas as idades,   
 
Destacando a responsabilidade dos governos, de acordo com seus marcos jurídicos, de 
promover e prestar os serviços sociais e de saúde básicos  e de facilitar o acesso a eles, 
levando em conta as necessidades específicas das pessoas idosas, bem como os 
compromissos assumidos no presente documento,  
 



Com a firme determinação de adotar medidas em todos os níveis —local, nacional, sub-
regional e regional— nas três áreas prioritárias da Estratégia regional: pessoas idosas e 
desenvolvimento, saúde e bem-estar na velhice, e entornos propícios e favoráveis,   
 
Reconhecendo que o envelhecimento é um dos maiores ganhos da humanidade, que na 
América Latina e no Caribe a população vem envelhecendo de maneira heterogênea, 
achando-se esse processo mais adiantado em alguns países do que em outros, e que, em 
conseqüência, os desafios em termos de adequação das respostas do Estado às 
mudanças da estrutura etária da população são diferenciados,  
 
Levando em conta que uma transformação demográfica de tais dimensões tem profundas 
repercussões na sociedade e nas políticas públicas e que, com o envelhecimento, aumenta 
a demanda por um exercício efetivo dos direitos humanos e das liberdades fundamentais 
em todas as idades,   
 
Destacando que, para enfrentar os desafios do envelhecimento, alguns países fizeram 
avanços na criação e implementação de legislações, políticas, programas, planos e 
serviços para melhorar as condições de vida das pessoas idosas e que há, em relação ao 
ano 2003, novos nichos de política pública e mais intervenções no tema, embora ainda 
persista a diversidade de situações e de resultados entre países e sub-regiões,   
 
Sublinhando que a preocupação dos Estados com os direitos das pessoas idosas vem há 
alguns anos aumentando e se traduzindo na criação de marcos legais de proteção, embora 
persistam brechas na implementação desses direitos e muitas pessoas idosas ainda não 
tenham acesso a benefícios da seguridade social, à assistência à saúde ou aos serviços 
sociais,  
 
Enfatizando que é indispensável que o envelhecimento da população não se circunscreva 
às atuais gerações de pessoas idosas e que é fundamental avançar no sentido da 
construção de sociedades mais inclusivas, coesas e democráticas, que rechacem todas as 
formas de discriminação, inclusive as relacionadas com a idade, e consolidar os 
mecanismos de solidariedade entre gerações,  
 
Tendo presente que o envelhecimento pode gerar deficiências e dependência que exigem 
serviços orientados para sua atenção integral,  
 
Reconhecendo que as Nações Unidas e seus organismos especializados atribuíram 
especial ênfase a este tema e insistiram na ampliação da cobertura e qualidade dos 
sistemas de proteção social para resguardar as pessoas ante os riscos associados à  
velhice e que a titularidade de direitos humanos compreende o efetivo pertencer à 
sociedade, pois implica que todos os cidadãos e cidadãs estão incluídos na dinâmica do 
desenvolvimento e podem usufruir o bem-estar que este promove,  
  
Reconhecendo também o trabalho sistemático que a CEPAL, por intermédio do Centro 
Latino-Americano e Caribenho de Demografia (CELADE) – Divisão de População da 
CEPAL, realiza em apoio aos países da região na incorporação do envelhecimento nas 
agendas de desenvolvimento e no estímulo a oportunidades de fortalecimento de 
capacidades técnicas, pesquisa e assistência técnica aos governos, e agradecendo o apoio 
que prestam o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), a Organização Pan-
Americana da Saúde (OPAS), a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), bem como a Rede Intergovernamental Ibero-
Americana de Cooperação Técnica (RIICOTEC) e a Organização Ibero-Americana de 
Seguridade Social (OISS),  
 
Tomando nota da Declaração de San Salvador, aprovada pelas Primeiras Damas, Esposas 
e Representantes dos Chefes de Estado e de Governo das Américas na Décima Quarta 
Conferência dedicada ao exame do tema “Construindo uma sociedade para todas as 
idades”, 



  
Havendo considerado o relatório sobre a aplicação da Estratégia regional de 
implementação para a América Latina e o Caribe do Plano de Ação Internacional de Madri 
sobre o Envelhecimento, elaborado pela Secretaria da Comissão Econômica para a 
América Latina e o Caribe, 
 
1.  Reafirmamos o compromisso de não poupar esforços para promover e proteger os 
direitos humanos e as liberdades fundamentais de todas as pessoas idosas, de trabalhar na 
erradicação de todas as formas de discriminação e violência e de criar redes de proteção 
das pessoas idosas a fim de tornar efetivos os seus direitos;  
 
2.  Promovemos o diálogo e as alianças estratégicas entre os governos, o sistema das 
Nações Unidas, a cooperação internacional e Sul-Sul, a sociedade civil —com especial 
ênfase nas organizações de pessoas idosas— e o setor privado, para criar consciência da 
evolução da estrutura da população, sobretudo no tocante ao ritmo de envelhecimento 
demográfico e suas conseqüências econômicas, sanitárias, sociais e culturais;  
 
3.  Destacamos a importância de examinar, de maneira ampla e integral, os efeitos das 
migrações na dinâmica do envelhecimento das comunidades de origem, trânsito e destino, 
dispensando especial atenção ao impacto dos fluxos migratórios nos próprios migrantes,  
em suas famílias, na comunidade e na sociedade, bem como no desenvolvimento 
econômico e social dos países;  
 
4.  Propomos  a realização de intervenções na prevenção e atenção voltada para melhorar 
o acesso aos serviços de tratamento, cuidado, reabilitação  e apoio das pessoas idosas em 
situação de incapacidade;  
 
5.  Levamos em conta os efeitos do HIV/Aids nas pessoas idosas, tanto no acesso aos 
serviços de prevenção, tratamento, cuidado e apoio, como no tocante à valiosa contribuição 
que prestam no cuidado dos membros de sua família quando são vítimas dessa epidemia, 
bem como o seu papel de promotores da criação de um ambiente positivo e livre de 
estigma e discriminação das pessoas portadoras do HIV/Aids;  
 
6.  Apoiamos firmemente a incorporação da perspectiva de gênero em todas as políticas e 
programas que levem em consideração as necessidades e experiências das pessoas 
idosas;  
 
7.  Reafirmamos o compromisso  de incorporar o tema do envelhecimento e dar-lhe 
prioridade em todos os âmbitos das políticas públicas e programas, bem como de orientar e 
diligenciar os recursos humanos, materiais e financeiros para o adequado seguimento e 
avaliação das medidas postas em prática, diferenciando a área urbana e rural e 
reconhecendo a perspectiva intergeracional, de gênero, raça e etnia nas políticas e 
programas direcionados para os setores mais vulneráveis da população em função da sua 
condição econômica e social e de situações de emergência humanitária, como os desastres 
naturais e o deslocamento forçado;  
 
8.  Reconhecemos a necessidade de fortalecer as capacidades nacionais e internacionais, 
bem como a cooperação internacional e Sul-Sul, para abordar os problemas do 
envelhecimento da população nos distintos âmbitos da atividade humana e das políticas 
públicas;  
 
9.  Propomos a realização de estudos e pesquisas que facilitem a adoção de decisões 
fundamentadas no tema e a elaboração de perfis demográficos e socioeconômicos da 
população de pessoas idosas que nos permitam identificar as brechas na implementação 
dos direitos humanos e os meios para seu pleno gozo, bem como a ampla e eficaz 
participação das pessoas idosas no desenvolvimento;  
 



10.  Resolvemos envidar todos os esforços no sentido de ampliar e melhorar a cobertura de 
pensões, quer contributivas ou não contributivas, bem como adotar medidas para 
incorporar maior solidariedade em nossos sistemas de proteção social;  
 
11.  Promovemos o trabalho digno, em conformidade com os critérios da Organização 
Internacional do Trabalho, para todas as pessoas idosas, mobilizando e proporcionando 
apoios creditícios, capacitação e programas de comercialização que promovam uma 
velhice digna e produtiva; 
 
12.  Reconhecemos a necessidade de incentivar o acesso eqüitativo aos serviços de saúde 
integrais, oportunos e de qualidade, de acordo com as políticas públicas de cada país, e 
fomentar o acesso aos medicamentos básicos de uso continuado para as pessoas idosas; 
 
13.  Propomos  a criação de marcos legais e mecanismos de supervisão para proteger os 
direitos humanos e as liberdades fundamentais das pessoas idosas, no caso tanto das que 
utilizam os serviços de internação prolongada quanto das que residem em seus domicílios, 
e facilitar a formulação e o cumprimento de leis e programas de prevenção de abuso, 
abandono, negligência, maus-tratos e violência contra as pessoas idosas; 
 
14.  Propomos  a prática da humanização para acolher  e compreender as pessoas idosas 
de forma integral, com absoluto respeito por seus direitos humanos e liberdades 
fundamentais, mobilizando recursos internos para que a atenção seja prestada no contexto 
de uma relação humana solidária e de grande significação; 
 
15.  Recomendamos  que se prestem cuidados paliativos às pessoas idosas que padeçam 
de enfermidades em fase terminal, bem como apoio a seus familiares, e que os 
profissionais sejam bastante sensíveis e competentes para perceber o sofrimento e aliviá-lo 
mediante intervenções de controle de sintomas físicos e psicossociais, em consonância 
com a assistência espiritual requerida pela pessoa idosa;  
 
16.  Promovemos a implementação de iniciativas no sentido de melhorar a acessibilidade 
do espaço público, adequar as moradias às necessidades  das famílias multigeracionais e 
unipessoais integradas por pessoas idosas e facilitar o seu envelhecimento em casa com 
medidas de apoio às famílias, e em especial às mulheres, nas tarefas de prestação de 
cuidados;  
 
17.  Solicitamos ao Secretário Executivo da Comissão Econômica para a América Latina e 
o Caribe que adote as medidas oportunas para intensificar as atividades que as Nações 
Unidas realizarão no nível regional em matéria de envelhecimento e à CEPAL que preste 
assistência técnica na informação, pesquisa e capacitação em matéria de envelhecimento e 
políticas públicas, a fim de fomentar e fortalecer os esforços que os países empreendem 
nesse sentido. De igual modo, convidamos a Comissão a que examine os avanços dos 
países da região na aplicação da Estratégia regional de implementação para a América 
Latina e o Caribe do Plano de Ação Internacional de Madri sobre o Envelhecimento  e que 
tais avanços sejam apresentados nas sessões do Comitê Especial sobre População e 
Desenvolvimento do período de sessões da CEPAL;   
 
18.  Estimulamos o acesso à educação continuada e permanente ao longo de toda a vida e 
em todos os níveis; 
 
19.  Propiciamos a criação de programas de licenciatura e mestrado em gerontologia social 
e administração de serviços de atenção geriátrica em universidades da região, a fim de 
incentivar os jovens a seguir carreiras afins nos países e diminuir o êxodo de profissionais 
da saúde da região;  
 
20.  Instamos os centros acadêmicos, as sociedades científicas e as redes de cooperação 
em população, envelhecimento e desenvolvimento a que realizem estudos minuciosos, 
diversificados e especializados sobre o tema, bem como organizem reuniões de trabalho e 



intercâmbio para fortalecer a agenda de pesquisa e capacitação em matéria de 
envelhecimento, e criem e apóiem centros de estudos, pesquisa e formação de recursos 
humanos neste âmbito;  
 
21.  Recomendamos a incorporação das pessoas idosas nos processos de elaboração, 
implementação e seguimento de políticas;  
 
22.  Pedimos que se incorporem as pessoas idosas nas atividades e conferências 
programadas pelas Nações Unidas para o próximo qüinqüênio;  
 
23.  Solicitamos  às instituições de cooperação  internacional que levem em  consideração 
as pessoas idosas em suas políticas e projetos, como parte das medidas para ajudar os 
países a pôr em prática os compromissos da Estratégia regional;  
 
24.  Recomendamos que se levem em conta as pessoas idosas nos esforços em curso 
para alcançar os objetivos de desenvolvimento acordados internacionalmente, inclusive os 
da Declaração do Milênio;  
 
25.  Acordamos solicitar aos países membros do Conselho de Direitos Humanos das 
Nações Unidas que avaliem a possibilidade de designar um relator especial encarregado de 
velar pela promoção e proteção dos direitos humanos das pessoas idosas;  
 
26.  Comprometemo-nos  a realizar as consultas pertinentes com nossos governos para 
incentivar a elaboração de uma convenção sobre os direitos humanos das pessoas idosas 
no seio das Nações Unidas;   
 
27.  Convidamos as pessoas de todos os países e setores sociais a que, em caráter 
individual e coletivo, se juntem ao nosso compromisso com uma visão compartilhada da 
igualdade e do exercício dos direitos na velhice;  
 
28.  Acordamos  que esta Declaração de Brasília constitui a contribuição da América Latina 
e do Caribe ao 46° período de sessões da Comissão de Desenvolvimento Social do 
Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, que será realizada em fevereiro de 
2008;  
 
29.  Expressamos o nosso reconhecimento ao Governo do Brasil por haver sido anfitrião da 
segunda Conferência regional intergovernamental sobre envelhecimento na América Latina 
e no Caribe. 
 
 

 

LEGISLAÇÃO FEDERAL BRASILEIRA DE PROMOÇÃO 
E DEFESA DO ENVELHECIMENTO ATIVO 

 

Constituição Federal de 1988 
 
Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm 
o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. 
 

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, 
assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e 
garantindo-lhes o direito à vida. 
§ 1º - Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. 
§ 2º - Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos é garantida a gratuidade dos transportes 
coletivos urbanos. 
 



LEGISLAÇÃO FEDERAL BRASILEIRA DE PROMOÇÃO 
E DEFESA DO ENVELHECIMENTO ATIVO 

(Leis, Decretos, Deliberações e outros – Ordem cronológica) 
 
 

Lei nº 8.842 de 4 de janeiro de 1994 
 

Dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras 
providências. 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte lei:  
 

CAPÍTULO I  -  Da Finalidade 
Art. 1º A política nacional do idoso tem por objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, criando 
condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.  
 
Art. 2º Considera-se idoso, para os efeitos desta lei, a pessoa maior de sessenta anos de idade.  
 

CAPÍTULO II - Dos Princípios e das Diretrizes 
SEÇÃO I - Dos Princípios 

 
Art. 3° A política nacional do idoso reger-se-á pelos seguintes princípios:  
I. a família, a sociedade e o estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os direitos da 

cidadania, garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-
estar e o direito à vida;  

II. o processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em geral, devendo ser objeto de 
conhecimento e informação para todos;  

III. o idoso não deve sofrer discriminação de qualquer natureza;  
IV. o idoso deve ser o principal agente e o destinatário das transformações a serem efetivadas 

através desta política;  
V. as diferenças econômicas, sociais, regionais e, particularmente, as contradições entre o 

meio rural e o urbano do Brasil deverão ser observadas pelos poderes públicos e pela 
sociedade em geral, na aplicação desta lei.  

 
SEÇÃO II - Das Diretrizes 

 
Art. 4º Constituem diretrizes da política nacional do idoso:  
I. viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso, que 

proporcionem sua integração às demais gerações;  
II. participação do idoso, através de suas organizações representativas, na formulação, 

implementação e avaliação das políticas, planos, programas e projetos a serem 
desenvolvidos;  

III. priorização do atendimento ao idoso através de suas próprias famílias, em detrimento do 
atendimento asilar, à exceção dos idosos que não possuam condições que garantam sua 
própria sobrevivência;  

IV. descentralização político-administrativa;  
V. capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na 

prestação de serviços;  
VI. implementação de sistema de informações que permita a divulgação da política, dos 

serviços oferecidos, dos planos, programas e projetos em cada nível de governo;  
VII. estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter 

educativo sobre os aspectos biopsicossociais do envelhecimento;  
VIII. priorização do atendimento ao idoso em órgãos públicos e privados prestadores de 

serviços, quando desabrigados e sem família;  
IX. apoio a estudos e pesquisas sobre as questões relativas ao envelhecimento.  
 
Parágrafo único. É vedada a permanência de portadores de doenças que necessitem de 
assistência médica ou de enfermagem permanente em instituições asilares de caráter social.  
 

CAPÍTULO III  - Da Organização e Gestão 
 



Art. 5º Competirá ao órgão ministerial responsável pela assistência e promoção social a 
coordenação geral da política nacional do idoso, com a participação dos conselhos nacionais, 
estaduais, do Distrito Federal e municipais do idoso.  
 
Art. 6º Os conselhos nacional, estaduais, do Distrito Federal e municipais do idoso serão órgãos 
permanentes, paritários e deliberativos, compostos por igual número de representantes dos 
órgãos e entidades públicas e de organizações representativas da sociedade civil ligadas à área.  
 
Art. 7º Compete aos conselhos de que trata o artigo anterior a formulação, coordenação, 
supervisão e avaliação da política nacional do idoso, no âmbito das respectivas instâncias político-
administrativas.  
 
Art. 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 competências, 
visando ao financiamento de programas nacionais compatíveis com a política nacional do idoso.  
 
Art. 9º (Vetado.)  
Parágrafo único. (Vetado.)  
 

CAPÍTULO IV  -  Das Ações Governamentais 
 
Art. 10. Na implementação da política nacional do idoso, são competências dos órgãos e 
entidades públicos:  
 
I - na área de promoção e assistência social:  
a) prestar serviços e desenvolver ações voltadas para o atendimento das necessidades básicas 

do idoso, mediante a participação das famílias, da sociedade e de entidades governamentais e 
não-governamentais.  

b) estimular a criação de incentivos e de alternativas de atendimento ao idoso, como centros de 
convivência, centros de cuidados diurnos, casas-lares, oficinas abrigadas de trabalho, 
atendimentos domiciliares e outros;  

c) promover simpósios, seminários e encontros específicos;  
d) planejar, coordenar, supervisionar e financiar estudos, levantamentos, pesquisas e 

publicações sobre a situação social do idoso;  
e) promover a capacitação de recursos para atendimento ao idoso;  
 
II - na área de saúde:  
a) garantir ao idoso a assistência à saúde, nos diversos níveis de atendimento do Sistema Único 

de Saúde;  
b) prevenir, promover, proteger e recuperar a saúde do idoso, mediante programas e medidas 

profiláticas;  
c) adotar e aplicar normas de funcionamento às instituições geriátricas e similares, com 

fiscalização pelos gestores do Sistema Único de Saúde;  
d) elaborar normas de serviços geriátricos hospitalares;  
e) desenvolver formas de cooperação entre as Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito 

Federal, e dos Municípios e entre os Centros de Referência em Geriatria e Gerontologia para 
treinamento de equipes interprofissionais;  

f) incluir a Geriatria como especialidade clínica, para efeito de concursos públicos federais, 
estaduais, do Distrito Federal e municipais;  

g) realizar estudos para detectar o caráter epidemiológico de determinadas doenças do idoso, 
com vistas a prevenção, tratamento e reabilitação; e  

h) criar serviços alternativos de saúde para o idoso;  
 
III - na área de educação:  



a) adequar currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais destinados 
ao idoso;  

b) inserir nos currículos mínimos, nos diversos níveis do ensino formal, conteúdos voltados para 
o processo de envelhecimento, de forma a eliminar preconceitos e a produzir conhecimentos 
sobre o assunto;  

c) incluir a Gerontologia e a Geriatria como disciplinas curriculares nos cursos superiores;  
d) desenvolver programas educativos, especialmente nos meios de comunicação, a fim de 

informar a população sobre o processo de envelhecimento;  
e) desenvolver programas que adotem modalidades de ensino à distância, adequados às 

condições do idoso;  
f) apoiar a criação de universidade aberta para a terceira idade, como meio de universalizar o 

acesso às diferentes formas do saber;  
 
IV - na área de trabalho e previdência social:  
a) garantir mecanismos que impeçam a discriminação do idoso quanto a sua participação no 

mercado de trabalho, no setor público e privado;  
b) priorizar o atendimento do idoso nos benefícios previdenciários;  
c) criar e estimular a manutenção de programas de preparação para aposentadoria nos setores 

público e privado com antecedência mínima de dois anos antes do afastamento;  
 
V - na área de habitação e urbanismo:  
a) destinar, nos programas habitacionais, unidades em regime de comodato ao idoso, na 

modalidade de casas-lares;  
b) incluir nos programas de assistência ao idoso formas de melhoria de condições de 

habitabilidade e adaptação de moradia, considerando seu estado físico e sua independência 
de locomoção;  

c) elaborar critérios que garantam o acesso da pessoa idosa à habitação popular;  
d) diminuir barreiras arquitetônicas e urbanas;  
 
VI - na área de justiça:  
a) promover e defender os direitos da pessoa idosa;  
b) zelar pela aplicação das normas sobre o idoso determinando ações para evitar abusos e 

lesões a seus direitos;  
 
VII - na área de cultura, esporte e lazer:  
a) garantir ao idoso a participação no processo de produção, reelaboração e fruição dos bens 

culturais;  
b) propiciar ao idoso o acesso aos locais e eventos culturais, mediante preços reduzidos, em 

âmbito nacional;  
c) incentivar os movimentos de idosos a desenvolver atividades culturais;  
d) valorizar o registro da memória e a transmissão de informações e habilidades do idoso aos 

mais jovens, como meio de garantir a continuidade e a identidade cultural;  
e) incentivar e criar programas de lazer, esporte e atividades físicas que proporcionem a melhoria 

da qualidade de vida do idoso e estimulem sua participação na comunidade.  
 
§ 1º É assegurado ao idoso o direito de dispor de seus bens, proventos, pensões e benefícios, 
salvo nos casos de incapacidade judicialmente comprovada.  
§ 2º Nos casos de comprovada incapacidade do idoso para gerir seus bens, ser-lhe-á nomeado 
Curador especial em juízo.  
§ 3º Todo cidadão tem o dever de denunciar à autoridade competente qualquer forma de 
negligência ou desrespeito ao idoso.  
 

CAPÍTULO V  -  Do Conselho Nacional 
Arts. 11 a 18 - Vetados  
 

CAPÍTULO VI  -  Das Disposições Gerais 
Art. 19. Os recursos financeiros necessários à implantação das ações afetas às áreas de 
competência dos governos federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais serão consignados 
em seus respectivos orçamentos.  
 
Art. 20. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias, a partir da data de 
sua publicação.  
 
Art. 21. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 



Art. 22. Revogam-se as disposições em contrário.  
 
Brasília, 4 de janeiro de 1994, 173º da Independência e 106º da República.  
 
ITAMAR FRANCO 
 
 

=========================== 
 

DECRETO Nº 1.948, DE 3 DE JULHO DE 1996. 
 

Regulamenta a Lei n° 8.842, de 4 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a 
Política Nacional do Idoso, e dá outras providências.  

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso IV e VI, da 
Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n° 8.842, de 4 de janeiro de 1994, 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º Na implementação da Política Nacional do Idoso, as competências dos órgãos e entidades 
públicas são as estabelecidas neste Decreto. 
 
Art. 2º  À Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República compete: 
 
I - coordenar a Política Nacional do Idoso; 
II - articular e apoiar a estruturação de rede nacional de proteção e defesa dos direitos da pessoa 
idosa; 
III - apoiar a capacitação de recursos humanos para atendimento ao idoso, junto aos demais 
órgãos governamentais; 
IV - participar, em conjunto com os demais entes e órgãos referidos neste Decreto, da formulação, 
acompanhamento e avaliação da Política Nacional do Idoso; 
V - promover eventos específicos para discussão de questões relativas ao envelhecimento e à 
velhice;  
VI - coordenar, financiar e apoiar estudos, levantamentos, pesquisas e publicações sobre a 
situação do idoso, diretamente ou em parceria com outros órgãos; 
VII - encaminhar as denúncias relacionadas à violação dos direitos da pessoa idosa aos órgãos 
públicos competentes; e 
VIII - zelar em conjunto com o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso pela aplicação das normas 
de proteção da pessoa idosa. 
 
Art. 3º Entende-se por modalidade asilar o atendimento, em regime de internato, ao idoso sem 
vínculo familiar ou sem condições de prover à própria subsistência de modo a satisfazer as suas 
necessidades de moradia, alimentação, saúde e convivência social. 
 
Parágrafo único. A assistência na modalidade asilar ocorre no caso da inexistência do grupo 
familiar, abandono, carência de recursos financeiros próprios ou da própria família. 
 
Art. 4º Entende-se por modalidade não-asilar de atendimento: 
I - Centro de Convivência: local destinado à permanência diurna do idoso, onde são 
desenvolvidas atividades físicas, laborativas, recreativas, culturais, associativas e de educação 
para a cidadania; 
II - Centro de Cuidados Diurno: Hospital-Dia e Centro-Dia - local destinado à permanência diurna 
do idoso dependente ou que possua deficiência temporária e necessite de assistência médica ou 
de assistência multiprofissional; 
III - Casa-Lar: residência, em sistema participativo, cedida por instituições públicas ou privadas, 
destinada a idosos detentores de renda insuficiente para sua manutenção e sem família; 
IV - Oficina Abrigada de Trabalho: local destinado ao desenvolvimento, pelo idoso, de atividades 
produtivas, proporcionando-lhe oportunidade de elevar sua renda, sendo regida por normas 
específicas; 
V - atendimento domiciliar: é o serviço prestado ao idoso que vive só e seja dependente, a fim de 
suprir as suas necessidades da vida diária. Esse serviço é prestado em seu próprio lar, por 
profissionais da área de saúde ou por pessoas da própria comunidade; 
VI - outras formas de atendimento: iniciativas surgidas na própria comunidade, que visem à 
promoção e à integração da pessoa idosa na família e na sociedade. 



 
Art. 5º Ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) compete: 
I - dar atendimento preferencial ao idoso, especificamente nas áreas do Seguro Social, visando à 
habilitação e à manutenção dos benefícios, exame médico pericial, inscrição de beneficiários, 
serviço social e setores de informações; 
II - prestar atendimento, preferencialmente, nas áreas da arrecadação e fiscalização, visando à 
prestação de informações e ao cálculo de contribuições individuais; 
III - estabelecer critérios para viabilizar o atendimento preferencial ao idoso. 
 
Art. 6º Compete ao INSS esclarecer o idoso sobre os seus direitos previdenciários e os meios de 
exercê-los. 
§ 1º O serviço social atenderá, prioritariamente, nos Postos do Seguro Social, os beneficiários 
idosos em via de aposentadoria. 
§ 2º O serviço social, em parceria com os órgãos governamentais e não-governamentais, estimulará a 
criação e a manutenção de programas de preparação para aposentadorias, por meio de 
assessoramento às entidades de classes, instituições de natureza social, empresas e órgãos públicos, 
por intermédio das suas respectivas unidades de recursos humanos. 
 
Art. 7º Ao idoso aposentado, exceto por invalidez, que retornar ao trabalho nas atividades 
abrangidas pelo Regime Geral de Previdência Social, quando acidentado no trabalho, será 
encaminhado ao Programa de Reabilitação do INSS, não fazendo jus a outras prestações de 
serviço, salvo às decorrentes de sua condição de aposentado. 
 
Art. 8º Ao Ministério do Planejamento e Orçamento, por intermédio da Secretaria de Política 
Urbana, compete: 
I - buscar, nos programas habitacionais com recursos da União ou por ela geridos, a observância 
dos seguintes critérios: 
a) identificação, dentro da população alvo destes programas, da população idosa e suas 
necessidades habitacionais; 
b) alternativas habitacionais adequadas para a população idosa identificada; 
c) previsão de equipamentos urbanos de uso público que também atendam as necessidades da 
população idosa; 
d) estabelecimento de diretrizes para que os projetos eliminem barreiras arquitetônicas e urbanas, que 
utilizam tipologias habitacionais adequadas para a população idosa identificada; 
 
II - promover gestões para viabilizar linhas de crédito visando ao acesso a moradias para o idoso, 
junto: 
a) às entidades de crédito habitacional; 
b) aos Governos Estaduais e do Distrito Federal; 
c) a outras entidades, públicas ou privadas, relacionadas com os investimentos habitacionais; 
 
III - incentivar e promover, em articulação com os Ministérios da Educação e do Desporto, da 
Ciência e Tecnologia, da Saúde e junto às instituições de ensino e pesquisa, estudos para 
aprimorar as condições de habitabilidade para os idosos, bem como sua divulgação e aplicação 
aos padrões habitacionais vigentes; 
 
IV - estimular a inclusão na legislação de: 
a) mecanismos que induzam a eliminação de barreiras arquitetônicas para o idoso, em 
equipamentos urbanos de uso público; 
b) adaptação, em programas habitacionais no seu âmbito de atuação, dos critérios estabelecidos 
no inciso I deste artigo. 
 
Art. 9º Ao Ministério da Saúde, por intermédio da Secretaria de Assistência à Saúde, em 
articulação com as Secretarias de Saúde dos estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
compete: 
I - garantir ao idoso a assistência integral à saúde, entendida como o conjunto articulado e 
contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, nos diversos níveis de atendimento do 
Sistema Único de Saúde - SUS; 
II - hierarquizar o atendimento ao idoso a partir das Unidades Básicas e da implantação da 
Unidade de Referência, com equipe multiprofissional e interdisciplinar de acordo com as normas 
específicas do Ministério da Saúde; 
III - estruturar Centros de Referência de acordo com as normas específicas do Ministério da 
Saúde com características de assistência à saúde, de pesquisa, de avaliação e de treinamento; 
IV - garantir o acesso à assistência hospitalar; 



V - fornecer medicamentos, órteses e próteses, necessários à recuperação e reabilitação da 
saúde do idoso; 
VI - estimular a participação do idoso nas diversas instâncias de controle social do Sistema Único 
de Saúde; 
VII - desenvolver política de prevenção para que a população envelheça mantendo um bom 
estado de saúde; 
VIII - desenvolver e apoiar programas de prevenção, educação e promoção da saúde do idoso de 
forma a: 
 
a) estimular a permanência do idoso na comunidade, junto à família, desempenhando papel social 
ativo, com a autonomia e independência que lhe for própria; 
b) estimular o auto-cuidado e o cuidado informal; 
c) envolver a população nas ações de promoção da saúde do idoso; 
d) estimular a formação de grupos de auto-ajuda, de grupos de convivência, em integração com 
outras instituições que atuam no campo social; 
e) produzir e difundir material educativo sobre a saúde do idoso; 
 
IX - adotar e aplicar normas de funcionamento às instituições geriátricas e similares, com 
fiscalização pelos gestores do Sistema Único de Saúde; 
X- elaborar normas de serviços geriátricos hospitalares e acompanhar a sua implementação; 
XI - desenvolver formas de cooperação entre as Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Municípios, as organizações não-governamentais e entre os Centros de Referência 
em Geriatria e Gerontologia, para treinamento dos profissionais de saúde; 
XII - incluir a Geriatria como especialidade clínica, para efeito de concursos públicos federais; 
XIII - realizar e apoiar estudos e pesquisas de caráter epidemiológico visando a ampliação do 
conhecimento sobre o idoso e subsidiar as ações de prevenção, tratamento e reabilitação; 
XIV - estimular a criação, na rede de serviços do Sistema Único de Saúde, de Unidades de 
Cuidados Diurnos (Hospital-Dia, Centro-Dia), de atendimento domiciliar e outros serviços 
alternativos para o idoso. 
 
Art. 10. Ao Ministério da Educação e do Desporto, em articulação com órgãos federais, estaduais 
e municipais de educação, compete: 
I - viabilizar a implantação de programa educacional voltado para o idoso, de modo a atender o 
inciso III do Art. 10 da Lei n° 8.842, de 4 de janeiro de 1994; 
II - incentivar a inclusão nos programas educacionais de conteúdos sobre o processo de 
envelhecimento; 
III - estimular e apoiar a admissão do idoso na universidade, propiciando a integração 
intergeracional; 
IV - incentivar o desenvolvimento de programas educativos voltados para a comunidade, ao idoso 
e sua família, mediante os meios de comunicação de massa; 
V - incentivar a inclusão de disciplinas de Gerontologia e Geriatria nos currículos dos cursos 
superiores. 
 
Art. 11. Ao Ministério do Trabalho, por meio de seus órgãos, compete garantir mecanismos que 
impeçam a discriminação do idoso quanto à sua participação no mercado de trabalho. 
 
Art. 12. Ao Ministério da Cultura compete, em conjunto com seus órgãos e entidades vinculadas, 
criar programa de âmbito nacional, visando à: 
I - garantir ao idoso a participação no processo de produção, reelaboração e fruição dos bens 
culturais; 
II - propiciar ao idoso o acesso aos locais e eventos culturais, mediante preços reduzidos; 
III - valorizar o registro da memória e a transmissão de informações e habilidades do idoso aos 
mais jovens, como meio de garantir a continuidade e a identidade cultural; 
IV - incentivar os movimentos de idosos a desenvolver atividades culturais. 
 
Parágrafo único. Às entidades vinculadas do Ministério da Cultura, no âmbito de suas respectivas 
áreas afins, compete a implementação de atividades específicas, conjugadas à Política Nacional 
do Idoso. 
 
Art. 13. (Revogado pelo Decreto nº 6.800, de 2009) 
 
Art. 14. Os Ministérios que atuam nas áreas de habitação e urbanismo, de saúde, de educação e 
desporto, de trabalho, de previdência e assistência social, de cultura e da justiça deverão elaborar 
proposta orçamentaria, no âmbito de suas competências, visando ao financiamento de programas 
compatíveis com a Política Nacional do Idoso. 



 
Art. 15. Compete aos Ministérios envolvidos na Política Nacional do Idoso, dentro das suas 
competências, promover a capacitação de recursos humanos voltados ao atendimento do idoso. 
Parágrafo único. Para viabilizar a capacitação de recursos humanos, os Ministérios poderão firmar 
convênios com instituições governamentais e não-governamentais, nacionais, estrangeiras ou 
internacionais. 
 
Art. 16. Compete ao Conselho Nacional da Seguridade Social e aos conselhos setoriais, no 
âmbito da seguridade, a formulação, coordenação, supervisão e avaliação da Política Nacional do 
Idoso, respeitadas as respectivas esferas de atribuições administrativas. 
 
Art. 17. O idoso terá atendimento preferencial nos órgãos públicos e privados prestadores de 
serviços à população. 
Parágrafo único. O idoso que não tenha meios de prover à sua própria subsistência, que não 
tenha família ou cuja família não tenha condições de prover à sua manutenção, terá assegurada a 
assistência asilar, pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, na forma da 
lei. 
 
Art. 18. Fica proibida a permanência em instituições asilares, de caráter social, de idosos portadores de 
doenças que exijam assistência médica permanente ou de assistência de enfermagem intensiva, cuja 
falta possa agravar ou por em risco sua vida ou a vida de terceiros. 
Parágrafo único. A permanência ou não do idoso doente em instituições asilares, de caráter 
social, dependerá de avaliação médica prestada pelo serviço de saúde local. 
 
Art. 19. Para implementar as condições estabelecidas no artigo anterior, as instituições asilares 
poderão firmar contratos ou convênios com o Sistema de Saúde local. 
 
Art. 20. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Brasília, 3 de Julho de 1996; 175º da Independência e 108º da República. 
 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
 
========================== 
 

Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000. 
 

Dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e dá outras providências. 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 
 
Art. 1º - As pessoas portadoras de deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 
(sessenta) anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas por crianças de colo 
terão atendimento prioritário, nos termos desta Lei. 
 
Art. 2º - As repartições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos estão obrigadas 
a dispensar atendimento prioritário, por meio de serviços individualizados que assegurem 
tratamento diferenciado e atendimento imediato às pessoas a que se refere o art. 1o. 
Parágrafo único. É assegurada, em todas as instituições financeiras, a prioridade de atendimento 
às pessoas mencionadas no art. 1º. 
 
Art. 3º - As empresas públicas de transporte e as concessionárias de transporte coletivo 
reservarão assentos, devidamente identificados, aos idosos, gestantes, lactantes, pessoas 
portadoras de deficiência e pessoas acompanhadas por crianças de colo. 
 
Art. 4º - Os logradouros e sanitários públicos, bem como os edifícios de uso público, terão normas 
de construção, para efeito de licenciamento da respectiva edificação, baixadas pela autoridade 
competente, destinadas a facilitar o acesso e uso desses locais pelas pessoas portadoras de 
deficiência. 
 
Art. 5º - Os veículos de transporte coletivo a serem produzidos após doze meses da publicação 
desta Lei serão planejados de forma a facilitar o acesso a seu interior das pessoas portadoras de 
deficiência. 



§ 1º (VETADO) 
§ 2º - Os proprietários de veículos de transporte coletivo em utilização terão o prazo de cento e 
oitenta dias, a contar da regulamentação desta Lei, para proceder às adaptações necessárias ao 
acesso facilitado das pessoas portadoras de deficiência. 
 
Art. 6º - A infração ao disposto nesta Lei sujeitará os responsáveis: 
I – no caso de servidor ou de chefia responsável pela repartição pública, às penalidades previstas 
na legislação específica; 
II – no caso de empresas concessionárias de serviço público, a multa de R$ 500,00 (quinhentos 
reais) a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), por veículos sem as condições previstas nos 
arts. 3o e 5o; 
III – no caso das instituições financeiras, às penalidades previstas no art. 44, incisos I, II e III, da 
Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964. 
Parágrafo único. As penalidades de que trata este artigo serão elevadas ao dobro, em caso de 
reincidência. 
 
Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de sessenta dias, contado de sua 
publicação. 
 
Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Brasília, 8 de novembro de 2000; 179o da Independência e 112o da República. 
 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
 

- - - - - - -   Fim   - - - - - - 
 

ESTATUTO  DO  IDOSO 
Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. 

 
Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 
 
TÍTULO I  -  Disposições Preliminares 
Art. 1º - É instituído o Estatuto do Idoso, 
destinado a regular os direitos 
assegurados às pessoas com idade 
igual ou superior a 60 (sessenta) anos. 
 
Art. 2º - O idoso goza de todos os 
direitos fundamentais inerentes à 
pessoa humana, sem prejuízo da 
proteção integral de que trata esta Lei, 
assegurando-se-lhe, por lei ou por 
outros meios, todas as oportunidades e 
facilidades, para preservação de sua 
saúde física e mental e seu 
aperfeiçoamento moral, intelectual, 
espiritual e social, em condições de 
liberdade e dignidade. 
 
Art. 3º - É obrigação da família, da 
comunidade, da sociedade e do Poder 
Público assegurar ao idoso, com 
absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, 
ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à 
convivência familiar e comunitária. 
 
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 
I – atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados 
prestadores de serviços à população; 



II – preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas; 
III – destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso; 
IV – viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as 
demais gerações; 
V – priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento 
asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria 
sobrevivência; 
VI – capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na 
prestação de serviços aos idosos; 
VII – estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter 
educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento; 
VIII – garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais. 
IX – prioridade no recebimento da restituição do Imposto de Renda. (Incluído pela Lei nº 11.765, 
de 2008). 
 
Art. 4º - Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, 
crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na 
forma da lei. 
§ 1º - É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso. 
§ 2º - As obrigações previstas nesta Lei não excluem da prevenção outras decorrentes dos 
princípios por ela adotados. 
 
Art. 5º - A inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade à pessoa física 
ou jurídica nos termos da lei. 
 
Art. 6 º - Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de 
violação a esta Lei que tenha testemunhado ou de que tenha conhecimento. 
 
Art. 7º - Os Conselhos Nacional, Estaduais, do Distrito Federal e Municipais do Idoso, previstos na 
Lei no 8.842, de 4 de janeiro de 1994, zelarão pelo cumprimento dos direitos do idoso, definidos 
nesta Lei. 
 

TÍTULO II  -  Dos Direitos Fundamentais 
 

CAPÍTULO I  -  Do Direito à Vida 
Art. 8º - O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social, nos 
termos desta Lei e da legislação vigente. 
 
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. 
 

CAPÍTULO II  -  Do Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade 
Art. 10. É obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e 
a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, 
garantidos na Constituição e nas leis. 
§ 1o O direito à liberdade compreende, entre outros, os seguintes aspectos: 
I – faculdade de ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as 
restrições legais; 
II – opinião e expressão; 
III – crença e culto religioso; 
IV – prática de esportes e de diversões; 
V – participação na vida familiar e comunitária; 
VI – participação na vida política, na forma da lei; 
VII – faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação. 
§ 2o O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, 
abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, de valores, idéias e crenças, 
dos espaços e dos objetos pessoais. 
§ 3o É dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de qualquer tratamento 
desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 
 

CAPÍTULO III  -  Dos Alimentos 
Art. 11. Os alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei civil. 
 
Art. 12. A obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores. 



 
Art. 13.  As transações relativas a alimentos poderão ser celebradas perante o Promotor de 
Justiça ou Defensor Público, que as referendará, e passarão a ter efeito de título executivo 
extrajudicial nos termos da lei processual civil. (Redação dada pela Lei nº 11.737, de 2008) 
 
Art. 14. Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu 
sustento, impõe-se ao Poder Público esse provimento, no âmbito da assistência social. 
 

CAPÍTULO IV  -  Do Direito à Saúde 
Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de 
Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo 
das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a 
atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. 
§ 1o A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio de: 
I – cadastramento da população idosa em base territorial; 
II – atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios; 
III – unidades geriátricas de referência, com pessoal especializado nas áreas de geriatria e 
gerontologia social; 
IV – atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a população que dele necessitar e esteja 
impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos abrigados e acolhidos por instituições 
públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventualmente conveniadas com o Poder Público, 
nos meios urbano e rural; 
V – reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para redução das seqüelas decorrentes do 
agravo da saúde. 
§ 2o Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos, especialmente 
os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, 
habilitação ou reabilitação. 
§ 3o É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores 
diferenciados em razão da idade. 
§ 4o Os idosos portadores de deficiência ou com limitação incapacitante terão atendimento 
especializado, nos termos da lei. 
 
Art. 16. Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o 
órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo 
integral, segundo o critério médico. 
Parágrafo único. Caberá ao profissional de saúde responsável pelo tratamento conceder 
autorização para o acompanhamento do idoso ou, no caso de impossibilidade, justificá-la por 
escrito. 
 
Art. 17. Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de 
optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. 
Parágrafo único. Não estando o idoso em condições de proceder à opção, esta será feita: 
I – pelo curador, quando o idoso for interditado; 
II – pelos familiares, quando o idoso não tiver curador ou este não puder ser contactado em tempo 
hábil; 
III – pelo médico, quando ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo hábil para consulta a 
curador ou familiar; 
IV – pelo próprio médico, quando não houver curador ou familiar conhecido, caso em que deverá 
comunicar o fato ao Ministério Público. 
 
Art. 18. As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o atendimento às 
necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim como 
orientação a cuidadores familiares e grupos de auto-ajuda. 
 
Art. 19.  Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos serão objeto de 
notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem 
como serão obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos: 
I – autoridade policial; 
II – Ministério Público; 
III – Conselho Municipal do Idoso; 
IV – Conselho Estadual do Idoso; 
V – Conselho Nacional do Idoso. 
§ 1º - Para os efeitos desta Lei, considera-se violência contra o idoso qualquer ação ou omissão 
praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou 
psicológico. (Incluído pela Lei nº 12.461, de 2011) 



§ 2º - Aplica-se, no que couber, à notificação compulsória prevista no caput deste artigo, o 
disposto na Lei no 6.259, de 30 de outubro de 1975. (Incluído pela Lei nº 12.461, de 2011) 
 

CAPÍTULO V  -  Da Educação, Cultura, Esporte e Lazer 
Art. 20. O idoso tem direito a educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e 
serviços que respeitem sua peculiar condição de idade. 
 
Art. 21. O Poder Público criará oportunidades de acesso do idoso à educação, adequando 
currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais a ele destinados. 
§ 1º - Os cursos especiais para idosos incluirão conteúdo relativo às técnicas de comunicação, 
computação e demais avanços tecnológicos, para sua integração à vida moderna. 
§ 2º - Os idosos participarão das comemorações de caráter cívico ou cultural, para transmissão de 
conhecimentos e vivências às demais gerações, no sentido da preservação da memória e da 
identidade culturais. 
 
Art. 22. Nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal serão inseridos conteúdos 
voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso, de forma a eliminar 
o preconceito e a produzir conhecimentos sobre a matéria. 
 
Art. 23. A participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante 
descontos de pelo menos 50% (cinqüenta por cento) nos ingressos para eventos artísticos, 
culturais, esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial aos respectivos locais. 
 
Art. 24. Os meios de comunicação manterão espaços ou horários especiais voltados aos idosos, 
com finalidade informativa, educativa, artística e cultural, e ao público sobre o processo de 
envelhecimento. 
 
Art. 25. O Poder Público apoiará a criação de universidade aberta para as pessoas idosas e 
incentivará a publicação de livros e periódicos, de conteúdo e padrão editorial adequados ao 
idoso, que facilitem a leitura, considerada a natural redução da capacidade visual. 
 

CAPÍTULO VI  -  Da Profissionalização e do Trabalho 
Art. 26. O idoso tem direito ao exercício de atividade profissional, respeitadas suas condições 
físicas, intelectuais e psíquicas. 
 
Art. 27. Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é vedada a discriminação e a 
fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a 
natureza do cargo o exigir. 
Parágrafo único. O primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se 
preferência ao de idade mais elevada. 
 
Art. 28. O Poder Público criará e estimulará programas de: 
I – profissionalização especializada para os idosos, aproveitando seus potenciais e habilidades 
para atividades regulares e remuneradas; 
II – preparação dos trabalhadores para a aposentadoria, com antecedência mínima de 1 (um) ano, 
por meio de estímulo a novos projetos sociais, conforme seus interesses, e de esclarecimento 
sobre os direitos sociais e de cidadania; 
III – estímulo às empresas privadas para admissão de idosos ao trabalho. 
 

CAPÍTULO VII  -  Da Previdência Social 
Art. 29. Os benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral da Previdência Social 
observarão, na sua concessão, critérios de cálculo que preservem o valor real dos salários sobre 
os quais incidiram contribuição, nos termos da legislação vigente. 
 
Parágrafo único. Os valores dos benefícios em manutenção serão reajustados na mesma data de 
reajuste do salário-mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas datas de início ou do seu 
último reajustamento, com base em percentual definido em regulamento, observados os critérios 
estabelecidos pela Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991. 
 
Art. 30. A perda da condição de segurado não será considerada para a concessão da 
aposentadoria por idade, desde que a pessoa conte com, no mínimo, o tempo de contribuição 
correspondente ao exigido para efeito de carência na data de requerimento do benefício. 
 
Parágrafo único. O cálculo do valor do benefício previsto no caput observará o disposto no caput e 
§ 2o do art. 3o da Lei no 9.876, de 26 de novembro de 1999, ou, não havendo salários-de-



contribuição recolhidos a partir da competência de julho de 1994, o disposto no art. 35 da Lei no 
8.213, de 1991. 
 
Art. 31. O pagamento de parcelas relativas a benefícios, efetuado com atraso por 
responsabilidade da Previdência Social, será atualizado pelo mesmo índice utilizado para os 
reajustamentos dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, verificado no período 
compreendido entre o mês que deveria ter sido pago e o mês do efetivo pagamento. 
 
Art. 32. O Dia Mundial do Trabalho, 1o de Maio, é a data-base dos aposentados e pensionistas. 
 

CAPÍTULO VIII  -  Da Assistência Social 
Art. 33. A assistência social aos idosos será prestada, de forma articulada, conforme os princípios 
e diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, na Política Nacional do Idoso, no 
Sistema Único de Saúde e demais normas pertinentes.  
Art. 34. Aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não possuam meios para prover 
sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de 1 (um) 
salário-mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social – Loas. 
Parágrafo único. O benefício já concedido a qualquer membro da família nos termos do caput não 
será computado para os fins do cálculo da renda familiar per capita a que se refere a Loas. 
 
Art. 35. Todas as entidades de longa permanência, ou casa-lar, são obrigadas a firmar contrato de 
prestação de serviços com a pessoa idosa abrigada.  
§ 1o No caso de entidades filantrópicas, ou casa-lar, é facultada a cobrança de participação do 
idoso no custeio da entidade. 
§ 2o O Conselho Municipal do Idoso ou o Conselho Municipal da Assistência Social estabelecerá 
a forma de participação prevista no § 1o, que não poderá exceder a 70% (setenta por cento) de 
qualquer benefício previdenciário ou de assistência social percebido pelo idoso. 
§ 3o Se a pessoa idosa for incapaz, caberá a seu representante legal firmar o contrato a que se 
refere o caput deste artigo. 
 
Art. 36. O acolhimento de idosos em situação de risco social, por adulto ou núcleo familiar, 
caracteriza a dependência econômica, para os efeitos legais.  (Vigência) 
 

CAPÍTULO IX  -  Da Habitação 
Art. 37. O idoso tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou 
desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou 
privada. 
§ 1o A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada 
quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos 
financeiros próprios ou da família. 
§ 2o Toda instituição dedicada ao atendimento ao idoso fica obrigada a manter identificação 
externa visível, sob pena de interdição, além de atender toda a legislação pertinente. 
§ 3o As instituições que abrigarem idosos são obrigadas a manter padrões de habitação 
compatíveis com as necessidades deles, bem como provê-los com alimentação regular e higiene 
indispensáveis às normas sanitárias e com estas condizentes, sob as penas da lei. 
 
Art. 38. Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos, o idoso 
goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, observado o seguinte: 
I - reserva de pelo menos 3% (três por cento) das unidades habitacionais residenciais para 
atendimento aos idosos; (Redação dada pela Lei nº 12.418, de 2011) 
II – implantação de equipamentos urbanos comunitários voltados ao idoso; 
III – eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, para garantia de acessibilidade ao 
idoso; 
IV – critérios de financiamento compatíveis com os rendimentos de aposentadoria e pensão. 
Parágrafo único.  As unidades residenciais reservadas para atendimento a idosos devem situar-
se, preferencialmente, no pavimento térreo. (Incluído pela Lei nº 12.419, de 2011) 
 

CAPÍTULO X  -  Do Transporte 
Art. 39. Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a gratuidade dos transportes 
coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando 
prestados paralelamente aos serviços regulares. 
§ 1o Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer documento pessoal que 
faça prova de sua idade. 



§ 2o Nos veículos de transporte coletivo de que trata este artigo, serão reservados 10% (dez por 
cento) dos assentos para os idosos, devidamente identificados com a placa de reservado 
preferencialmente para idosos. 
 
§ 3o No caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e 
cinco) anos, ficará a critério da legislação local dispor sobre as condições para exercício da 
gratuidade nos meios de transporte previstos no caput deste artigo. 
 
Art. 40. No sistema de transporte coletivo interestadual observar-se-á, nos termos da legislação 
específica: (Regulamento) 
 
I – a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a 2 
(dois) salários-mínimos; 
 
II – desconto de 50% (cinqüenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para os idosos 
que excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos. 
 
Parágrafo único. Caberá aos órgãos competentes definir os mecanismos e os critérios para o 
exercício dos direitos previstos nos incisos I e II. 
 
Art. 41. É assegurada a reserva, para os idosos, nos termos da lei local, de 5% (cinco por cento) 
das vagas nos estacionamentos públicos e privados, as quais deverão ser posicionadas de forma 
a garantir a melhor comodidade ao idoso. 
 
Art. 42. É assegurada a prioridade do idoso no embarque no sistema de transporte coletivo. 
 

TÍTULO III  -  Das Medidas de Proteção 
 

CAPÍTULO I  -  Das Disposições Gerais 
Art. 43. As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos 
nesta Lei forem ameaçados ou violados: 
I – por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 
II – por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento; 
III – em razão de sua condição pessoal. 
 

CAPÍTULO II  -  Das Medidas Específicas de Proteção 
Art. 44. As medidas de proteção ao idoso previstas nesta Lei poderão ser aplicadas, isolada ou 
cumulativamente, e levarão em conta os fins sociais a que se destinam e o fortalecimento dos 
vínculos familiares e comunitários. 
 
Art. 45. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 43, o Ministério Público ou o Poder 
Judiciário, a requerimento daquele, poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas: 
I – encaminhamento à família ou curador, mediante termo de responsabilidade; 
II – orientação, apoio e acompanhamento temporários; 
III – requisição para tratamento de sua saúde, em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar; 
IV – inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a usuários 
dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio idoso ou à pessoa de sua convivência que lhe 
cause perturbação; 
V – abrigo em entidade; 
VI – abrigo temporário. 
 

TÍTULO IV  -  Da Política de Atendimento ao Idoso 
 

CAPÍTULO I  -  Disposições Gerais 
Art. 46. A política de atendimento ao idoso far-se-á por meio do conjunto articulado de ações 
governamentais e não-governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 
 
Art. 47. São linhas de ação da política de atendimento: 
I – políticas sociais básicas, previstas na Lei no 8.842, de 4 de janeiro de 1994; 
II – políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que 
necessitarem; 
III – serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas de negligência, maus-tratos, 
exploração, abuso, crueldade e opressão; 



IV – serviço de identificação e localização de parentes ou responsáveis por idosos abandonados 
em hospitais e instituições de longa permanência; 
V – proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos dos idosos; 
VI – mobilização da opinião pública no sentido da participação dos diversos segmentos da 
sociedade no atendimento do idoso. 
 

CAPÍTULO II  -  Das Entidades de Atendimento ao Idoso 
 
Art. 48. As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, 
observadas as normas de planejamento e execução emanadas do órgão competente da Política 
Nacional do Idoso, conforme a Lei no 8.842, de 1994. 
Parágrafo único. As entidades governamentais e não-governamentais de assistência ao idoso 
ficam sujeitas à inscrição de seus programas, junto ao órgão competente da Vigilância Sanitária e 
Conselho Municipal da Pessoa Idosa, e em sua falta, junto ao Conselho Estadual ou Nacional da 
Pessoa Idosa, especificando os regimes de atendimento, observados os seguintes requisitos: 
I – oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e 
segurança; 
II – apresentar objetivos estatutários e plano de trabalho compatíveis com os princípios desta Lei; 
III – estar regularmente constituída; 
IV – demonstrar a idoneidade de seus dirigentes. 
 
Art. 49. As entidades que desenvolvam programas de institucionalização de longa permanência 
adotarão os seguintes princípios: 
I – preservação dos vínculos familiares; 
II – atendimento personalizado e em pequenos grupos; 
III – manutenção do idoso na mesma instituição, salvo em caso de força maior; 
IV – participação do idoso nas atividades comunitárias, de caráter interno e externo; 
V – observância dos direitos e garantias dos idosos; 
VI – preservação da identidade do idoso e oferecimento de ambiente de respeito e dignidade. 
Parágrafo único. O dirigente de instituição prestadora de atendimento ao idoso responderá civil e 
criminalmente pelos atos que praticar em detrimento do idoso, sem prejuízo das sanções 
administrativas. 
 
Art. 50. Constituem obrigações das entidades de atendimento: 
I – celebrar contrato escrito de prestação de serviço com o idoso, especificando o tipo de 
atendimento, as obrigações da entidade e prestações decorrentes do contrato, com os respectivos 
preços, se for o caso; 
II – observar os direitos e as garantias de que são titulares os idosos; 
III – fornecer vestuário adequado, se for pública, e alimentação suficiente; 
IV – oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade; 
V – oferecer atendimento personalizado; 
VI – diligenciar no sentido da preservação dos vínculos familiares; 
VII – oferecer acomodações apropriadas para recebimento de visitas; 
VIII – proporcionar cuidados à saúde, conforme a necessidade do idoso; 
IX – promover atividades educacionais, esportivas, culturais e de lazer; 
X – propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo com suas crenças; 
XI – proceder a estudo social e pessoal de cada caso; 
XII – comunicar à autoridade competente de saúde toda ocorrência de idoso portador de doenças 
infecto-contagiosas; 
XIII – providenciar ou solicitar que o Ministério Público requisite os documentos necessários ao 
exercício da cidadania àqueles que não os tiverem, na forma da lei; 
XIV – fornecer comprovante de depósito dos bens móveis que receberem dos idosos; 
XV – manter arquivo de anotações onde constem data e circunstâncias do atendimento, nome do 
idoso, responsável, parentes, endereços, cidade, relação de seus pertences, bem como o valor de 
contribuições, e suas alterações, se houver, e demais dados que possibilitem sua identificação e a 
individualização do atendimento; 
XVI – comunicar ao Ministério Público, para as providências cabíveis, a situação de abandono 
moral ou material por parte dos familiares; 
XVII – manter no quadro de pessoal profissionais com formação específica. 
 
Art. 51. As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço ao idoso terão 
direito à assistência judiciária gratuita. 
 

CAPÍTULO III  -  Da Fiscalização das Entidades de Atendimento 



Art. 52. As entidades governamentais e não-governamentais de atendimento ao idoso serão 
fiscalizadas pelos Conselhos do Idoso, Ministério Público, Vigilância Sanitária e outros previstos 
em lei. 
 
Art. 53. O art. 7º da Lei no 8.842, de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 7o Compete aos Conselhos de que trata o art. 6o desta Lei a supervisão, o 
acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da política nacional do idoso, no âmbito das 
respectivas instâncias político-administrativas." (NR) 
 
Art. 54. Será dada publicidade das prestações de contas dos recursos públicos e privados 
recebidos pelas entidades de atendimento. 
 
Art. 55. As entidades de atendimento que descumprirem as determinações desta Lei ficarão 
sujeitas, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos, às 
seguintes penalidades, observado o devido processo legal: 
I – as entidades governamentais: 
a) advertência; 
b) afastamento provisório de seus dirigentes; 
c) afastamento definitivo de seus dirigentes; 
d) fechamento de unidade ou interdição de programa; 
II – as entidades não-governamentais: 
a) advertência; 
b) multa; 
c) suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas; 
d) interdição de unidade ou suspensão de programa; 
e) proibição de atendimento a idosos a bem do interesse público. 
§ 1o Havendo danos aos idosos abrigados ou qualquer tipo de fraude em relação ao programa, 
caberá o afastamento provisório dos dirigentes ou a interdição da unidade e a suspensão do 
programa. 
§ 2o A suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas ocorrerá quando verificada a má 
aplicação ou desvio de finalidade dos recursos. 
§ 3o Na ocorrência de infração por entidade de atendimento, que coloque em risco os direitos 
assegurados nesta Lei, será o fato comunicado ao Ministério Público, para as providências 
cabíveis, inclusive para promover a suspensão das atividades ou dissolução da entidade, com a 
proibição de atendimento a idosos a bem do interesse público, sem prejuízo das providências a 
serem tomadas pela Vigilância Sanitária. 
§ 4o Na aplicação das penalidades, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração 
cometida, os danos que dela provierem para o idoso, as circunstâncias agravantes ou atenuantes 
e os antecedentes da entidade. 
 

CAPÍTULO IV  -  Das Infrações Administrativas 
Art. 56. Deixar a entidade de atendimento de cumprir as determinações do art. 50 desta Lei: 
Pena – multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 3.000,00 (três mil reais), se o fato não for 
caracterizado como crime, podendo haver a interdição do estabelecimento até que sejam 
cumpridas as exigências legais. 
Parágrafo único. No caso de interdição do estabelecimento de longa permanência, os idosos 
abrigados serão transferidos para outra instituição, a expensas do estabelecimento interditado, 
enquanto durar a interdição. 
 
Art. 57. Deixar o profissional de saúde ou o responsável por estabelecimento de saúde ou 
instituição de longa permanência de comunicar à autoridade competente os casos de crimes 
contra idoso de que tiver conhecimento: 
Pena – multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 3.000,00 (três mil reais), aplicada em dobro no 
caso de reincidência. 
 
Art. 58. Deixar de cumprir as determinações desta Lei sobre a prioridade no atendimento ao idoso: 
Pena – multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 1.000,00 (um mil reais) e multa civil a ser 
estipulada pelo juiz, conforme o dano sofrido pelo idoso. 
 

CAPÍTULO V  -  Da Apuração Administrativa de Infração às Normas de Proteção ao Idoso 
Art. 59. Os valores monetários expressos no Capítulo IV serão atualizados anualmente, na forma 
da lei. 
 



Art. 60. O procedimento para a imposição de penalidade administrativa por infração às normas de 
proteção ao idoso terá início com requisição do Ministério Público ou auto de infração elaborado 
por servidor efetivo e assinado, se possível, por duas testemunhas. 
§ 1o No procedimento iniciado com o auto de infração poderão ser usadas fórmulas impressas, 
especificando-se a natureza e as circunstâncias da infração. 
§ 2o Sempre que possível, à verificação da infração seguir-se-á a lavratura do auto, ou este será 
lavrado dentro de 24 (vinte e quatro) horas, por motivo justificado. 
 
Art. 61. O autuado terá prazo de 10 (dez) dias para a apresentação da defesa, contado da data da 
intimação, que será feita: 
I – pelo autuante, no instrumento de autuação, quando for lavrado na presença do infrator; 
II – por via postal, com aviso de recebimento. 
 
Art. 62. Havendo risco para a vida ou à saúde do idoso, a autoridade competente aplicará à 
entidade de atendimento as sanções regulamentares, sem prejuízo da iniciativa e das 
providências que vierem a ser adotadas pelo Ministério Público ou pelas demais instituições 
legitimadas para a fiscalização. 
 
Art. 63. Nos casos em que não houver risco para a vida ou a saúde da pessoa idosa abrigada, a 
autoridade competente aplicará à entidade de atendimento as sanções regulamentares, sem 
prejuízo da iniciativa e das providências que vierem a ser adotadas pelo Ministério Público ou 
pelas demais instituições legitimadas para a fiscalização. 
 

CAPÍTULO VI  -  Da Apuração Judicial de Irregularidades em Entidade de Atendimento 
Art. 64. Aplicam-se, subsidiariamente, ao procedimento administrativo de que trata este Capítulo 
as disposições das Leis nos 6.437, de 20 de agosto de 1977, e 9.784, de 29 de janeiro de 1999. 
 
Art. 65. O procedimento de apuração de irregularidade em entidade governamental e não-
governamental de atendimento ao idoso terá início mediante petição fundamentada de pessoa 
interessada ou iniciativa do Ministério Público. 
 
Art. 66. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, 
decretar liminarmente o afastamento provisório do dirigente da entidade ou outras medidas que 
julgar adequadas, para evitar lesão aos direitos do idoso, mediante decisão fundamentada. 
 
Art. 67. O dirigente da entidade será citado para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer resposta 
escrita, podendo juntar documentos e indicar as provas a produzir. 
 
Art. 68. Apresentada a defesa, o juiz procederá na conformidade do art. 69 ou, se necessário, 
designará audiência de instrução e julgamento, deliberando sobre a necessidade de produção de 
outras provas. 
§ 1o Salvo manifestação em audiência, as partes e o Ministério Público terão 5 (cinco) dias para 
oferecer alegações finais, decidindo a autoridade judiciária em igual prazo. 
§ 2o Em se tratando de afastamento provisório ou definitivo de dirigente de entidade 
governamental, a autoridade judiciária oficiará a autoridade administrativa imediatamente superior 
ao afastado, fixando-lhe prazo de 24 (vinte e quatro) horas para proceder à substituição. 
§ 3o Antes de aplicar qualquer das medidas, a autoridade judiciária poderá fixar prazo para a 
remoção das irregularidades verificadas. Satisfeitas as exigências, o processo será extinto, sem 
julgamento do mérito. 
§ 4o A multa e a advertência serão impostas ao dirigente da entidade ou ao responsável pelo 
programa de atendimento. 
 

TÍTULO V  -  Do Acesso à Justiça 
 

CAPÍTULO I  -  Disposições Gerais 
Art. 69. Aplica-se, subsidiariamente, às disposições deste Capítulo, o procedimento sumário 
previsto no Código de Processo Civil, naquilo que não contrarie os prazos previstos nesta Lei. 
 
Art. 70. O Poder Público poderá criar varas especializadas e exclusivas do idoso. 
 
Art. 71. É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos 
atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou 
superior a 60 (sessenta) anos, em qualquer instância. 
§ 1o O interessado na obtenção da prioridade a que alude este artigo, fazendo prova de sua 
idade, requererá o benefício à autoridade judiciária competente para decidir o feito, que 



determinará as providências a serem cumpridas, anotando-se essa circunstância em local visível 
nos autos do processo. 
§ 2o A prioridade não cessará com a morte do beneficiado, estendendo-se em favor do cônjuge 
supérstite, companheiro ou companheira, com união estável, maior de 60 (sessenta) anos. 
§ 3o A prioridade se estende aos processos e procedimentos na Administração Pública, empresas 
prestadoras de serviços públicos e instituições financeiras, ao atendimento preferencial junto à 
Defensoria Publica da União, dos Estados e do Distrito Federal em relação aos Serviços de 
Assistência Judiciária. 
§ 4o Para o atendimento prioritário será garantido ao idoso o fácil acesso aos assentos e caixas, 
identificados com a destinação a idosos em local visível e caracteres legíveis. 
 

CAPÍTULO II  -  Do Ministério Público 
Art. 72. (VETADO) 
 
Art. 73. As funções do Ministério Público, previstas nesta Lei, serão exercidas nos termos da 
respectiva Lei Orgânica. 
 
Art. 74. Compete ao Ministério Público: 
I – instaurar o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos direitos e interesses difusos 
ou coletivos, individuais indisponíveis e individuais homogêneos do idoso; 
II – promover e acompanhar as ações de alimentos, de interdição total ou parcial, de designação 
de curador especial, em circunstâncias que justifiquem a medida e oficiar em todos os feitos em 
que se discutam os direitos de idosos em condições de risco; 
III – atuar como substituto processual do idoso em situação de risco, conforme o disposto no art. 
43 desta Lei; 
IV – promover a revogação de instrumento procuratório do idoso, nas hipóteses previstas no art. 
43 desta Lei, quando necessário ou o interesse público justificar; 
V – instaurar procedimento administrativo e, para instruí-lo: 
a) expedir notificações, colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso de não 
comparecimento injustificado da pessoa notificada, requisitar condução coercitiva, inclusive pela 
Polícia Civil ou Militar; 
b) requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades municipais, estaduais e 
federais, da administração direta e indireta, bem como promover inspeções e diligências 
investigatórias; 
c) requisitar informações e documentos particulares de instituições privadas; 
VI – instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito 
policial, para a apuração de ilícitos ou infrações às normas de proteção ao idoso; 
VII – zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados ao idoso, promovendo 
as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis; 
VIII – inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimento e os programas de que 
trata esta Lei, adotando de pronto as medidas administrativas ou judiciais necessárias à remoção 
de irregularidades porventura verificadas; 
IX – requisitar força policial, bem como a colaboração dos serviços de saúde, educacionais e de 
assistência social, públicos, para o desempenho de suas atribuições; 
X – referendar transações envolvendo interesses e direitos dos idosos previstos nesta Lei. 
§ 1o A legitimação do Ministério Público para as ações cíveis previstas neste artigo não impede a 
de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo dispuser a lei. 
§ 2o As atribuições constantes deste artigo não excluem outras, desde que compatíveis com a 
finalidade e atribuições do Ministério Público. 
§ 3o O representante do Ministério Público, no exercício de suas funções, terá livre acesso a toda 
entidade de atendimento ao idoso. 
 
Art. 75. Nos processos e procedimentos em que não for parte, atuará obrigatoriamente o 
Ministério Público na defesa dos direitos e interesses de que cuida esta Lei, hipóteses em que terá 
vista dos autos depois das partes, podendo juntar documentos, requerer diligências e produção de 
outras provas, usando os recursos cabíveis. 
 
Art. 76. A intimação do Ministério Público, em qualquer caso, será feita pessoalmente. 
 
Art. 77. A falta de intervenção do Ministério Público acarreta a nulidade do feito, que será 
declarada de ofício pelo juiz ou a requerimento de qualquer interessado. 
 

CAPÍTULO III  -  Da Proteção Judicial dos Interesses Difusos, Coletivos e Individuais 
Indisponíveis ou Homogêneos 



Art. 78. As manifestações processuais do representante do Ministério Público deverão ser 
fundamentadas. 
 
Art. 79. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos 
direitos assegurados ao idoso, referentes à omissão ou ao oferecimento insatisfatório de: 
I – acesso às ações e serviços de saúde; 
II – atendimento especializado ao idoso portador de deficiência ou com limitação incapacitante; 
III – atendimento especializado ao idoso portador de doença infecto-contagiosa; 
IV – serviço de assistência social visando ao amparo do idoso. 
Parágrafo único. As hipóteses previstas neste artigo não excluem da proteção judicial outros 
interesses difusos, coletivos, individuais indisponíveis ou homogêneos, próprios do idoso, 
protegidos em lei. 
 
Art. 80. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do domicílio do idoso, cujo 
juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas as competências da Justiça 
Federal e a competência originária dos Tribunais Superiores. 
 
Art. 81. Para as ações cíveis fundadas em interesses difusos, coletivos, individuais indisponíveis 
ou homogêneos, consideram-se legitimados, concorrentemente: 
I – o Ministério Público; 
II – a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; 
III – a Ordem dos Advogados do Brasil; 
IV – as associações legalmente constituídas há pelo menos 1 (um) ano e que incluam entre os 
fins institucionais a defesa dos interesses e direitos da pessoa idosa, dispensada a autorização da 
assembléia, se houver prévia autorização estatutária. 
§ 1o Admitir-se-á litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União e dos Estados na 
defesa dos interesses e direitos de que cuida esta Lei. 
§ 2o Em caso de desistência ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério 
Público ou outro legitimado deverá assumir a titularidade ativa. 
 
Art. 82. Para defesa dos interesses e direitos protegidos por esta Lei, são admissíveis todas as 
espécies de ação pertinentes. 
Parágrafo único. Contra atos ilegais ou abusivos de autoridade pública ou agente de pessoa 
jurídica no exercício de atribuições de Poder Público, que lesem direito líquido e certo previsto 
nesta Lei, caberá ação mandamental, que se regerá pelas normas da lei do mandado de 
segurança. 
 
Art. 83. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não-fazer, o juiz 
concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o 
resultado prático equivalente ao adimplemento. 
§ 1o Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do 
provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, na 
forma do art. 273 do Código de Processo Civil. 
§ 2o O juiz poderá, na hipótese do § 1o ou na sentença, impor multa diária ao réu, 
independentemente do pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando 
prazo razoável para o cumprimento do preceito. 
§ 3o A multa só será exigível do réu após o trânsito em julgado da sentença favorável ao autor, 
mas será devida desde o dia em que se houver configurado. 
 
Art. 84. Os valores das multas previstas nesta Lei reverterão ao Fundo do Idoso, onde houver, ou 
na falta deste, ao Fundo Municipal de Assistência Social, ficando vinculados ao atendimento ao 
idoso. 
Parágrafo único. As multas não recolhidas até 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado da 
decisão serão exigidas por meio de execução promovida pelo Ministério Público, nos mesmos 
autos, facultada igual iniciativa aos demais legitimados em caso de inércia daquele. 
 
Art. 85. O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte. 
 
Art. 86. Transitada em julgado a sentença que impuser condenação ao Poder Público, o juiz 
determinará a remessa de peças à autoridade competente, para apuração da responsabilidade 
civil e administrativa do agente a que se atribua a ação ou omissão. 
 
Art. 87. Decorridos 60 (sessenta) dias do trânsito em julgado da sentença condenatória favorável 
ao idoso sem que o autor lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, facultada, 



igual iniciativa aos demais legitimados, como assistentes ou assumindo o pólo ativo, em caso de 
inércia desse órgão. 
 
Art. 88. Nas ações de que trata este Capítulo, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, 
honorários periciais e quaisquer outras despesas. 
Parágrafo único. Não se imporá sucumbência ao Ministério Público. 
 
Art. 89. Qualquer pessoa poderá, e o servidor deverá, provocar a iniciativa do Ministério Público, 
prestando-lhe informações sobre os fatos que constituam objeto de ação civil e indicando-lhe os 
elementos de convicção. 
 
Art. 90. Os agentes públicos em geral, os juízes e tribunais, no exercício de suas funções, quando 
tiverem conhecimento de fatos que possam configurar crime de ação pública contra idoso ou 
ensejar a propositura de ação para sua defesa, devem encaminhar as peças pertinentes ao 
Ministério Público, para as providências cabíveis. 
 
Art. 91. Para instruir a petição inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes 
as certidões e informações que julgar necessárias, que serão fornecidas no prazo de 10 (dez) 
dias. 
 
Art. 92. O Ministério Público poderá instaurar sob sua presidência, inquérito civil, ou requisitar, de 
qualquer pessoa, organismo público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias, no 
prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 (dez) dias. 
§ 1o Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da 
inexistência de fundamento para a propositura da ação civil ou de peças informativas, determinará 
o seu arquivamento, fazendo-o fundamentadamente. 
§ 2o Os autos do inquérito civil ou as peças de informação arquivados serão remetidos, sob pena 
de se incorrer em falta grave, no prazo de 3 (três) dias, ao Conselho Superior do Ministério 
Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público. 
§ 3o Até que seja homologado ou rejeitado o arquivamento, pelo Conselho Superior do Ministério 
Público ou por Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público, as associações 
legitimadas poderão apresentar razões escritas ou documentos, que serão juntados ou anexados 
às peças de informação. 
§ 4o Deixando o Conselho Superior ou a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 
de homologar a promoção de arquivamento, será designado outro membro do Ministério Público 
para o ajuizamento da ação. 
 

TÍTULO VI  -  Dos Crimes 
 

CAPÍTULO I  -  Disposições Gerais 
Art. 93. Aplicam-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei no 7.347, de 24 de 
julho de 1985. 
 
Art. 94. Aos crimes previstos nesta Lei, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse 4 
(quatro) anos, aplica-se o procedimento previsto na Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, e, 
subsidiariamente, no que couber, as disposições do Código Penal e do Código de Processo 
Penal. (Vide ADI 3.096-5 - STF) 
 

CAPÍTULO II  -  Dos Crimes em Espécie 
Art. 95. Os crimes definidos nesta Lei são de ação penal pública incondicionada, não se lhes 
aplicando os arts. 181 e 182 do Código Penal. 
 
Art. 96. Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, 
aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento 
necessário ao exercício da cidadania, por motivo de idade: 
Pena – reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa. 
§ 1o Na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa 
idosa, por qualquer motivo. 
§ 2o A pena será aumentada de 1/3 (um terço) se a vítima se encontrar sob os cuidados ou 
responsabilidade do agente. 
 
Art. 97. Deixar de prestar assistência ao idoso, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em 
situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde, sem justa 
causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro de autoridade pública: 
Pena – detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa. 



Parágrafo único. A pena é aumentada de metade, se da omissão resulta lesão corporal de 
natureza grave, e triplicada, se resulta a morte. 
 
Art. 98. Abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência, ou 
congêneres, ou não prover suas necessidades básicas, quando obrigado por lei ou mandado: 
Pena – detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos e multa. 
 
Art. 99. Expor a perigo a integridade e a saúde, física ou psíquica, do idoso, submetendo-o a 
condições desumanas ou degradantes ou privando-o de alimentos e cuidados indispensáveis, 
quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-o a trabalho excessivo ou inadequado: 
Pena – detenção de 2 (dois) meses a 1 (um) ano e multa. 
§ 1o Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave: 
Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos. 
§ 2o Se resulta a morte: 
Pena – reclusão de 4 (quatro) a 12 (doze) anos. 
 
Art. 100. Constitui crime punível com reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa: 
I – obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público por motivo de idade; 
II – negar a alguém, por motivo de idade, emprego ou trabalho; 
III – recusar, retardar ou dificultar atendimento ou deixar de prestar assistência à saúde, sem justa 
causa, a pessoa idosa; 
IV – deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial 
expedida na ação civil a que alude esta Lei; 
V – recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil objeto 
desta Lei, quando requisitados pelo Ministério Público. 
 
Art. 101. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial 
expedida nas ações em que for parte ou interveniente o idoso: 
Pena – detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa. 
 
Art. 102. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do 
idoso, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade: 
Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa. 
 
Art. 103. Negar o acolhimento ou a permanência do idoso, como abrigado, por recusa deste em 
outorgar procuração à entidade de atendimento: 
Pena – detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa. 
 
Art. 104. Reter o cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, proventos ou pensão 
do idoso, bem como qualquer outro documento com objetivo de assegurar recebimento ou 
ressarcimento de dívida: 
Pena – detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e multa. 
 
Art. 105. Exibir ou veicular, por qualquer meio de comunicação, informações ou imagens 
depreciativas ou injuriosas à pessoa do idoso: 
Pena – detenção de 1 (um) a 3 (três) anos e multa. 
 
Art. 106. Induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outorgar procuração para fins de 
administração de bens ou deles dispor livremente: 
Pena – reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos. 
 
Art. 107. Coagir, de qualquer modo, o idoso a doar, contratar, testar ou outorgar procuração: 
Pena – reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. 
 
Art. 108. Lavrar ato notarial que envolva pessoa idosa sem discernimento de seus atos, sem a 
devida representação legal: 
Pena – reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos. 
 

TÍTULO VII  -  Disposições Finais e Transitórias 
Art. 109. Impedir ou embaraçar ato do representante do Ministério Público ou de qualquer outro 
agente fiscalizador: 
Pena – reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa. 
 
Art. 110. - O Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, passa a vigorar com 
as seguintes alterações: 



"Art. 61. ..................................................................... 
............................................................................... 
II - .......................................................................... 
............................................................................... 
h) contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida; 
............................................................................." (NR) 
 
"Art. 121. .................................................................. 
............................................................................. 
 
§ 4º - No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 (um terço), se o crime resulta de 
inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar 
imediato socorro à vítima, não procura diminuir as conseqüências do seu ato, ou foge para evitar 
prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) se o crime 
é praticado contra pessoa menor de 14 (quatorze) ou maior de 60 (sessenta) anos. 
............................................................................." (NR) 
 
"Art. 133. ................................................................... 
.............................................................................. 
§ 3o ......................................................................... 
.............................................................................. 
III – se a vítima é maior de 60 (sessenta) anos." (NR) 
 
"Art. 140. ............................................................................ 
............................................................................ 
§ 3o Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem 
ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência: 
 
............................................................................ (NR) 
 
"Art. 141. ............................................................................ 
............................................................................ 
IV – contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos ou portadora de deficiência, exceto no caso de 
injúria. 
............................................................................." (NR) 
 
"Art. 148. ............................................................................ 
............................................................................ 
§ 1o............................................................................ 
I – se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge do agente ou maior de 60 (sessenta) anos. 
............................................................................" (NR) 
 
"Art. 159............................................................................ 
............................................................................ 
§ 1o Se o seqüestro dura mais de 24 (vinte e quatro) horas, se o seqüestrado é menor de 18 
(dezoito) ou maior de 60 (sessenta) anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha. 
............................................................................" (NR) 
 
"Art. 183............................................................................ 
............................................................................ 
III – se o crime é praticado contra pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos." (NR) 
 
"Art. 244. Deixar, sem justa causa, de prover a subsistência do cônjuge, ou de filho menor de 18 
(dezoito) anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 (sessenta) 
anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão 
alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada; deixar, sem justa causa, de socorrer 
descendente ou ascendente, gravemente enfermo: 
............................................................................" (NR) 
 
Art. 111. O O art. 21 do Decreto-Lei no 3.688, de 3 de outubro de 1941, Lei das Contravenções 
Penais, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único: 
"Art. 21............................................................................ 
............................................................................ 
 



Parágrafo único. Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) até a metade se a vítima é maior de 60 
(sessenta) anos." (NR) 
 
Art. 112. O inciso II do § 4o do art. 1o da Lei no 9.455, de 7 de abril de 1997, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 
"Art. 1o ............................................................................ 
............................................................................ 
§ 4o ............................................................................ 
II – se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior 
de 60 (sessenta) anos; 
............................................................................" (NR) 
 
Art. 113. O inciso III do art. 18 da Lei no 6.368, de 21 de outubro de 1976, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
"Art. 18............................................................................ 
............................................................................ 
III – se qualquer deles decorrer de associação ou visar a menores de 21 (vinte e um) anos ou a 
pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos ou a quem tenha, por qualquer causa, 
diminuída ou suprimida a capacidade de discernimento ou de autodeterminação: 
............................................................................" (NR) 
 
Art. 114. O art 1º da Lei no 10.048, de 8 de novembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
"Art. 1º - As pessoas portadoras de deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 
(sessenta) anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas por crianças de colo 
terão atendimento prioritário, nos termos desta Lei." (NR) 
 
Art. 115. O Orçamento da Seguridade Social destinará ao Fundo Nacional de Assistência Social, 
até que o Fundo Nacional do Idoso seja criado, os recursos necessários, em cada exercício 
financeiro, para aplicação em programas e ações relativos ao idoso. 
 
Art. 116. Serão incluídos nos censos demográficos dados relativos à população idosa do País. 
 
Art. 117. O Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei revendo os 
critérios de concessão do Benefício de Prestação Continuada previsto na Lei Orgânica da 
Assistência Social, de forma a garantir que o acesso ao direito seja condizente com o estágio de 
desenvolvimento sócio-econômico alcançado pelo País. 
 
Art. 118. Esta Lei entra em vigor decorridos 90 (noventa) dias da sua publicação, ressalvado o 
disposto no caput do art. 36, que vigorará a partir de 1o de janeiro de 2004. 
 
Brasília, 1º de outubro de 2003; 182º da Independência e 115º da República. 
 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
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DECRETO Nº 5.109, DE 17 DE JUNHO DE 2004 
 

Dispõe sobre a composição, estruturação, competências 
e funcionamento do Conselho Nacional dos Direitos do 

Idoso - CNDI, e dá outras providências. 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e 
VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 
1994, e nos arts. 24 e 50 da Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003, 
 
DECRETA: 
 

CAPÍTULO I  -  DA FINALIDADE E DA COMPETÊNCIA 
 
Art. 1º - 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. 
 
Art. 2º - Ao CNDI compete: 
 
I - elaborar as diretrizes, instrumentos, normas e prioridades da política nacional do idoso, bem 
como controlar e fiscalizar as ações de execução; 
II - zelar pela aplicação da política nacional de atendimento ao idoso; 
III - dar apoio aos Conselhos Estaduais, do Distrito Federal e Municipais dos Direitos do Idoso, 
aos órgãos estaduais, municipais e entidades não-governamentais, para tornar efetivos os 
princípios, as diretrizes e os direitos estabelecidos pelo Estatuto do Idoso; 
IV - avaliar a política desenvolvida nas esferas estadual, distrital e municipal e a atuação dos 
conselhos do idoso instituídos nessas áreas de governo; 
V - acompanhar o reordenamento institucional, propondo, sempre que necessário, as 
modificações nas estruturas públicas e     privadas destinadas ao atendimento do idoso; 
VI - apoiar a promoção de campanhas educativas sobre os direitos do idoso, com a indicação das 
medidas a serem adotadas nos casos de atentados ou violação desses direitos; 
VII - acompanhar a elaboração e a execução da proposta orçamentária da União, indicando 
modificações necessárias à consecução da política formulada para a promoção dos direitos do 
idoso; e 
VIII - elaborar o regimento interno, que será aprovado pelo voto de, no mínimo, dois terços de 
seus membros, nele definindo a forma de indicação do seu Presidente e Vice-Presidente. 
Parágrafo único. Ao CNDI compete, ainda: 
I - acompanhar e avaliar a expedição de orientações e recomendações sobre a aplicação da Lei 
no 10.741, de 2003, e dos demais atos normativos relacionados ao atendimento do idoso; 
II - promover a cooperação entre os governos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios e a sociedade civil organizada na formulação e execução da política nacional de 
atendimento dos direitos do idoso; 
III - promover, em parceria com organismos governamentais e não-governamentais, nacionais e 
internacionais, a identificação de sistemas de indicadores, no sentido de estabelecer metas e 
procedimentos com base nesses índices, para monitorar a aplicação das atividades relacionadas 
com o atendimento ao idoso; 
IV - promover a realização de estudos, debates e pesquisas sobre a aplicação e os resultados 
estratégicos alcançados pelos programas e projetos de atendimento ao idoso, desenvolvidos pela 
Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; e  
V - estimular a ampliação e o aperfeiçoamento dos mecanismos de participação e controle social, 
por intermédio de rede nacional de órgãos colegiados estaduais, regionais, territoriais e 
municipais, visando fortalecer o atendimento dos direitos do idoso. 
 

CAPÍTULO II  -  DA COMPOSIÇÃO E DO FUNCIONAMENTO 
 
Art. 3º - O CNDI tem a seguinte composição, guardada a paridade entre os membros do Poder 
Executivo e da sociedade civil organizada: 
I - um representante da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República e 
de cada Ministério a seguir indicado: 
 



a) das Relações Exteriores; 
b) do Trabalho e Emprego; 
c) da Educação; 
d) da Saúde; 
e) da Cultura; 
f) do Esporte; 
g) da Justiça; 

h) da Previdência Social; 
i) da Ciência e Tecnologia; 
j) do Turismo; 
l) do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome; 
m) do Planejamento, Orçamento e Gestão; e 
n) das Cidades; 

 
II - quatorze representantes de entidades da sociedade civil organizada, sem fins lucrativos, com 
atuação no campo da promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa, que tenham filiadas 
organizadas em, pelo menos, cinco unidades da Federação, distribuídas em três regiões do País. 
 
§ 1º  Os representantes de que trata o inciso I, e seus respectivos suplentes, serão indicados 
pelos titulares dos órgãos representados. 
§ 2º  Os representantes de que trata o inciso II, e seus respectivos suplentes, serão indicados 
pelos titulares das entidades representadas. 
§ 3º  Os representantes de que tratam os incisos I e II, e seus respectivos suplentes, serão 
designados pelo Secretário Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 
§ 4º  As deliberações do CNDI, inclusive seu regimento interno, serão aprovadas mediante 
resoluções. 
§ 5º  Poderão, ainda, ser convidados a participar das reuniões do CNDI personalidades e 
representantes de entidades e órgãos públicos e privados, dos Poderes Legislativo e Judiciário, 
bem como outros técnicos, sempre que da pauta constar tema de suas áreas de atuação. 
 
Art. 4º  Os membros de que trata o inciso II do art. 3º deste Decreto serão representados por 
entidades eleitas em assembléia específica, convocada especialmente para esta finalidade. 
 
§ 1º  A eleição será convocada pelo CNDI, por meio de edital, publicado no Diário Oficial da 
União, sessenta dias antes do término do mandato dos seus representantes. 
§ 2º  O regimento interno do CNDI disciplinará as normas e os procedimentos relativos à eleição 
das entidades da sociedade civil organizada que comporão sua estrutura. 
§ 3º  As entidades eleitas e os representantes indicados terão mandatos de dois anos, podendo 
ser reconduzidos, por meio de novo processo eleitoral. 
§ 4º  O Ministério Público Federal poderá acompanhar o processo de escolha dos membros 
representantes das entidades da sociedade civil organizada. 
 
Art. 5º - O CNDI poderá instituir comissões permanentes e grupos temáticos, de caráter 
temporário, destinados ao estudo e elaboração de propostas sobre temas específicos, a serem 
submetidas ao plenário, cuja competência e funcionamento serão definidos no ato de sua criação. 
 
Art. 6º - A estrutura de funcionamento do CNDI compõe-se de: 
I - Plenário; 
II - Secretaria; e 
III - comissões permanentes e grupos temáticos. 
 

CAPÍTULO III  -  DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE 
 
Art. 7º  São atribuições do Presidente do CNDI: 
I - convocar e presidir as reuniões do colegiado; 
II - solicitar a elaboração de estudos, informações e posicionamento sobre temas de relevante 
interesse público; 
III - firmar as atas das reuniões e homologar as resoluções; e 
IV - constituir, convocar reuniões e organizar o funcionamento das comissões permanentes e dos 
grupos temáticos. 
 

CAPÍTULO IV  -  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 8º  Caberá à Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República prover o 
apoio administrativo e os meios necessários à execução dos trabalhos do CNDI, das comissões 
permanentes e dos grupos temáticos. 
 
Art. 9º  As despesas com os deslocamentos dos membros integrantes do CNDI, das comissões 
permanentes e dos grupos temáticos poderão correr à conta de dotações orçamentárias da 
Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 
 



Art. 10.  Para cumprimento de suas funções, o CNDI contará com recursos orçamentários e 
financeiros consignados no orçamento da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da 
Presidência da República. 
 
Art. 11.  A participação no CNDI, nas comissões permanentes e nos grupos temáticos será 
considerada função relevante, não remunerada. 
 
Art. 12.  O CNDI reunir-se-á bimestralmente em caráter ordinário e extraordinariamente por 
convocação do seu presidente ou por requerimento da maioria de seus membros. 
 
Art. 13.  Os representantes a que se referem os incisos I e II do art. 3º deste Decreto, acrescidos 
na composição do CNDI, serão designados para o exercício da função até 3 de setembro de 
2004, data em que encerrará o mandato de todos os seus membros.  
 
Art. 13-A. Excepcionalmente para o biênio 2004-2006, a eleição prevista no § 1o do art. 4º, será 
convocada pelo Secretário Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, por meio 
de edital, que estabelecerá as normas e procedimentos para sua realização. 
Parágrafo único. O ato previsto no caput deverá ser publicado no Diário Oficial da União até trinta 
dias antes do encerramento do mandato atual. 
 
Art. 14.  As dúvidas e os casos omissos neste Decreto serão resolvidos pelo Presidente do CNDI, 
ad referendum do Colegiado. 
 
Art. 15.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 16.  Ficam revogados os Decretos nos 4.227, de 13 de maio de 2002, e 4.287, de 27 de junho 
de 2002.  
 
Brasília, 17 de junho de 2004; 183º da Independência e 116º da República. 
 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
 

============================ 
 

DECRETO Nº 5.296 DE 2 DE DEZEMBRO DE 2004. 
 

Regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá 
prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 
19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios 
básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras 
de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da 
Constituição, e tendo em vista o disposto nas Leis nos 10.048, de 8 de novembro de 2000, e 
10.098, de 19 de dezembro de 2000, DECRETA: 
 

CAPÍTULO I  -  DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Art. 1º - Este Decreto regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 de novembro de 2000, e 10.098, de 
19 de dezembro de 2000. 
 
Art. 2º - Ficam sujeitos ao cumprimento das disposições deste Decreto, sempre que houver 
interação com a matéria nele regulamentada: 
I - a aprovação de projeto de natureza arquitetônica e urbanística, de comunicação e informação, 
de transporte coletivo, bem como a execução de qualquer tipo de obra, quando tenham 
destinação pública ou coletiva; 
II - a outorga de concessão, permissão, autorização ou habilitação de qualquer natureza; 
III - a aprovação de financiamento de projetos com a utilização de recursos públicos, dentre eles 
os projetos de natureza arquitetônica e urbanística, os tocantes à comunicação e informação e os 
referentes ao transporte coletivo, por meio de qualquer instrumento, tais como convênio, acordo, 
ajuste, contrato ou similar; e 
IV - a concessão de aval da União na obtenção de empréstimos e financiamentos internacionais 
por entes públicos ou privados. 
 



Art. 3º - Serão aplicadas sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis, previstas em lei, 
quando não forem observadas as normas deste Decreto. 
 
Art. 4º - O Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, os Conselhos 
Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, e as organizações representativas de pessoas 
portadoras de deficiência terão legitimidade para acompanhar e sugerir medidas para o 
cumprimento dos requisitos estabelecidos neste Decreto. 
 

CAPÍTULO II  -  DO ATENDIMENTO PRIORITÁRIO 
Art. 5º - Os órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional, as empresas 
prestadoras de serviços públicos e as instituições financeiras deverão dispensar atendimento 
prioritário às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 
§ 1º - Considera-se, para os efeitos deste Decreto: 
I - pessoa portadora de deficiência, além daquelas previstas na Lei no 10.690, de 16 de junho de 
2003, a que possui limitação ou incapacidade para o desempenho de atividade e se enquadra nas 
seguintes categorias: 
a) deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, 
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 
hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros 
com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não 
produzam dificuldades para o desempenho de funções; 
b) deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, 
aferida por audiograma nas freqüências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz; 
c) deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor 
olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 
no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do 
campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de 
quaisquer das condições anteriores; 
d) deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com 
manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de 
habilidades adaptativas, tais como: 
1. comunicação; 
2. cuidado pessoal; 
3. habilidades sociais; 
4. utilização dos recursos da comunidade; 
5. saúde e segurança; 
6. habilidades acadêmicas; 
7. lazer; e 
8. trabalho; 
e) deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências; e 
II - pessoa com mobilidade reduzida, aquela que, não se enquadrando no conceito de pessoa 
portadora de deficiência, tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentar-se, permanente 
ou temporariamente, gerando redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e 
percepção. 
§ 2º - O disposto no caput aplica-se, ainda, às pessoas com idade igual ou superior a sessenta 
anos, gestantes, lactantes e pessoas com criança de colo. 
§ 3º - O acesso prioritário às edificações e serviços das instituições financeiras deve seguir os 
preceitos estabelecidos neste Decreto e nas normas técnicas de acessibilidade da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, no que não conflitarem com a Lei no 7.102, de 20 de 
junho de 1983, observando, ainda, a Resolução do Conselho Monetário Nacional no 2.878, de 26 
de julho de 2001. 
 
Art. 6º - O atendimento prioritário compreende tratamento diferenciado e atendimento imediato às 
pessoas de que trata o art. 5º. 
§ 1º - O tratamento diferenciado inclui, dentre outros: 
I - assentos de uso preferencial sinalizados, espaços e instalações acessíveis; 
II - mobiliário de recepção e atendimento obrigatoriamente adaptado à altura e à condição física 
de pessoas em cadeira de rodas, conforme estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade 
da ABNT; 
III - serviços de atendimento para pessoas com deficiência auditiva, prestado por intérpretes ou 
pessoas capacitadas em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e no trato com aquelas que não se 
comuniquem em LIBRAS, e para pessoas surdocegas, prestado por guias-intérpretes ou pessoas 
capacitadas neste tipo de atendimento; 



IV - pessoal capacitado para prestar atendimento às pessoas com deficiência visual, mental e 
múltipla, bem como às pessoas idosas; 
V - disponibilidade de área especial para embarque e desembarque de pessoa portadora de 
deficiência ou com mobilidade reduzida; 
VI - sinalização ambiental para orientação das pessoas referidas no art. 5o; 
VII - divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento prioritário das pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade reduzida; 
VIII - admissão de entrada e permanência de cão-guia ou cão-guia de acompanhamento junto de 
pessoa portadora de deficiência ou de treinador nos locais dispostos no caput do art. 5o, bem 
como nas demais edificações de uso público e naquelas de uso coletivo, mediante apresentação 
da carteira de vacina atualizada do animal; e 
IX - a existência de local de atendimento específico para as pessoas referidas no art. 5º. 
§ 2º - Entende-se por imediato o atendimento prestado às pessoas referidas no art. 5º, antes de 
qualquer outra, depois de concluído o atendimento que estiver em andamento, observado o 
disposto no inciso I do parágrafo único do art. 3º da Lei no 10.741, de 1º de outubro de 2003 
(Estatuto do Idoso). 
§ 3º - Nos serviços de emergência dos estabelecimentos públicos e privados de atendimento à 
saúde, a prioridade conferida por este Decreto fica condicionada à avaliação médica em face da 
gravidade dos casos a atender. 
§ 4º - Os órgãos, empresas e instituições referidos no caput do art. 5º devem possuir, pelo menos, 
um telefone de atendimento adaptado para comunicação com e por pessoas portadoras de 
deficiência auditiva. 
 
Art. 7º - O atendimento prioritário no âmbito da administração pública federal direta e indireta, bem 
como das empresas prestadoras de serviços públicos, obedecerá às disposições deste Decreto, 
além do que estabelece o Decreto nº 3.507, de 13 de junho de 2000. 
Parágrafo único.  Cabe aos Estados, Municípios e ao Distrito Federal, no âmbito de suas 
competências, criar instrumentos para a efetiva implantação e o controle do atendimento prioritário 
referido neste Decreto. 
 

CAPÍTULO III  -  DAS CONDIÇÕES GERAIS DA ACESSIBILIDADE 
Art. 8º - Para os fins de acessibilidade, considera-se: 
I - acessibilidade: condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos 
espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos 
dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência 
ou com mobilidade reduzida; 
II - barreiras: qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade de 
movimento, a circulação com segurança e a possibilidade de as pessoas se comunicarem ou 
terem acesso à informação, classificadas em: 
a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias públicas e nos espaços de uso público; 
b) barreiras nas edificações: as existentes no entorno e interior das edificações de uso público e 
coletivo e no entorno e nas áreas internas de uso comum nas edificações de uso privado 
multifamiliar; 
c) barreiras nos transportes: as existentes nos serviços de transportes; e 
d) barreiras nas comunicações e informações: qualquer entrave ou obstáculo que dificulte ou 
impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens por intermédio dos dispositivos, meios 
ou sistemas de comunicação, sejam ou não de massa, bem como aqueles que dificultem ou 
impossibilitem o acesso à informação; 
III - elemento da urbanização: qualquer componente das obras de urbanização, tais como os 
referentes à pavimentação, saneamento, distribuição de energia elétrica, iluminação pública, 
abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que materializam as indicações do 
planejamento urbanístico; 
IV - mobiliário urbano: o conjunto de objetos existentes nas vias e espaços públicos, superpostos 
ou adicionados aos elementos da urbanização ou da edificação, de forma que sua modificação ou 
traslado não provoque alterações substanciais nestes elementos, tais como semáforos, postes de 
sinalização e similares, telefones e cabines telefônicas, fontes públicas, lixeiras, toldos, marquises, 
quiosques e quaisquer outros de natureza análoga; 
V - ajuda técnica: os produtos, instrumentos, equipamentos ou tecnologia adaptados ou 
especialmente projetados para melhorar a funcionalidade da pessoa portadora de deficiência ou 
com mobilidade reduzida, favorecendo a autonomia pessoal, total ou assistida; 
VI - edificações de uso público: aquelas administradas por entidades da administração pública, 
direta e indireta, ou por empresas prestadoras de serviços públicos e destinadas ao público em 
geral; 
VII - edificações de uso coletivo: aquelas destinadas às atividades de natureza comercial, 
hoteleira, cultural, esportiva, financeira, turística, recreativa, social, religiosa, educacional, 



industrial e de saúde, inclusive as edificações de prestação de serviços de atividades da mesma 
natureza; 
VIII - edificações de uso privado: aquelas destinadas à habitação, que podem ser classificadas 
como unifamiliar ou multifamiliar; e 
IX - desenho universal: concepção de espaços, artefatos e produtos que visam atender 
simultaneamente todas as pessoas, com diferentes características antropométricas e sensoriais, 
de forma autônoma, segura e confortável, constituindo-se nos elementos ou soluções que 
compõem a acessibilidade. 
 
Art. 9º - A formulação, implementação e manutenção das ações de acessibilidade atenderão às 
seguintes premissas básicas: 
I - a priorização das necessidades, a programação em cronograma e a reserva de recursos para a 
implantação das ações; e 
II - o planejamento, de forma continuada e articulada, entre os setores envolvidos. 
 

CAPÍTULO IV  -  DA IMPLEMENTAÇÃO DA ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA E 
URBANÍSTICA 

 

Seção I  -  Das Condições Gerais 
Art. 10.  A concepção e a implantação dos projetos arquitetônicos e urbanísticos devem atender 
aos princípios do desenho universal, tendo como referências básicas as normas técnicas de 
acessibilidade da ABNT, a legislação específica e as regras contidas neste Decreto. 
§ 1º - Caberá ao Poder Público promover a inclusão de conteúdos temáticos referentes ao 
desenho universal nas diretrizes curriculares da educação profissional e tecnológica e do ensino 
superior dos cursos de Engenharia, Arquitetura e correlatos. 
§ 2º - Os programas e as linhas de pesquisa a serem desenvolvidos com o apoio de organismos 
públicos de auxílio à pesquisa e de agências de fomento deverão incluir temas voltados para o 
desenho universal. 
 
Art. 11.  A construção, reforma ou ampliação de edificações de uso público ou coletivo, ou a 
mudança de destinação para estes tipos de edificação, deverão ser executadas de modo que 
sejam ou se tornem acessíveis à pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. 
§ 1º - As entidades de fiscalização profissional das atividades de Engenharia, Arquitetura e 
correlatas, ao anotarem a responsabilidade técnica dos projetos, exigirão a responsabilidade 
profissional declarada do atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas 
de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e neste Decreto. 
§ 2º - Para a aprovação ou licenciamento ou emissão de certificado de conclusão de projeto 
arquitetônico ou urbanístico deverá ser atestado o atendimento às regras de acessibilidade 
previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e neste 
Decreto. 
§ 3º - O Poder Público, após certificar a acessibilidade de edificação ou serviço, determinará a 
colocação, em espaços ou locais de ampla visibilidade, do "Símbolo Internacional de Acesso", na 
forma prevista nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT e na Lei no 7.405, de 12 de 
novembro de 1985. 
 
Art. 12.  Em qualquer intervenção nas vias e logradouros públicos, o Poder Público e as empresas 
concessionárias responsáveis pela execução das obras e dos serviços garantirão o livre trânsito e 
a circulação de forma segura das pessoas em geral, especialmente das pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade reduzida, durante e após a sua execução, de acordo com o previsto 
em normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e neste Decreto. 
 
Art. 13. Orientam-se, no que couber, pelas regras previstas nas normas técnicas brasileiras de 
acessibilidade, na legislação específica, observado o disposto na Lei no 10.257, de 10 de julho de 
2001, e neste Decreto: 
I - os Planos Diretores Municipais e Planos Diretores de Transporte e Trânsito elaborados ou 
atualizados a partir da publicação deste Decreto; 
II - o Código de Obras, Código de Postura, a Lei de Uso e Ocupação do Solo e a Lei do Sistema 
Viário; 
III - os estudos prévios de impacto de vizinhança; 
IV - as atividades de fiscalização e a imposição de sanções, incluindo a vigilância sanitária e 
ambiental; e 
V - a previsão orçamentária e os mecanismos tributários e financeiros utilizados em caráter 
compensatório ou de incentivo. 



§ 1º - Para concessão de alvará de funcionamento ou sua renovação para qualquer atividade, 
devem ser observadas e certificadas as regras de acessibilidade previstas neste Decreto e nas 
normas técnicas de acessibilidade da ABNT. 
§ 2º - Para emissão de carta de "habite-se" ou habilitação equivalente e para sua renovação, 
quando esta tiver sido emitida anteriormente às exigências de acessibilidade contidas na 
legislação específica, devem ser observadas e certificadas as regras de acessibilidade previstas 
neste Decreto e nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. 
 

Seção II  -  Das Condições Específicas 
Art. 14.  Na promoção da acessibilidade, serão observadas as regras gerais previstas neste 
Decreto, complementadas pelas normas técnicas de acessibilidade da ABNT e pelas disposições 
contidas na legislação dos Estados, Municípios e do Distrito Federal. 
 
Art. 15.  No planejamento e na urbanização das vias, praças, dos logradouros, parques e demais 
espaços de uso público, deverão ser cumpridas as exigências dispostas nas normas técnicas de 
acessibilidade da ABNT. 
§ 1º - Incluem-se na condição estabelecida no caput: 
I - a construção de calçadas para circulação de pedestres ou a adaptação de situações 
consolidadas; 
II - o rebaixamento de calçadas com rampa acessível ou elevação da via para travessia de 
pedestre em nível; e 
III - a instalação de piso tátil direcional e de alerta. 
§ 2º - Nos casos de adaptação de bens culturais imóveis e de intervenção para regularização 
urbanística em áreas de assentamentos subnormais, será admitida, em caráter excepcional, faixa 
de largura menor que o estabelecido nas normas técnicas citadas no caput, desde que haja 
justificativa baseada em estudo técnico e que o acesso seja viabilizado de outra forma, garantida 
a melhor técnica possível. 
 
Art. 16.  As características do desenho e a instalação do mobiliário urbano devem garantir a 
aproximação segura e o uso por pessoa portadora de deficiência visual, mental ou auditiva, a 
aproximação e o alcance visual e manual para as pessoas portadoras de deficiência física, em 
especial aquelas em cadeira de rodas, e a circulação livre de barreiras, atendendo às condições 
estabelecidas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. 
§ 1º - Incluem-se nas condições estabelecida no caput: 
I - as marquises, os toldos, elementos de sinalização, luminosos e outros elementos que tenham 
sua projeção sobre a faixa de circulação de pedestres; 
II - as cabines telefônicas e os terminais de auto-atendimento de produtos e serviços; 
III - os telefones públicos sem cabine; 
IV - a instalação das aberturas, das botoeiras, dos comandos e outros sistemas de acionamento 
do mobiliário urbano; 
V - os demais elementos do mobiliário urbano; 
VI - o uso do solo urbano para posteamento; e 
VII - as espécies vegetais que tenham sua projeção sobre a faixa de circulação de pedestres. 
§ 2º - A concessionária do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, na modalidade Local, 
deverá assegurar que, no mínimo, dois por cento do total de Telefones de Uso Público - TUPs, 
sem cabine, com capacidade para originar e receber chamadas locais e de longa distância 
nacional, bem como, pelo menos, dois por cento do total de TUPs, com capacidade para originar e 
receber chamadas de longa distância, nacional e internacional, estejam adaptados para o uso de 
pessoas portadoras de deficiência auditiva e para usuários de cadeiras de rodas, ou conforme 
estabelecer os Planos Gerais de Metas de Universalização. 
§ 3º - As botoeiras e demais sistemas de acionamento dos terminais de auto-atendimento de 
produtos e serviços e outros equipamentos em que haja interação com o público devem estar 
localizados em altura que possibilite o manuseio por pessoas em cadeira de rodas e possuir 
mecanismos para utilização autônoma por pessoas portadoras de deficiência visual e auditiva, 
conforme padrões estabelecidos nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. 
 
Art. 17.  Os semáforos para pedestres instalados nas vias públicas deverão estar equipados com 
mecanismo que sirva de guia ou orientação para a travessia de pessoa portadora de deficiência 
visual ou com mobilidade reduzida em todos os locais onde a intensidade do fluxo de veículos, de 
pessoas ou a periculosidade na via assim determinarem, bem como mediante solicitação dos 
interessados. 
 
Art. 18.  A construção de edificações de uso privado multifamiliar e a construção, ampliação ou 
reforma de edificações de uso coletivo devem atender aos preceitos da acessibilidade na 



interligação de todas as partes de uso comum ou abertas ao público, conforme os padrões das 
normas técnicas de acessibilidade da ABNT. 
Parágrafo único.  Também estão sujeitos ao disposto no caput os acessos, piscinas, andares de 
recreação, salão de festas e reuniões, saunas e banheiros, quadras esportivas, portarias, 
estacionamentos e garagens, entre outras partes das áreas internas ou externas de uso comum 
das edificações de uso privado multifamiliar e das de uso coletivo. 
 
Art. 19.  A construção, ampliação ou reforma de edificações de uso público deve garantir, pelo 
menos, um dos acessos ao seu interior, com comunicação com todas as suas dependências e 
serviços, livre de barreiras e de obstáculos que impeçam ou dificultem a sua acessibilidade. 
§ 1o  No caso das edificações de uso público já existentes, terão elas prazo de trinta meses a 
contar da data de publicação deste Decreto para garantir acessibilidade às pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade reduzida. 
§ 2o  Sempre que houver viabilidade arquitetônica, o Poder Público buscará garantir dotação 
orçamentária para ampliar o número de acessos nas edificações de uso público a serem 
construídas, ampliadas ou reformadas. 
 
Art. 20.  Na ampliação ou reforma das edificações de uso púbico ou de uso coletivo, os desníveis 
das áreas de circulação internas ou externas serão transpostos por meio de rampa ou 
equipamento eletromecânico de deslocamento vertical, quando não for possível outro acesso mais 
cômodo para pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, conforme estabelecido 
nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. 
 
Art. 21.  Os balcões de atendimento e as bilheterias em edificação de uso público ou de uso 
coletivo devem dispor de, pelo menos, uma parte da superfície acessível para atendimento às 
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, conforme os padrões das normas 
técnicas de acessibilidade da ABNT. 
Parágrafo único.  No caso do exercício do direito de voto, as urnas das seções eleitorais devem 
ser adequadas ao uso com autonomia pelas pessoas portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida e estarem instaladas em local de votação plenamente acessível e com 
estacionamento próximo. 
 
Art. 22.  A construção, ampliação ou reforma de edificações de uso público ou de uso coletivo 
devem dispor de sanitários acessíveis destinados ao uso por pessoa portadora de deficiência ou 
com mobilidade reduzida. 
§ 1o  Nas edificações de uso público a serem construídas, os sanitários destinados ao uso por 
pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida serão distribuídos na razão de, no 
mínimo, uma cabine para cada sexo em cada pavimento da edificação, com entrada independente 
dos sanitários coletivos, obedecendo às normas técnicas de acessibilidade da ABNT. 
§ 2º - Nas edificações de uso público já existentes, terão elas prazo de trinta meses a contar da 
data de publicação deste Decreto para garantir pelo menos um banheiro acessível por pavimento, 
com entrada independente, distribuindo-se seus equipamentos e acessórios de modo que possam 
ser utilizados por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. 
§ 3º - Nas edificações de uso coletivo a serem construídas, ampliadas ou reformadas, onde 
devem existir banheiros de uso público, os sanitários destinados ao uso por pessoa portadora de 
deficiência deverão ter entrada independente dos demais e obedecer às normas técnicas de 
acessibilidade da ABNT. 
§ 4º - Nas edificações de uso coletivo já existentes, onde haja banheiros destinados ao uso 
público, os sanitários preparados para o uso por pessoa portadora de deficiência ou com 
mobilidade reduzida deverão estar localizados nos pavimentos acessíveis, ter entrada 
independente dos demais sanitários, se houver, e obedecer as normas técnicas de acessibilidade 
da ABNT. 
 
Art. 23.  Os teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esporte, casas de espetáculos, 
salas de conferências e similares reservarão, pelo menos, dois por cento da lotação do 
estabelecimento para pessoas em cadeira de rodas, distribuídos pelo recinto em locais diversos, 
de boa visibilidade, próximos aos corredores, devidamente sinalizados, evitando-se áreas 
segregadas de público e a obstrução das saídas, em conformidade com as normas técnicas de 
acessibilidade da ABNT. 
§ 1o Nas edificações previstas no caput, é obrigatória, ainda, a destinação de dois por cento dos 
assentos para acomodação de pessoas portadoras de deficiência visual e de pessoas com 
mobilidade reduzida, incluindo obesos, em locais de boa recepção de mensagens sonoras, 
devendo todos ser devidamente sinalizados e estar de acordo com os padrões das normas 
técnicas de acessibilidade da ABNT. 



§ 2o  No caso de não haver comprovada procura pelos assentos reservados, estes poderão 
excepcionalmente ser ocupados por pessoas que não sejam portadoras de deficiência ou que não 
tenham mobilidade reduzida. 
§ 3o  Os espaços e assentos a que se refere este artigo deverão situar-se em locais que garantam 
a acomodação de, no mínimo, um acompanhante da pessoa portadora de deficiência ou com 
mobilidade reduzida. 
§ 4o  Nos locais referidos no caput, haverá, obrigatoriamente, rotas de fuga e saídas de 
emergência acessíveis, conforme padrões das normas técnicas de acessibilidade da ABNT, a fim 
de permitir a saída segura de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, em 
caso de emergência. 
§ 5o  As áreas de acesso aos artistas, tais como coxias e camarins, também devem ser 
acessíveis a pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 
§ 6o  Para obtenção do financiamento de que trata o inciso III do art. 2o, as salas de espetáculo 
deverão dispor de sistema de sonorização assistida para pessoas portadoras de deficiência 
auditiva, de meios eletrônicos que permitam o acompanhamento por meio de legendas em tempo 
real ou de disposições especiais para a presença física de intérprete de LIBRAS e de guias-
intérpretes, com a projeção em tela da imagem do intérprete de LIBRAS sempre que a distância 
não permitir sua visualização direta. 
§ 7o  O sistema de sonorização assistida a que se refere o § 6o será sinalizado por meio do 
pictograma aprovado pela Lei no 8.160, de 8 de janeiro de 1991. 
§ 8o  As edificações de uso público e de uso coletivo referidas no caput, já existentes, têm, 
respectivamente, prazo de trinta e quarenta e oito meses, a contar da data de publicação deste 
Decreto, para garantir a acessibilidade de que trata o caput e os §§ 1o a 5o. 
 
Art. 24.  Os estabelecimentos de ensino de qualquer nível, etapa ou modalidade, públicos ou 
privados, proporcionarão condições de acesso e utilização de todos os seus ambientes ou 
compartimentos para pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, inclusive 
salas de aula, bibliotecas, auditórios, ginásios e instalações desportivas, laboratórios, áreas de 
lazer e sanitários. 
§ 1o  Para a concessão de autorização de funcionamento, de abertura ou renovação de curso 
pelo Poder Público, o estabelecimento de ensino deverá comprovar que: 
I - está cumprindo as regras de acessibilidade arquitetônica, urbanística e na comunicação e 
informação previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica ou 
neste Decreto; 
II - coloca à disposição de professores, alunos, servidores e empregados portadores de 
deficiência ou com mobilidade reduzida ajudas técnicas que permitam o acesso às atividades 
escolares e administrativas em igualdade de condições com as demais pessoas; e 
III - seu ordenamento interno contém normas sobre o tratamento a ser dispensado a professores, 
alunos, servidores e empregados portadores de deficiência, com o objetivo de coibir e reprimir 
qualquer tipo de discriminação, bem como as respectivas sanções pelo descumprimento dessas 
normas. 
§ 2o  As edificações de uso público e de uso coletivo referidas no caput, já existentes, têm, 
respectivamente, prazo de trinta e quarenta e oito meses, a contar da data de publicação deste 
Decreto, para garantir a acessibilidade de que trata este artigo. 
 
Art. 25.  Nos estacionamentos externos ou internos das edificações de uso público ou de uso 
coletivo, ou naqueles localizados nas vias públicas, serão reservados, pelo menos, dois por cento 
do total de vagas para veículos que transportem pessoa portadora de deficiência física ou visual 
definidas neste Decreto, sendo assegurada, no mínimo, uma vaga, em locais próximos à entrada 
principal ou ao elevador, de fácil acesso à circulação de pedestres, com especificações técnicas 
de desenho e traçado conforme o estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. 
§ 1o  Os veículos estacionados nas vagas reservadas deverão portar identificação a ser colocada 
em local de ampla visibilidade, confeccionado e fornecido pelos órgãos de trânsito, que 
disciplinarão sobre suas características e condições de uso, observando o disposto na Lei no 
7.405, de 1985. 
§ 2o  Os casos de inobservância do disposto no § 1o estarão sujeitos às sanções estabelecidas 
pelos órgãos competentes. 
§ 3o  Aplica-se o disposto no caput aos estacionamentos localizados em áreas públicas e de uso 
coletivo. 
§ 4o  A utilização das vagas reservadas por veículos que não estejam transportando as pessoas 
citadas no caput constitui infração ao art. 181, inciso XVII, da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 
1997. 
 
Art. 26.  Nas edificações de uso público ou de uso coletivo, é obrigatória a existência de 
sinalização visual e tátil para orientação de pessoas portadoras de deficiência auditiva e visual, 



em conformidade com as normas técnicas de acessibilidade da ABNT. 
 
Art. 27.  A instalação de novos elevadores ou sua adaptação em edificações de uso público ou de 
uso coletivo, bem assim a instalação em edificação de uso privado multifamiliar a ser construída, 
na qual haja obrigatoriedade da presença de elevadores, deve atender aos padrões das normas 
técnicas de acessibilidade da ABNT. 
§ 1o  No caso da instalação de elevadores novos ou da troca dos já existentes, qualquer que seja 
o número de elevadores da edificação de uso público ou de uso coletivo, pelo menos um deles 
terá cabine que permita acesso e movimentação cômoda de pessoa portadora de deficiência ou 
com mobilidade reduzida, de acordo com o que especifica as normas técnicas de acessibilidade 
da ABNT. 
§ 2o  Junto às botoeiras externas do elevador, deverá estar sinalizado em braile em qual andar da 
edificação a pessoa se encontra. 
§ 3o  Os edifícios a serem construídos com mais de um pavimento além do pavimento de acesso, 
à exceção das habitações unifamiliares e daquelas que estejam obrigadas à instalação de 
elevadores por legislação municipal, deverão dispor de especificações técnicas e de projeto que 
facilitem a instalação de equipamento eletromecânico de deslocamento vertical para uso das 
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 
§ 4o As especificações técnicas a que se refere o § 3o devem atender: 
I - a indicação em planta aprovada pelo poder municipal do local reservado para a instalação do 
equipamento eletromecânico, devidamente assinada pelo autor do projeto; 
II - a indicação da opção pelo tipo de equipamento (elevador, esteira, plataforma ou similar); 
III - a indicação das dimensões internas e demais aspectos da cabine do equipamento a ser 
instalado; e 
IV - demais especificações em nota na própria planta, tais como a existência e as medidas de 
botoeira, espelho, informação de voz, bem como a garantia de responsabilidade técnica de que a 
estrutura da edificação suporta a implantação do equipamento escolhido. 
 

Seção III  -  Da Acessibilidade na Habitação de Interesse Social 
Art. 28.  Na habitação de interesse social, deverão ser promovidas as seguintes ações para 
assegurar as condições de acessibilidade dos empreendimentos: 
I - definição de projetos e adoção de tipologias construtivas livres de barreiras arquitetônicas e 
urbanísticas; 
II - no caso de edificação multifamiliar, execução das unidades habitacionais acessíveis no piso 
térreo e acessíveis ou adaptáveis quando nos demais pisos; 
III - execução das partes de uso comum, quando se tratar de edificação multifamiliar, conforme as 
normas técnicas de acessibilidade da ABNT; e 
IV - elaboração de especificações técnicas de projeto que facilite a instalação de elevador 
adaptado para uso das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 
Parágrafo único.  Os agentes executores dos programas e projetos destinados à habitação de 
interesse social, financiados com recursos próprios da União ou por ela geridos, devem observar 
os requisitos estabelecidos neste artigo. 
 
Art. 29.  Ao Ministério das Cidades, no âmbito da coordenação da política habitacional, compete: 
I - adotar as providências necessárias para o cumprimento do disposto no art. 28; e 
II - divulgar junto aos agentes interessados e orientar a clientela alvo da política habitacional sobre 
as iniciativas que promover em razão das legislações federal, estaduais, distrital e municipais 
relativas à acessibilidade. 
 

Seção IV  -  Da Acessibilidade aos Bens Culturais Imóveis 
Art. 30.  As soluções destinadas à eliminação, redução ou superação de barreiras na promoção da 
acessibilidade a todos os bens culturais imóveis devem estar de acordo com o que estabelece a 
Instrução Normativa no 1 do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, de 25 
de novembro de 2003. 
 

CAPÍTULO V  -  DA ACESSIBILIDADE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES COLETIVOS 
Seção I  -  Das Condições Gerais 

Art. 31.  Para os fins de acessibilidade aos serviços de transporte coletivo terrestre, aquaviário e 
aéreo, considera-se como integrantes desses serviços os veículos, terminais, estações, pontos de 
parada, vias principais, acessos e operação. 
 
Art. 32. Os serviços de transporte coletivo terrestre são: 
I - transporte rodoviário, classificado em urbano, metropolitano, intermunicipal e interestadual; 
II - transporte metroferroviário, classificado em urbano e metropolitano; e 
III - transporte ferroviário, classificado em intermunicipal e interestadual. 



 
Art. 33.  As instâncias públicas responsáveis pela concessão e permissão dos serviços de 
transporte coletivo são: 
I - governo municipal, responsável pelo transporte coletivo municipal; 
II - governo estadual, responsável pelo transporte coletivo metropolitano e intermunicipal; 
III - governo do Distrito Federal, responsável pelo transporte coletivo do Distrito Federal; e 
IV - governo federal, responsável pelo transporte coletivo interestadual e internacional. 
 
Art. 34.  Os sistemas de transporte coletivo são considerados acessíveis quando todos os seus 
elementos são concebidos, organizados, implantados e adaptados segundo o conceito de 
desenho universal, garantindo o uso pleno com segurança e autonomia por todas as pessoas. 
Parágrafo único.  A infra-estrutura de transporte coletivo a ser implantada a partir da publicação 
deste Decreto deverá ser acessível e estar disponível para ser operada de forma a garantir o seu 
uso por pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 
 
Art. 35.  Os responsáveis pelos terminais, estações, pontos de parada e os veículos, no âmbito de 
suas competências, assegurarão espaços para atendimento, assentos preferenciais e meios de 
acesso devidamente sinalizados para o uso das pessoas portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida. 
 
Art. 36.  As empresas concessionárias e permissionárias e as instâncias públicas responsáveis 
pela gestão dos serviços de transportes coletivos, no âmbito de suas competências, deverão 
garantir a implantação das providências necessárias na operação, nos terminais, nas estações, 
nos pontos de parada e nas vias de acesso, de forma a assegurar as condições previstas no art. 
34 deste Decreto. 
Parágrafo único.  As empresas concessionárias e permissionárias e as instâncias públicas 
responsáveis pela gestão dos serviços de transportes coletivos, no âmbito de suas competências, 
deverão autorizar a colocação do "Símbolo Internacional de Acesso" após certificar a 
acessibilidade do sistema de transporte. 
 
Art. 37.  Cabe às empresas concessionárias e permissionárias e as instâncias públicas 
responsáveis pela gestão dos serviços de transportes coletivos assegurar a qualificação dos 
profissionais que trabalham nesses serviços, para que prestem atendimento prioritário às pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 
 
Seção II 
Da Acessibilidade no Transporte Coletivo Rodoviário 
Art. 38.  No prazo de até vinte e quatro meses a contar da data de edição das normas técnicas 
referidas no § 1o, todos os modelos e marcas de veículos de transporte coletivo rodoviário para 
utilização no País serão fabricados acessíveis e estarão disponíveis para integrar a frota operante, 
de forma a garantir o seu uso por pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 
§ 1o  As normas técnicas para fabricação dos veículos e dos equipamentos de transporte coletivo 
rodoviário, de forma a torná-los acessíveis, serão elaboradas pelas instituições e entidades que 
compõem o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, e estarão 
disponíveis no prazo de até doze meses a contar da data da publicação deste Decreto. 
§ 2o  A substituição da frota operante atual por veículos acessíveis, a ser feita pelas empresas 
concessionárias e permissionárias de transporte coletivo rodoviário, dar-se-á de forma gradativa, 
conforme o prazo previsto nos contratos de concessão e permissão deste serviço. 
§ 3o  A frota de veículos de transporte coletivo rodoviário e a infra-estrutura dos serviços deste 
transporte deverão estar totalmente acessíveis no prazo máximo de cento e vinte meses a contar 
da data de publicação deste Decreto. 
§ 4o  Os serviços de transporte coletivo rodoviário urbano devem priorizar o embarque e 
desembarque dos usuários em nível em, pelo menos, um dos acessos do veículo. 
 
Art. 39.  No prazo de até vinte e quatro meses a contar da data de implementação dos programas 
de avaliação de conformidade descritos no § 3o, as empresas concessionárias e permissionárias 
dos serviços de transporte coletivo rodoviário deverão garantir a acessibilidade da frota de 
veículos em circulação, inclusive de seus equipamentos. 
§ 1o  As normas técnicas para adaptação dos veículos e dos equipamentos de transporte coletivo 
rodoviário em circulação, de forma a torná-los acessíveis, serão elaboradas pelas instituições e 
entidades que compõem o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, 
e estarão disponíveis no prazo de até doze meses a contar da data da publicação deste Decreto. 
§ 2o  Caberá ao Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - 
INMETRO, quando da elaboração das normas técnicas para a adaptação dos veículos, especificar 



dentre esses veículos que estão em operação quais serão adaptados, em função das restrições 
previstas no art. 98 da Lei no 9.503, de 1997. 
§ 3o  As adaptações dos veículos em operação nos serviços de transporte coletivo rodoviário, 
bem como os procedimentos e equipamentos a serem utilizados nestas adaptações, estarão 
sujeitas a programas de avaliação de conformidade desenvolvidos e implementados pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, a partir de orientações 
normativas elaboradas no âmbito da ABNT. 
 
Seção III 
Da Acessibilidade no Transporte Coletivo Aquaviário 
Art. 40.  No prazo de até trinta e seis meses a contar da data de edição das normas técnicas 
referidas no § 1o, todos os modelos e marcas de veículos de transporte coletivo aquaviário serão 
fabricados acessíveis e estarão disponíveis para integrar a frota operante, de forma a garantir o 
seu uso por pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 
§ 1o  As normas técnicas para fabricação dos veículos e dos equipamentos de transporte coletivo 
aquaviário acessíveis, a serem elaboradas pelas instituições e entidades que compõem o Sistema 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, estarão disponíveis no prazo de até 
vinte e quatro meses a contar da data da publicação deste Decreto. 
§ 2o  As adequações na infra-estrutura dos serviços desta modalidade de transporte deverão 
atender a critérios necessários para proporcionar as condições de acessibilidade do sistema de 
transporte aquaviário. 
 
Art. 41.  No prazo de até cinqüenta e quatro meses a contar da data de implementação dos 
programas de avaliação de conformidade descritos no § 2o, as empresas concessionárias e 
permissionárias dos serviços de transporte coletivo aquaviário, deverão garantir a acessibilidade 
da frota de veículos em circulação, inclusive de seus equipamentos. 
§ 1o  As normas técnicas para adaptação dos veículos e dos equipamentos de transporte coletivo 
aquaviário em circulação, de forma a torná-los acessíveis, serão elaboradas pelas instituições e 
entidades que compõem o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, 
e estarão disponíveis no prazo de até trinta e seis meses a contar da data da publicação deste 
Decreto. 
§ 2o  As adaptações dos veículos em operação nos serviços de transporte coletivo aquaviário, 
bem como os procedimentos e equipamentos a serem utilizados nestas adaptações, estarão 
sujeitas a programas de avaliação de conformidade desenvolvidos e implementados pelo 
INMETRO, a partir de orientações normativas elaboradas no âmbito da ABNT. 
 
Seção IV 
Da Acessibilidade no Transporte Coletivo Metroferroviário e Ferroviário 
Art. 42.  A frota de veículos de transporte coletivo metroferroviário e ferroviário, assim como a 
infra-estrutura dos serviços deste transporte deverão estar totalmente acessíveis no prazo máximo 
de cento e vinte meses a contar da data de publicação deste Decreto. 
§ 1o  A acessibilidade nos serviços de transporte coletivo metroferroviário e ferroviário obedecerá 
ao disposto nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. 
§ 2o  No prazo de até trinta e seis meses a contar da data da publicação deste Decreto, todos os 
modelos e marcas de veículos de transporte coletivo metroferroviário e ferroviário serão 
fabricados acessíveis e estarão disponíveis para integrar a frota operante, de forma a garantir o 
seu uso por pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 
 
Art. 43.  Os serviços de transporte coletivo metroferroviário e ferroviário existentes deverão estar 
totalmente acessíveis no prazo máximo de cento e vinte meses a contar da data de publicação 
deste Decreto. 
§ 1o  As empresas concessionárias e permissionárias dos serviços de transporte coletivo 
metroferroviário e ferroviário deverão apresentar plano de adaptação dos sistemas existentes, 
prevendo ações saneadoras de, no mínimo, oito por cento ao ano, sobre os elementos não 
acessíveis que compõem o sistema. 
§ 2o  O plano de que trata o § 1o deve ser apresentado em até seis meses a contar da data de 
publicação deste Decreto. 
 
Seção V 
Da Acessibilidade no Transporte Coletivo Aéreo 
Art. 44.  No prazo de até trinta e seis meses, a contar da data da publicação deste Decreto, os 
serviços de transporte coletivo aéreo e os equipamentos de acesso às aeronaves estarão 
acessíveis e disponíveis para serem operados de forma a garantir o seu uso por pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 



Parágrafo único.  A acessibilidade nos serviços de transporte coletivo aéreo obedecerá ao 
disposto na Norma de Serviço da Instrução da Aviação Civil NOSER/IAC - 2508-0796, de 1o de 
novembro de 1995, expedida pelo Departamento de Aviação Civil do Comando da Aeronáutica, e 
nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. 
 

Seção VI  -  Das Disposições Finais 
Art. 45.  Caberá ao Poder Executivo, com base em estudos e pesquisas, verificar a viabilidade de 
redução ou isenção de tributo: 
I - para importação de equipamentos que não sejam produzidos no País, necessários no processo 
de adequação do sistema de transporte coletivo, desde que não existam similares nacionais; e 
II - para fabricação ou aquisição de veículos ou equipamentos destinados aos sistemas de 
transporte coletivo. 
Parágrafo único.  Na elaboração dos estudos e pesquisas a que se referem o caput, deve-se 
observar o disposto no art. 14 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, sinalizando 
impacto orçamentário e financeiro da medida estudada. 
 
Art. 46.  A fiscalização e a aplicação de multas aos sistemas de transportes coletivos, segundo 
disposto no art. 6o, inciso II, da Lei no 10.048, de 2000, cabe à União, aos Estados, Municípios e 
ao Distrito Federal, de acordo com suas competências. 
 

CAPÍTULO VI  -  DO ACESSO À INFORMAÇÃO E À COMUNICAÇÃO 
Art. 47.  No prazo de até doze meses a contar da data de publicação deste Decreto, será 
obrigatória a acessibilidade nos portais e sítios eletrônicos da administração pública na rede 
mundial de computadores (internet), para o uso das pessoas portadoras de deficiência visual, 
garantindo-lhes o pleno acesso às informações disponíveis. 
§ 1o  Nos portais e sítios de grande porte, desde que seja demonstrada a inviabilidade técnica de 
se concluir os procedimentos para alcançar integralmente a acessibilidade, o prazo definido no 
caput será estendido por igual período. 
§ 2o  Os sítios eletrônicos acessíveis às pessoas portadoras de deficiência conterão símbolo que 
represente a acessibilidade na rede mundial de computadores (internet), a ser adotado nas 
respectivas páginas de entrada. 
§ 3o  Os telecentros comunitários instalados ou custeados pelos Governos Federal, Estadual, 
Municipal ou do Distrito Federal devem possuir instalações plenamente acessíveis e, pelo menos, 
um computador com sistema de som instalado, para uso preferencial por pessoas portadoras de 
deficiência visual. 
 
Art. 48.  Após doze meses da edição deste Decreto, a acessibilidade nos portais e sítios 
eletrônicos de interesse público na rede mundial de computadores (internet), deverá ser 
observada para obtenção do financiamento de que trata o inciso III do art. 2o. 
 
Art. 49.  As empresas prestadoras de serviços de telecomunicações deverão garantir o pleno 
acesso às pessoas portadoras de deficiência auditiva, por meio das seguintes ações: 
I - no Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, disponível para uso do público em geral: 
a) instalar, mediante solicitação, em âmbito nacional e em locais públicos, telefones de uso 
público adaptados para uso por pessoas portadoras de deficiência; 
b) garantir a disponibilidade de instalação de telefones para uso por pessoas portadoras de 
deficiência auditiva para acessos individuais; 
c) garantir a existência de centrais de intermediação de comunicação telefônica a serem utilizadas 
por pessoas portadoras de deficiência auditiva, que funcionem em tempo integral e atendam a 
todo o território nacional, inclusive com integração com o mesmo serviço oferecido pelas 
prestadoras de Serviço Móvel Pessoal; e 
d) garantir que os telefones de uso público contenham dispositivos sonoros para a identificação 
das unidades existentes e consumidas dos cartões telefônicos, bem como demais informações 
exibidas no painel destes equipamentos; 
II - no Serviço Móvel Celular ou Serviço Móvel Pessoal: 
a) garantir a interoperabilidade nos serviços de telefonia móvel, para possibilitar o envio de 
mensagens de texto entre celulares de diferentes empresas; e 
b) garantir a existência de centrais de intermediação de comunicação telefônica a serem utilizadas 
por pessoas portadoras de deficiência auditiva, que funcionem em tempo integral e atendam a 
todo o território nacional, inclusive com integração com o mesmo serviço oferecido pelas 
prestadoras de Serviço Telefônico Fixo Comutado. 
§ 1o  Além das ações citadas no caput, deve-se considerar o estabelecido nos Planos Gerais de 
Metas de Universalização aprovados pelos Decretos nos 2.592, de 15 de maio de 1998, e 4.769, 
de 27 de junho de 2003, bem como o estabelecido pela Lei no 9.472, de 16 de julho de 1997. 



§ 2o  O termo pessoa portadora de deficiência auditiva e da fala utilizado nos Planos Gerais de 
Metas de Universalização é entendido neste Decreto como pessoa portadora de deficiência 
auditiva, no que se refere aos recursos tecnológicos de telefonia. 
 
Art. 50.  A Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL regulamentará, no prazo de seis 
meses a contar da data de publicação deste Decreto, os procedimentos a serem observados para 
implementação do disposto no art. 49. 
Art. 51.  Caberá ao Poder Público incentivar a oferta de aparelhos de telefonia celular que 
indiquem, de forma sonora, todas as operações e funções neles disponíveis no visor. 
Art. 52.  Caberá ao Poder Público incentivar a oferta de aparelhos de televisão equipados com 
recursos tecnológicos que permitam sua utilização de modo a garantir o direito de acesso à 
informação às pessoas portadoras de deficiência auditiva ou visual. 
Parágrafo único.  Incluem-se entre os recursos referidos no caput: 
I - circuito de decodificação de legenda oculta; 
II - recurso para Programa Secundário de Áudio (SAP); e 
III - entradas para fones de ouvido com ou sem fio. 
 
Art. 53.  Os procedimentos a serem observados para implementação do plano de medidas 
técnicas previstos no art. 19 da Lei no 10.098, de 2000., serão regulamentados, em norma 
complementar, pelo Ministério das Comunicações. (Redação dada pelo Decreto nº 5.645, de 
2005) 
§ 1o  O processo de regulamentação de que trata o caput deverá atender ao disposto no art. 31 
da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999. 
§ 2o  A regulamentação de que trata o caput deverá prever a utilização, entre outros, dos 
seguintes sistemas de reprodução das mensagens veiculadas para as pessoas portadoras de 
deficiência auditiva e visual: 
I - a subtitulação por meio de legenda oculta; 
II - a janela com intérprete de LIBRAS; e 
III - a descrição e narração em voz de cenas e imagens. 
§ 3o  A Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - CORDE da 
Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República assistirá o Ministério das 
Comunicações no procedimento de que trata o § 1o. (Redação dada pelo Decreto nº 5.645, de 
2005) 
 
Art. 54.  Autorizatárias e consignatárias do serviço de radiodifusão de sons e imagens operadas 
pelo Poder Público poderão adotar plano de medidas técnicas próprio, como metas antecipadas e 
mais amplas do que aquelas as serem definidas no âmbito do procedimento estabelecido no art. 
53. 
 
Art. 55.  Caberá aos órgãos e entidades da administração pública, diretamente ou em parceria 
com organizações sociais civis de interesse público, sob a orientação do Ministério da Educação e 
da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, por meio da CORDE, promover a capacitação de 
profissionais em LIBRAS. 
 
Art. 56.  O projeto de desenvolvimento e implementação da televisão digital no País deverá 
contemplar obrigatoriamente os três tipos de sistema de acesso à informação de que trata o art. 
52. 
 
Art. 57.  A Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica da Presidência da 
República editará, no prazo de doze meses a contar da data da publicação deste Decreto, normas 
complementares disciplinando a utilização dos sistemas de acesso à informação referidos no § 2o 
do art. 53, na publicidade governamental e nos pronunciamentos oficiais transmitidos por meio 
dos serviços de radiodifusão de sons e imagens. 
Parágrafo único.  Sem prejuízo do disposto no caput e observadas as condições técnicas, os 
pronunciamentos oficiais do Presidente da República serão acompanhados, obrigatoriamente, no 
prazo de seis meses a partir da publicação deste Decreto, de sistema de acessibilidade mediante 
janela com intérprete de LIBRAS. 
 
Art. 58.  O Poder Público adotará mecanismos de incentivo para tornar disponíveis em meio 
magnético, em formato de texto, as obras publicadas no País. 
§ 1o  A partir de seis meses da edição deste Decreto, a indústria de medicamentos deve 
disponibilizar, mediante solicitação, exemplares das bulas dos medicamentos em meio magnético, 
braile ou em fonte ampliada. 



§ 2o  A partir de seis meses da edição deste Decreto, os fabricantes de equipamentos 
eletroeletrônicos e mecânicos de uso doméstico devem disponibilizar, mediante solicitação, 
exemplares dos manuais de instrução em meio magnético, braile ou em fonte ampliada. 
 
Art. 59.  O Poder Público apoiará preferencialmente os congressos, seminários, oficinas e demais 
eventos científico-culturais que ofereçam, mediante solicitação, apoios humanos às pessoas com 
deficiência auditiva e visual, tais como tradutores e intérpretes de LIBRAS, ledores, guias-
intérpretes, ou tecnologias de informação e comunicação, tais como a transcrição eletrônica 
simultânea. 
 
Art. 60.  Os programas e as linhas de pesquisa a serem desenvolvidos com o apoio de 
organismos públicos de auxílio à pesquisa e de agências de financiamento deverão contemplar 
temas voltados para tecnologia da informação acessível para pessoas portadoras de deficiência. 
Parágrafo único.  Será estimulada a criação de linhas de crédito para a indústria que produza 
componentes e equipamentos relacionados à tecnologia da informação acessível para pessoas 
portadoras de deficiência. 
 

CAPÍTULO VII  -  DAS AJUDAS TÉCNICAS 
Art. 61.  Para os fins deste Decreto, consideram-se ajudas técnicas os produtos, instrumentos, 
equipamentos ou tecnologia adaptados ou especialmente projetados para melhorar a 
funcionalidade da pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, favorecendo a 
autonomia pessoal, total ou assistida. 
§ 1º - Os elementos ou equipamentos definidos como ajudas técnicas serão certificados pelos 
órgãos competentes, ouvidas as entidades representativas das pessoas portadoras de deficiência. 
§ 2º - Para os fins deste Decreto, os cães-guia e os cães-guia de acompanhamento são 
considerados ajudas técnicas. 
 
Art. 62.  Os programas e as linhas de pesquisa a serem desenvolvidos com o apoio de 
organismos públicos de auxílio à pesquisa e de agências de financiamento deverão contemplar 
temas voltados para ajudas técnicas, cura, tratamento e prevenção de deficiências ou que 
contribuam para impedir ou minimizar o seu agravamento. 
Parágrafo único.  Será estimulada a criação de linhas de crédito para a indústria que produza 
componentes e equipamentos de ajudas técnicas. 
 
Art. 63.  O desenvolvimento científico e tecnológico voltado para a produção de ajudas técnicas 
dar-se-á a partir da instituição de parcerias com universidades e centros de pesquisa para a 
produção nacional de componentes e equipamentos. 
Parágrafo único.  Os bancos oficiais, com base em estudos e pesquisas elaborados pelo Poder 
Público, serão estimulados a conceder financiamento às pessoas portadoras de deficiência para 
aquisição de ajudas técnicas. 
 
Art. 64.  Caberá ao Poder Executivo, com base em estudos e pesquisas, verificar a viabilidade de: 
I - redução ou isenção de tributos para a importação de equipamentos de ajudas técnicas que não 
sejam produzidos no País ou que não possuam similares nacionais; 
II - redução ou isenção do imposto sobre produtos industrializados incidente sobre as ajudas 
técnicas; e 
III - inclusão de todos os equipamentos de ajudas técnicas para pessoas portadoras de deficiência 
ou com mobilidade reduzida na categoria de equipamentos sujeitos a dedução de imposto de 
renda. 
Parágrafo único.  Na elaboração dos estudos e pesquisas a que se referem o caput, deve-se 
observar o disposto no art. 14 da Lei Complementar no 101, de 2000, sinalizando impacto 
orçamentário e financeiro da medida estudada. 
 
Art. 65. Caberá ao Poder Público viabilizar as seguintes diretrizes: 
I - reconhecimento da área de ajudas técnicas como área de conhecimento; 
II - promoção da inclusão de conteúdos temáticos referentes a ajudas técnicas na educação 
profissional, no ensino médio, na graduação e na pós-graduação; 
III - apoio e divulgação de trabalhos técnicos e científicos referentes a ajudas técnicas; 
IV - estabelecimento de parcerias com escolas e centros de educação profissional, centros de 
ensino universitários e de pesquisa, no sentido de incrementar a formação de profissionais na 
área de ajudas técnicas; e 
V - incentivo à formação e treinamento de ortesistas e protesistas. 
 
Art. 66.  A Secretaria Especial dos Direitos Humanos instituirá Comitê de Ajudas Técnicas, 
constituído por profissionais que atuam nesta área, e que será responsável por: 



I - estruturação das diretrizes da área de conhecimento; 
II - estabelecimento das competências desta área; 
III - realização de estudos no intuito de subsidiar a elaboração de normas a respeito de ajudas 
técnicas; 
IV - levantamento dos recursos humanos que atualmente trabalham com o tema; e 
V - detecção dos centros regionais de referência em ajudas técnicas, objetivando a formação de 
rede nacional integrada. 
§ 1o  O Comitê de Ajudas Técnicas será supervisionado pela CORDE e participará do Programa 
Nacional de Acessibilidade, com vistas a garantir o disposto no art. 62. 
§ 2o  Os serviços a serem prestados pelos membros do Comitê de Ajudas Técnicas são 
considerados relevantes e não serão remunerados. 
 

CAPÍTULO VIII  -  DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSIBILIDADE 
Art. 67.  O Programa Nacional de Acessibilidade, sob a coordenação da Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos, por intermédio da CORDE, integrará os planos plurianuais, as diretrizes 
orçamentárias e os orçamentos anuais. 
 

Art. 68.  A Secretaria Especial dos Direitos Humanos, na condição de coordenadora do Programa 
Nacional de Acessibilidade, desenvolverá, dentre outras, as seguintes ações: 
I - apoio e promoção de capacitação e especialização de recursos humanos em acessibilidade e 
ajudas técnicas; 
II - acompanhamento e aperfeiçoamento da legislação sobre acessibilidade; 
III - edição, publicação e distribuição de títulos referentes à temática da acessibilidade; 
IV - cooperação com Estados, Distrito Federal e Municípios para a elaboração de estudos e 
diagnósticos sobre a situação da acessibilidade arquitetônica, urbanística, de transporte, 
comunicação e informação; 
V - apoio e realização de campanhas informativas e educativas sobre acessibilidade; 
VI - promoção de concursos nacionais sobre a temática da acessibilidade; e 
VII - estudos e proposição da criação e normatização do Selo Nacional de Acessibilidade. 
 

CAPÍTULO IX  -  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 69.  Os programas nacionais de desenvolvimento urbano, os projetos de revitalização, 
recuperação ou reabilitação urbana incluirão ações destinadas à eliminação de barreiras 
arquitetônicas e urbanísticas, nos transportes e na comunicação e informação devidamente 
adequadas às exigências deste Decreto. 
 

Art. 70.  O art. 4o do Decreto no 3.298, de 20 de dezembro de 1999, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 
"Art. 4o  ....................................................................... 
I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, 
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 
hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros 
com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não 
produzam dificuldades para o desempenho de funções; 
II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, 
aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; 
III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor 
olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 
no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do 
campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de 
quaisquer das condições anteriores; 
IV - ....................................................................... 
....................................................................... 
d) utilização dos recursos da comunidade; 
......................................................................"(NR) 
 

Art. 71.  Ficam revogados os arts. 50 a 54 do Decreto no 3.298, de 20 de dezembro de 1999. 
 

Art. 72. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
 

Brasília, 2 de dezembro de 2004; 183o da Independência e 116o da República. 
 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
= = = = = = =      Finm     = = = = = = = = = 



 

 

Plano de Ação para o Enfrentamento da 
Violência Contra a Pessoa Idosa 

 
R E S U M O 

 
Brasil - 2005 
Subsecretaria de Direitos Humanos. 
(Por questão de espaço, este resumo não contém o "Diagnóstico Situacional", que 
também é de fundamental importância) 
 
Apresentação 
 

O Plano de Ação para o Enfrentamento da Violência Contra a Pessoa Idosa é resultado 
do esforço conjunto do governo federal, Conselho Nacional dos Direitos dos Idosos 
(CNDI) e dos movimentos sociais. Pretende estabelecer as estratégias sistêmicas de 
ação, revelando, assim, sua importância, tendo em vista o resultado do planejamento, 
organização, coordenação, controle, acompanhamento e avaliação de todas as etapas da 
execução das ações de prevenção e enfrentamento da violência contra a pessoa idosa.  
 
O plano constitui-se como um instrumento que reforça os objetivos de implementar a 
Política de Promoção e Defesa dos Direitos aos segmentos da população idosa do Brasil, 



dentro de um enfoque do respeito, de tolerância e da convivência intergeracional. Busca-
se, assim, instituir e efetivar, em todos os níveis, mecanismos e instrumentos 
institucionais que viabilize o entendimento, o conhecimento e o cumprimento de política 
de garantia dos direitos.  
 

No cumprimento do papel que lhe cabe como gestor federal da Política Nacional dos 
Direitos Humanos, a Subsecretaria de Direitos Humanos (SDH/SG/PR) está empenhada 
em apoiar mudanças capazes de promover o efetivo respeito dos direitos fundamentais 
por meio de ações conjuntas do governo e da sociedade.  
 

Este plano comprova a eficácia de uma profícua parceria entre governo e sociedade, 
porquanto expõe um diagnóstico e aponta com simplicidade o que deve ser efetivado 
como estratégia de prevenção e enfrentamento à violência contra a pessoa idosa, 
devendo ser destacada a necessidade de construção de uma rede de proteção a esse 
segmento  
populacional.  
 

Mário Mamede  
Secretário Especial dos Direitos Humanos 
 
 
Enfrentamento da Violência Contra a Pessoa Idosa: 
Questão de Direitos Humanos  
 

Passados 20 anos da realização da I Assembléia Mundial do Envelhecimento, a 
Organização das Nações Unidas (ONU) realizou, de 08 a 12 de abril de 2002, em Madri, a 
II Assembléia Mundial do Envelhecimento, na qual foi aprovado o Plano Internacional 
sobre o Envelhecimento 2002. Tanto no primeiro como no segundo evento foi destacada 
como prioritária a aplicação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, assim como 
a necessidade de inclusão do idoso na vida social, cultural, econômica e política das 
sociedades.  
 

Políticas de inclusão para as pessoas idosas torna-se urgente não somente no Brasil, 
como também nos demais países do mundo, ante o acelerado processo de 
envelhecimento da população, bem como diante de um cada vez maior índice de 
expectativa de vida em um mundo perplexo diante dos desafios do processo de 
globalização.  
 

No Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do ano 
de 2003, há, hoje, aproximadamente, 16,4 milhões de idosos, definidos como população 
de 60 anos e mais de idade. Esse número de idosos já corresponde a mais de ,6% da 
população brasileira.  
 

Esse dado é altamente relevante porquanto a mudança na distribuição etária de um país 
altera o perfil das políticas sociais, exigindo estratégias e implementação de benefícios, 
serviços, programas e projetos relacionados à promoção dos direitos humanos dos 
idosos, notadamente quando se tem em vista que significativa parcela desse segmento 
encontra-se em situação de abandono ou sendo vítima de maus-tratos praticados na 
maioria das vezes pelos seus próprios familiares. As vítimas preferenciais são as 
mulheres idosas em razão da histórica marginalização a qual este gênero está submetido.  
 

Quando vítimas de maus-tratos praticados pelos familiares, os idosos, e mais 
especialmente as idosas, em virtude de sua fragilidade física e emocional, temem 
denunciar os seus agressores por medo de sofrer represálias e também em virtude de, 
muitas vezes, alimentarem sentimento de afeto em relação aos seus algozes.  
 

Diante desse quadro, a ausência de políticas sociais direcionadas aos idosos em situação 
de risco traduz-se na própria negação dos direitos fundamentais da pessoa humana, os 
quais a República Federativa do Brasil possui obrigação constitucional e moral de 
proteção, tanto mais quando se tem em vista os tratados internacionais dos quais é 
signatária.  
 



Para evitar que as várias formas de violência contra as pessoas idosas seja banalizada na 
sociedade, torna-se essencial desencadear um processo sólido de informações sobre os 
direitos desse segmento, bem como o desenvolvimento de ações simples e consistentes, 
comprometendo, dessa forma, efetivamente, as comunidades e o Estado a prevenirem e 
enfrentarem todo e qualquer tipo de violência praticada contra as pessoas de idade 
avançada.  
 

Para que esse processo de informação e de ações dissemine-se pela sociedade, torna-se 
necessário explicar às comunidades e os agentes públicos o papel das instituições que 
possuem a responsabilidade de proteger as pessoas idosas e estimular as autoridades 
responsáveis por essas instituições a agir adequadamente, de maneira que os cidadãos 
não tenham medo de denunciar qualquer situação de violência ou maus-tratos praticados 
contra o idoso.  
 

Objetivo do Plano  
Promover ações que levem ao cumprimento do Estatuto do Idoso (Lei nº. 10.741, de 1o 
de outubro de 2003), que tratem do enfrentamento da exclusão social e de todas as 
formas de violência contra esse grupo social.  
 

Período  
O plano está concebido para ser executado em dois anos (2006 e 2007), durante os quais 
seu monitoramento deverá permitir correção de rumos e sua ampliação por um período 
subseqüente.  
 

Definição de Conceitos  
Por pessoa idosa entende-se o indivíduo com 60 anos ou mais, seguindo-se parâmetros 
demográficos nacionais e internacionais.  
 

O fenômeno do envelhecimento no Brasil encontra-se em processo de expansão. A 
esperança de vida ao nascer mais que dobrou do início do século XX, quando era de 33 
anos de idade, para o início do século XXI, quando já passa dos 72 anos. De 1 1 a 2000, 
a população brasileira com mais de 60 anos aumentou duas vezes e meia (35%) a mais 
do que a população mais jovem, que cresceu 14%.  
 

A Síntese dos Indicadores Sociais do IBGE (2003) assinala que havia 16.022.231 
pessoas com 60 anos ou mais no país em 2002, representando ,3% do total dos 
habitantes. A cada ano, mais de 600 mil pessoas ingressam nesse grupo etário, o que 
evidencia o dinamismo do envelhecimento no país.  
 

No ano 2020 espera-se que o número de pessoas acima de 60 anos atinja 25 milhões e 
represente 11,4% do total dos brasileiros.  
 

“O fenômeno do envelhecimento no Brasil veio para ficar, configurando, ao mesmo tempo, 
uma conquista da qualidade de vida no país e um desafio que precisa ser enfrentado 
pelas famílias, pela sociedade e pelo Estado.”  
 

O objeto de atenção deste plano é o enfrentamento do “processo de exclusão social e o 
fenômeno de violência social,” termos que neste documento serão usados como 
“processos de não reconhecimento do idoso como sujeito de direitos” e “as diferentes 
formas físicas, psicológicas, simbólicas e institucionais de uso de coerção, da força e da 
produção de danos contra a pessoa idosa”.  
 

Violência, maus-tratos, abusos contra os idosos são noções que dizem respeito a 
processos e a relações sociais interpessoais, de grupos, de classes, de gênero, ou ainda 
institucionais, que causem danos físicos, mentais e morais à pessoa. Segundo a Rede 
Internacional para a Prevenção dos Maus-Tratos contra o Idoso: “O mau-trato ao idoso é 
um ato (único ou repetido) ou omissão que lhe cause dano ou aflição e que se produz em 
qualquer relação na qual exista expectativa de confiança”.  
 

A partir da literatura nacional e internacional sabe-se que a violência contra a população 
idosa é problema universal. Estudos de diferentes culturas e de cunho comparativo entre 
países têm demonstrado que indivíduos de todos os status socioeconômicos, etnias e 



religiões são vulneráveis aos maus-tratos, que ocorrem de várias formas: física, sexual, 
emocional e financeira. Freqüentemente, uma pessoa de idade sofre, ao mesmo tempo, 
vários tipos de maus-tratos evidenciados por estudos analíticos de arquivos de 
emergências hospitalares e de institutos médico-legais.  
 

Assim como em muitos países do mundo, no caso brasileiro, as violências contra a 
geração idosa manifestam-se em maneiras de tratá-la e representá-la, cujo sentido pode-
se resumir nos termos descartável e peso social. Esses estigmas e formas de 
discriminação têm vários focos de produção e de reprodução: (a) sua expressão 
estrutural, que ocorre pela desigualdade social, naturalizada nas manifestações de 
pobreza, de miséria e de discriminação; (b) sua expressão interpessoal, que se manifesta 
nas formas de comunicação e de interação cotidiana; e (c) suas expressões institucionais, 
evidenciadas na aplicação ou omissão na gestão das políticas sociais pelo Estado e pelas 
instituições de assistência, reproduzindo relações assimétricas de poder, de domínio, de 
menosprezo e de discriminação e de negligências.  
 

Se, de um lado, existe a pessoa idosa em situação de risco sujeita a várias formas de 
violência, por outro lado, pode existir, também, pessoa idosa agindo de forma violenta em 
relação ao seu contexto social. No entanto, a fragilidade própria da idade e do lugar social 
que ocupam, torna-os, sobretudo, muito mais vítimas que agressores.  
 

Nacional e internacionalmente há algumas categorias e tipologias padronizadas para 
designar as formas mais freqüentes de violências praticadas contra a população idosa:  
 

Abuso físico, maus-tratos físicos ou violência física - dizem respeito ao uso da 
força física para compelir os idosos a fazerem o que não desejam, para feri-los, provocar-
lhes dor, incapacidade ou morte.  
 

Abuso psicológico, violência psicológica ou maus-tratos psicológicos - 
correspondem a agressões verbais ou gestuais com o objetivo de aterrorizar os idosos, 
humilhá-los, restringir sua liberdade ou isolá-los do convívio social.  
 

Abuso sexual, violência sexual - referem-se ao ato ou ao jogo sexual de caráter 
homo ou hetero-relacional, utilizando pessoas idosas. Esses agravos visam a obter 
excitação, relação sexual ou práticas eróticas por meio de aliciamento, violência física ou 
ameaças.  
 

Abandono - é uma forma de violência que se manifesta pela ausência ou deserção dos 
responsáveis governamentais, institucionais ou familiares de prestarem socorro a uma 
pessoa idosa que necessite de proteção.  
 

Negligência - refere-se à recusa ou à omissão de cuidados devidos e necessários aos 
idosos, por parte dos responsáveis familiares ou institucionais. A negligência é uma das 
formas de violência contra os idosos mais presente no país. Ela se manifesta, 
freqüentemente, associada a outros abusos que geram lesões e traumas físicos, 
emocionais e sociais, em particular, para as que se encontram em situação de múltipla 
dependência ou incapacidade.  
 

Abuso financeiro e econômico - consiste na exploração imprópria ou ilegal dos 
idosos ou ao uso não consentido por eles de seus recursos financeiros e patrimoniais. 
Esse tipo de violência ocorre, sobretudo, no âmbito familiar.  
 

Autonegligência - diz respeito à conduta da pessoa idosa que ameaça sua própria 
saúde ou segurança, pela recusa de prover cuidados necessários a si mesma. 
 
 

Diretrizes de Ação  
Este plano assinala algumas diretrizes fundamentais para a implementação das ações 
propostas:  
 



1 - O foco central da atuação deve ser a plena aplicação do Estatuto do Idoso em que a 
legislação consagra o reconhecimento dos seus direitos e do seu lugar muito especial 
desses cidadãos na sociedade brasileira.  
 

2 - O princípio básico de todas as ações do plano deve ser a garantia da presença e do 
protagonismo do idoso como proponente, participante, monitorador e avaliador das 
diversas instâncias.  
 

3 - As ações do plano devem ser realizadas dentro de um processo de descentralização e 
pacto federativo e de intersetorialidade;  
 

4 - O plano de ação deve ser acompanhado e avaliado desde o início de sua implantação, 
para que o seu monitoramento garanta a factibilidade das propostas, correção de rumos e 
sua continuidade.  
 
 

Propostas de Ação  
Este plano de ação adota algumas prioridades e é datado para dois anos, etapa durante a 
qual o seu monitoramento indicará os passos subseqüentes a serem trilhados. As 
prioridades de ação estão descritas por quatro categorias de espaço socioambiental e 
cultural: 1. Espaço cultural coletivo; 2. Espaço público; 3. Espaço familiar  e    4. 
Espaço institucional.  
 
 

1.- Espaço Cultural Coletivo  
 
O Estatuto do Idoso, que prevê um país generoso com os seus velhos, tem problemas 
com a prática. Elas são de várias ordens. A primeira e essencial é a consciência de que o 
envelhecimento é um fenômeno que veio para ficar e que, nos próximos 50 anos, tenderá 
a se acelerar no Brasil. Portanto, é preciso considerar a importância da contribuição do 
idoso em todas as esferas públicas e privadas, assim como políticas específicas voltadas 
a seu bem-estar, qualidade de vida, proteção e cuidados. 
 

Essa consciência precisa crescer em toda a sociedade, modificando hábitos, usos e 
costumes, remetendo a mudanças culturais que necessitam da intervenção política e 
gerencial do Estado, da sociedade e dos próprios idosos para que se acelerem.  
 
 

Ações Estratégicas  
• Mobilização da mídia em âmbito nacional, estadual e local, tendo como tema o 
envelhecimento e o Estatuto do Idoso;  
• Estabelecimento de parceria com a mídia para divulgação das políticas, planos de ação, 
seminários e outras iniciativas voltadas à garantia dos direitos dos idosos;  
• Realização de fóruns em todas as Unidades da Federação para a discussão da temática 
“envelhecimento e família”.  
Responsáve is:  SEDH/PR,  MDS,  MEC,  MCT.   
 
 

2. - Espaço Público  
 

Os idosos, como toda a população brasileira, têm direito de ir e vir no espaço público. No 
entanto, a maioria de nossas cidades e áreas rurais não lhes oferece segurança para sair 
de casa, passear e se divertir. Três problemas são cruciais: o estado depredado das 
calçadas  
ou a sua inexistência, a falta de acesso a transporte ou o tratamento discriminatório por 
parte de motoristas e cobradores e a organização do trânsito. 
 

No trânsito, os idosos passam por uma combinação de desvantagens: dificuldades de 
movimentos, próprias da idade somam-se à falta de respeito e mesmo a violências 
impingidas por motoristas e à negligência do poder público. Quando usam transportes 
públicos, os idosos queixam-se das longas esperas nos pontos de ônibus e aos arranques 
desferidos por motoristas que não os esperam acomodarem-se em assentos. 
 



As pessoas mais velhas ressentem-se também da forma como são tratadas nas 
travessias e nos transportes públicos, tornando o privilégio da “gratuidade do passe”, a 
que têm direito por lei, em humilhação e discriminação. 
 

Sendo os acidentes e violências no trânsito a primeira causa externa específica de morte 
nesse grupo etário, é preciso ter em conta a alta relevância de preparar melhor os 
dispositivos e sinais nas ruas e nas travessias nas cidades. É de extrema importância, 
promover campanhas educativas, colocar conteúdos sobre os direitos dos idosos nas 
escolas de formação de motoristas, mobilizar os empresários do setor e punir os 
agressores, institucionais e individuais que os desrespeitam e os penalizam nos 
transportes públicos.  
 

Ações Estratégicas  
• Campanhas de mobilização nacional sobre a situação específica dos idosos, com foco 
nos motoristas de veículos de concessão pública e os privados;  
• Articulação entre a SEDH e o Ministério das Cidades, visando ações concretas de 
melhoria do espaço público e de formação dos agentes sociais, tendo em vista a 
qualidade de vida dos idosos;  
• Recuperação e construção de espaços públicos acessíveis, que levem em conta as 
especificidades dos idosos, notadamente, de calçadas, por meio de estímulos e 
orientações aos municípios brasileiros;  
• Orientação para que os municípios possam adequar os sinais e os espaços de travessia, 
visando à segurança de todos, mas, sobretudo, dos idosos;  
• Introdução da temática do uso do espaço público por idosos nos cursos de treinamento 
e formação de motoristas;  
• Articulação com empresas de transporte público, visando ao treinamento e à fiscalização 
de motoristas e cobradores em relação aos direitos, ao respeito e à proteção da 
população idosa em seus veículos;  
• Articulação com o Denatran, Detrans e Ministério Público para garantir sinalização 
adequada nas vias públicas.  
Responsáve is:  SEDH/PR,  MC ,  Denatran,  MCT,  MEC.   
 

3. Espaço Familiar  
 

Mais de 5% dos idosos residem com as famílias ou em suas próprias casas. Pelo fato de 
a família ser, no Brasil, o locus privilegiado de moradia e de cuidado dos idosos de todas 
as classes sociais, é preciso investir muito na sua competência para abrigálos com 
respeito e dignidade. Embora possa parecer obvio à primeira vista, essa não é uma tarefa 
natural. Prova das dificuldades é o fato de que é nesse espaço que ocorre a maioria das 
violências físicas, psicológicas, econômicas e sexuais. 
 

O espaço familiar, portanto, merece ser foco de atenção em múltiplos sentidos: em termos 
de mudança cultural na forma de conceber a relação com a pessoa idosa; na preparação 
da casa para maior segurança; na formação de cuidadores familiares para os idosos 
dependentes; na proteção do Estado para as famílias que não têm condições de cuidar 
dos seus velhos.  
 

Ações Estratégicas  
• Fazer parcerias com a mídia (escrita, falada e televisionada) para colocar as questões 
do envelhecimento e o impacto desse processo nas famílias;  
• Promoção de fóruns de discussão para famílias sobre a situação e a condição dos 
idosos em todas as capitais do país;  
• A partir de fóruns estaduais, iniciar um processo de interiorização da discussão do 
envelhecimento e a família para, pelo menos, 10% dos municípios;  
• Promoção de cursos para familiares cuidadores de idosos;  
• Capacitação das equipes de Saúde da Família e dos agentes de saúde para correta 
orientação, apoio e atendimento das necessidades familiares decorrentes do 
envelhecimento;  
• Adequação das moradias aos idosos, especialmente pela disponibilização de 
empréstimos subsidiados para a realização dessas adaptações;  



• Articulação com empresas de material de construção para que promovam a 
acessibilidade de material e campanhas da casa segura para idosos.  
Responsáve is:  SEDH/PR,  MS,  MC,  MDS,  MCT.   
 
 
4. - Espaço Institucional  
 
A questão institucional aqui abrange os serviços de saúde, de assistência social e 
previdência, de educação, de ciência e tecnologia e de atendimento de longa duração. No 
caso dos primeiros, é urgente a necessidade de adequação cultural, de formação e de 
equiparação dos espaços para servirem adequadamente os idosos. 
 
É necessária uma revolução na maneira tradicional e impessoal de tratá-los. Exemplos 
múltiplos de insensibilidade e de desrespeito, como já foi dito, vêm sendo notificados aos 
órgãos que recebem denúncias, evidenciando-se que os serviços públicos de saúde 
(junto com os planos de saúde) e de previdência são os que provocam maiores 
sofrimentos aos idosos, pela forma com que os atendem ou negligenciam atenção. 
 

Mas as áreas de educação e de ciência e tecnologia também precisam ser acionadas e 
se engajarem, para produzir informações e formação adequadas ao novo perfil 
demográfico do país, atendendo ao diagnóstico da situação atual de pouco conhecimento 
específico e de falta de preparação dos profissionais. No caso das instituições de longa 
permanência, são necessários investimentos em fóruns de debate e grupos de trabalho, 
visando a um real diagnóstico e a propostas de reformulação em prol dos idosos.  
 

Ações Estratégicas  
• Implantação do Disque Direitos Humanos Nacional; 
• Estimular pelo menos 50% dos Estados e 10% dos municípios a organizar um fluxo 
efetivo de encaminhamento e solução das queixas dos idosos sobre abusos, maus-tratos, 
violências e negligências; 
• Criar mecanismos de eliminação das filas para idosos nos bancos e no INSS; 
• Integração da população idosa no Projeto de Mobilização do Registro Civil de 
Nascimento; 
• Criação e fortalecimento da rede de serviços de apoio às famílias que possuem idosos 
em seus lares (centro de convivência, centro de cuidados diurno, oficina abrigada de 
trabalho, atendimento domiciliar – art. 4º do decreto 1.948/96); 
• Capacitação de 20 mil cuidadores de idosos, utilizando-se, inclusive, a rede de agentes 
de saúde; 
• Capacitação de gestores e dirigentes de instituições de atendimento ao idoso;  
• Capacitação de todos os integrantes dos conselhos estaduais e municipais instalados e 
em funcionamento; 
• Estimulo à instalação de conselhos de idosos em todos os Estados e, em pelo menos, 
20% dos municípios brasileiros; 
• Inclusão de conteúdo sobre direito dos idosos nas grades de disciplinas do ensino 
fundamental; 
• Estabelecimento de convênio de cooperação técnica com o MEC para garantir a 
alfabetização dos idosos em estados e municípios; 
• Realização de um congresso nacional sobre instituições de longa permanência; 
• Aprovação da Política Nacional sobre Instituições de Longa Permanência; 
• Aprovação da Resolução da Anvisa para credenciamento e fiscalização das instituições 
de longa permanência; 
• Estabelecer, no âmbito dos ministérios que integram o CNDI, um edital que priorize 
ações estratégicas sobre (a) a situação das famílias que possuem idosos em seus lares; 
(b) abusos e negligências em instituições de longa permanência; (c) pesquisa e 
desenvolvimento de tecnologias assistivas para inclusão social; (d) o acompanhamento e 
monitoramento deste Plano de Ação; e (e) avaliação de experiências bem-sucedidas no 
estabelecimento de fluxos para encaminhamento e solução de negligências e violências 
contra idosos.  
Responsáve is:  SEDH/PR,  MPS,  MEC,  MCT.   
 



Embora não atinja todos os problemas diagnosticados, este plano pretende 
ser um efetivo instrumento de ação, provocando, em dois anos, mudanças 
substanciais em pontos nevrálgicos para o enfrentamento da violência contra 
os idosos, oferecendo a essa faixa da população uma resposta progressiva a 
suas necessidades e demandas. 
 

Para isso, conta, primeiro com atores sociais do próprio grupo etário e com o 
engajamento da sociedade que, ao promover o respeito à sabedoria e à 
experiência dos velhos, estará ampliando seu patrimônio cultural, 
democrático e ético. 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

I CONFERÊNCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 
23 a 26 de Maio de 2006 - Brasília 

CONSTRUINDO A REDE NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DA 
PESSOA IDOSA – RENADI 

 
DELIBERAÇÕES FINAIS, conforme Eixos Temáticos (íntegra do documento) 

 
Preâmbulo 
Os representantes da Sociedade Civil e do Estado, em suas três esferas, eleitos 
democraticamente em Conferências Municipais, Regionais e Estaduais, reunidos, em Brasília, no 
período de 23 a 26 de Maio de 2006, para a realização da I Conferência Nacional dos Direitos da 
Pessoa Idosa, 
 
Considerando que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e promulgada por força 
da Resolução 217, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, subscrita pelo Brasil, em 
10.12.1948, prevê, como essencial, a proteção estatal aos Direitos Humanos; 
Considerando a ratificação pelo Brasil do Pacto de Direitos Civis e Políticos e do Pacto de Direitos 
Sociais, Econômicos e Culturais; 
Considerando as recomendações das duas Assembleias Mundiais sobre o Envelhecimento; 
Considerando ser a dignidade da pessoa humana um dos fundamentos da República Federativa 
do Brasil; 
Considerando ser um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil promover o 
bem de todos, sem preconceitos de origem social, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras 
formas de discriminação; 
Considerando que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade; 
Considerando a Lei 8842/94, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, tendo por objetivo 
assegurar os direitos sociais, criando condições para promover sua autonomia e participação 
efetiva na comunidade; 
Considerando o Decreto 1948/96, que regulamenta a Lei 8842/94; 
Considerando a Lei 10.741/2003, que instituiu o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos 
assegurados às pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos; 
Considerando que a população idosa do Brasil está estimada, hoje, em 17.500.000 habitantes, 
aproximadamente, representando 10,4% da população brasileira; 
Considerando o acelerado processo de envelhecimento populacional no Brasil, gerando o 
surgimento de inúmeras e novas demandas, a exigir a construção de um novo sistema de 
seguridade econômico-social; 
Considerando que o idoso no Brasil ainda é alvo de muitos preconceitos, sendo-lhes negados, 
corriqueiramente, os mais básicos direitos; 
Considerando a necessidade de se criar uma rede nacional de proteção e defesa da pessoa 
idosa; 
 
Aprovaram as seguintes deliberações: 
 
EIXO 1 – AÇÕES PARA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 



1. Realizar, na zona urbana e rural, diagnósticos das necessidades do idoso, do seu perfil 
socioeconômico e da rede de serviços existente, mediante convênio com Centros de pesquisas 
públicos e privados. 
2. Comprometer os governos municipais, estaduais e federal na realização de campanhas de 
divulgação e esclarecimento sobre a legislação, as políticas, os serviços, os diagnósticos sociais e 
os instrumentos de defesa dos direitos da pessoa idosa, por meio de veículos de comunicação de 
massa. 
3. Elaborar, por intermédio dos Órgãos Gestores e aprovação dos Conselhos, Planos de Atenção 
à pessoa idosa em todas as esferas de governo, com base no Estatuto e na Política Nacional do 
Idoso, bem como em diagnósticos socioeconômicos. 
4. Criar, em todo território nacional, Ouvidorias, Defensorias Públicas e Promotorias de Justiça, 
bem como Delegacias, Juizados e Varas especializadas na proteção e defesa dos direitos da 
pessoa idosa, que deverão funcionar em Centro Integrado e contarem com canais diretos de 
comunicação com os Conselhos. 
5. Criar medidas punitivas do descumprimento da legislação que prevê a prioridade da pessoa 
idosa na tramitação de processos e diligências judiciais e no acesso e usufruto de bens e serviços 
públicos e privados. 
6. Exigir da rede bancária melhor atendimento e segurança ao idoso no interior de seus 
estabelecimentos e em todas as seções e departamentos de suas agências, não ficando a 
prioridade de atenção restrita aos caixas, cumprindo-se, inclusive, o contrato da FEBRABAN com 
o INSS. 
7. Fomentar a criação de associações de idosos visando à organização de Federações e 
posteriormente da Confederação da pessoa idosa. 
8. Implantar, manter e divulgar serviço de telefonia, como o “Disque idoso”, para informar e 
orientar sobre direitos e serviços, bem como receber denúncias. 
9. Criar um símbolo padrão para identificação de espaços públicos reservados ao idoso, que não 
estimule o preconceito. 
10. Propor às Corregedorias de Justiça que façam o controle das Varas do Idoso, providenciando 
infraestrutura com recursos humanos capacitados para o atendimento de demandas especificas, 
com vistas ao cumprimento dos direitos assegurados no Estatuto do Idoso. 
11. Coibir a veiculação na mídia de matérias que estigmatizem a pessoa idosa. 
12. Criar Catálogo Informativo sobre a rede de atendimento da pessoa idosa. 
13. Incentivar órgãos governamentais a ampliar o orçamento da política do idoso, com o objetivo 
de implementar a RENADI e criar meios que garantam o seu funcionamento efetivo, conforme 
Parágrafo único do art. 8º da Política Nacional do Idoso e art. 3º, Parágrafo único, inciso III do 
Estatuto do Idoso. 
14. Realizar capacitação permanente e contínua de conselheiros, dirigentes e funcionários 
públicos e privados, cuidadores, idosos, familiares e grupos de auto-ajuda para o atendimento 
humanizado da pessoa idosa, abordando temas como direitos sociais e políticos e considerando 
as dimensões de gênero, sexualidade, envelhecimento, prevenção da DST/AIDS, valendo-se de 
parcerias entre Estado e sociedade civil (Universidades públicas e privadas e outros órgãos 
governamentais e não governamentais). 
15. Criar programa nacional de educação permanente e continuada para capacitar recursos 
humanos que atuam no SUS, SUAS e sistemas afins, e todos os profissionais que lidam com a 
pessoa idosa, com ênfase nos cursos de gerontologia e de cuidadores, bem como implementar 
nos projetos pedagógicos das escolas de ensino fundamental e médio a disciplina “Cidadania”, 
com foco na pessoa idosa. 
16. Implementar a legislação que trata da adequação dos dispositivos de trânsito - 
temporização/sonorização, sinalização/adaptação de vias e edificações públicas - ao acesso 
seguro das pessoas idosas. 
17. Capacitar e sensibilizar o setor de transporte coletivo, incluindo autoescolas, sobre os direitos 
da pessoa idosa, com a participação e envolvimento da administração das empresas de ônibus, 
motoristas, cobradores e demais funcionários. 
18. Construir nos pontos de ônibus intermunicipais, e em outros terminais de transporte coletivo, 
abrigos com assentos e proteção contra intempéries. 
19. Adequar o acesso do idoso a prédios públicos e áreas urbanas, por meio de construção de 
calçadas e rampas antiderrapantes, corrimãos e instalação de mobiliário de acordo com as 
normas técnicas da ABNT. 
20. Sugerir ao Congresso Nacional mudança no Estatuto do Idoso, a fim de que seja alterada, de 
03 para 10%, a reserva de unidades habitacionais para a pessoa idosa, nos programas 
habitacionais públicos ou subsidiados com recursos governamentais. 
21. Garantir política mais justa de juros referentes ao financiamento da habitação para a pessoa 
idosa. 
22. Criar selo de acessibilidade da pessoa idosa para estimular a construção de moradias 
acessíveis e a valorização futura do imóvel. 



23. Estimular, na construção de moradias, o cumprimento de todas as normas de acessibilidade 
existentes. 
24. Divulgar, nas três esferas de governo, e conscientizar a população (mediante cursos, 
campanhas, concursos, dentre outros), sobre a importância da aplicação de medidas de 
acessibilidade da pessoa idosa aos espaços coletivos. 
25. Cobrar a participação do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA, e de 
entidades afins, na discussão da acessibilidade da pessoa idosa. 
26. Criar políticas e projetos de construção de moradias para pessoas idosas de baixa renda, com 
ou sem vínculo familiar. 
27. Reduzir de 65 para 60 anos a idade do idoso para usufruto de qualquer benefício 
previdenciário e/ou assistencial, incluindo o direito de gratuidade dos ônibus municipais, 
intermunicipais e interestaduais. 
28. Cumprir o disposto no art. 39 e respectivos parágrafos do Estatuto do Idoso, que estabelece 
que qualquer documento pessoal comprobatório da idade da pessoa idosa seja aceito para fins de 
acesso gratuito ao transporte coletivo, à cultura e ao lazer, sem qualquer exigência burocrática 
adicional. 
29. Isentar idosos agricultores de baixa renda, assim como integrantes das demais categorias 
profissionais, da taxa de anuidade cobrada pelos sindicatos rurais, a partir dos 60 anos de idade. 
30. Sensibilizar as associações da sociedade civil para valorizar a pessoa idosa nos seus 
Estatutos, oportunizando-lhe a participação nos seus diferentes espaços. 
31. Cadastrar e sistematizar a rede de proteção à pessoa idosa, estabelecendo fluxos de 
procedimentos e padronização de nomenclatura dos serviços, programas e projetos, por meio dos 
Conselhos Nacional, Estaduais, do Distrito Federal e Municipais do Idoso. 
 
32. Incentivar o intercâmbio intermunicipal de grupos de idosos, propiciando-lhes troca de 
experiências e estímulo à criação de hábitos de vida saudável. 
33. Garantir a intersetor alidade e a interdisciplinaridade na execução dos programas, projetos e 
ações voltados para a pessoa idosa, incluindo a parceria com a sociedade civil. 
34. Sensibilizar as organizações sindicais e de categorias profissionais para que, em seus 
movimentos reivindicatórios e/ou grevistas, resguardem o direito ao atendimento do idoso. 
35. Normatizar o funcionamento das ILPIs, adequando as instalações físicas e recursos humanos, 
à luz da RDC 283/2005 da ANVISA, observando-se as realidades regionais. 
36. Implantar efetivamente as Defensorias Públicas nos Estados e na União, com vistas a 
viabilizar a criação de Defensorias especializadas na proteção e defesa da pessoa idosa. 
37. Exigir que o INSS exponha nas suas dependências, em local acessível e com letras 
ampliadas, a relação das instituições bancárias com as quais mantém convênio, bem como as 
respectivas taxas de juros dos empréstimos consignados em folha. 
38. Criar, em todos os Municípios do país, Conselhos do Idoso, sob a fiscalização do Ministério 
Público. 
39. Incluir nas Diretrizes Curriculares Nacionais, expedidas pelo MEC, a obrigatoriedade de 
inclusão de conteúdo sobre o processo de envelhecimento nos currículos básicos de todos os 
níveis de ensino. 
40. Comprometer o poder público e a sociedade civil na fiscalização dos serviços prestados aos 
idosos pelas empresas concessionárias e/ou permissionárias de transporte público coletivo, 
garantindo, por meio de documento de identificação com tarja eletrônica, o acesso e utilização de 
ônibus. 
41. Aumentar, de 05 para 10 salários mínimos, o teto da isenção do Imposto de Renda de Pessoa 
Física para os idosos, a partir dos 60 anos de idade. 
42. Sugerir à instância competente modificações dos critérios de financiamento de habitação, 
especialmente no que diz respeito ao teto de faixa etária, de modo que fiquem mais flexíveis e 
compatíveis com as necessidades socioeconômicas das pessoas idosas. 
43. Implantar, em âmbito nacional, o Projeto “Locação Social”, para beneficiar as pessoas idosas 
de baixa renda, garantir a locação do imóvel com contribuição de 20% da renda do idoso e 
assegurar o acesso à moradia digna e a intersetorialidade das ações das diversas Secretarias 
envolvidas no referido Projeto. 
44. Elevar a renda familiar per capita para concessão de BPC para 1/2 (meio) salário mínimo. 
45. Comprometer os órgãos gestores da Política Nacional do Idoso, nas três esferas de Governo, 
a apresentar, periodicamente, ao respectivo Conselho, relatório de cumprimento dos 
compromissos assumidos na Política Nacional do Idoso. 
46. Garantir que todas as propostas acima aprovadas devem beneficiar indistintamente todas as 
pessoas idosas, sem quaisquer discriminações de gênero, raça, sexo, cor, credo religioso, 
deficiência, localização geográfica, nível educacional e situação econômica. 
 
EIXO 2 – VIOLENCIA CONTRA IDOSOS 



1. Promover amplas e contínuas campanhas educativas sobre a violência contra a pessoa idosa, 
em todas as esferas de governo, incluindo a questão da segregação, infantilização e 
estigmatização. 
2. Estabelecer, nos Estados e Municípios, mecanismos de proteção e assistência jurídica e 
psicossocial às pessoas idosas vítimas de abusos, maus tratos e negligências. 
3. Implantar e/ou ampliar, nos Municípios, residências temporárias com financiamento público, 
para acolher idosos vitimas de violência familiar quando se esgotarem todas as tentativas de sua 
permanência na família. 
4. Criar e/ou ampliar, nas três esferas de governo, com ampla divulgação nos meios de 
comunicação de massa, Ouvidoria para recebimento de denuncia de violência contra a pessoa 
idosa, por meio de telefone, internet e plantões permanentes, inclusive na modalidade de serviço 
24 horas. 
5. Viabilizar a articulação dos órgãos responsáveis para aprimorar a qualidade dos serviços e 
garantir segurança e respaldo legal aos profissionais que atuam no campo do enfrentamento das 
violências contra a pessoa idosa. 
6. Estimular os idosos e a comunidade a denunciar aos órgãos competentes as diversas formas 
de violência contra a pessoa idosa. 
7. Divulgar o dia 15 de Junho - Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa 
Idosa - incentivando a realização de eventos nos Estados e Municípios. 
8. Capacitar, com a máxima urgência, profissionais que atuam no sistema de promoção, proteção, 
defesa social e de saúde, para a identificação e atendimento imediato, qualificado e humanizado 
aos idosos, vítimas de violência. 
9. Instituir, em todas as instâncias federativas, a prática de trabalho em redes sociais, para 
receber, encaminhar e acompanhar denúncias de violência contra a pessoa idosa, mediante a 
utilização de sistema integrado de notificação. 
10. Criar e/ou adequar, nas Delegacias de Polícia de todos os Estados e Municípios, setores ou 
núcleos de atendimento especializado para atender a pessoa idosa, incluindo as vítimas de 
violência. 
11. Promover, nas três esferas de governo, capacitação dos profissionais dos serviços de 
atendimento domiciliar e cuidadores informais, para o enfrentamento da violência contra a pessoa 
idosa. 
12. Garantir o funcionamento de serviços de controle de denúncia de violência contra a pessoa 
idosa, contando com equipe multiprofissional especializada. 
13. Criar grupos de caráter interinstitucional e Inter profissional com representação dos Conselhos 
do Idoso, para recebimento e apuração de denúncias. 
14. Rever as formas de punição dos agressores em geral da pessoa idosa, contemplando, 
prioritariamente, medidas socioeducativas. 
15. Incentivar a elaboração e implementação dos planos de enfrentamento da violência contra a 
pessoa idosa nos Estados e Municípios. 
16. Fortalecer os órgãos de promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa para cobrar do poder 
judiciário a agilização da tramitação dos processos movidos por ações referentes à violência 
contra a pessoa idosa. 
17. Implementar, nas três esferas de governo, planos Inter setoriais de enfrentamento da violência 
contra a pessoa idosa, com base nas principais causas externas de morbimortalidade. 
18. Capacitar e sensibilizar os operadores de direito responsáveis pelo atendimento ao idoso 
vitima de violência. 
 
EIXO 3 – SAÚDE DA PESSOA IDOSA 
1. Mapear e traçar o perfil epidemiológico da população idosa, incluindo o diagnóstico sócio 
familiar como estratégia para o planejamento e avaliação das ações em todas as esferas de 
governo (federal, estadual e municipal). 
2. Ampliar o Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB, com incorporação de indicadores 
epidemiológicos para acompanhamento da saúde da população idosa. 
3. Fomentar e garantir pesquisas para realização de diagnósticos sobre o perfil da população 
idosa nos Municípios, garantindo recursos para parcerias com instituições de nível técnico e 
superior. 
4. Aperfeiçoar e monitorar indicadores com base na PPI (Programação Pactuada Integrada) do 
SUS/Ministério da Saúde, referente ao idoso. 
5. Realizar campanhas de sensibilização e mobilização sobre o envelhecimento humano e 
orientação para uma velhice ativa e saudável. 
6. Realizar campanhas de prevenção e intervenção precoce em doenças que têm impacto no 
perfil da morbimortalidade da população idosa, tais como: câncer de próstata, de colo do útero e 
da mama; catarata; glaucoma; doença de Alzheimer, doença de Parkinson, AIDS e DST, diabetes, 
hipertensão etc. 



7. Realizar campanhas de divulgação referentes à utilização de medicamentos sem prescrição 
médica, combatendo a auto-medicação da pessoa idosa. 
8. Realizar campanhas de esclarecimento sobre a rede de serviços de atenção à pessoa idosa. 
9. Elaborar e difundir a legislação que regulamenta a prestação de serviço de cuidadores de 
idosos. 
10. Garantir, à pessoa idosa, acompanhantes e cuidadores, bem como assistência à saúde nos 
diferentes níveis de atenção do SUS, abrangendo todas as áreas clínicas, com ampliação do 
número de profissionais, com vistas a atender a demanda real. 
11. Informatizar a rede do SUS, criando central de marcação para agendamento de consultas por 
telefone, com vistas a agilizar o atendimento especializado da pessoa idosa. 
12. Implementar e/ou ampliar a assistência ambulatorial, hospitalar e domiciliar à pessoa idosa. 
13. Garantir visita de atendimento domiciliar aos idosos dependentes, ou acamados, (acometidos 
de doenças e agravos não transmissíveis - DANTs), munida de recursos adequados (equipe 
multidisciplinar, transporte, equipamento, etc.). 
14. Implantar programas preventivos de transtornos mentais, de doenças neurodegenerativas e 
dependência química da população idosa, garantindo a ampliação da atenção nos CAPS, e 
demais serviços regionalizados, para tratamento dessas doenças, bem como garantir o apoio às 
famílias das pessoas portadoras desses agravos. 
15. Implantar, na rede do SUS, Núcleos Regionais e Centros de Referência de média e alta 
complexidade, pactuados entre os entes federados e especializados na atenção à saúde do idoso. 
16. Implementar a rede de serviços de alta e média complexidade, englobando instituições de 
longa permanência, Centros Dia, Abrigos temporários e Casa de Passagem, para o atendimento 
de pessoas idosas que necessitem de cuidados e não tenham condições de retorno imediato as 
suas residências. 
17. Criar residência terapêutica temporária (por até sessenta dias) com serviço de atenção à 
saúde e reabilitação do idoso em alta hospitalar e em situação de vulnerabilidade social, com 
garantia de atendimento domiciliar após a alta. 
18. Criar e/ou melhorar Instituições de longa permanência para abrigar idosos dependentes e em 
situação de extrema vulnerabilidade ou insuficiência familiar. 
19. Realizar parcerias com instituições de ensino superior, incluindo estágios supervisionados, 
para o atendimento e a reabilitação de pessoa idosa, sem substituição do quadro de recursos 
humanos da rede. 
20. Firmar convênios entre as três esferas de governo e instituições filantrópicas prestadoras de 
serviços de atenção à saúde do idoso, aumentando o valor do piso de proteção. 
21. Aperfeiçoar e ampliar o Sistema de Vigilância Epidemiológica de doenças e agravos não 
transmissíveis (DANTs). 
22. Promover capacitação de profissionais da saúde na área do envelhecimento para atenção 
qualificada nos diversos níveis de atuação: básica, ambulatorial, especializada e hospitalar, 
visando à promoção, prevenção, tratamento e reabilitação da saúde da pessoa idosa no SUS 
23. Implantar programa de educação em saúde nos Centros de Convivência de Idosos, dirigido à 
população e aos cuidadores familiares da pessoa idosa, juntamente com programas de 
capacitação de profissionais. 
24. Implantar política integrada e Inter setorial de assistência à saúde da pessoa idosa, em todos 
os níveis de complexidade, garantindo a atenção interdisciplinar com ampliação das equipes do 
Programa de Saúde da Família. 
25. Incorporar nos sistemas de informação do SUS indicadores sobre a saúde da pessoa idosa 
como, por exemplo, os levantados na Caderneta de Saúde do Idoso. 
26. Realizar, em todos os Municípios, o cadastramento da população idosa vinculada ou não ao 
PSF ou PACS, para manter o sistema alimentado e garantir o atendimento em base territorial, 
conforme art. 15, inciso I, do Estatuto do Idoso. 
27. Identificar idosos em estado de subnutrição, ou de desnutrição, para garantir-lhes assistência 
alimentar, conforme estabelece o art. 14 do Estatuto do Idoso. 
28. Criar leitos psiquiátricos para a pessoa idosa em hospitais gerais. 
29. Garantir, por meio de equipes multidisciplinares capacitadas, atendimento hospitalar 
especializado em geriatria, organizado em enfermarias geriátricas, para aquelas pessoas idosas 
que apresentem quadro clínico que justifique esse atendimento. 
30. Garantir à pessoa idosa reserva de leitos hospitalares, em ala específica, com atendimento de 
equipe interdisciplinar (geriatria e gerontologia). 
31. Garantir à pessoa idosa, atendimento domiciliar pós-internação quando o quadro clínico exigir. 
32. Adequar os hospitais para a internação de idosos em situação de alta e média complexidade, 
provendo ambientes amigáveis, dignos e humanos. 
33. Garantir a ampliação da oferta de consultas à população idosa referentes aos serviços 
especializados do SUS 



34. Implementar, como atribuição do PSF e na área de abrangência da equipe mais próxima, 
rotina de acompanhamento dos idosos residentes em instituições de longa permanência, 
garantindo-lhes acesso aos demais níveis de complexidade de atenção à saúde. 
35. Garantir o atendimento integral e especializado à pessoa idosa com enfoque na saúde bucal, 
saúde da mulher e do homem idoso, saúde mental, com vistas à promoção, prevenção e 
reabilitação. 
36. Garantir e/ou ampliar o acesso regular, universal e gratuito da pessoa idosa a medicamentos 
de uso contínuo, exames laboratoriais ágeis, serviços de concessão de órteses e próteses e 
financiamento de medicamentos de uso básico e continuado. 
37. Criar mecanismos para desburocratizar, quando for o caso, o acesso a medicamento de alto 
custo previsto nos protocolos de assistência às morbidades da pessoa idosa. 
38. Ampliar o elenco de medicamentos da cesta básica para o PSF e unidades de saúde (básica e 
especializadas), específicos para a população idosa nas diversas áreas ( saúde mental, 
osteomuscular, etc.) 
39. Garantir e ampliar o acesso da pessoa idosa aos exames médicos básicos, de alta e média 
complexidade, além de cirurgia em tempo hábil. 
40. Garantir que as receitas expedidas pelos profissionais atuantes nas diversas entidades de 
saúde sejam aceitas sem discriminação, quando for efetuada a troca pelo medicamento. 
41. Implantar Farmácia Básica para distribuição de remédios em todos os postos e hospitais e 
garantir o abastecimento constante de medicamentos nas farmácias de Unidades de Saúde 
Pública 
42. Garantir a ampliação e descentralização da distribuição de medicamentos (inclusive os de alto 
custo), órteses, próteses e materiais higiênicos. 
43. Ampliar o teto das consultas especializadas para a pessoa idosa e elevar o percentual de 
consultas habitantes/ano. 
44. Realizar ações de prevenção e promoção da saúde da pessoa idosa na área de saúde mental, 
criando espaços terapêuticos para escuta e fala de suas angústias e sofrimentos. 
45. Garantir atendimento no Programa de Saúde da Família – PSF com formulários específicos 
para a população idosa. 
46. Criar o Programa Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional para a pessoa idosa em 
situação de vulnerabilidade social, bem como realizar campanhas educativas sobre alimentação 
saudável, aproveitamento integral de alimentos, criação de hortas comunitárias e domiciliares, 
entre outras. 
47. Criar e ampliar, em todos os Municípios, os Centros Dia e Hospitais Dia para atendimento à 
pessoa idosa e/ou garantir referência regional. 
48. Implementar, nos Municípios, núcleo referencial de promoção do envelhecimento saudável 
com profissionais de Educação Física, Nutrição e Fisioterapia para cada cinco equipes de saúde 
da família implantada. 
49. Garantir medicação e alimentação especial de forma contínua à pessoa idosa, cumprindo o 
prazo máximo de trinta dias a contar do deferimento do processo. 
50. Criar fluxo de atendimento primário, secundário e terciário do idoso e divulgá-lo nas Unidades 
de Saúde da Família. 
51. Implementar e ampliar os serviços de saúde para idosos visando a prevenção e retardamento 
de doenças, a assistência médica, a reabilitação e a melhoria da qualidade de vida dos que já 
sofrem de incapacidades. 
52. Realizar, no que diz respeito ao idoso, parcerias com órgãos públicos e privados para ações 
integradas de prevenção na saúde, utilizando espaços como escolas, centros comunitários, etc., 
para sua execução. 
53. Garantir fornecimento permanente ou temporário de transporte adequado à pessoa idosa com 
mobilidade reduzida, para viabilizar seu acesso aos serviços de saúde. 
54. Orientar agentes de saúde para que informem aos idosos sobre as formas de solicitação de 
ajuda em situações de risco. 
55. Prestar assistência às famílias, em especial nas que o cuidador do idoso seja outro idoso, 
oferecendo condições de segurança a ambos por meio do fortalecimento da rede de proteção à 
pessoa idosa. 
56. Estabelecer estratégias de educação em saúde, vinculadas ao PSF, aos grupos de 
convivência, às instituições de longa permanência, dentre outras, com o objetivo de prevenção, 
promoção , tratamento e reabilitação. 
57. Criar equipe móvel interdisciplinar de atenção à saúde do idoso. 
58. Ampliar as ações do SISVAN para acompanhamento da pessoa idosa desnutrida, garantindo 
complemento alimentar com recurso financeiro definido nas três esferas do governo. 
59. Garantir o acesso da pessoa idosa aos programas de combate ao alcoolismo e tabagismo. 
60. Manter o programa da vacinação anual do idoso ampliando a cobertura. 
61. Realizar ações voltadas para o tratamento e a reabilitação de sequelas de doenças crônicas 
e/ou acidentes sofridos pelo idoso. 



62. Assegurar a continuidade dos programas de prevenção, proteção e recuperação da saúde da 
pessoa idosa por meio de medidas profiláticas de doenças como hipertensão, diabetes e de 
agravos (quedas, violência, etc). 
63. Implantar, respeitando as características regionais, programa de educação alimentar com 
acompanhamento de nutricionista e garantia de alimentação parenteral de forma contínua para 
idosos graves, cumprindo o prazo máximo a partir de 30 dias do deferimento do processo. 
64. Reforçar a fiscalização da ANS quanto ao cumprimento da legislação que regulamenta as 
operadoras, seguros e planos de saúde. 
65. Assegurar o acompanhamento familiar da pessoa idosa internada, por meio de subsídio para o 
custo de acomodação e alimentação do acompanhante. 
66. Exigir, nas três esferas de governo, alocação de recursos financeiros para aquisição de 
insumos e equipamentos para atendimento domiciliar da pessoa idosa dependente. 
67. Integrar e articular a política de saúde com as demais políticas públicas. 
68. Fomentar e garantir a realização de pesquisa sobre o envelhecimento em todas as suas 
dimensões (biológicas, sociais, comportamentais, culturais, demográficas, entre outras) 69. Exigir 
que o Estado repasse para os Municípios, e de maneira regular, medicamentos da cesta básica. 
70. Realizar, sob a coordenação do Ministério da Saúde, campanha nacional para uso racional e 
necessário dos medicamentos. 
71. Fomentar a criação de cursos de pós-graduação em gerontologia nas Universidades Públicas 
e Privadas. 
72. Exigir das indústrias farmacêuticas responsáveis pela produção de medicamentos utilizados 
pelos idosos, de apresentação mais acessível ao manuseio por meio de embalagens 
diferenciadas, letras maiores nos rótulos, bulas, valores nutricionais e data de validade, além de 
formato diferenciado dos comprimidos. 
73. Garantir, nos hospitais públicos e privados, atendimento humanizado aos idosos. 
74. Garantir funcionamento efetivo do Programa Hiperdia em todas as Unidades Básicas de 
Saúde. 
75. Elaborar legislação específica para os planos de saúde assinados antes de 1999. 
76. Garantir concurso público para a contratação de profissionais da saúde com especialização 
em geriatria e gerontologia, incluindo áreas de reabilitação e saúde mental para atendimento aos 
idosos nos diversos níveis de atenção. 
77. Definir, nas três esferas de governo, recurso financeiro para adequar as unidades de saúde 
pública às necessidades de acesso sem riscos da população idosa. 
78. Capacitar, permanentemente, os agentes comunitários de saúde, garantindo e contemplando 
as necessidades da pessoa idosa, com sistematização das rotinas nas visitas domiciliares. 
79. Garantir, à população idosa, nas unidades de saúde, acesso gratuito à medicina natural 
(homeopatia, acupuntura, etc.) e a práticas integrativas de saúde (auto mensagem, tai-chi-chuan, 
etc). 
80. Estabelecer, na agenda dos polos de capacitação permanente de serviços de saúde em 
Instituições de Ensino Superior, cursos formais e informais para cuidadores, por meio do 
fortalecimento da rede de suporte social e educacional. 
81. Capacitar os profissionais de saúde para a identificação precoce e encaminhamento de casos 
de violência contra a pessoa idosa, bem como para a notificação compulsória desses casos de 
violência. 
82. Garantir a ampliação do financiamento do SUS por meio da regulamentação da PEC 29 pelo 
Congresso Nacional. 
83. Garantir a fiscalização da vigilância sanitária para que as normas de funcionamento das ILPs 
sejam cumpridas, reforçando a necessidade de contratos ou convênios para a manutenção de 
atendimento por equipe interdisciplinar capacitada. 
84. Ampliar a lista de concessão de órteses e próteses do Ministério da Saúde para a promoção 
da independência e autonomia das pessoas idosas. 
85. Garantir financiamento para a criação, ampliação e manutenção dos serviços de Referência 
de Atenção à Saúde do Idoso de média e alta complexidade com equipe multidisciplinar 
capacitada. 
86. Implementar, de forma gradual e escalonada, a caderneta de saúde do idoso, com previsão de 
avaliação constante de seu impacto 
 
EIXO 4 – PREVIDÊNCIA SOCIAL 
1. Reestruturar e revitalizar com urgência, no âmbito da Previdência Social, o Serviço Social do 
INSS, ampliando o quadro de técnicos e garantindo ao segurado idoso um atendimento adequado 
às suas necessidades. 
2. Extinguir o fator previdenciário para fins de cálculo de aposentadoria. 
3. Equacionar o problema das longas filas e do mau atendimento dos servidores, conferindo nova 
dinâmica ao INSS com tratamento preferencial à pessoa idosa. 



4. Implantar e/ou ampliar a rede de serviços da Previdência, em todos os Municípios, com 
melhoria das instalações e limite de tempo de espera para atendimento. 
5. Ampliar o número de servidores e médicos peritos, contemplando as Agências da Previdência 
Social do interior do país, de modo a garantir prioridade e qualidade no atendimento ao idoso. 
6. Criar mecanismos efetivos de apuração rigorosa de irregularidades na Previdência, 
reorientando a aplicação dos recursos recuperados para a satisfação das necessidades dos 
contribuintes. 
7. Propor alteração na legislação para atribuir aos Conselhos de Previdência Social, localizados 
nas Gerências-Executivas do INSS, a função de fiscalizar o atendimento e os serviços 
previdenciários, com a participação dos idosos e aposentados. 
8. Reduzir a burocracia no processo de concessão de benefícios previdenciários e assistenciais, 
humanizando o atendimento. 
9. Capacitar dirigentes e funcionários de sindicatos, confederações, órgãos governamentais, 
associações, conselhos e demais entidades sociais para orientar idosos sobre os processos de 
requerimento de benefícios. 
10. Criar mecanismos de atendimento previdenciário de qualidade, articulado às Secretarias 
(municipais e estaduais) e postos do INSS, para garantir o transporte de peritos às comunidades 
e/ou acesso dos idosos aos serviços, evitando deslocamentos desnecessários e exploração por 
terceiros. 
11. Recompor as perdas e reajustar os valores das aposentadorias e pensões pelo mesmo índice 
de correção do salário mínimo. 
12. Garantir que o piso dos Benefícios Previdenciários e Assistenciais seja mantido em 01 (um) 
salário mínimo. 
13. Garantir a aplicação integral das contribuições sociais no Orçamento da Seguridade Social, 
estruturando e divulgando para a sociedade brasileira os resultados da contabilidade de modo a 
garantir a transparência da Seguridade Social e, em especial, da Previdência Social. 
14. Desenvolver campanhas de esclarecimento aos idosos e aos trabalhadores em geral, sobre 
direitos e deveres previdenciários, sistema de contribuição e alíquotas diferenciadas, de forma a 
garantir benefícios àqueles que não estejam protegidos pelo sistema e não tenham condições de 
contribuir. 
15. Criação do regime especial de contribuição previdenciária com a alíquota máxima de 10% 
para trabalhadores autônomos com renda de até dois salários mínimos, promovendo, assim, 
maior inclusão previdenciária. 
16. Acrescentar 25% no valor dos benefícios para todos os beneficiários que necessitem 
regularmente de cuidadores, independentemente do tipo de benefício. 
17. Agilizar pedidos de benefícios previdenciários, com fixação de prazos para concessão, bem 
como uniformizar os procedimentos entre as Agências, informando corretamente sobre todas as 
exigências de documentos no ato do atendimento, quando o benefício for indeferido. 
18. Revisar os critérios de análise para a concessão de benefícios previdenciários evitando gastos 
com ações judiciais. 
19. Assegurar aos netos órfãos menores de 21 anos, que comprovem dependência econômica, o 
direito à pensão por morte dos avós. 
20. Implementar, em todo território nacional, programa de preparação para aposentadoria dos 
trabalhadores públicos e privados, garantindo apoio logístico para sua consolidação. 
21. Garantir, na zona rural, o reconhecimento do tempo de trabalho em regime de economia 
familiar para efeito de aposentadoria. 
22. Mobilizar a sociedade para agilizar a aprovação da lei de aposentadoria para donas de casa. 
23. Imprimir maior rigor na fiscalização dos convênios que envolvem empréstimos para 
aposentados, bem como supervisionar de forma mais eficiente e eficaz os serviços prestados pela 
rede bancária nos dias de pagamento dos benefícios da previdência aos idosos. 
24. Propor o restabelecimento do Conselho Nacional de Seguridade Social, com poder 
deliberativo e gestão quatripartite, envolvendo governo, empresários, trabalhadores e 
aposentados. 
25. Efetuar o pagamento do 13º salário do aposentado em duas parcelas (junho e novembro). 
26. Flexibilizar, em todo território nacional, as exigências de comprovação do exercício de 
atividade laboral para concessão dos benefícios aos segurados especiais e padronizar as 
informações sobre essas exigências. 
27. Assegurar interação sistêmica entre os Ministérios do Trabalho, Previdência e 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, com vistas a incentivar a inclusão do trabalhador 
formal e informal no sistema previdenciário. 
28. Incrementar, em todo território nacional, ações efetivas na área da reabilitação profissional 
para a pessoa idosa inserida no mercado de trabalho. 
29. Mobilizar a sociedade, principalmente os gestores públicos e os parlamentares, para a 
prorrogação da lei nº 8.213 de 24 de julho de 1991 (que dispõe sobre os Planos de Benefícios da 



Previdência Social e dá outras providências), referente ao art. 143 (isenção de contribuição do 
trabalhador rural). 
30. Sensibilizar os gestores públicos e os parlamentares para a extinção da contribuição 
previdenciária dos trabalhadores inativos. 
 
EIXO 5 – ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOA IDOSA 
1. Ampliar o acesso ao BPC para a pessoa idosa observando os seguintes critérios: Reduzir a 
idade para 60 anos; aumentar a renda per capita para ½ do salário mínimo; não computar, para o 
cálculo da renda per capita, recebimento de qualquer benefício assistencial ou previdenciário de 
até um salário mínimo recebido por outro idoso do grupo familiar; não computar, no cálculo da 
renda familiar per capita, o BPC recebido por pessoa com deficiência do grupo familiar; incluir 13ª 
parcela na concessão do BPC. 
2. Ampliar os canais de informação sobre o BPC e desenvolver trabalho educativo de modo a 
garantir a ampliação do acesso a esse benefício, especialmente de idosos residentes em 
povoados rurais. 
3. Implantar programa de complementação de renda para a manutenção de idosos dependentes e 
semi-dependentes no seio familiar, com co-financiamento das três esferas de governo. 
4. Estruturar, implantar e/ou implementar Política nacional, estadual e municipal do idoso, com 
aprovação dos Conselhos, para o desenvolvimento de ações e projetos embasados em pesquisas 
que definam o perfil do idoso, voltados para a promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa, e 
garantir que a área da assistência social seja responsável pela articulação e integração entre as 
demais Secretarias e destas com a sociedade. 
5. Promover trabalhos com a família, em articulação com órgãos governamentais e não 
governamentais e a sociedade civil, abrangendo aspectos socioeducativos, econômicos, culturais 
e de lazer. 
6. Desenvolver projetos e parcerias com o poder judiciário para o cumprimento de penas 
alternativas em benefício do idoso. 
7. Apoiar, no que couber à Assistência Social, a área de saúde na atenção aos idosos usuários de 
substâncias psicoativas 
8. Criar, integrar e/ou revitalizar, em todos os Municípios, rede de defesa de direitos e proteção 
social (básica e especial) dos idosos e seus familiares - de acordo com as necessidades 
diagnosticadas em cada município e consideradas as responsabilidades de gestão e 
cofinanciamento dos entes federados - com formação de pessoal e desenvolvimento de atividades 
que possibilitem à pessoa idosa autonomia, conhecimento de seus direitos e ações para efetivá-
los. 
9. Criar nos Centros de Referência Especializados de Assistência Social, serviços de atenção aos 
idosos em situação de violação de direitos e maus tratos. 
10. Criar e/ou implementar programas e ações destinados à valorização e socialização do idoso, 
por meio de oficinas produtivas. 
11. Universalizar o acesso dos idosos em situação de vulnerabilidade social, com idade entre 60 e 
65 anos, aos programas de transferência de renda como o Bolsa Família. 
12. Garantir inserção prioritária das famílias com idosos em situação de maior vulnerabilidade e 
risco social no Cadastro Único para acesso a benefícios assistenciais como o Bolsa Família. 
13. Definir taxas mínimas nas despesas de água, telefonia, energia elétrica, IPTU e bombeiro, 
bem como excluir cobrança de taxas de documentação pagas pelas pessoas idosas que 
comprovem receber até três salários mínimo. 
14. Garantir, nos orçamentos federal, estaduais e municipais, recursos suficientes para a 
universalização dos CRAS e expansão dos CREAS, que deverão ser equipados e estruturados de 
modo a desenvolver programas, projetos e serviços de proteção e promoção dos direitos da 
pessoa idosa com transparência e clareza nas informações de aplicação dos recursos 
orçamentários. 
15. Garantir inclusão da pessoa idosa no mercado de trabalho a partir da criação de 
oportunidades e de valorização de seu potencial. 
16. Garantir, pelos gestores nas três esferas de governo e instâncias de controle social, 
capacitação técnica, monitoramento e avaliação da efetivação e qualidade dos serviços de 
atenção aos idosos, incluindo nas normas do Governo Federal para o repasse de recursos, a 
condição de não ampliação de futuros financiamentos, nos casos de não realizaçãoa dos serviços, 
e construir pactos federativos para efetivação de uma política para a pessoa idosa com qualidade, 
monitoramento e efetividade. 
17. Integrar nacionalmente os serviços de localização de parentes e/ou responsáveis de idosos 
abandonados e incentivar a criação do serviço onde não exista. 
18. Implementar em âmbito nacional, estadual e municipal, o Plano Intergovernamental de ações 
para o idoso, com a fiscalização pelas instâncias de controle social, garantindo-se a participação 
da pessoa idosa. 



19. Divulgar e dar visibilidade aos recursos da Política de Assistência Social, destinados aos 
idosos, no orçamento das três esferas de governo 
20. Desenvolver campanhas de conscientização da população quanto ao direito de requerer os 
benefícios de Assistência Social e Previdenciários, de forma gratuita, combatendo a exploração de 
empresa e/ou profissionais. 
21. Estimular a formação continuada de cuidadores e demais profissionais que atendem o idoso, 
bem como a orientação e acompanhamento dos familiares que prestam cuidados aos idosos, a 
serem realizados em conjunto com as áreas de saúde e educação nas três esferas de governo, 
com o objetivo de aprimorar e humanizar o atendimento. 
22. Priorizar, nas ações das Secretarias de Assistência Social, projetos que contemplem os idosos 
do meio rural. 
23. Aumentar o piso repassado pelo Governo Federal para a Proteção Social Especial. 
24. Garantir a destinação de, no mínimo, 1% do orçamento de cada órgão setorial integrante da 
Política Nacional do Idoso, na aplicação de ações e programas voltados para implementação da 
PNI, em suas respectivas áreas, não sendo computado para efeito de cálculo os recursos 
destinados ao BPC. 
25. Regulação e conceituação dos serviços de proteção social à pessoa idosa. 
 
EIXO 6 – FINANCIAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO 
1. Criar e regulamentar um Fundo específico de Defesa dos Direitos do Idoso, com fontes de 
definidas em todos os níveis de governo, para financiar as ações de promoção e defesa dos 
direitos da pessoa idosa, deduzindo do Imposto de Renda as doações efetuadas para os Fundos 
Nacional, Estaduais, do Distrito Federal e Municipais do Idoso. 
2. Garantir, a partir do orçamento de 2007, nas três esferas de governo, no mínimo 5% dos 
recursos da Seguridade Social a serem destinados ao cumprimento do Art. 19 da Lei Federal 
8.842/94, referente à Política Nacional e ao Estatuto do Idoso, e às necessidades e 
especificidades dos programas de assistência, saúde, educação, esporte, cultura e lazer da 
pessoa idosa, além dos recursos já destinados para o BPC. 
3. Garantir, no Plano Plurianual, no mínimo 1% dos recursos orçamentários das três esferas de 
governo para o Fundo dos direitos dos idosos. 
4. Revisar e ampliar a dotação orçamentária, com transferência de Fundo a Fundo de recursos da 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em todas as políticas públicas, com o fortalecimento 
da municipalização no que diz respeito ao atendimento da pessoa idosa. 
5. Propor emenda constitucional definindo percentual de arrecadação de impostos federais, 
estaduais e municipais para a assistência social vinculada às políticas de atenção à pessoa idosa. 
6. Destinar um percentual de 2% da arrecadação das loterias estaduais, e/ou federais, para o 
Fundo Nacional dos Direitos do Idoso, que será repassado Fundo a Fundo aos Estados e 
Municípios. 
7. Prever e priorizar recursos orçamentários para custeio (manutenção) e investimento 
(construção, ampliação, reformas e aquisição de equipamentos) em serviços de OGs e ONGs de 
atendimento à pessoa idosa. 
8. Garantir a qualificação e requalificação profissional de pessoas idosas e capacitação de 
profissionais que atuam em serviços voltados para esse segmento, com recursos do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT) e demais Ministérios afins, observando a demanda de cada 
Município. 
9. Criar um sistema de informação sobre financiamento, com monitoramento e controle de órgãos 
de representação dos idosos. 
10. Criar incentivos fiscais e/ou políticas de contribuição para instituições privadas, revertendo os 
ganhos obtidos para as instituições de longa permanência. 
11. Garantir repasse de recursos federais para o atendimento de necessidades das instituições de 
longa permanência para idosos, com aumento de valores dos pisos e metas, viabilizando reajuste 
anual do financiamento da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial. 
12. Incluir, no orçamento federal, a criação no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
de um site que informe e dê transparência às ações governamentais voltadas para a pessoa 
idosa, bem como divulgue um “Manual de Políticas Sociais do Idoso elaborado de acordo com a 
Legislação”, contendo dados sobre origem, destino e aplicabilidade dos recursos financeiros nas 
instâncias internacional, federal, estadual e municipal. 
13. Criar leis de incentivo à construção de Centros de Referência do Idoso e manutenção de 
espaços físicos que prestem atendimento à pessoa idosa, por meio de co-financiamento entre 
União, Estados e Municípios. 
14. Incluir no orçamento do SUS, verba específica para que adquira medicamentos controlados e 
realize exames de alta complexidade de forma ágil e gratuita para todas as pessoas idosas. 
15. Garantir a participação dos Conselhos do Idoso na discussão e aprovação dos orçamentos 
das políticas públicas que tenham interface com a política do idoso nas três esferas de governo. 



16. Garantir recursos orçamentários e financeiros para implantação de infra-estrutura física, 
material e recursos humanos necessária ao funcionamento dos Conselhos de direito, conforme 
previsto na LOAS e no Estatuto do Idoso. 
17. Estimular o diálogo político durante a votação da LDO, OGE e OGM, para que os Conselhos 
Municipais e Estaduais atuem junto aos Parlamentares das respectivas bases, para aprovação 
dos recursos específicos da Política de atenção à pessoa idosa. 
18. Assegurar autonomia administrativa e financeira dos Conselhos com a implementação e 
implantação dos Fundos dos Direitos da Pessoa Idosa, como mecanismo de captação de recursos 
públicos e privados. 
19. Aumentar de 03% para 10% a cota de financiamento para programas de aquisição, reforma 
e/ou construção de casa própria para idosos, criando norma operacional para financiamento, que 
determine a exclusão da cláusula da barreira por idade na contratação e proibição de prêmios de 
seguros diferenciados por idade e estabeleça teto na prestação em 15% dos proventos e 20% do 
valor dos seguros para idosos que recebam até 05 salários mínimos. 
20. Garantir, no orçamento das três esferas de governos, recursos financeiros para a participação 
de delegados nas Conferências do Idoso. 
21. Garantir recursos financeiros para a realização de campanhas e publicações referentes aos 
direitos do idoso, respeitando as diversidades locais e regionais. 
22. Isentar de tributos os serviços autônomos prestados por idosos aposentados, com o teto de 10 
salários mínimos, excluídos os casos que possuam a previdência complementar. 
23. Propor a inclusão de 01 (um) representante do Conselho dos Idosos no Tribunal de Contas da 
União, Tribunal de Contas do Estado e Tribunal de Contas do Município, com a função de 
conselheiro. 
24. Priorizar, na implementação do SUAS, o financiamento das ações de proteção social básica e 
especial, com percentuais para os serviços, programas e projetos, respeitando as necessidades 
expressas nas demandas das populações e nos indicadores. 
25. Garantir Programas de Capacitação na área de Orçamento, Financiamento e Elaboração de 
Projetos para pessoas que atuam com Políticas Públicas na área do Idoso. 
26. Garantir a aplicação dos recursos oriundos da Seguridade Social, exclusivamente para as 
políticas de saúde, previdência e assistência, destinando-os ao atendimento das pessoas idosas e 
demais gerações, visando um envelhecimento digno e saudável. 
 
EIXO 7 – EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 
1. Promover e garantir na rede municipal, estadual e federal, educação formal - presencial e à 
distância - da pessoa idosa das zonas urbanas e rurais, nos níveis fundamental, médio, superior e 
pós-graduação, considerando as especificidades de suas demandas e necessidades 
(metodologia, recursos, currículos e material didático próprios, alimentação, horário adequado, 
acessibilidade e profissionais qualificados para o trabalho pedagógico) e lei de financiamento 
específico. 
2. Criar, nos Estados e Municípios, centros de educação continuada para a população idosa, no 
prazo de 360 dias após a consolidação das propostas da I Conferência Nacional dos Direitos da 
Pessoa Idosa, a fim de garantir, além da educação formal e não formal, cursos profissionalizantes 
e oficinas diversas, entre outras atividades que atendam e resgatem as demandas e 
especificidades culturais de cada Estado. Estes centros deverão funcionar como observatórios de 
educação da pessoa idosa, contribuindo para a formulação de novas metodologias. 
3. Inserir o envelhecimento como tema transversal em todos os níveis do ensino formal e incluir, 
mediante convênios entre Estados, Municípios e Universidades, conteúdos e disciplinas de 
gerontologia e geriatria, de modo a eliminar preconceitos e produzir conhecimento sobre o 
assunto nos cursos regulares de graduação em todas as áreas do conhecimento; na educação 
contínua de profissionais da rede assistencial de saúde; na capacitação de profissionais de nível 
médio e de cuidadores de idosos. 
4. Criar em Instituições de Ensino Superior privadas e públicas e, nestas últimas, com garantia de 
financiamento pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, cursos de graduação, extensão 
e de pós-graduação stricto e lato senso em gerontologia, enfocando temas de interesse da 
população idosa, na perspectiva da educação permanente, de modo a atualizá-la sobre as 
transformações do mundo contemporâneo. 
5. Criar e/ou implementar, nos Estados e Municípios, Núcleos e Projetos de extensão em 
parcerias com Universidades Abertas e outras instituições em torno da temática do idoso. 
6. Democratizar o acesso nas Universidades da Terceira Idade, respeitando os critérios do 
processo seletivo vigente, de pessoas a partir de 50 anos de idade, com financiamento do poder 
público. 
7. Adequar a metodologia da Educação de Jovens e Adultos – EJA – para incorporar a realidade 
da pessoa idosa, visando uma educação de qualidade. 



8. Regulamentar, em todo território nacional e por meio do DENATRAN, a inclusão do tema “O 
idoso e o Trânsito” nos cursos para condutores, instrutores e diretores de Centros de Formação 
de condutores, com textos específicos. 
9. Estimular a implementação pelas Secretarias Municipais e Estaduais de Educação, e demais 
Secretarias afins, de projetos de valorização da pessoa idosa, de forma articulada entre Escola, 
Comunidade e Família. 
10. Promover a inclusão digital e tecnológica da pessoa idosa por meio da implantação de 
infocentros, centros de convivência e de atenção integral à pessoa idosa, utilizando equipamento 
e infra-estrutura disponíveis na comunidade. 
11. Criar, nas instituições de atendimento à pessoa idosa, espaços para que alunos de escolas 
públicas e privadas conheçam a realidade do idoso, com acompanhamento de profissionais. 
12. Exigir que as três esferas de governo elaborem e confeccionem cartilhas e folders sobre os 
direitos da pessoa idosa e sobre temas voltados para qualidade de vida do idoso, com ampla 
distribuição em parceria com órgãos públicos, privados e com o terceiro setor. 
13. Garantir, em todos os Municípios, a universalização do acesso das pessoas idosas às práticas 
de atividades educativas, culturais, esportivas e de lazer, adequando espaços públicos existentes, 
ou construindo novos, e implementando políticas públicas. 
14. Garantir acesso democrático dos idosos, com mais de 60 anos, a atividades de educação, 
lazer, cultura e esporte, sem limitação de idade, e a instituição de desconto de no mínimo 50% 
(meia entrada) nos cinemas, teatros, eventos culturais e academias, com efetiva fiscalização de 
seu cumprimento e penalização em caso de descumprimento do disposto no artigo 23 do Estatuto 
do Idoso. 
15. Criar, no âmbito dos Estados, Municípios e em entidades privadas, programas que estimulem 
relações Inter geracionais por meio de intercâmbios culturais e esportivos. 
16. Promover, financiar e apoiar projetos de cultura popular de música, artes cênicas e plásticas, 
literatura e artesanato, mediante realização de oficinas, mostras, apresentações, festivais e 
concessão de prêmios às pessoas idosas. 
17. Promover, anualmente, nos âmbitos municipais, regionais, estaduais e nacional, jogos da 
Integração dos Idosos, de forma articulada entre as Secretarias do Esporte e Lazer, Saúde, 
Assistência Social, Cultura, Educação e Turismo, e prestar apoio à participação do segmento nos 
Jogos Brasileiros da Pessoa Idosa. 
18. Promover e oportunizar ao idoso, por meio dos órgãos competentes do Município, o acesso 
permanente às atividades físicas, com o devido acompanhamento médico e de profissional de 
educação física. 
19. Criar incentivos fiscais para pessoas físicas e jurídicas que se engajarem, apoiarem e 
financiarem iniciativas na área da educação, cultura, esporte, lazer e turismo para a pessoa idosa. 
20. Garantir, no âmbito das Secretarias, cursos de capacitação profissional para idosos, 
divulgando seu potencial artístico e incentivando sua reinserção no mercado de trabalho. 
21. Adequar e utilizar espaços públicos e Centros de Convivência para realização de atividades 
programadas para idosos, com assistência de profissionais, bem como ampliar convênios com 
instituições governamentais e não governamentais. 
22. Destinar recursos públicos para a criação e manutenção de Grupos e Centros de Convivência 
e Associações para trabalhar a socialização do idoso, sua autoestima, a melhoria da convivência 
familiar, por meio de instalação de oficinas diversas. 
23. Realizar pesquisas regionais para levantamento das características da população idosa, 
visando à efetivação das propostas da I Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, e 
fomentar a diversidade e riqueza das tradições culturais e esportivas, com a qualificação da 
pessoa idosa, prioritariamente em comunidades quilombolas, indígenas, ciganas e rurais. 
24. Criar projetos de memória para recuperar a história social e política da qual os idosos fazem, 
ou fizeram parte, como instrumento transmissor das tradições e de valores histórico-culturais. 
25. Fomentar, em todos os Municípios, a implantação dos Conselhos de Esporte e Lazer, Turismo 
e Cultura, garantindo a representação do segmento idoso. 
26. Elaborar, por meio de órgãos competentes, instituições, confederações, federações, ligas 
esportivas, em âmbito nacional e internacional e regras esportivas voltadas para os idosos, com a 
fiscalização dos Conselhos Nacional e Regionais competentes. 
27. Fomentar, incentivar e fiscalizar as pessoas físicas e jurídicas que desenvolvem atividades de 
turismo e lazer para a pessoa idosa, penalizando o não cumprimento do Estatuto do Idoso. 
28. Garantir que a prática da atividade física, cultural e de lazer da pessoa idosa seja 
desenvolvida de forma regular, contínua e intergeracional, acompanhada por profissionais 
capacitados e habilitados. 
29. Permitir que, nos Municípios onde não existe Secretaria de Desporto e Lazer, a Secretaria de 
Educação e Assistência Social se encarregue da responsabilidade de desenvolver ações voltadas 
para a pessoa idosa nessas áreas. 
30. Estabelecer a obrigatoriedade de criação e manutenção na rede de televisão e rádio, de 
programas dirigidos especificamente à população idosa, com conteúdos sócio educativos, 



artísticos, culturais e de saúde. Esses programas terão como objetivo divulgar a política nacional 
do idoso e informar sobre as ações dirigidas à população idosa em todas as esferas do governo, 
bem como o protagonismo da pessoa idosa. 
31. Oportunizar atividades educativas, físicas, desportivas, culturais e de lazer à pessoa idosa em 
situação de vulnerabilidade social, e/ou com diferentes níveis de funcionalidade, em instituição de 
longa permanência, acompanhadas por profissionais qualificados e capacitados e de forma Inter 
geracional. 
32. Desenvolver atividades com familiares da pessoa idosa participante de programas 
educacionais de esporte, lazer e cultura. 
33. Desenvolver políticas de acesso à capacitação e à reabilitação de trabalhadores idosos para 
incentivá-los a continuar usando os conhecimentos e as técnicas adquiridas depois de 
aposentado, bem como divulgar o programa de reabilitação do INSS para a população idosa. 
34. Editar livros e outros materiais didáticos e recreativos com formatação adequada à 
necessidade de leitura da pessoa idosa. 
35. Inserir, em todos os desportos, a categoria Máster, a partir dos 60 anos de idade. 
36. Proporcionar escolarização e atividades físicas e esportivas para idosos nos presídios e em 
instituições de longa permanência. 
37. Incentivar a promoção, pelos órgãos municipais, estaduais e federais,.de viagens para 
pessoas idosas, com acompanhamento de profissionais qualificados e guias de turismo. 
38. Democratizar o acesso às Universidades, estabelecendo cotas para pessoas maiores de 60 
anos, respeitando os critérios do processo seletivo vigente. 
 
EIXO 8 – CONTROLE DEMOCRÁTICO: O PAPEL DOS CONSELHOS 
1. Implantar, implementar e/ou reativar e fortalecer, em todos os Municípios, Estados, Distrito 
Federal e União, Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa, com dotação orçamentária e recursos 
financeiros, além de infra-estrutura necessária ao seu funcionamento como Colegiado com 
representação paritária do governo e da sociedade, caráter deliberativo e demais atribuições 
estabelecidas nas leis 8842/94 e 10.741/03. 
2. Reafirmar o acompanhamento, controle e monitoramento, realizados pelos Conselhos, da 
política executada pelos Órgãos Gestores e instituições governamentais e não governamentais e 
das deliberações das Conferencias. 
3. Divulgar e dar visibilidade ao papel dos Conselhos de direitos da pessoa idosa e de suas 
ações. 
4. Comprometer os Órgãos Gestores responsáveis pela implementação da política do idoso no 
apoio e/ou garantia de apoio técnico aos Estados, Distrito Federal e Municípios, para a criação de 
Conselhos, mediante contrato/convênio de parceria com os Fóruns e Associações de idosos. 
5. Reativar, fortalecer e/ou criar, nos âmbitos nacional, regional, estadual e municipal, Fóruns dos 
Idosos para promover canais de participação da pessoa idosa, profissionais e interessados na 
questão do idoso, visando à organização do movimento social do idoso e ao exercício da 
cidadania. 
6. Criar um “site” nacional para facilitar a comunicação entre os Conselhos do Idoso. 
7. Assegurar, nas três esferas de governo, que os Conselhos do Idoso articulem-se entre si e 
tenham participação permanente nos Conselhos de políticas públicas e demais Conselhos de 
direitos, visando a ampliação do conhecimento da legislação do idoso, além de garantir o 
acompanhamento das ações voltadas à população idosa 
8. Garantir, a cada ano, a realização do Fórum Nacional e, a cada dois anos, das Conferencias 
municipais, estaduais, do Distrito Federal e nacional. 
9. Manter articulação permanente dos Conselhos de Direitos do Idoso com o Ministério Público, na 
defesa dos direitos da pessoa idosa e na fiscalização do atendimento ao idoso pelas instituições 
públicas e privadas. 
10. Fazer cumprir as propostas do Plano de Ação nos âmbitos nacional, estadual e municipal, 
definidas na Política Nacional do Idoso (Lei nº 8842/94 regulamentada pelo Decreto Lei nº 
1986/96). 
11. Garantir o cumprimento do dispositivo legal no funcionamento dos Conselhos do Idoso 
12. Garantir na Lei de criação dos Conselhos do Idoso que as despesas dos conselheiros 
representantes da sociedade civil, referentes ao seu deslocamento para exercer atividades nos 
Conselhos, sejam custeadas pelo respectivo Órgão Gestor. 
13. Garantir, nas diferentes esferas de governo, credenciais de identificação para todos os 
conselheiros, legitimando sua autoridade. 
14. Criar, no Conselho Nacional do Idoso, um cadastro geral de Conselhos de Políticas e de 
Defesa de Direitos, para facilitar a sua articulação com os referidos Conselhos no país. 
15. Criar mecanismos que acionem o Poder Judiciário, a Defensoria Pública e o Ministério Público 
para cobrar dos gestores, interagindo com os Conselhos nas três esferas de governo, a 
interiorização, implementação e fiscalização das políticas públicas para o idoso. 



16. Criar Sistema de Fiscalização e Acompanhamento das Unidades de Atenção à Pessoa Idosa 
e das Instituições de Longa Permanência, por meio da Vigilância Sanitária, Ministério Público, 
Conselhos Estaduais e Municipais do Idoso, da Saúde e da Assistência Social. 
17. Comprometer os Conselhos no acompanhamento dos mecanismos de controle, revisão e 
alteração das normas de empréstimos, adotadas pelas financiadoras, para pensionistas e 
aposentados, informando e orientando os idosos sobre estes aspectos e sobre todos os prazos e 
taxas de juros respectivos. 
18. Viabilizar a educação permanente dos conselheiros na área de gerontologia, conforme a 
demanda de cada Município. 
19. Garantir nos Conselhos estaduais, municipais e distrital do Idoso, representação da pessoa 
idosa da área rural, a exemplo do Conselho Nacional. 
20. Realizar semestralmente audiências públicas, como forma de divulgar as ações do governo 
referentes à pessoa idosa, prestar contas dessas ações à sociedade e ampliar a participação 
popular. 
21. Recomendar que o Tribunal de Contas solicite ao Órgão Gestor da política do idoso que a 
prestação de contas deste Órgão seja acompanhada de parecer do Conselho do Idoso. 
 
Brasília, 08 de junho de 2006 
 
 

 

DECRETO Nº 5.934, DE 18 DE OUTUBRO DE 2006. 
Regulamenta gratuidade transporte coletivo interestadual 

 
Estabelece mecanismos e critérios a serem adotados na aplicação 
do disposto no art. 40 da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003 

(Estatuto do Idoso), e dá outras providências. 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 84, incisos IV e 
VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto na alínea “e” do inciso XII do art. 21 da 
Constituição, e no art. 40 da Lei no 10.741, de 1º de outubro de 2003, 
DECRETA: 
 
Art. 1º  Ficam definidos os mecanismos e os critérios para o exercício do direito previsto no art. 40 
da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, no sistema de transporte coletivo interestadual, nos 
modais rodoviário, ferroviário e aquaviário. 
 
Parágrafo único.  Compete à Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT e à Agência 
Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ a edição de normas complementares objetivando o 
detalhamento para execução de suas disposições. 
 
Art. 2º  Para fins do disposto neste Decreto, considera-se: 
 
I  - idoso: pessoa com idade igual ou superior a sessenta anos;II - serviço de transporte 
interestadual de passageiros: o que transpõe o limite do Estado, do Distrito Federal ou de 
Território; 
III - linha: serviço de transporte coletivo de passageiros executado em uma ligação de dois pontos 
terminais, nela incluída os seccionamentos e as alterações operacionais efetivadas, aberto ao 
público em geral, de natureza regular e permanente, com itinerário definido no ato de sua 
delegação ou outorga; 
IV - seção: serviço realizado em trecho do itinerário de linha do serviço de transporte, com 
fracionamento do preço de passagem; e 
V - bilhete de viagem do idoso: documento que comprove a concessão do transporte gratuito ao 
idoso, fornecido pela empresa prestadora do serviço de transporte, para possibilitar o ingresso do 
idoso no veículo. 
 
Art. 3º  Na forma definida no art. 40 da Lei nº 10.741, de 2003, ao idoso com renda igual ou 
inferior a dois salários-mínimos serão reservadas duas vagas gratuitas em cada veículo, comboio 
ferroviário ou embarcação do serviço convencional de transporte interestadual de passageiros. 
 
§ 1º  Para fins do disposto no caput, incluem-se na condição de serviço convencional:  
 
I - os serviços de transporte rodoviário interestadual convencional de passageiros, prestado com 
veículo de características básicas, com ou sem sanitários, em linhas regulares; 



II - os serviços de transporte ferroviário interestadual de passageiros, em linhas regulares; e 
III - os serviços de transporte aquaviário interestadual, abertos ao público, realizados nos rios, 
lagos, lagoas e baías, que operam linhas regulares, inclusive travessias. 
 
§ 2º  O idoso, para fazer uso da reserva prevista no caput deste artigo, deverá solicitar um único 
“Bilhete de Viagem do Idoso”, nos pontos de venda próprios da transportadora, com antecedência 
de, pelo menos, três horas em relação ao horário de partida do ponto inicial da linha do serviço de 
transporte, podendo solicitar a emissão do bilhete de viagem de retorno, respeitados os 
procedimentos da venda de bilhete de passagem, no que couber. 
 
§ 3º  Na existência de seções, nos pontos de seção devidamente autorizados para embarque de 
passageiros, a reserva de assentos também deverá estar disponível até o horário definido para o 
ponto inicial da linha, consoante previsto no § 2º. 
 
§ 4º  Após o prazo estipulado no § 2º, caso os assentos reservados não tenham sido objeto de 
concessão do benefício de que trata este Decreto, as empresas prestadoras dos serviços poderão 
colocar à venda os bilhetes desses assentos, que, enquanto não comercializados, continuarão 
disponíveis para o exercício do benefício da gratuidade. 
 
§ 5º  No dia marcado para a viagem, o idoso deverá comparecer ao terminal de embarque até 
trinta minutos antes da hora marcada para o início da viagem, sob pena de perda do benefício. 
 
§ 6º  O “Bilhete de Viagem do Idoso” e o bilhete com desconto do valor da passagem são 
intransferíveis. 
 
Art. 4º  Além das vagas previstas no art. 3º, o idoso com renda igual ou inferior a dois salários-
mínimos terá direito ao desconto mínimo de cinqüenta por cento do valor da passagem para os 
demais assentos do veículo, comboio ferroviário ou embarcação do serviço convencional de 
transporte interestadual de passageiros. 
 
Parágrafo único.  Para fazer jus ao desconto previsto no caput deste artigo, o idoso deverá 
adquirir o bilhete de passagem obedecendo aos seguintes prazos: 
I - para viagens com distância até 500 km, com, no máximo, seis horas de antecedência; e 
II - para viagens com distância acima de 500 km, com, no máximo, doze horas de antecedência. 
 
Art. 5º  O “Bilhete de Viagem do Idoso” será emitido pela empresa prestadora do serviço, em pelo 
menos duas vias, sendo que uma via será destinada ao passageiro e não poderá ser recolhida 
pela transportadora. 
 
§ 1º  A segunda via do “Bilhete de Viagem do Idoso” deverá ser arquivada, permanecendo em 
poder da empresa prestadora do serviço nos trezentos e sessenta e cinco dias subseqüentes ao 
término da viagem. 
 
§ 2º  As empresas prestadoras dos serviços de transporte deverão informar à ANTT e à ANTAQ, 
na periodicidade definida em seus regulamentos, a movimentação de usuários titulares do 
benefício, por seção e por situação. 
 
Art. 6º  No ato da solicitação do “Bilhete de Viagem do Idoso” ou do desconto do valor da 
passagem, o interessado deverá apresentar documento pessoal que faça prova de sua idade e da 
renda igual ou inferior a dois salários-mínimos. 
 
§ 1º  A prova de idade do idoso far-se-á mediante apresentação do original de qualquer 
documento pessoal de identidade, com fé pública, que contenha foto. 
 
§ 2º  A comprovação de renda será feita mediante a apresentação de um dos seguintes 
documentos: 
I - Carteira de Trabalho e Previdência Social com anotações atualizadas; 
II - contracheque de pagamento ou documento expedido pelo empregador; 
III - carnê de contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS; 
IV - extrato de pagamento de benefício ou declaração fornecida pelo INSS ou outro regime de 
previdência social público ou privado; e 
V - documento ou carteira emitida pelas Secretarias Estaduais ou Municipais de Assistência Social 
ou congêneres. 
 



Art. 7º  O idoso está sujeito aos procedimentos de identificação de passageiros ao apresentarem-
se para embarque, de acordo com o estabelecido pela ANTT e pela ANTAQ, em suas respectivas 
esferas de atuação. 
 
Art. 8º  O benefício concedido ao idoso assegura os mesmos direitos garantidos aos demais 
passageiros. 
 
Parágrafo único.  Não estão incluídas no benefício as tarifas de pedágio e de utilização dos 
terminais e as despesas com alimentação. 
 
Art. 9º  Disponibilizado o benefício tarifário, a ANTT, a ANTAQ e o concessionário ou 
permissionário adotarão as providências cabíveis para o atendimento ao disposto no caput do art. 
35 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995. 
 
Parágrafo único.  A concessionária ou permissionária deverá apresentar a documentação 
necessária para a comprovação do impacto do benefício no equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, observados os termos da legislação aplicável. 
 
Art. 10.  Às infrações a este Decreto aplica-se o disposto no art. 78-A e seguintes da Lei nº 
10.233, de 5 de junho de 2001. 
 
Art. 11.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 12.  Ficam revogados os Decretos nos 5.130, de 7 de julho de 2004, e 5.155, de 23 de julho 
de 2004. 
 
Brasília, 18 de outubro de 2006; 185º da Independência e 118º da República. 
 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

= = = = = = = =     Fim     = = = = = = = 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministério da Saúde 

PORTARIA Nº 2.528 DE 19 DE OUTUBRO DE 2006. 

Aprova a Política Nacional 
de Saúde da Pessoa Idosa. 

 
R E S U M O 

 
Introdução 
(...) 
Em 2003, o Congresso Nacional aprova e o Presidente da República sanciona o Estatuto 
do Idoso, elaborado com intensa participação de entidades de defesa dos interesses dos 
idosos. 
(...) 
Embora a legislação brasileira relativa aos cuidados da população idosa seja bastante 
avançada, a prática ainda é insatisfatória. A vigência do Estatuto do Idoso e seu uso como 
instrumento para a conquista de direitos dos idosos, a ampliação da Estratégia Saúde da 
Família que revela a presença de idosos e famílias frágeis e em situação de grande 
vulnerabilidade social e a inserção ainda incipiente das Redes Estaduais de Assistência à 
Saúde do Idoso tornaram imperiosa a readequação da Política Nacional de Saúde da 
Pessoa Idosa (PNSPI). 
 
Em fevereiro de 2006, foi publicado o documento das Diretrizes do Pacto pela Saúde que 
contempla o Pacto pela Vida. Neste documento, a saúde do idoso aparece como uma das 
seis prioridades pactuadas entre as três esferas de governo. 
(...) 
A meta final deve ser uma atenção à saúde adequada e digna para os idosos e idosas 
brasileiras, principalmente para aquela parcela da população idosa que teve, por uma 
série de razões, um processo de envelhecimento marcado por doenças e agravos que 
impõem sérias limitações ao seu bem-estar. 
 
1. Finalidade 
A finalidade primordial da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa é recuperar, 
manter e promover a autonomia e a independência dos indivíduos idosos, 
direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para esse fim, em consonância com 
os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. É alvo dessa política todo cidadão e 
cidadã brasileiros com 60 anos ou mais de idade. 
(...) 
3. Diretrizes 
 



Não se fica velho aos 60 anos. O envelhecimento é um processo natural que ocorre 
ao longo de toda a experiência de vida do ser humano, por meio de escolhas e de 
circunstâncias. O preconceito contra a velhice e a negação da sociedade quanto a esse 
fenômeno colaboram para a dificuldade de se pensar políticas específicas para esse grupo. 
Ainda há os que pensam que se investe na infância e se gasta na velhice. 
 

Deve ser um compromisso de todo gestor em saúde compreender que, ainda que os custos 
de hospitalizações e cuidados prolongados sejam elevados na parcela idosa, também aí 
está se investindo na velhice. “Quando o envelhecimento é aceito como um êxito, o 
aproveitamento da competência, experiência e dos recursos humanos dos grupos mais 
velhos é assumido com naturalidade, como uma vantagem para o crescimento de 
sociedades humanas maduras e plenamente integradas” (Plano de Madri, Artigo 6º). 
 

Envelhecer, portanto, deve ser com saúde, de forma ativa, livre de qualquer tipo de 
dependência funcional, o que exige promoção da saúde em todas as idades. Importante 
acrescentar que muitos idosos brasileiros envelheceram e envelhecem apesar da falta de 
recursos e da falta de cuidados específicos de promoção e de prevenção em saúde. Entre 
esses estão os idosos que vivem abaixo da linha de pobreza, analfabetos, os seqüelados 
de acidentes de trabalho, os amputados por arteriopatias, os hemiplégicos, os idosos com 
síndromes demenciais, e para eles também é preciso achar respostas e ter ações 
específicas. 
 

São as seguintes as diretrizes da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa: 
1) Promoção do envelhecimento ativo e saudável; 
2) Atenção integral, integrada à saúde da pessoa idosa; 
3) Estímulo às ações intersetoriais, visando à integralidade da atenção; 
4) Provimento de recursos capazes de assegurar qualidade da atenção à saúde da 

pessoa idosa; 
5) Estímulo à participação e fortalecimento do controle social; 
6) Formação e educação permanente dos profissionais de saúde do SUS na área de 

saúde da pessoa idosa; 
7) Divulgação e informação sobre a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa para 

profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS; 
8) Promoção de cooperação nacional e internacional das experiências na atenção à 

saúde da pessoa idosa; e 
9) Apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas. 

 
 
3.1. Promoção do Envelhecimento Ativo e Saudável 
(...) 
Envelhecimento bem sucedido pode ser entendido a partir de seus três componentes: (a) 
menor probabilidade de doença; (b) alta capacidade funcional física e mental; e (c) 
engajamento social ativo com a vida (Kalache & Kickbush, 1997; Rowe & Kahn, 1997; 
Healthy People 2000). 
 

O Relatório Healthy People 2000 da OMS enfatiza em seus objetivos: aumentar os anos de 
vida saudável, reduzir disparidades na saúde entre diferentes grupos populacionais e 
assegurar o acesso a serviços preventivos de saúde. 
 

Além disso, é preciso incentivar e equilibrar a responsabilidade pessoal – cuidado consigo 
mesmo – ambientes amistosos para a faixa etária e solidariedade entre gerações. As 
famílias e indivíduos devem se preparar para a velhice, esforçando-se para adotar uma 
postura de práticas saudáveis em todas as fases da vida (OMS, 2002). 
(...) 
Aproveitar todas as oportunidades para: 
a) desenvolver e valorizar o atendimento acolhedor e resolutivo à pessoa idosa, baseado 

em critérios de risco; 
b) informar sobre seus direitos, como ser acompanhado por pessoas de sua rede social 

(livre escolha) e quem são os profissionais que cuidam de sua saúde; 
c) valorizar e respeitar a velhice; 
d) estimular a solidariedade para com esse grupo etário; 



e) realizar ações de prevenção de acidentes no domicílio e nas vias públicas, como 
quedas e atropelamentos; 

f) realizar ações integradas de combate à violência doméstica e institucional contra idosos 
e idosas; 

g) facilitar a participação das pessoas idosas em equipamentos sociais, grupos de terceira 
idade, atividade física, conselhos de saúde locais e conselhos comunitários onde o 
idoso possa ser ouvido e apresentar suas demandas e prioridades; 

h) articular ações e ampliar a integração entre as secretarias municipais e as estaduais de 
saúde, e os programas locais desenvolvidos para a difusão da atividade física e o 
combate ao sedentarismo; 

i) promover a participação nos grupos operativos e nos grupos de convivência, com ações 
de promoção, valorização de experiências positivas e difusão dessas na rede, nortear e 
captar experiências; 

j) informar e estimular a prática de nutrição balanceada, sexo seguro, imunização e 
hábitos de vida saudáveis; 

k) realizar ações motivadoras ao abandono do uso de álcool, tabagismo e sedentarismo, 
em todos os níveis de atenção; 

l) promover ações grupais integradoras com inserção de avaliação, diagnóstico e  
tratamento da saúde mental da pessoa idosa; 

m) reconhecer e incorporar as crenças e modelos culturais dos usuários em seus planos de 
cuidado, como forma de favorecer a adesão e a eficiência dos recursos e tratamentos 
disponíveis; 

n) promover a saúde por meio de serviços preventivos primários, tais como a vacinação da 
população idosa, em conformidade com a Política Nacional de Imunização; 

o) estimular programas de prevenção de agravos de doenças crônicas não-transmissíveis 
em indivíduos idosos; 

p) implementar ações que contraponham atitudes preconceituosas e sejam esclarecedoras 
de que envelhecimento não é sinônimo de doença; 

q) disseminar informação adequada sobre o envelhecimento para os profissionais de 
saúde e para toda a população, em especial para a população idosa; 

r) implementar ações para reduzir hospitalizações e aumentar habilidades para o auto-
cuidado dos usuários do SUS; 

s) incluir ações de reabilitação para a pessoa idosa na atenção primária de modo a intervir 
no processo que origina a dependência funcional; 

t) investir na promoção da saúde em todas as idades; e 
u) articular as ações do Sistema Único de Saúde com o Sistema Único de Assistência 

Social – SUAS. 
 
3.2. Atenção Integral e Integrada à Saúde da Pessoa Idosa 
(...) Deverá ser estruturada nos moldes de uma linha de cuidados, com foco no usuário, 
baseado nos seus direitos, necessidades, preferências e habilidades; estabelecimento de 
fluxos bidirecionais funcionantes, aumentando e facilitando o acesso a todos os níveis de 
atenção; providos de condições essenciais - infra-estrutura física adequada, insumos e 
pessoal qualificado para a boa qualidade técnica. 
 

Instrumentos gerenciais baseados em levantamento de dados sobre a capacidade funcional 
(inventários funcionais) e sócio-familiares da pessoa idosa deverão ser implementados 
pelos gestores municipais e estaduais do SUS. 
 

Incorporação, na atenção básica, de mecanismos que promovam a melhoria da qualidade e 
aumento da resolutividade da atenção à pessoa idosa, com envolvimento dos profissionais 
da atenção básica e das equipes do Saúde da Família, incluindo a atenção domiciliar e 
ambulatorial, com incentivo à utilização de instrumentos técnicos validados, como de 
avaliação funcional e psicossocial. 
 

Incorporação, na atenção especializada, de mecanismos que fortaleçam a atenção à 
pessoa idosa: reestruturação e implementação das Redes Estaduais de Atenção à Saúde 
da Pessoa Idosa; (...) e implementando de forma efetiva modalidades de atendimento que 
correspondam às necessidades da população idosa, com abordagem multiprofissional e 
interdisciplinar, sempre que possível. Contemplando também fluxos de retaguarda para a 
rede hospitalar e demais especialidades, disponíveis no Sistema Único de Saúde. 



(...) 
Abordagem preventiva e intervenção precoce são sempre preferíveis às intervenções 
curativas tardias. Para tanto, é necessária a vigilância de todos os membros da equipe de 
saúde, aplicação de instrumentos de avaliação e de testes de triagem, para detecção de 
distúrbios cognitivos, visuais, de mobilidade, de audição, de depressão e do 
comprometimento precoce da funcionalidade, dentre outros. 
 
 
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. 
 

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. (...) Abaixo são 
apresentados os itens prioritários para a pactuação: 
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. 

 
3.5. Estímulo à Participação e Fortalecimento do Controle Social 
Deve-se estimular a inclusão nas Conferências Municipais e Estaduais de Saúde de temas 
relacionados à atenção à população idosa, incluindo o estímulo à participação de cidadãos 
e cidadãs idosos na formulação e no controle social das ações deliberadas nessas 
Conferências. 
 

Devem ser estimulados e implementados os vínculos dos serviços de saúde com os seus 
usuários, privilegiando os núcleos familiares e comunitários, criando, assim, condições para 
uma efetiva participação e controle social da parcela idosa da população. 
 
3.6. Divulgação e Informação sobre a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa 
para Profissionais de Saúde, Gestores e Usuários do SUS 
 

As medidas a serem adotadas buscarão: 
a) incluir a PNSPI na agenda de atividades da comunicação social do SUS; 
b) produzir material de divulgação, tais como cartazes, cartilhas, folhetos e vídeos; 
c) promover ações de informação e divulgação da atenção à saúde da pessoa idosa, 

respeitando as especificidades regionais e culturais do País e direcionadas aos 
trabalhadores, aos gestores, aos conselheiros de saúde, bem como aos docentes e 
discentes da área de saúde e à comunidade em geral; 



d) apoiar e fortalecer ações inovadoras de informação e divulgação sobre a atenção à 
saúde da pessoa idosa em diferentes linguagens culturais; 

e) identificar, articular e apoiar experiências de educação popular, informação e 
comunicação em atenção à saúde da pessoa idosa; e 

f) prover apoio técnico e/ou financeiro a projetos de qualificação de profissionais que 
atuam na Estratégia Saúde da Família e no Programa de Agentes Comunitários de 
Saúde, para atuação na área de informação, comunicação e educação popular em 
atenção à saúde da pessoa idosa. 

 
3.7. Promoção de Cooperação Nacional e Internacional das Experiências na Atenção 
à Saúde da Pessoa Idosa 
Devem-se fomentar medidas que visem à promoção de cooperação nacional e 
internacional das experiências bem sucedidas na área do envelhecimento, no que diz 
respeito à atenção à saúde da pessoa idosa, à formação técnica, à educação em saúde e a 
pesquisas. 
 
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. 

 
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. 
 
 

============================== 
 



INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28, DE 16/5/2008 
 

Regulamenta o processamento de empréstimo consignado 
 

Estabelece critérios e procedimentos operacionais relativos à 
consignação de descontos para pagamento de empréstimos e cartão 

de crédito, contraídos nos benefícios da Previdência Social. 
 

(Atualizada até 18 de março de 2011 – Esta instrução já sofreu cinco alterações) 
 
O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, no uso da sua 
competência (...) resolve: 
Art. 1º O desconto no valor d aposentadoria e pensão por morte pagas pela Previdência Social das 
parcelas referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito,concedidos por 
instituições financeiras,obedecerão ao disposto nesta Instrução Normativa. 
 

CAPÍTULO I   -   DEFINIÇÕES BÁSICAS 
Art. 2º Para os fins desta Instrução Normativa, considera se: 
I - autorização por meio eletrônico: a autorização obtida a partir de comandos seguros, gerados pela 
a posição desenha ou assinatura digital do titular do benefício ou em sistemas eletrônicos 
reconhecidos e validados pelo Banco Central do Brasil e Conselho Monetário Nacional; 
II - averbação: o aceite do contrato de crédito no sistema informatizado do INSS / Dataprev; 
III - beneficiário: o titular de aposentadoria ou de pensão por morte; 
IV - consignação: o desconto efetuado nos benefícios pagos pela Previdência Social, em razão de 
operação financeira de crédito; 
V -consignações obrigatórias: os descontos obrigatórios a serem feitos na forma do inciso I do art. 
12 desta Instrução Normativa; 
VI -consignações voluntárias: as consignações autorizadas pelos beneficiários, na forma do inciso II 
do art. 12 desta Instrução Normativa; 
VII - cartão de crédito: modalidade de crédito em que a instituição financeira concede ao titular do 
benefício crédito para ser movimentado até o limite previamente estabelecido, por meio do 
respectivo cartão de crédito; 
VIII - glosa: às exclusões de valores no repasse financeiro às instituições financeiras; 
IX - instituição financeira mantenedora de benefícios: a instituição pagadora de benefícios da 
Previdência Social autorizada a conceder empréstimo pessoal e cartão de crédito, por meio de 
retenção no ato do pagamento do benefício; 
X - instituição financeira pagadora de benefícios: a instituição pagadora de benefícios da 
Previdência Social autorizada a conceder empréstimo pessoal e cartão de crédito, por meio de troca 
de informações em meio magnético, com desconto no valor do benefício pelo INSS / Dataprev e 
repasse desse valor em data posterior;  
XI - instituição financeira não pagadora de benefícios: a instituição que concede empréstimo pessoal 
e cartão de crédito por meio de troca de informações em meio magnético, com desconto no valor do 
benefício pelo INSS/Dataprev e repasse desse valor em data posterior; 
XII - repactuação / refinanciamento: a renegociação pelo beneficiário do empréstimo pessoal em 
novos prazos, taxas e/ou novos valores; 
XIII - Reserva de Margem Consignável - RMC: o limite reservado no valor da renda mensal do 
benefício para uso exclusivo do cartão de crédito; e 
XIV - retenção: o desconto do valor da prestação no ato do pagamento do benefício. 
 

CAPÍTULO II   -   DA AUTORIZAÇÃO DO DESCONTO 
Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência 
Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento 
de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: 
I - o empréstimo seja realizado com instituição financeira que tenha celebrado convênio com o 
INSS/Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - Dataprev, para esse fim;  
II - mediante contrato firmado e assinado com apresentação do documento de identidade e/ou 
Carteira Nacional de Habilitação - CNH, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a 
autorização de consignação assinada, prevista no convênio; e 
III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter 
irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz 
reconhecida como meio de prova de ocorrência. 
§ 1º Os descontos de que tratam o caput não poderão exceder o limite de 30% (trinta por cento) do 
valor da renda mensal do benefício, considerando que o somatório dos descontos e/ou retenções não 
exceda, no momento da contratação, após a dedução das consignações obrigatórias e voluntárias: 



a) até 20% (vinte por cento) para as operações de empréstimo pessoal; e 
b) até 10% (dez por cento) para as operações de cartão de crédito. 
§ 2º Caso o beneficiário opte por contratar a modalidade de cartão de crédito, ficará reservada sua 
margem consignável no montante fixo de dez por cento, observado o disposto no parágrafo anterior. 
§ 3º Observado o disposto no § 1°, quando o beneficiário não contratar cartão de crédito, isto 
implicará em ampliação do percentual da margem consignável para empréstimo pessoal até o limite 
de 30% (trinta por cento). 
§ 4º A autorização, por escrito ou por meio eletrônico, para a efetivação da consignação, retenção 
ou constituição de Reserva de Margem Consignável - RMC, valerá enquanto subscrita pelo titular do 
benefício, não persistindo, por sucessão, em relação aos respectivos pensionistas e dependentes. 
§ 5º No caso de redução da renda do titular do benefício durante a vigência do contrato, aplica-se o 
limite previsto no § 1° para as novas averbações. 
§ 6º É proibida a consignação das modalidades de crédito financiamento e arrendamento mercantil.  
§ 7º A instituição financeira que receber uma solicitação do beneficiário para cancelamento do 
cartão de crédito, deverá enviar o comando de exclusão da Reserva de Margem Consignável - 
RMC, à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - Dataprev, via arquivo 
magnético, no prazo máximo de cinco dias úteis da data da solicitação. 
§ 8º Caso o beneficiário opte por contratar a modalidade cartão de crédito, ficará reservada sua 
margem consignável no montante fixo de 10% (dez por cento), observado o disposto no parágrafo 1º. 
 
Art. 4º A contratação de operações de crédito consignado só poderá ocorrer, desde que: 
I - a operação financeira tenha sido realizada na própria instituição financeira ou por meio do 
correspondente bancário a ela vinculada, na forma da Resolução Conselho Monetário Nacional nº 
3.110, de31 de julho de 2003,sendo a primeira responsável pelos atos praticados em seu nome; e 
II - respeitada a quantidade máxima de seis contratos ativos para pagamento de empréstimo 
pessoal e um para o cartão de crédito do mesmo benefício, independentemente de eventuais saldos 
da margem consignável, sendo somente permitida a averbação de um novo contrato, condicionada 
à exclusão de um já existente. 
Art. 5º A instituição financeira, independentemente da modalidade de crédito adotada, somente 
encaminhará o arquivo para averbação de crédito após a devida assinatura do contrato por parte do 
beneficiário contratante, ainda que realizada por meio eletrônico. 
 
Art. 6º A inobservância do disposto no art. 5º implicará total responsabilidade da instituição 
financeira envolvida e, em caso de reclamação registrada pelo beneficiário ou irregularidade 
constatada diretamente pelo INSS, a operação será considerada irregular e não autorizada, sendo 
motivo de exclusão da consignação. 
 
Art. 7º A concessão de empréstimo pessoal e cartão de crédito será feita a critério da instituição 
consignatária, sendo os valores e demais condições objeto de livre negociação entre ela e o 
beneficiário, respeitadas as demais disposições desta Instrução Normativa. 
 
Art. 8º As informações necessárias à formalização do contrato de crédito poderão ser obtidas: 
I - pelos beneficiários, diretamente no sítio eletrônico da Previdência Social 
(www.previdencia.gov.br/), na opção serviços/extratos de pagamentos; e 
II - pelas instituições financeiras, valendo-se de dados fornecidos pelo respectivo beneficiário. 
Art. 9º A contratação de empréstimo e cartão de crédito somente poderá ser efetivada no Estado 
em que o beneficiário tem seu benefício mantido. 
 

CAPÍTULO III   -   DAS ESPÉCIES DE BENEFÍCIOS 
Art. 10.O desconto relativo às consignações/retenções de que trata esta Instrução Normativa se 
aplica aos benefícios de aposentadoria, qualquer que seja sua espécie, e pensão por morte, pagos 
pela Previdência Social, exceto quando: 
I - pagos com base nas normas de acordos internacionais para beneficiários residentes no exterior; e 
II - pagos por intermédio de empresa convenente. 
§ 1º Equipara-se à aposentadoria previdenciária, para fins desta Instrução Normativa, as pensões 
especiais vitalícias pagas pelo INSS como Encargos Previdenciários da União - EPU.  
§ 2º O desconto de que trata o caput não se aplica ao beneficiário de pensão alimentícia.  
Art. 11. O disposto nesta Instrução Normativa não se aplica às seguintes espécies de benefícios 
assistenciais: 
I - renda mensal vitalícia por invalidez ou idade; 
II - pensão mensal vitalícia do seringueiro; e 
III - Benefícios de Prestação Continuada - BPC 
 

CAPÍTULO IV   -DA IDENTIFICAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL 



Art. 12. A identificação do limite de 30% (trinta por cento) de que trata o § 1º do art. 3º dar-se-á após 
a apuração das seguintes deduções: 
I - consignações obrigatórias: contribuições devidas pelo segurado à Previdência Social; pagamento 
de benefícios além do devido; imposto de renda; e 
pensão alimentícia judicial; 
II - consignações voluntárias: mensalidades de associações e demais entidades de 
aposentados/pensionistas legalmente reconhecidas, desde que autorizadas por seus filiados. 
§ 1º Na hipótese de coexistência de descontos da alínea "b" do inciso I do caput, com o empréstimo 
pessoal e/ou cartão de crédito, prevalecerá o desconto previsto na alínea "b", inciso I. 
§ 2º A consignação ou retenção recairá somente sobre as parcelas mensais fixas integrais e o 
eventual saldo devedor deverá ser objeto de acerto entre a instituição financeira e o beneficiário. 
§ 3º A eventual modificação no valor do benefício ou das margens de consignações de que trata o § 
1º do art. 3º, ou, ainda, os incisos I e II do caput, poderá ensejar a reprogramação da retenção ou da 
consignação, desde que repactuada entre a instituição financeira e o beneficiário, por manifestação 
expressa em contrato, sem acréscimo de custos operacionais, sendo sempre necessária a exclusão 
do contrato anterior e a inclusão de um novo. 
§ 4º É vedada a utilização da margem consignável de diferentes benefícios para cobertura de 
parcelas de um mesmo contrato. 
 

CAPÍTULO V   -DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 
Art. 13. Nas operações de empréstimos são definidos os seguintes critérios, observado o disposto 
no art.56 desta Instrução Normativa: 
I - o número de prestações não poderá exceder a sessenta parcelas mensais e sucessivas; 
II - a taxa de juros não poderá ser superior a 2,5%(dois inteiros e meio por cento) ao mês, devendo 
expressar o custo efetivo do empréstimo; 
III - é vedada a cobrança da Taxa de Abertura de Crédito - TAC, e quaisquer outras taxas 
administrativas; e 
IV - é vedado o estabelecimento de prazo de carência para o início do pagamento das parcelas. 
Art.14. O titular do benefício pode efetuar o empréstimo para aquisição de pacote turístico, no 
âmbito do programa de viagens para aposentados e pensionistas "Viaja Mais - Melhor Idade", 
hipótese em que a liberação do valor será feita na forma disposta no inciso II do art. 23, 
independentemente da forma como o beneficiário recebe seu benefício mensal. 
 

CAPÍTULO VI   -DO CARTÃO DE CRÉDITO 
Art. 15. Os titulares dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, pagos 
pela Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito, de acordo com 
os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa: 
I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo titular do 
benefício, por escrito ou por meio eletrônico, sendo vedada à instituição financeira: emitir cartão de 
crédito adicional ou derivado; e cobrar taxa de manutenção ou anuidade; 
II - a instituição financeira poderá cobrar até R$ 15,00 (quinze reais) de taxa pela emissão do cartão 
que, a critério do beneficiário, poderá ser parcelada em até três vezes. 
 
Art. 16. Nas operações de cartão de crédito serão considerados, observado, no que couber, o 
disposto no art. 58 desta Instrução Normativa: 
I - o número de pagamentos não poderá exceder sessenta parcelas mensais e sucessivas; 
II - o limite máximo de comprometimento é de até duas vezes o valor da renda mensal do benefício; 
III - a taxa de juros não poderá ser superior a 3,5% (três inteiros e meio por cento) ao mês, de forma 
que expresse o custo efetivo; 
IV - é vedada a cobrança da TAC e quaisquer outras taxas administrativas, exceto a prevista no 
inciso II do art. 15 e § 1º deste artigo; e 
V - o beneficiário, ao constituir a RMC, não poderá ser onerado com a cobrança de qualquer custo 
adicional de manutenção ou anuidade, excetuando o previsto nesta Instrução Normativa, de forma 
que a taxa de juros expresse o custo efetivo do cartão de crédito. 
§ 1º O titular do cartão de crédito poderá optar pela contratação de seguro contra roubo, perda ou 
extravio, cujo prêmio anual não poderá exceder R$ 3,90 (três reais e noventa centavos). 
§ 2º A instituição financeira não poderá aplicar juros sobre o valor das compras pagas com cartão 
de crédito quando o beneficiário consignar a liquidação do valor total da fatura em uma única 
parcela na data de vencimento. 
§ 3º É proibida a utilização do cartão de crédito para saque. 
 
Art. 17. A instituição financeira deverá encaminhar aos titulares dos benefícios com quem tenha 
celebrado contrato de cartão de crédito, mensalmente, extrato com descrição detalhada das 
operações realizadas, onde conste o valor de cada operação e local onde foram efetivadas, bem 
como o número de telefone e o endereço para a solução de dúvidas. 



Art. 17-A. O beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento 
contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira. 
§ 1º Se o beneficiário estiver em débito com a instituição financeira, esta deverá conceder-lhe a 
faculdade de optar pelo pagamento do eventual saldo devedor por liquidação imediata do valor total 
ou por meio de descontos consignados na RMC do seu benefício, observados os termos do contrato 
firmado entre as partes, o limite estabelecido na alínea "b" do § 1º do art. 3º, bem como as 
disposições constantes nos arts. 15 a 17. 
§ 2º A instituição financeira que receber uma solicitação do beneficiário para cancelamento do 
cartão de crédito, deverá enviar o comando de exclusão da RMC à Dataprev, via arquivo magnético, 
no prazo máximo de cinco dias úteis, contados da data da solicitação, quando não houver saldos a 
pagar, ou da data da liquidação do saldo devedor. 
§ 3º Durante o período compreendido entre a solicitação do cancelamento do cartão de crédito pelo 
beneficiário e a efetiva exclusão da RMC, pela Dataprev, não se aplica o disposto no § 3º do art. 3º. 
 

CAPÍTULO VII   -   DO CONVÊNIO 
Art. 18.O convênio como INSS/Dataprev será firmado e mantido com a instituição financeira que 
satisfaça, cumulativamente, as seguintes condições: 
I - se enquadre no conceito de instituição financeira, na formada Lei nº 4.595, de31dedezembro de 
1964, e esteja devidamente autorizada a funcionar como tal pelo Banco Central do Brasil; 
II - não esteja em débito com as Fazendas Nacional, Estadual, Distrito Federal e Municipal, com a 
Previdência Social e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -FGTS, devendo manter sua 
regularidade comprovada por intermédio do Sistema Integrado de Administração Financeira do 
Governo Federal - SIAFI/SICAF, e não integrar o Cadastro Informativo de Créditos não Quitados - 
CADIN; e 
III - esteja apta à troca de informações via arquivo magnético, conforme especificações técnicas 
constantes do Protocolo de Relacionamento em meio magnético CNAB - Febraban. 
 

CAPÍTULO VIII   -   PROCEDIMENTOS DASINSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 
Art. 19.A contratação de empréstimo pessoal e cartão de crédito de que trata esta Instrução 
Normativa, firmada pelos titulares dos benefícios previdenciários, deverá observaras normas 
editadas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN, na forma disposta na Resolução nº 1.559, de 22 
de dezembro de1988, com a redação dada pela Resolução nº 3.258, de 28 de janeiro de 2005, e a 
Resolução nº 3.517, de 6 de dezembro de 2007, e demais alterações posteriores. 
 
Art. 20. Para a efetivação da consignação/retenção/constituição de RMC nos benefícios 
previdenciários, as instituições financeiras que firmarem convênio com o INSS deverão encaminhar 
à Dataprev, até o segundo dia útil de cada mês, arquivo magnético, conforme procedimentos 
previstos no Protocolo CNAB/Febraban, para processamento no referido mês. 
Parágrafo único. Os comandos de exclusões de empréstimo/ RMC/cartão de crédito, não serão 
aceitos durante o período de processamento da folha de pagamento dos beneficiários da 
Previdência Social. 
 
Art. 21. A instituição financeira, ao realizar as operações de consignação/retenção/constituição de 
RMC dos titulares de benefícios deverá, sem prejuízo de outras informações legais exigidas (art. 52 
do Código de Defesa do Consumidor - CDC), observar a regulamentação expedida pelo Conselho 
Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, em especial as disposições constantes da 
Resolução nº 2.878, de 26 de julho de 2001, e alterações posteriores, bem como dar ciência prévia 
ao beneficiário, no mínimo, das seguintes informações: 
I - valor total com e sem juros; 
II - taxa efetiva mensal e anual de juros; 
III - todos os acréscimos remuneratórios, moratórios e tributários que eventualmente incidam sobre 
o valor do crédito contratado; 
IV - valor, número e periodicidade das prestações; 
V - soma total a pagar com o empréstimo pessoal ou cartão de crédito; e 
VI - data do início e fim do desconto. 
VII - valor da comissão paga aos terceirizados contratados pelas instituições financeiras para a 
operacionalização da venda do crédito, quando não for efetuado por sua própria rede.  
VIII - o CNPJ da agência bancária que realizou a contratação quando realizado na própria rede, ou, 
o CNPJ do correspondente bancário e o CPF do agente subcontratado pelo anterior, acrescido de 
endereço e telefone. 



 
Art. 22. Sempre que o beneficiário receber o 
benefício por meio de crédito em conta 
corrente, o crédito do empréstimo concedido 
deverá ser feito, obrigatoriamente, nessa 
conta, constituindo motivo de recusado 
pedido de consignação a falta de indicação da 
conta ou indicação de conta que não 
corresponda àquela pela qual o beneficio é 
pago. 
 
Art.23. Confirmado o efetivo registro da 
consignação pela Dataprev, a instituição 
financeira obriga-se a liberar o valor 
contratado ao beneficiário no prazo máximo 
de 48 horas, contadas da confirmação: 
I - diretamente na conta corrente bancária do 
beneficiário contratante, pela qual recebe o 
benefício previdenciário, sempre que esta 
seja a modalidade pela qual o benefício é 
pago; 
II - obrigatoriamente na conta bancária da 
empresa credenciada autorizada pelo 
Ministério do Turismo, onde o beneficiário 

tenha adquirido o pacote turístico "Viagem Mais -Melhor Idade", devendo incluir o código de 
identificação do programa no arquivo magnético de averbação, conforme previsto no protocolo 
CNAB/Febraban; e 
III - para os beneficiários que recebem seus benefícios na modalidade de cartão magnético, o 
depósito deverá ser feito em conta corrente ou poupança, expressamente designada pelo titular do 
benefício e que ele seja o responsável ou por meio de ordem de pagamento, preferencialmente na 
agência/banco onde ele recebe o seu benefício mensalmente. 
§ 1º Em até cinco dias úteis, a instituição financeira deverá disponibilizar ao beneficiário que solicitar 
a quitação antecipada do seu contrato, o boleto para pagamento, discriminando o valor total 
antecipado, o valor do desconto e o valor líquido a pagar, além da planilha demonstrativa do cálculo 
do saldo devedor. 
§ 2º As instituições financeiras, após a confirmação da liquidação, terão o prazo de até cinco dias 
úteis para envio à Dataprev, em arquivo magnético, da informação de exclusão da operação do 
empréstimo pessoal ou cartão de crédito liquidado antecipadamente. 
 
Art. 24. - Revogado 
 
Art. 25. A instituição financeira concedente do empréstimo é obrigada a confirmar se a operadora de 
turismo está devidamente autorizada e credenciada pelo Ministério do Turismo para operar no Programa 
"Viaja Mais - Melhor Idade", sob pena de perder as garantias de que trata esta Instrução Normativa. 
§ 1ºA instituição financeira deverá informar o nome do banco, da agência e o número da conta 
corrente da empresa operadora credenciada, bem como incluir o código de identificação do 
Programa no arquivo magnético de averbação, conforme previsto no protocolo CNAB/Febraban. 
§ 2º O INSS/Dataprev receberá do Ministério do Turismo as informações referentes às instituições 
financeiras que poderão participar do Programa "Viaja Mais - Melhor Idade", bem como o prazo de 
parcelamento e as taxas de juros. 
 
Art. 26. A instituição financeira deverá divulgar as regras de consignações/retenções/constituição de 
RMC acordadas em contrato com os beneficiários,obedecendo, nos materiais publicitários que fizer 
veicular,as normas do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, em especial aquelas previstas 
nos arts. 37 e 52 desta Instrução Normativa. 
 
Art. 27. Eventuais alterações das taxas de juros deverão ser comunicadas ao INSS por meio do correio 
eletrônico institucional estabelecido pela Diretoria de Benefícios - Dirben, com antecedência mínima de 
cinco dias úteis, para a atualização das informações no sítio eletrônico da Previdência Social. 
 
Art.27-A. As instituições financeiras que utilizam os serviços de terceirização para a 
operacionalização da venda de crédito consignado informarão ao INSS os valores ou percentuais 
pagos a título de comissão. 
 



Art. 28. A instituição financeira concedente de crédito deverá conservar os documentos que 
comprovam a operação pelo prazo de cinco anos, contados da data do término do contrato de 
empréstimo e da validade do cartão de crédito. 
 

CAPÍTULO IX  -  DOS PROCEDIMENTOS DA DATAPREV 
Art. 29. A Dataprev é o órgão responsável, tanto pelos procedimentos operacionais quanto pela 
segurança da rotina de envio das informações de créditos em favor das instituições financeiras. 
 
Art. 30.A Dataprev, ao receber os arquivos para averbação de empréstimo ou cartão de crédito, 
considerará como campos obrigatórios de informação no arquivo magnético, além dos fixados no 
protocolo CNAB/Febraban, os seguintes: 
I - valor do contrato: corresponde ao valor principal contratado e recebido pelo beneficiário; 
II - número de parcelas do contrato: corresponde à quantidade de prestações contratadas; 
III - valor das parcelas: corresponde ao valor uniforme consignado mensalmente pela instituição 
financeira; e 
IV -número do contrato: deve ser único e específico para cada contratação ou refinanciamento. 
V - o CNPJ da agência bancária que realizou a contratação quando realizado na própria rede, ou, o 
CNPJ do correspondente bancário e o CPF do agente subcontratado pelo anterior.  
§ 1º Para contrato de cartão de crédito o valor constante no campo "valor do contrato",onde deverá 
constar o limite de crédito disponibilizado ao beneficiário, não pode ser superior a duas vezes o 
valor mensal do benefício. 
§ 2º O contrato celebrado não poderá ser alterado, podendo somente ocorrer a sua exclusão do 
sistema e averbação de um novo. 
 
Art. 31. O primeiro desconto na renda do benefício dar-se-á no primeiro mês subseqüente ao do 
envio das informações pelas instituições financeiras para a Dataprev, desde que encaminhadas no 
prazo previsto no art. 20 desta Instrução Normativa. 
 
Art. 32. As operações de averbação, exclusão e reativação processadas mensalmente pela 
Dataprev serão identificadas como: 
I - consignação de empréstimo: código 98 e rubrica 216; 
II - retenção: código 75 e rubrica 321; 
III - RMC: código 76 e rubrica 322; 
IV - as operações de consignação efetuadas com cartão de crédito: código 77 e rubrica 217; e 
V - consignação empréstimo "Viaja Mais - Melhor Idade": código 71 e rubrica 216. 
 
Art. 33. A Dataprev disponibilizará ao INSS, em sistema de informações próprio, os dados das 
operações de crédito consignado em nível gerencial e operacional, para a rotina de 
acompanhamento do atendimento das instituições financeiras e cumprimento desta Instrução 
Normativa. 
 
Art. 34. A Dataprev indicará à instituição financeira a conta corrente bancária para depósito do 
pagamento dos seus custos operacionais, conforme previsto no convênio, até o quinto dia útil do 
mês seguinte ao do desconto por ela realizado no benefício. 
Parágrafo único.Os custos a que se refere o caput incluem todos os procedimentos realizados pela 
Dataprev, dentre eles as operações de averbação do empréstimo, de desconto, de 
desenvolvimento, de implementação e alterações de sistemas. 
 

CAPÍTULO X  -  DOS PROCEDIMENTOS DO INSS 
Seção I  –  Direção Central 

Art.35. O INSS repassará os valores descontados dos benefícios em razão das consignações 
processadas às respectivas instituições financeiras até o quinto dia útil do mês seguinte ao do mês 
de processamento do desconto, via Sistema de Transferência de Reservas - STR, por meio de 
mensagem específica, constante do catálogo de mensagens do Sistema de Pagamentos Brasileiro - 
SPB, ou mediante crédito em conta corrente por ela indicada. 
Parágrafo único. Havendo rejeição de valores por motivo de alteração de dados cadastrais ou bancários 
da instituição credora, por ela não informados à Coordenação-Geral de Orçamento, Finanças e 
Contabilidade da Diretoria de Orçamento, Finanças e Logística – CGOFC / DIROFL / INSS em tempo 
hábil, o repasse somente será feito na competência seguinte à da regularização do cadastro. 
 
Art. 36. Tratando-se de operação realizada com a instituição financeira mantenedora do benefício, o 
INSS repassará a ela o valor integral do benefício, ficando sob sua inteira responsabilidade o 
desconto do valor da parcela devida pelo beneficiário.  
Parágrafo único.Caso ocorra cessação retroativa de benefício que tenha sofrido retenção na forma 
do caput, a instituição financeira deverá proceder à devolução desses valores por meio de 



mensagem específica ou mediante depósito em conta indicada pela CGOFC/DIROFL/INSS, 
conforme procedimentos estabelecidos no Protocolo de Pagamento de Benefícios em Meio 
Magnético, assim como as importâncias relativas ao crédito de retorno de "NÃO PAGO" deverão ser 
devolvidas de acordo com os procedimentos vigentes. 
 
Art. 37. O INSS manterá o benefício cujo titular autorizar a retenção referida no art. 36desta 
Instrução Normativa na instituição financeira mantenedora do respectivo enquanto houver parcelas 
em amortização, exceto nas seguintes situações: 
I - quando houver fusão/incorporação bancária, o benefício será transferido para a instituição 
financeira incorporadora; 
II - mudança de domicílio, em cujo município de destino inexista agência da matriz bancária; ou 
III - encerramento de agência bancária. 
§ 1º Ao beneficiário será permitida a transferência do seu benefício para outro município, mantendo 
a modalidade de retenção, desde que na microrregião de destino haja agência bancária da 
instituição financeira que realizou o empréstimo. 
§ 2º Caso não haja agência bancária da instituição financeira que realizou o empréstimo, será 
permitida a transferência do benefício para outro município, alterando a modalidade de retenção 
para consignação. 
 
Art. 38. A Dirben verificará,trimestralmente, a situação de regularidade das instituições financeiras 
no SIAFI/SICAF, bem como se não integram o Cadastro Informativo de Créditos não Quitados- 
CADIN, oficiando à CGOFC, em caso de pendências.  
§ 1º Na existência dependência registrada, o repasse dos valores consignados ficará suspenso até 
a efetiva regularização. 
§ 2º Se a pendência não for regularizada no prazo de quinze dias contados da comunicação da 
ocorrência, a Dirben suspenderá o recebimento de novas averbações da instituição financeira até a 
efetiva regularização. 
 
Art.39.O INSS se encarregará de disponibilizar as informações sobre empréstimos consignados no 
sítio eletrônico da Previdência Social (www.previdencia.gov.br), bem como a relação das instituições 
financeiras credenciadas para operá-los, com indicação do número de parcelas para pagamento e 
respectivas taxas de juros praticadas. 
 
Art. 40. O INSS poderá, a qualquer momento, solicitar a apresentação de contratos das operações 
de crédito ou mesmo a devolução de importâncias, atualizadas pela Taxa Referencial de Títulos 
Federais - Remuneração (SELIC), cobradas a maior ou em desacordo com o previsto nesta 
Instrução Normativa. 
§ 1º O INSS poderá utilizar amostras de contratos averbados para solicitar às instituições 
financeiras,a qualquer momento, a documentação exigida para a averbação ou, ainda, a justificativa 
dos resultados de recálculo das operações que divergirem do previsto nas instruções normativas, 
convênio e a legislação em vigor na época da contratação. 
§ 2º Na constatação de irregularidades no tratamento das informações dispostas no parágrafo 
anterior, o INSS aplicará as penalidades previstas no art. 52 desta Instrução Normativa. 
 
Art. 41.Na ocorrência de cessação de benefício com data retroativa ou de eventuais importâncias 
repassadas indevidamente, inclusive relativas a créditos com retorno de "não pago", as parcelas 
consignadas no período serão deduzidas pelo INSS quando da realização do próximo repasse de valores 
consignados à instituição financeira credora das parcelas, corrigidas com base na variação da SELIC, 
desde a data em que ocorreu o crédito indevido até o segundo dia útil anterior à data do repasse. 
§ 1º Caso o valor das glosas/deduções ultrapassem aquele a ser repassado à instituição financeira, 
a diferença apurada deverá ser transferida ao INSS, na data prevista no art. 35 desta Instrução 
Normativa, em atendimento à comunicação prévia à instituição concessora, por meio da mensagem 
específica, via STR, ou recolhimento na forma a ser indicada pela CGOFC. 
§ 2º O contrato de empréstimo e/ou de cartão de crédito é uma operação entre instituição financeira 
e beneficiário, devendo eventuais acertos de valores sobre retenções/consignações ser ajustados 
entre as partes. 
 
Art. 42. A glosa será considerada indevida quando aplicada em função de óbito de homônimo e sua 
regularização ocorrerá no próximo repasse, quando da geração de informações pela Dataprev para 
complemento de repasse para a instituição financeira envolvida. 
Parágrafo único. Na impossibilidade da regularização prevista no caput, o INSS poderá utilizar dos 
meios disponíveis para devolução ao beneficiário, para que este acerte a pendência perante a 
instituição financeira. 
 

Seção II  -  Dos Procedimentos das Agências da Previdência Social - APS 



Art. 43. A APS poderá, a pedido do beneficiário e a qualquer tempo, bloquear ou desbloquear o 
benefício para averbações de empréstimos ou cartão de crédito, sendo obrigatório o comparecimento 
do titular do benefício à APS mantenedora, para formalização do requerimento, conforme Anexos III 
ou IV desta Instrução Normativa, e apresentação do documento de identidade e CPF. 
§ 1º Na impossibilidade de o beneficiário comparecer à APS visando o bloqueio ou desbloqueio do seu 
benefício para consignações de empréstimo e cartão de crédito,poderá constituir representante legal. 
§ 2º Observado o disposto no caput, o bloqueio ou o desbloqueio somente produzirá efeitos no 
sistema de benefícios a partir da implementação, pela APS, dos requerimentos de que tratam os 
Anexos III e IV desta Instrução Normativa. 
§ 3º O bloqueio do benefício para averbação de empréstimo e cartão de crédito não interromperá 
consignações/retenções ativas solicitadas antes do requerimento do bloqueio.  
§ 4º A operação de bloqueio e desbloqueio poderá ser executada, eventualmente, pela respectiva 
Gerência-Executiva, devendo esta encaminhar os requerimentos à APS mantenedora. 
Art. 44. A exclusão de empréstimo, RMC e parcelamento do cartão de crédito poderá ser efetuada 
pela instituição financeira ou pela APS. 
§ 1º A APS excluirá o empréstimo por determinação judicial, pelos órgãos de controle ou por 
solicitação da Dirben. 
§ 2º A reativação de uma operação de crédito somente poderá ser realizada pela APS e dar-se-á 
por determinação judicial, pelos órgãos de controle, pela Dirben ou pelo próprio titular do benefício, 
sendo, no caso deste último, necessário seu comparecimento ou do representante legalmente 
constituído à APS. 
§ 3º A reativação de que trata o § 2º ocorrerá na seqüência dos pagamentos realizados pelo INSS, 
devendo os meses sem consignação ser objeto de acerto entre o beneficiário e a instituição financeira. 
§ 4º Para as operações de que tratam o caput e §§ deverão ser observadas as identificações 
constantes do art. 32 desta Instrução Normativa. 
 
CAPÍTULO XI  -  DAS RECLAMAÇÕES À OUVIDORIA-GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-OGPS 
Art. 45. As reclamações, críticas e sugestões pertinentes aos créditos consignados serão recebidas 
e tratadas,no âmbito da Previdência Social, pela OGPS.  
Art. 46. O beneficiário que, a qualquer momento, se sentir prejudicado por operações irregulares ou 
inexistentes ou que identificar descumprimento do contrato por parte da instituição financeira ou, 
ainda, de normas estabelecidas por esta Instrução Normativa, deverá registrar sua reclamação 
como segue: 
I - no sítio eletrônico da Previdência Social (www.previdencia.gov.br) ; 
II -na Central de Atendimento da Previdência Social, pelo telefone número 135; ou 
III - excepcionalmente, nas APS. 
§ 1º Na hipótese de o beneficiário apresentar a reclamação na APS, esta providenciará, de 
imediato, a sua inclusão on line no sistema da OGPS, fornecendo o código de registro ao 
beneficiário com os elementos necessários para viabilizar a análise e, quando for o caso, os dados 
para ressarcimento dos valores descontados indevidamente. 
§ 2º Caso não seja possível a inclusão on-line no sistema da OGPS, a reclamação deverá ser feita 
mediante utilização do formulário de que trata o Anexo I desta Instrução Normativa, para posterior 
inclusão, fornecendo ao beneficiário o número do comando gerado pelo Sistema Informatizado de 
Protocolo da Previdência Social - SIPPS. 
§ 3º A APS deverá registrar no sistema da OGPS todas as reclamações ou solicitações enviadas 
por órgãos externos, independente da origem, informando-os dos procedimentos acima e que as 
conclusões serão anexadas aos ofícios de resposta. 
Art.47. As reclamações serão recebidas diariamente pela OGPS e serão adotadas as seguintes 
providências: 
I - a OGPS classifica as reclamações por instituição financeira e envia, periodicamente, os 
respectivos registros à Dirben; 
II - a Dirben recepciona os registros e os envia para o correio eletrônico da instituição financeira, 
solicitando o encaminhamento de cópia do contrato de crédito e da autorização prévia e expressa 
da consignação/retenção/RMC prevista no convênio e da informação da procedência ou não da 
reclamação, no prazo de até dez dias úteis a partir do envio da mensagem eletrônica; e 
III - a Dirben, após o recebimento das respostas encaminhadas pelas instituições financeiras, 
verificará: 
a) se a reclamação for improcedente, as informações e os documentos apresentados pelas 
instituições financeiras serão incluídos no sistema da OGPS, que comunicará ao beneficiário, 
anexando os documentos enviados pela instituição financeira; e 
b) se a reclamação for procedente, as informações serão atualizadas no sistema da OGPS e serão 
adotados os procedimentos previsto no art. 48 desta Instrução Normativa. 
§ 1ºAs instituições financeiras conveniadas deverão criar caixa postal eletrônica institucional com a 
finalidade de estabelecer comunicação direta coma Dirben para troca de informações referentes à 



operacionalização das consignações e a solução das reclamações recebidas, informando os 
responsáveis para contato. 
§ 2º A Dirben somente iniciará a análise das manifestações e documentos enviados pelas 
instituições financeiras, quando corresponderem a todas as reclamações contidas nas planilhas. 
§ 3º Caso a instituição financeira, no prazo previsto no inciso II do caput, não apresente os 
documentos solicitados pela Dirben, não se manifeste ou o faça de forma não conclusiva, deverão 
ser aplicadas as sanções previstas na alínea "a" do inciso II do art. 52 desta Instrução Normativa. 
§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, a Dirben encaminhará a solicitação de exclusão da operação 
de crédito para a APS mantenedora. 
§ 5º Caberá, exclusivamente à instituição financeira, a responsabilidade pela devolução do valor 
consignado/retido indevidamente, no prazo máximo de dois dias úteis da constatação da 
irregularidade, corrigido com base na variação da SELIC, desde a data da averbação da 
consignação/retenção até o dia útil anterior ao da efetiva devolução, observada a forma disposta no 
art. 23 desta Instrução Normativa, enviando comprovante à Dirben. 
Art. 48.Quando a reclamação for considerada procedente por irregularidade na contratação ou 
consignação/averbação incorreta ou indevida em benefício, a instituição financeira deverá: 
I - enviar em arquivo magnético à DATAPREV a exclusão da operação de crédito considerada 
irregular; e 
II - proceder ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente ao beneficiário, no prazo 
estabelecido no § 5º do art. 47 desta Instrução Normativa, encaminhando o comprovante do 
depósito à Dirben. 
§ 1º A Dirben incluirá as informações de exclusão e devolução dos valores envolvidos no sistema da 
OGPS, que oficiará ao beneficiário. 
§ 2º Para restituição dos valores descontados indevidamente, a instituição financeira deverá 
obedecer ao disposto no art. 23 desta Instrução Normativa. 
§ 3º Sempre que não for comprovada a contratação formal da operação pelo beneficiário, ainda que 
por meio eletrônico, a instituição financeira responsável deverá informar o nome e CNPJ do 
correspondente bancário e/ou nome e CPF do agente que deu causa ao contrato irregular, 
independentemente da modalidade de crédito. 
Art. 49. Quando o beneficiário não concordar com o resultado da resposta comunicada nos termos 
da alínea "a", inciso III, art. 47 desta Instrução Normativa, deverá contestar por meio de novo 
registro na OGPS e a Dirben solicitará à APS a exclusão da consignação ou RMC até que seja 
formalmente comunicada da decisão tomada entre as partes. 
Parágrafo único. Caso a resposta do novo registro de que trata o caput seja: 
I - procedente: será mantida a exclusão da operação e a instituição financeira deverá adotar, no que 
couber, o disposto no § 5º do art. 47, e inciso II, §§ 2º e 3º do art. 48 desta Instrução Normativa; 
II - improcedente: a Dirben solicitará à APS a reativação da consignação ou RMC, observado o 
disposto no § 2º do art. 44 desta Instrução Normativa; e 
III - entende-se como comunicação da decisão o ato do reclamante de incluir o complemento de 
informação no sistema da OGPS ou envio à Dirben de documento assinado pelo mesmo e pelo 
representante da instituição financeira. 
Art. 50. A Dirben enviará, periodicamente, relatório ao Banco Central - Bacen, contendo as 
informações das reclamações de que tratam os arts.46, 47 e § 3º do art. 48 desta Instrução 
Normativa, para as providências cabíveis. 
Art. 51.Os procedimentos previstos no inciso I do art. 47 desta Instrução Normativa poderão, a 
qualquer momento, ser alterados para disponibilização das reclamações registradas na OGPS, de 
forma on-line, às instituições financeiras. 
§ 1º Quando das alterações dos procedimentos, as instituições financeiras, obrigatoriamente, farão 
acesso diário on-line às reclamações ou em período a ser definido pelo INSS e OGPS, com 
contagem do tempo para resposta iniciando a partir da disponibilização das informações pela OGPS 
no sistema. 
§ 2º As instituições financeiras deverão apresentar os documentos e atender aos prazos fixados no 
inciso II do art. 47desta Instrução Normativa. 
§ 3º A Dirben verificará as respostas, observando o inciso III e §§ 1º ao 5º do art. 47, arts. 48 e 49 
desta Instrução Normativa. 
 

CAPÍTULO XII  -  DAS PENALIDADES 
Art. 52. Constatadas irregularidades nas operações de consignação/retenção/RMC realizadas pelas 
instituições financeiras ou por correspondentes bancários a seu serviço, na veiculação, na ausência 
de respostas ou na prestação de informações falsas ou incorretas aos beneficiários, sem prejuízo 
das operações regulares, o INSS aplicará as seguintes penalidades:  
I - suspensão do recebimento de novas consignações/retenções/RMC pelo prazo de cinco dias úteis 
a partir da data do recebimento pela Dirben, nos casos de:  
a) reclamações ou recomendações oriundas de órgãos de fiscalização e/ou de defesa do 
consumidor, por prática lesiva ao beneficiário, referente à concessão de créditos; ou  



b) sentenças judiciais transitadas em julgado em que a instituição financeira tenha sido condenada 
por prática lesiva ao beneficiário ou ao INSS;  
II - suspensão do recebimento de novas consignações/retenções/RMC, pelo prazo mínimo de cinco 
dias e enquanto perdurar o motivo determinante, nos seguintes casos:  
a) não atendimento ao disposto nos §§ 3º e 5° do art. 47, art. 48 e inciso I do parágrafo único do art. 
49 desta Instrução Normativa; ou  
b) descumprimento das cláusulas do convênio ou das instruções emanadas pelo INSS;  
III - suspensão do recebimento de novas consignações/retenções/RMC por 45 dias corridos, a 
contar da comunicação, quando for confirmada a existência de ocorrência que contrarie o disposto 
no inciso II do art. 3º e inciso I do art. 15, independentemente dos procedimentos estabelecidos no 
art. 46 desta Instrução Normativa;  
IV - suspensão do recebimento de novas consignações/retenções/RMC por um ano, na hipótese de 
reincidência da situação prevista no inciso III, a contar da notificação formal à instituição financeira; e  
V - rescisão do convênio e proibição de realização de um novo convênio pelo prazo de cinco anos, 
contados da data da notificação:  
a) na hipótese de reincidência na ocorrência de que trata o inciso III, após o cumprimento da 
suspensão prevista no inciso IV; e  
b) na ocorrência de dez incidências consecutivas ou concomitantes no cometimento dos motivos 
ensejadores da suspensão de que trata a alínea “b” do inciso II, dentro do mesmo exercício 
financeiro.  
§ 1º As suspensões a que se referem os incisos II, III e IV deste artigo serão mantidas, 
independentemente da expiração do prazo estabelecido, até a conclusão da análise da Dirben sobre 
a manifestação apresentada pela instituição financeira de cada situação que deu causa à sanção.  
§ 2º A Dirben poderá, sempre que tomar ciência de atos lesivos ao beneficiário ou à imagem do 
INSS, inclusive com publicidade enganosa ou abusiva, suspender o recebimento de novas 
averbações da instituição financeira até que esta apresente as informações conclusivas que 
justifiquem ou contradigam tais atos.  
§ 3º No caso de publicidade enganosa ou abusiva comprovada, a instituição financeira deverá se 
retratar ou corrigir a informação divulgada no mesmo veículo de comunicação então utilizado e, no 
mínimo, com igual espaço e destaque. 
 

CAPÍTULO XIII  -  DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 53. O INSS não responde, em nenhuma hipótese, pelos débitos contratados, restringindo sua 
responsabilidade à averbação dos valores autorizados pelo beneficiário e repasse à instituição 
financeira em relação às operações contratadas na forma do art. 1º desta Instrução Normativa.  
Art. 54. A contratação de empréstimo ou cartão de crédito constitui uma operação entre instituição 
financeira e beneficiário, cabendo, unicamente às partes, zelar pelo seu cumprimento.  
Parágrafo único. Eventuais necessidades de acertos de valores sobre retenções/consignações 
pagas ou contratadas deverão ser objeto de ajuste entre o beneficiário e a instituição financeira.  
Art. 55. Eventuais dúvidas sobre a operacionalização da contratação de empréstimo e cartão de 
crédito deverão ser dirimidas com a instituição financeira.  
Art. 56. A cessão de créditos entre instituições financeiras poderá ser realizada, desde que atenda 
às normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, especialmente o contido na Resolução nº 
2.836, de 30 de maio de 2001.  
Parágrafo único. Na hipótese de ocorrência da cessão de crédito de que trata este artigo, o INSS 
fará o repasse dos valores consignados mediante crédito na conta de reservas bancárias indicada 
pela instituição financeira conveniada.  
Art. 57. A instituição financeira que, após firmar convênio com o INSS/Dataprev, permanecer por 
três meses consecutivos sem realizar operações de empréstimo ou cartão de crédito, terá seu 
convênio formalmente rescindido.  
Art. 58. A partir da vigência desta Instrução Normativa serão regulamentadas por portaria do 
Presidente do INSS eventuais alterações relativas:  
I - à atualização dos limites das margens consignáveis; 
II - à alteração de taxa de juros aplicada às operações de crédito; 
III - aos prazos de pagamento; 
IV - à alteração ou vedação de cobrança de taxas administrativas. 
V - as taxas de emissão de cartão de crédito e valor do seguro; 
VI - ao limite máximo de comprometimento no cartão de crédito; e 
VII - à quantidade de operações de empréstimo e cartão de crédito por benefício. 
 

CAPÍTULO XIV  -  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
Art. 59. As instituições financeiras que já celebraram convênio com o INSS/Dataprev, para os fins 
previstos nesta Instrução Normativa, deverão, no prazo de quinze dias, a contar da data de sua 
publicação, adaptar-se a todos os seus termos, inclusive quanto às normas regulamentares 
editadas pelo Bacen, sob pena de rescisão dos convênios realizados.  



§ 1º A implementação das alterações em contrato físico do previsto nos incisos VII e VIII do art. 21, 
ocorrerá em trinta dias a partir da data de publicação desta Instrução Normativa. 
§ 2º O INSS, Dataprev e FEBRABAN farão os ajustes no protocolo CNAB 240, previstos no inciso 
VIII do art. 21 desta instrução. A comunicação do novo formato e o prazo para implantação será 
feita por meio de ofício pelo INSS. 
Art. 60. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.  
Art. 61. Revoga-se a Instrução Normativa INSS/DC Nº 121, de 1º de julho de 2005. 
 
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA 
Presidente 
 
(possui anexos 1 e 2 – aqui não incluídos) 
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Documento preliminar 

 
Deliberações da II CNDPI – dedicadas à 
Rede Nacional de Direitos Pessoa Idosa 
 
 
 
 

EIXO 1 – AÇÕES PARA EFETIVAÇÃO 
DOS DIREITOS DAS PESSOAS IDOSAS 
QUANTO À PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E 
DEFESA  
1. Estimular a capacitação e formação 
profissional; 
2. Implementar e fortalecer as políticas 
públicas; 
3. Ampliar e fortalecer a mobilização e o 
controle social para promoção e defesa da 
pessoa idosa; 
4. Efetivar os direitos fundamentais e outros 
direitos conquistados; 
5. Promover agilidade no Poder Judiciário e 

na tramitação de processos envolvendo idosos; 
6. Garantir recursos para a efetivação dos direitos da pessoa idosa. 
 
EIXO 2 - ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA 
1. Combater os abusos dos empréstimos bancários: Promover em todas as formas de 
comunicação e mídia, campanhas de esclarecimento sobre as implicações do empréstimo 
consignado. Que o Governo fiscalize as formas de empréstimo bancário, resguardando os 
direitos da pessoa idosa. 
2. Incluir a questão do envelhecimento na escola: Garantir junto ao MEC a inclusão, na 
grade curricular do Ensino fundamental, médio e superior, a matéria sobre 
Envelhecimento Humano, objetivando a valorização, o respeito e a dignidade da pessoa 
idosa e, no futuro seu próprio envelhecimento, estimulando o combate à violência. 
3. Financiamento: Assegurar o repasse aos Estados e Municípios, com Conselhos dos 
Direitos da Pessoa Idosa legalmente instituídos, o percentual de 0,5% da arrecadação 
oriunda das Loterias Federais para subsidiar políticas públicas de enfrentamento a 
violência contra a pessoa idosa. 



4. Criar locais de acolhimento transitório para idosos fora da família: Responsabilizar os 
Gestores de política pública de atendimento a pessoa idosa pela criação de abrigos 
provisórios (casas de passagem) adequados para atender exclusivamente idosos em 
situação de violência com equipe capacitada. 
5. Fazer valer a preferência no atendimento ao idoso: A garantia de prioridade no 
atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados 
prestadores de serviços à população, compreende a instituição de normas que garantam 
que o idoso seja imediatamente atendido, independentemente de fila ou atendimento 
personalizado. 
 
EIXO 3 – ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA IDOSA  
1. Garantir o financiamento nas três esferas do governo para atenção à saúde do idoso, 
buscando atender os artigos 15 e 16 do Estatuto do Idoso com eficiência e transparência; 
2. Implementar e fortalecer a Educação Permanente para os profissionais e os gestores 
nas questões do envelhecimento e do cuidado à saúde da pessoa idosa em todos os 
níveis do sistema de saúde; 
3. Implementar e fortalecer a Renadi garantindo a descentralização das ações, serviços e 
equipamentos de saúde com a definição de indicadores, fluxos assistenciais, 
monitoramento e informatização, para favorecer o acesso do idoso em todos os níveis da 
atenção; 
4. Garantir a integralidade do cuidado, incluindo ações de promoção, prevenção, 
reabilitação e assistência a saúde do idoso, inclusive os institucionalizados, com ênfase 
em acessibilidade, transporte sanitário, regularidade e revisão da cesta básica de 
medicamentos do SUS, inclusão das dietas e fraldas geriátricas entre os insumos 
fornecidos pelo SUS, garantia da tecnologia assistiva e do cuidado hospitalar, além de 
garantir a prioridade do atendimento ao idoso na rede CAPS, em todos os municípios e a 
criação de CAPS para atenção ao idoso nos municípios com mais de 100 mil habitantes; 
5. Revisar, atualizar e assegurar o cumprimento de todas as Portarias relacionadas à 
saúde do idoso (Centros de Referência, medicamentos excepcionais, CEO, TFD, NASF, 
cuidado crônico hospitalar, cuidados prolongados em hospitais gerais, centros e hospitais-
dia, atendimento domiciliar, e outras). 
 
EIXO 4 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 
1. Promover a articulação da rede de proteção à pessoa idosa, envolvendo todas as 
entidades, por meio de encontros regionais, fóruns, congressos, simpósios, dentre outros; 
2. Humanização dos médicos peritos por meio da capacitação plena com base no estatuto 
do idoso e no caderno de normas da previdência social, respeitando que o idoso tenha 
acompanhante nas consultas; 
3. Fiel cumprimento pelos órgãos governamentais do estatuto do idoso, principalmente o 
cumprimento do art. 4 do referido estatuto, com pleno exercício da cidadania; 
4. Promover a capacitação dos servidores do INSS e das entidades representativas dos 
trabalhadores ativos e inativos, acerca da política previdenciária; 
5. Que os órgãos competentes façam a efetiva cobrança das três esferas (municipal, 
estadual e federal), dos devedores da previdência, garantindo a correta aplicação dos 
recursos previdenciários e a fiscalização efetiva para casos de fraude e corrupção. 
 
EIXO 5 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
1. Integração concreta de Serviços e Benefícios sócio-assistenciais voltados para a pessoa 
idosa; 
2. Estimular o protagonismo social do idoso – participação social; 
3. Divulgar amplamente a Renadi; 
4. Efetivação do controle social; 
5. Garantir serviços de acolhimento de qualidade para pessoas idosas que dele 
necessitem; 
6. Assegurar direitos sociais das pessoas idosas, criando condições para promover sua 
autonomia, inclusão social – participação efetiva na sociedade. 
 



EIXO 6 – EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 
1. Propor alteração na LDB e no PNE (Plano Nacional de Educação), incluindo nova 
modalidade de ensino – “Educação da Pessoa Idosa - EPI”, prevendo recurso para a 
criação e manutenção de Unidades de Educação da Pessoa Idosa UEPI, garantindo a 
educação formal, e prevendo adequação curricular metodológica de materiais didáticos, 
espaço físico ergonomicamente adequado e horários flexíveis para assegurar e garantir o 
ensino fundamental e médio nas redes municipal, estadual e federal e nas zonas rurais e 
urbanas. 
2. Inserir conteúdos voltados ao processo do envelhecimento em todos os níveis e 
modalidades do ensino formal, em cumprimento ao art. 22 do Estatuto do idoso, com 
respectivas regulamentações do Conselho Nacional de educação e Conselhos Estaduais 
de Educação. 
3. Promover, anualmente, nos âmbitos municipal, estadual, distrital e federal, por meio do 
esporte informal e participativo, jogos de integração dos idosos, de forma articulada entre 
as secretarias de Esporte e Lazer, Saúde, Assistência Social, Cultura, Educação e 
Turismo, e apoiar financeiramente a participação do segmento idoso nos Jogos 
Brasileiros da Pessoa Idosa, com acompanhamento de profissionais, devidamente 
registrados em seus Conselhos de Classe. 
4. Propor e regulamentar a realização de concurso público para que profissionais 
especializados possam atuar nos projetos e programas da esfera pública direcionados à 
população idosa nas áreas de educação, cultura, esporte, lazer e turismo. 
5. Assegurar recursos financeiros para projetos de resgate de memória histórica e garantir 
a criação de programas de arte em suas diferentes linguagens, como instrumento de 
transmissão e preservação da identidade cultural, priorizando a pessoa idosa como 
protagonista. 
 
EIXO 7 - TRANSPORTES, CIDADES E MEIO AMBIENTE 
1. Assegurar a implantação, o funcionamento, a capacitação e manutenção dos conselhos 
da pessoa idosa nos estados e municípios com as respectivas dotações orçamentárias; 
2. Promover ações que possibilitem a sensibilização das empresas concessionárias de 
transportes coletivos para atender à legislação dos direitos da pessoa idosa em parceria 
com as secretarias municipais de transportes, conselhos da pessoa idosa e sociedade 
civil; 
3. Homenagear os trabalhadores da área de transporte coletivo que estejam atendendo e 
respeitando adequadamente aos direitos da pessoa idosa; 
4. Promover ações que assegurem a acessibilidade da pessoa idosa aos logradouros 
públicos urbanos e rurais de forma sustentável. 
 
EIXO 8 – GESTÃO, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE DEMOCRÁTICO  
1. Criar e/ou implementar o Fundo Nacional, Estaduais, Distrital e Municipais do Idoso 
com deliberação plena dos Conselhos de todos os recursos destinados à aplicação da 
política de direitos da pessoa idosa. 
2. Criar e/ou fortalecer os Conselhos dos Direitos do Idoso, garantindo-lhes autonomia 
plena, com dotação orçamentária, recursos financeiros, infra-estrutura e capacitação 
continuada necessários ao exercício das atribuições estabelecidas nas leis 8.842/94 e 
10.741/2003. 
3. Propor atualizações, revisões e mudanças na legislação específica do idoso, bem como 
nas demais leis que lhes asseguram direitos. 
4. Potencializar a atuação dos Conselheiros e membros do sistema de garantia de direitos 
da pessoa idosa para a elaboração do plano de ação; plano de aplicação; proposição de 
gestão orçamentária (PPA, LDO e LOA). 
5. Garantir a fiscalização e monitoramento pelos Conselhos de Defesa de Direitos da 
Pessoa Idosa da execução orçamentária nas três esferas de governo. 
 
EIXO 9 – FINANCIAMENTO 
1. Ampliar o financiamento da Política 



2. Capacitar os membros da Renadi 
3. Fortalecer os Conselhos 
4. Qualificar o atendimento 
 

==================== 
 

DECRETO Nº 7.037, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009. 
R E S U M O 

 

Aprova o Programa Nacional de Direitos Humanos - 
PNDH-3 e dá outras providências. 

 
O PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA, no uso da 
atribuição que lhe confere o 
art. 84, inciso VI, alínea “a”, 
da Constituição, 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º  Fica aprovado o 
Programa Nacional de 
Direitos Humanos - PNDH-3, 
em consonância com as 
diretrizes, objetivos 
estratégicos e ações 
programáticas estabelecidos, 
na forma do Anexo deste 
Decreto. 
 
Art. 2º  O PNDH-3 será 
implementado de acordo 
com os seguintes eixos 
orientadores e suas 
respectivas diretrizes: 
I - Eixo Orientador I: 
Interação democrática entre 
Estado e sociedade civil: (...) 
II - Eixo Orientador II: 
Desenvolvimento e Direitos 
Humanos: (...) 
III - Eixo Orientador III: 

Universalizar direitos em um contexto de desigualdades: (...) 
IV - Eixo Orientador IV: Segurança Pública, Acesso à Justiça e Combate à Violência: (...) 
V - Eixo Orientador V: Educação e Cultura em Direitos Humanos: (...) 
VI - Eixo Orientador VI: Direito à Memória e à Verdade: (...) 
 
Art. 3º  As metas, prazos e recursos necessários para a implementação do PNDH-3 serão 
definidos e aprovados em Planos de Ação de Direitos Humanos bianuais. 
 
Art. 4º  Fica instituído o Comitê de Acompanhamento e Monitoramento do PNDH-3, com a 
finalidade de: 

I. promover a articulação entre os órgãos e entidades envolvidos na implementação 
das suas ações programáticas; 

II. elaborar os Planos de Ação dos Direitos Humanos; 
III. estabelecer indicadores para o acompanhamento, monitoramento e avaliação dos 

Planos de Ação dos Direitos Humanos; 
IV. acompanhar a implementação das ações e recomendações; e 



V. elaborar e aprovar seu regimento interno. (...) 
 
Art. 5º  Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e os órgãos do Poder Legislativo, do 
Poder Judiciário e do Ministério Público, serão convidados a aderir ao PNDH-3. 
 
Art. 6o  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Brasília, 21 de dezembro de 2009; 188o da Independência e 121o da República. 
 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
 
 

ANEXO 
Recorte contendo apenas as propostas que interessam diretamente aos idosos - 

 
Eixo Orientador I: 

Interação democrática entre Estado e sociedade civil 
(...) 
Diretriz 3: Integração e ampliação dos sistemas de informação em Direitos Humanos 
e construção de mecanismos de avaliação e monitoramento de sua efetivação. 
 
Objetivo estratégico II:  Monitoramento dos compromissos internacionais assumidos pelo 
Estado brasileiro em matéria de Direitos Humanos. (Refere-se às Deliberações da 1ª e 2ª 
Conferências Mundiais de Direitos das Pessoas Idosas, promovidas pela ONU, e 
Carta de Brasília - OEA) 
 
Ações programáticas: 
a) Elaborar relatório anual sobre a situação dos Direitos Humanos no Brasil, em diálogo 
participativo com a sociedade civil. 
Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; 
Ministério das Relações Exteriores. 
 
b) Elaborar relatórios periódicos para os órgãos de tratados da ONU, no prazo por eles 
estabelecidos, com base em fluxo de informações com órgãos do governo federal e com 
unidades da Federação. 
Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; 
Ministério das Relações Exteriores. 
 
c) Elaborar relatório de acompanhamento das relações entre o Brasil e o sistema ONU que 
contenha, entre outras, as seguintes informações: 
Recomendações advindas de relatores especiais do Conselho de Direitos Humanos da 
ONU; 
Recomendações advindas dos comitês de tratados do Mecanismo de Revisão Periódica; 
Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; 
Ministério das Relações Exteriores. 
 
d) Definir e institucionalizar fluxo de informações, com responsáveis em cada órgão do 
governo federal e unidades da Federação, referentes aos relatórios internacionais de 
Direitos Humanos e às recomendações dos relatores especiais do Conselho de Direitos 
Humanos da ONU e dos comitês de tratados. 
Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; 
Ministério das Relações Exteriores. 
 
e) Definir e institucionalizar fluxo de informações, com responsáveis em cada órgão do 
governo federal, referentes aos relatórios da Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos e às decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 



Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; 
Ministério das Relações Exteriores. 
 
f) Criar banco de dados público sobre todas as recomendações dos sistemas ONU e OEA 
feitas ao Brasil, contendo as medidas adotadas pelos diversos órgãos públicos para seu 
cumprimento. 
Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; 
Ministério das Relações Exteriores. 
(…) 
 

Eixo Orientador III: 
Universalizar direitos em um contexto de desigualdades 

(…) 
Diretriz 7: Garantia dos Direitos Humanos de forma universal, indivisível e 
interdependente, assegurando a cidadania plena. 
(…) 
Objetivo estratégico IV:  Ampliação do acesso universal a sistema de saúde de qualidade. 
Ações programáticas: 
a) Expandir e consolidar programas de serviços básicos de saúde e de atendimento 
domiciliar para a população de baixa renda, com enfoque na prevenção e diagnóstico 
prévio de doenças e deficiências, com apoio diferenciado às pessoas idosas, indígenas, 
negros e comunidades quilombolas, pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua, 
lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, crianças e adolescentes, mulheres, 
pescadores artesanais e população de baixa renda. 
Responsáveis: Ministério da Saúde; Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial da Presidência da República; Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres da Presidência da República; Ministério da Pesca e Aquicultura. 
(...) 
c) Reformular o marco regulatório dos planos de saúde, de modo a diminuir os custos para 
a pessoa idosa e fortalecer o pacto intergeracional, estimulando a adoção de medidas de 
capitalização para gastos futuros pelos planos de saúde.  - Responsável: Ministério da 
Saúde 
(...) 
L) Ampliar a oferta de medicamentos de uso contínuo, especiais e excepcionais, para a 
pessoa idosa.  -  Responsável: Ministério da Saúde 
(...) 
 
Objetivo estratégico VIII:  Promoção do direito à cultura, lazer e esporte como elementos 
formadores de cidadania. 
Ações programáticas 
(...) 
i) Fortalecer e ampliar programas que contemplem participação dos idosos nas atividades 
de esporte e lazer. Responsáveis: Ministério do Esporte; Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos da Presidência da República 
 
j) Potencializar ações de incentivo ao turismo para pessoas idosas. 
Responsáveis: Ministério do Turismo; Secretaria Especial dos Direitos Humanos da 
Presidência da República 
(...) 
 
Diretriz 10: Garantia da igualdade na diversidade. 
(...) 
Objetivo estratégico III:  Valorização da pessoa idosa e promoção de sua participação 
na sociedade. 
Ações programáticas: 
 



a) Promover a inserção, a qualidade de vida e a prevenção de agravos aos idosos, por 
meio de programas que fortaleçam o convívio familiar e comunitário, garantindo o acesso a 
serviços, ao lazer, à cultura e à atividade física, de acordo com sua capacidade funcional. 
Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; 
Ministério da Cultura; Ministério do Esporte 
 
b) Apoiar a criação de centros de convivência e desenvolver ações de valorização e 
socialização da pessoa idosa nas zonas urbanas e rurais. 
Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; 
Ministério da Cultura 
 
c) Fomentar programas de voluntariado de pessoas idosas, visando valorizar e reconhecer 
sua contribuição para o desenvolvimento e bem-estar da comunidade. 
Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República 
 
d) Desenvolver ações que contribuam para o protagonismo da pessoa idosa na escola, 
possibilitando sua participação ativa na construção de uma nova percepção intergeracional. 
Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República 
 
e) Potencializar ações com ênfase no diálogo intergeracional, valorizando o conhecimento 
acumulado das pessoas idosas. 
Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República 
 
f) Desenvolver ações intersetoriais para capacitação continuada de cuidadores de pessoas 
idosas. 
Responsáveis: Ministério da Saúde; Ministério da Cultura 
 
g) Desenvolver política de humanização do atendimento ao idoso, principalmente em 
instituições de longa permanência. 
Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; 
Ministério da Cultura. 
 
h) Elaborar programas de capacitação para os operadores dos direitos da pessoa idosa. 
Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 
 
i) Elaborar relatório periódico de acompanhamento das políticas para pessoas idosas que 
contenha informações sobre os Centros Integrados de Atenção a Prevenção à Violência, 
tais como: quantidade existente; sua participação no financiamento público; sua inclusão 
nos sistemas de atendimento; número de profissionais capacitados; pessoas idosas 
atendidas; proporção dos casos com resoluções; taxa de reincidência; pessoas idosas 
seguradas e aposentadas; famílias providas por pessoas idosas; pessoas idosas em 
abrigos; pessoas idosas em situação de rua; principal fonte de renda dos idosos; pessoas 
idosas atendidas, internadas e mortas por violência ou maus-tratos. 
Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; 
Ministério da Saúde; Ministério da Previdência Social; Ministério da Justiça; Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 
(...) 
 
Objetivo estratégico IV:  Promoção e proteção dos direitos das pessoas com deficiência e 
garantia da acessibilidade igualitária. 
Ações programáticas: 
(...) 
b) Garantir salvaguardas apropriadas e efetivas para prevenir abusos a pessoas com 
deficiência e pessoas idosas. 
Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 
 

Eixo Orientador IV: 



Segurança Pública, Acesso à Justiça e Combate à Violência 
 
Diretriz 13: Prevenção da violência e da criminalidade e profissionalização da 
investigação de atos criminosos. 
Objetivo estratégico V:  Redução da violência motivada por diferenças de gênero, raça ou 
etnia, idade, orientação sexual e situação de vulnerabilidade. 
Ações programáticas: 
(...) 
d) Promover campanhas educativas e pesquisas voltadas à prevenção da violência contra 
pessoas com deficiência, idosos, mulheres, indígenas, negros, crianças, adolescentes, 
lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis e pessoas em situação de rua. 
Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Secretaria Especial de Políticas 
de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República; Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres da Presidência da República; Ministério da Justiça; Ministério do 
Turismo; Ministério do Esporte. 
(...) 
L) Promover a articulação institucional, em conjunto com a sociedade civil, para 
implementar o Plano de Ação para o Enfrentamento da Violência contra a Pessoa Idosa. 
Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; 
Ministério da Justiça; Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Ministério 
da Saúde. 
 
m) Fomentar a implantação do serviço de recebimento e encaminhamento de denúncias de 
violência contra a pessoa idosa em todas as unidades da Federação. 
Responsável: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. 
 
n) Capacitar profissionais de educação e saúde para identificar e notificar crimes e casos 
de violência contra a pessoa idosa e contra a pessoa com deficiência. 
Responsáveis: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República; 
Ministério da Saúde; Ministério da Educação. 
 

============================= 
 

Lei nº 12.213, de 29/92010 
 

Institui o Fundo Nacional do Idoso e autoriza deduzir do imposto 
de renda devido pelas pessoas físicas e jurídicas as doações 

efetuadas aos Fundos Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso; 
e altera a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 
 
Art. 1º Fica instituído o Fundo Nacional do Idoso, destinado a financiar os programas e as ações 

relativas ao idoso com vistas em assegurar os seus direitos sociais e criar condições para promover 

sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. 
 
Parágrafo único. O Fundo a que se refere o caputdeste artigo terá como receita: 
 
I - os recursos que, em conformidade com o art. 115 da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003, 

foram destinados ao Fundo Nacional de Assistência Social, para aplicação em programas e ações 

relativos ao idoso; 

II - as contribuições referidas nos arts. 2o e 3o desta Lei, que lhe forem destinadas; 

III - os recursos que lhe forem destinados no orçamento da União; 

IV - contribuições dos governos e organismos estrangeiros e internacionais; 

V - o resultado de aplicações do governo e organismo estrangeiros e internacionais; 



VI - o resultado de aplicações no mercado financeiro, observada a legislação pertinente; 

VII - outros recursos que lhe forem destinados. 
 
Art. 2º O inciso I do caput do art. 12 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 
 
"Art. 12. ............ ......... ......... ......... ......... 
 
I - as contribuições feitas aos Fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional 

dos Direitos da Criança e do Adolescente e pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional do 

Idoso; 
 
............ ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ..."  
 
Art. 3º A pessoa jurídica poderá deduzir do imposto de renda devido, em cada período de apuração, 

o total das doações feitas aos Fundos Nacional, Estaduais ou Municipais do Idoso devidamente 

comprovadas, vedada a dedução como despesa operacional. 
 
Parágrafo único. A dedução a que se refere o caput deste artigo, somada à dedução relativa às 

doações efetuadas aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente, a que se refere o art. 260 

da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, com a redação dada pelo art. 10 da Lei nº 8.242, de 12 de 

outubro de 1991, não poderá ultrapassar 1% (um por cento) do imposto devido. 
 
Art. 4º É competência do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa - CNDI gerir o Fundo 

Nacional do Idoso e fixar os critérios para sua utilização. 
 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro do ano seguinte ao de sua publicação oficial. 

 

Brasília,  20 de janeiro de 2010; 189º da Independência e 122º da República.  
 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

 

= = = = = = = = = = =     Fim    = = = = = = = = = 

 
3ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS DIREITOS 

DA PESSOA IDOSA - Deliberações 

 



A relação das 26 propostas prioritárias construídas pelos grupos de trabalhos e aprovadas pelos 
delegados na Plenária Final da 3ª Conferência Nacional dos Direitos das Pessoas Idosas, realizada 
nos dia 23 a 25 de novembro de 2011, em Brasília/DF nas dependências da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores no Comércio são: 
 
EIXO 1  
Envelhecimento e Políticas de Estado: Pactuar Caminhos Intersetoriais 
 
1. Alteração da legislação para: a) reduzir para 60 anos a idade para acesso ao Benefício de 
Prestação Continuada (BPC) (Lei 8742/1993); b) alterar a renda per capita do acesso ao Benefício 
de Prestação Continuada (Lei 8742/1993) - BPC de inferior a ¼ salário mínimo para até meio salário 
mínimo; c) não considerar, para efeito de cálculo da renda familiar, os benefícios previdenciários no 
valor de um salário mínimo, percebidos por outro idoso e pessoa portadora de deficiência; d) em 
caso de falecimento do beneficiário, que o cônjuge tenha direito ao gozo do benefício de “pensão”; 
 
2. Efetivar e universalizar o direito da pessoa idosa, bem como sua inclusão social, por meio da 
descentralização das ações resultantes da intersetorialidade ou oriundas de protocolo de gestão 
integrada, com garantia do cofinanciamento nas três esferas de governo, respeitando a dignidade 
do cidadão, sua autonomia e seus talentos, favorecendo o acesso à informação, aos benefícios e 
aos serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária; 
 
3. Ampliar e cofinanciar a criação de: a) Criação da Secretaria Nacional do Idoso, b) Centros de 
Combate à Violência e Maus Tratos contra a Pessoa Idosa; c) Centros de Referências; d) 
Delegacias Especializadas, fortalecendo a rede de proteção e defesa das pessoas idosas em 
situação de violência, buscando a agilidade do Poder Judiciário, com vistas à implementação do 
Plano de Ação de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa;  
 
4. Formular legislação para bancos e similares (em especial, corretoras e financeiras) referente ao 
endividamento global, no limite de 30% e a proteção à pessoa idosa na utilização do cartão 
benefício, de forma que garanta a liberação do empréstimo somente após utilização da senha 
eletrônica, impressão digital e atendimento individualizado pela instituição financeira, com 
apresentação da declaração esclarecida da utilização do empréstimo ao idoso; 
 
5. Garantir e ampliar o acesso a programas de prevenção, promoção da saúde, tratamento e 
reabilitação da pessoa idosa, conforme preconizado na política nacional de saúde da pessoa idosa, 
nas três esferas de gestão; 
 
6. Implantar e implementar centros especializados de atenção à saúde da pessoa idosa de 
responsabilidade e financiamento das três esferas de governo, com as seguintes características: a) 
descentralizados e regionalizados; b) com infraestrutura adequada e equipe multidisciplinar 
(geriatra, nutricionista, assistente social, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, enfermeiro, técnico 
em enfermagem, educador físico, terapeuta ocupacional, odontólogo, protético, incluindo também 
medicina alternativa); c) que possibilite atendimento integral, humanizado e resolutivo em todos os 
níveis; d) com acompanhamento das pessoas idosas do ambulatório ao ambiente domiciliar; e) 
garantia de acesso a medicamentos, exames ou serviço de apoio diagnóstico e fluxo de referência e 
contrareferência; 
 
7. Elaborar, implantar e monitorar o Plano Nacional do Idoso, com planejamento e gestão 
compartilhada entre as diversas políticas públicas, de forma a efetivar programas, projetos e 
serviços intersetoriais, envolvendo as áreas de saúde, assistência social, habitação, educação, 
transporte, cultura, dentre outras; 
 
8. Criar a Secretaria Nacional do Idoso, incentivando os estados e municípios ao mesmo 
procedimento, visando desenvolver a política da pessoa idosa; 
 
9. Ampliação da política pública de educação para a inclusão da pessoa idosa em todas as fases da 
educação (alfabetização, ensino fundamental, médio e universitário) bem como das universidades 
da 3ª Idade, nas escolas das redes pública e privada, garantindo: a) a educação formal, podendo 
ser pelo PEJA, para pessoas a partir de 60 anos, nos três turnos, b) orientação no sistema Braille e 
na Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS); c) em espaços adequados; d) com transporte gratuito; 
e) com a inserção de conteúdos sobre envelhecimento como temas transversais 
 
10. Garantir a inclusão no Catálogo Nacional do Ministério da Educação MEC – o curso de 
orientação e formação de cuidador da pessoa idosa e institucionalizar, em nível nacional, o 
programa; 



 
EIXO 2 
Pessoa Idosa protagonista da conquista e efetivação dos seus direitos 
 
11. Garantir a participação efetiva da pessoa idosa no planejamento dos programas sociais nas 
áreas de saúde, educação e assistência social com base no Plano de Ação Internacional para o 
Envelhecimento; 
 
12. Divulgar e promover campanhas educativas e informativas sobre o Estatuto do Idoso e demais 
legislações pertinentes, com linguagem acessível, ilustrações, inclusive em braile, escrita ampliada 
e LIBRAS para se enfrentar as dificuldades do envelhecimento, a discriminação e a violência, 
estimulando o processo intergeracional de forma ampla e sistemática, em âmbito nacional e local 
principalmente na mídia (TV, em horário nobre, rádio, Jornal, revistas, folders, outdoors, materiais 
educativos, etc...);  
 
13. Incentivar, oportunizar e capacitar as pessoas idosas nas três esferas municipal, estadual, 
distrital e federal do conhecimento e das formas de acesso aos direitos, aos mecanismos e 
instrumentos de que dispõem, para garantir a organização social e seu protagonismo social, lazer, 
trabalho, previdência social, habitação, transporte, participação social, mídia e fóruns de 
deliberação, dentre outros; 
 
14. Garantir e assegurar o cumprimento como preconiza o Estatuto do Idoso, nas três esferas de 
governo, espaços de protagonismo nas áreas de saúde, educação, assistência.  
 
15. Exigir o cumprimento da legislação vigente que garante, nas três esferas de governo, a 
acessibilidade às pessoas idosas, sobretudo nas áreas de transportes, infraestrutura e edificações 
privadas e públicas; 
 
EIXO 3 
Fortalecimento e integração dos conselhos: Existir, participar, estar ao alcance, comprometer-se 
com a defesa dos direitos dos idosos. 
 
16. Instituir nos Conselhos Nacional, Estaduais e Distrital, maior interação e participação com os 
Conselhos Municipais, no intuito de promover o fortalecimento destes últimos, através de fóruns, 
audiências públicas, debates, seminários, palestras e outros eventos de natureza similar, que 
estimulem a participação social e capacitação continuada dos Conselheiros, nas três esferas; 
 
17. Criação e manutenção de um sistema de informação específico para cadastramento de todos os 
conselhos intersetoriais, de forma transparente e com acesso popular, para melhor integração dos 
mesmos, criando um plano de mídia permanente para Comunicação e publicização das ações, 
deliberações, informações dos Conselhos das três esferas; criação de um site oficial do CNDI, com 
link dos Conselhos Estaduais e Conselhos Municipais da Pessoa Idosa; 
 
18. Tornar todos os Conselhos para Pessoas Idosas, nas três esferas governamentais, em 
deliberativos, consultivos e fiscalizadores, para decidir, opinar, acompanhar e fiscalizar as políticas 
públicas para as pessoas idosas, divulgando junto à população idosa, suas ações e decisões, 
principalmente os orçamentos, cofinanciamentos, convênios e todo e qualquer recurso recebidos 
pelos municípios, destinados às políticas públicas para as Pessoas Idosas; 
 
19. Mobilizar órgãos governamentais e não governamentais, envolvendo os Conselhos, com 
objetivos de ampliar os orçamentos para implantação de programas, projetos e serviços, com 
objetivo de fortalecer e implementar a Rede Nacional de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa –
RENADI; 
 
20. Estabelecer estratégias para cumprimento e acompanhamento das deliberações das 
conferências nos três níveis de governo, garantindo que as mesmas sejam incorporadas nos planos 
para a execução da política pública da pessoa idosa, estabelecendo encaminhamento das 
denúncias de violação de direitos aos órgãos competentes; 
 
21. Obrigatoriedade de criação imediata do Conselho e do respectivo Fundo Estadual e Municipal 
do Idoso, garantindo secretaria executiva, com prazo máximo de 12 meses a partir da 3ª 
Conferência Nacional do Idoso, bem como a formação e capacitação permanente dos conselheiros 
nas três esferas de governo, melhoramento da estrutura dos Conselhos existentes, sendo todos 
equipados com: veículo, linha telefônica, internet e outros equipamentos necessários para o seu 
bom atendimento/funcionamento; 



 
EIXO 4 
Diretrizes Orçamentárias, Plano Integrado e Orçamento Público da União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios: Conhecer para exigir, exigir para incluir, fiscalizar. 
 
22. Destinar e garantir recursos, por meio de leis orçamentárias, nas três esferas de Governo, para 
construir, implementar, manter e/ou reformar todas as modalidades de atendimento previstas na 
Política Nacional do Idoso, Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, Política Nacional de 
Assistência Social, considerando a intersetorialidade, com instalações adequadas e pessoal 
qualificado por meio de programas, projetos e ações para atendimento integral e integrado à pessoa 
idosa; 
 
23. Alocar recursos advindos das arrecadações das loterias, percentual de 2% dos Royalts e Pré-
Sal, dos crimes ambientais e dos IOFs de empréstimos contraídos por idosos, para custeio da 
execução de programas, projetos e ações de promoção, proteção e defesa dos direitos da pessoa 
idosa, em especial àquela vulnerável ou em situação de risco social, assegurando a ampliação do 
orçamento (Constituição Federal, art. 194, § único), pela garantia da participação no Plano 
Plurianual ((PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA), 
definindo e estabelecendo repasses fundo a fundo; 
 
24. Promover a articulação de todas as esferas de governo e da sociedade civil para a 
regulamentação e implantação dos Fundos Municipais, Estaduais, Distrital e Nacional do Idoso, 
garantindo que municípios, estados, Distrito Federal e a União destinem, no mínimo, 1% (um por 
cento) da arrecadação prevista em seus respectivos orçamentos, 2% da arrecadação das loterias 
federais e estaduais e a totalidade dos recursos arrecadados com as multas previstas nos artigos 56 
a 58 do Estatuto do Idoso para investimento com foco no envelhecimento ativo e saudável, devendo 
a utilização dos recursos ocorrer por deliberação dos seus respectivos conselhos, pautada pela 
transparência, ampla divulgação nos meios de comunicação, intensificação da divulgação de datas 
dos processos de elaboração dos orçamentos e planos e a prestação de contas dos recursos 
recebidos; 
 
25. Estabelece no planejamento orçamentário que se destine de 5% a 10% de todo recurso público 
federal repassado aos estados, Distrito Federal e municípios à execução da Política Nacional do 
Idoso (PNI), garantindo, dessa forma, atender o idoso nas diversas modalidades; 
 
26. Garantir, nas três esferas de governo, recursos para instrumentalização e capacitação 
continuada na área de ciclo orçamentário (Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
- LDO, e a Lei Orçamentária Anual – LOA); financiamento; na elaboração de programas, projetos, 
serviços e no acompanhamento de políticas públicas para os membros dos Conselhos de Defesa 
dos Direitos da Pessoa Idosa, assegurando a função fiscalizadora prevista no Estatuto do Idoso. 
 
 



Normas de Minas Gerais 
Seguem leis, decretos e portarias editadas pelo Governo do Estado 

 
 

Lei Estadual nº 12.666, de 04/11/1997 
 

Dispõe sobre a política estadual de amparo ao idoso e dá outras providências. 
 
O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu nome, 
sanciono a seguinte Lei: 
 

Capítulo I - Disposições Preliminares 
 
Art. 1º - O Estado manterá política estadual de amparo ao idoso, com o objetivo de 
assegurar-lhe os direitos sociais e promover sua integração e participação efetivas na 
sociedade. 
 
Art. 2º - Considera-se idoso, para os efeitos desta lei, a pessoa com mais de 60 (sessenta) 
anos de idade. 
 
Art. 3º - A participação de entidade beneficente e de assistência social na execução de 
programa ou projeto destinados ao idoso se dará com a observância do disposto nesta lei. 
 

Capítulo II - Dos Princípios e das Diretrizes 
 
Art. 4º - São princípios da política estadual de amparo ao idoso: 
I - a defesa do direito à vida e à cidadania; 
II - a garantia da dignidade e do bem-estar; 
III - a participação na comunidade; 
IV - a proteção contra discriminação de qualquer natureza. 
§ 1º - Constituem diretrizes da política estadual de amparo ao idoso: 
I - a viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso, que 
proporcionem sua integração às demais gerações; 
II - a participação do idoso, por meio de suas organizações representativas, na formulação, 
na implementação e na avaliação da política, dos planos, dos programas e dos projetos a 
serem desenvolvidos; 
III - a capacitação e a reciclagem dos recursos humanos nas áreas de prestação de serviço 
ao idoso; 
IV - a implementação de sistema de informações que permita a divulgação da política, dos 
serviços oferecidos, dos planos, dos programas e dos projetos em cada setor do Governo; 
V - o estabelecimento de mecanismos de divulgação de informações de caráter educativo 
sobre  os  aspectos biopsicossociais do envelhecimento; 
VI - o apoio a estudos e pesquisas sobre questões relativas ao envelhecimento; 
VII - a descentralização dos programas de assistência, com a priorização do atendimento 
ao idoso em seu próprio ambiente; 
VIII  -  a  garantia  de prioridade para  procedimento administrativo, em tramitação em 
qualquer dos Poderes do Estado, no qual figure como parte pessoa idosa. 
§ 2º - O Poder Executivo desenvolverá, com a participação de instituições públicas e 
privadas dedicadas ao atendimento ao idoso, programa especial destinado à criação, nos 
municípios, de centros de lazer e amparo à velhice, conforme previsto no art. 225, § 2º, da 
Constituição do Estado. 
 

Capítulo III - Das Ações Governamentais 
 



Art. 5º - Na implementação da política estadual de amparo ao idoso, compete aos órgãos e 
entidades estaduais: 
I - na área de promoção e assistência social: 
a) prestar serviços e desenvolver ações voltadas para o atendimento das necessidades 
básicas do idoso, com a participação da família, da sociedade e de entidades 
governamentais e não governamentais; 
b) estimular a criação de incentivos e de alternativas para atendimento ao idoso, como 
centros de convívio, centros de saúde especializados, atendimento domiciliar e outras ; 
c) promover simpósios, seminários e encontros específicos sobre o tema; 
d) planejar,  coordenar  e  supervisionar  estudos, levantamentos, pesquisas e publicações 
sobre a situação social do idoso; 
e)  promover  a capacitação de recursos  humanos  para atendimento ao idoso; 
 
II - na área de saúde: 
a) garantir ao idoso assistência à saúde e atendimento prioritário nos diversos níveis de 
serviços do Sistema Único de Saúde - SUS-MG. 
b) promover e recuperar a saúde do idoso, bem como prevenir doenças, mediante 
programas e medidas profiláticas; 
c) elaborar normas para os serviços geriátricos da rede hospitalar do Estado; 
d) desenvolver formas de cooperação entre as Secretarias de Saúde do Estado e dos 
municípios para treinamento de equipes interprofissionais; 
e) realizar estudos para detectar o perfil epidemiológico dos idosos, com vistas à prevenção 
de doenças e ao seu tratamento e reabilitação; 
f) criar serviços alternativos de saúde para o idoso; 
 
III - na área de educação: 
a) possibilitar a criação, no âmbito das escolas estaduais, de cursos abertos ao idoso, com 
a finalidade de propiciar-lhe o acesso continuado ao saber; 
b) inserir, nos currículos do ensino formal, conteúdos voltados para o processo de 
envelhecimento, de forma a eliminar preconceitos e a produzir conhecimentos sobre o 
assunto; 
c) desenvolver programas educativos, especialmente nos meios de comunicação, sobre o 
processo de envelhecimento; 
d) apoiar a criação de cursos na Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - e na 
Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES -, abertos para o idoso, como meio 
de universalizar o acesso às diferentes formas do saber; 
 
IV - na área de trabalho e recursos humanos: 
a) criar mecanismos que impeçam a discriminação do idoso no mercado de trabalho do 
setor público; 
b) facilitar o acesso do idoso aos benefícios  sociais oferecidos pelo poder público estadual; 
c) criar e estimular a manutenção de programas de preparação para a aposentadoria, no 
setor público, a serem oferecidos com a antecedência mínima de 2 (dois) anos do 
afastamento do servidor; 
 
V - na área de habitação e urbanismo: 
a) destinar ao idoso, nos programas habitacionais, unidades em regime de comodato, na 
modalidade de casas-lares; 
b) incluir, nos programas de assistência, alternativas de adaptação e de melhoria das 
condições de habitabilidade da moradia do idoso, levando em consideração seu estado 
físico e visando a garantir-lhe independência de locomoção; 
c) estabelecer critérios que garantam o acesso da pessoa idosa à habitação popular; 
d) diminuir barreiras arquitetônicas e urbanas; 
 
VI - na área de justiça: 
a) promover e defender os direitos da pessoa idosa; 
b) zelar pela aplicação das normas relativas ao idoso, determinando ações para se 
evitarem abusos e lesões a seus direitos; 
 



VII - na área de cultura, esporte e lazer: 
a) garantir ao idoso participação no processo de produção, elaboração e fruição dos bens 
culturais; 
b) propiciar ao idoso, mediante o oferecimento de ingresso a preço reduzido, o acesso a 
locais e eventos culturais, no âmbito da administração estadual; 
c) incentivar, no âmbito dos movimentos de idosos, o desenvolvimento de atividades 
culturais; 
d) valorizar o registro da memória e a transmissão de informações e habilidades do idoso 
aos mais jovens, como meio de garantir a continuidade e a identidade culturais; 
e)  incentivar e criar programas de lazer, esporte  e atividades físicas que proporcionem a 
melhoria da qualidade de vida do idoso e estimulem sua participação na comunidade. 
Parágrafo único - Entende-se por atendimento prioritário, referido  na alínea “a” do inciso II, 
a atenção imediata, excetuando-se as situações de maior urgência dos demais usuários e 
as previstas no decreto regulamentador. 
 

Capítulo IV  -  Das Disposições Gerais 
 
Art. 6º - Todos têm o dever de denunciar à autoridade competente qualquer forma de 
negligência ou desrespeito ao idoso. 
 
Art. 7º - Fica instituído o dia 27 de setembro como o Dia Estadual do Idoso. 
§ 1º - Na data a que se refere o "caput" deste artigo, os órgãos públicos estaduais 
promoverão eventos com o objetivo de valorizar e ressaltar o trabalho e a importância do 
idoso para o Estado, nos termos desta lei. 
§ 2º As unidades de saúde do Estado de Minas Gerais ficam obrigadas a afixar, em local 
visível ao público em geral, aviso com os seguintes dizeres: "Ao idoso internado ou em 
observação é assegurado o direito a acompanhante, garantidas condições adequadas para 
sua permanência no local, em tempo integral, segundo o critério médico. 
 
Art. 8º - Os recursos financeiros necessários à implantação das ações afetas às Secretarias 
de Estado serão consignados em seus orçamentos. 
 
Art. 9º - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias contados 
da data de sua publicação. 
 
Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Belo Horizonte, 4 de novembro de 1997. 
 
Eduardo Azeredo - Governador do Estado 
 
 

============================= 
 

Lei nº 13.176, de 20/01/1999 
 

Cria o Conselho Estadual do Idoso no Estado. 
 
Art.  1º  - Fica criado o Conselho Estadual do Idoso,  órgão deliberativo e controlador das 
políticas e das ações voltadas para o   idoso  no  âmbito  do  Estado,  subordinado  
funcionalmente  à Secretaria  de  Estado  do  Trabalho, da  Assistência  Social,  da Criança 
e do Adolescente. 
 
Art. 2º - Compete ao Conselho Estadual do Idoso: 
I  -  formular  a política estadual dos direitos  do  idoso, definir  suas  ações  e  determinar as 
fontes  e  a  aplicação  de recursos; 
II - zelar pela execução da política estadual dos direitos do idoso; 



III  -  cumprir e fazer cumprir as normas constitucionais  e legais  referentes ao idoso, 
sobretudo a Lei nº 12.666,  de  4  de novembro  de  1997, e a Lei Federal nº 8.842, de 4 de  
janeiro  de 1994; 
IV - indicar as prioridades a serem incluídas no planejamento global do Estado nas 
questões que dizem respeito ao idoso; 
V  -  sugerir  as alterações que se fizerem  necessárias  na estrutura  orgânica  da  
administração  direta  responsável   pela execução da política estadual de atendimento ao 
idoso; 
VI - incentivar e apoiar a realização de eventos, estudos  e pesquisas  voltados para a 
promoção, a proteção  e  a  defesa  dos direitos do idoso; 
VII  -  estabelecer critérios para a composição dos  quadros técnicos  responsáveis pela 
implementação de políticas e programas de atendimento ao idoso; 
VIII - incentivar a criação de oportunidades para o idoso no mercado de trabalho formal e 
informal; 
IX  -  incentivar  e  apoiar as ações  dos  municípios,  das universidades, das entidades civis 
e dos conselhos municipais para o desenvolvimento de programas de atendimento ao 
idoso; 
X - promover gestões junto aos órgãos de segurança e justiça para que o idoso receba 
atendimento especial e de qualidade; 
XI - cadastrar os programas e as entidades não governamentais que desenvolvam 
atividades de atendimento ao idoso; 
XII  -  elaborar seu regimento interno, no prazo de  noventa dias contados da data de sua 
implantação. 
 
Art.  3º  -  O  Conselho Estadual do  Idoso,  de  composição paritária entre o poder público e 
a sociedade civil, é constituído por um representante de cada um dos seguintes órgãos, 
entidades  e segmentos da sociedade: 
I - Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente; 
II - Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunicação Social; 
III - Secretaria de Estado da Educação; 
IV - Secretaria de Estado da Saúde; 
V - Secretaria de Estado de Esportes; 
VI - Secretaria de Estado da Cultura; 
VII - Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos; 
VIII - Secretaria de Estado da Fazenda; 
IX - Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas; 
X - Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; 
XI - órgão governamental com assento em conselho municipal do idoso; 
XII  -  entidade não governamental com assento  em  conselho municipal do idoso; 
XIII - clubes de serviço e similares; 
XIV - serviços sociais de entidades patronais e similares que desenvolvam atividades 
voltadas para o idoso; 
XV  -  universidades  que desenvolvam trabalho  na  área  de gerontologia e geriatria; 
XVI  - trabalhadores de instituições que prestem atendimento direto ao idoso; 
XVII   -   asilos  e  instituições  similares  que  prestem atendimento ao idoso; 
XVIII - usuários de serviços de assistência ao idoso; 
XIX - profissionais da área de geriatria e ciências afins; 
XX - profissionais da área de gerontologia e ciências afins; 
XXI - instituições civis de devesa dos direitos do idoso; 
XXII - entidades religiosas. 
§ 1º  -  Cada membro do Conselho Estadual do Idoso terá  um suplente. 
§ 2º  -  Os  membros do Conselho Estadual  do  Idoso  e  os respectivos suplentes serão 
nomeados pelo Governador do Estado. 
§ 3º  - O mandato dos representantes das instituições civis será de três anos, permitida a 
recondução para mais um período. 
§ 4º - O titular de órgão ou entidade governamental indicará seu  representante, que poderá 
ser substituído, a qualquer  tempo, mediante nova indicação do representado. 



§ 5º - Os representantes das instituições civis serão eleitos em  foro próprio, com registro 
em ata específica, conforme  normas estabelecidas em edital publicado pelo Conselho. 
§ 6º - O Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário-Geral do  Conselho serão eleitos 
pelos membros nomeados e empossados, na primeira reunião. 
 
Art. 4º - Perderá o mandato, vedada a recondução para o mesmo período,  o  membro do 
Conselho que no exercício  da  titularidde, faltar  a três reuniões consecutivas ou seis 
alternadas, salvo  se apresentar justificação aprovada pelo plenário do Conselho. 
Art. 5º - A função de membro do Conselho Estadual do Idoso é considerada de interesse 
público relevante e não será remunerada. 
 
Art. 6º - A Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social,  da Criança e do 
Adolescente prestará ao Conselho Estadual do Idoso o assessoramento e o apoio 
administrativo necessários. 
Parágrafo  único  -  O  Conselho Estadual  do  Idoso  poderá solicitar a cessão de servidor 
da administração direta ou indireta do  Estado para prestar serviços na Secretaria-Geral, 
sem prejuízo de sua remuneração. 
 
Art.  7º  - Os recursos financeiros para a implantação  e  a manutenção do Conselho 
Estadual do Idoso serão previstos na lei do orçamento anual do Estado. 
 
Art. 8º - A Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social,  da  Criança e do 
Adolescente, no prazo de  sessenta  dias contados   da  publicação  desta  Lei,  coordenará  
as  ações   de implantação  do Conselho Estadual do Idoso e fará publicar  edital para que 
as entidades civis indiquem seus representantes, conforme dispõe o § 5º do art. 3º desta 
Lei. 
 
Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Dada  no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 20  de janeiro de 1999. 
 
Itamar Franco - Governador do Estado 
 

 

Minas Gerais - Lei nº 13.763, de 30/11/2000 
 

Institui o Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso e dá outras providências. 
 
O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu nome, 
sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica instituído o Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso, que tem por 
objetivo promover o atendimento à pessoa idosa em seu próprio domicílio, por meio de 
equipes multidisciplinares. 
Parágrafo único - O Conselho Estadual do Idoso participará do planejamento das ações do 
Programa de que trata esta Lei, nos termos definidos em regulamento. 
 
Art. 2º - O Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso terá como beneficiário o 
dependente que tenha, no mínimo, sessenta anos de idade. 
Parágrafo único - Para os fins desta Lei, considera-se dependente a pessoa que não tenha 
condições próprias de subsistência, que necessite de cuidados médicos e cuja renda 
familiar mensal seja inferior a três salários mínimos. 
 
Art. 3º - O Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso será implementado no âmbito 
municipal, por meio de convênio a ser firmado entre o Estado e o município. 
Parágrafo único - O programa de que trata o “caput” deste artigo será acompanhado, 
controlado e avaliado pela direção estadual do Sistema Único de Saúde - SUS. 
 



Art. 4º - Os procedimentos a serem adotados para atendimento domiciliar ao idoso serão 
estabelecidos em regulamento do Poder Executivo. 
 
Art. 5º - A critério da equipe multidisciplinar, o idoso dependente será encaminhado para 
tratamento hospitalar ou para internação asilar. 
 
Art. 6º - Os recursos financeiros necessários à implantação e à manutenção do Programa 
de que trata esta Lei serão consignados na lei orçamentária anual. 
 
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 30 de novembro de 2000. 
 
Itamar Franco - Governador do Estado 
 

 
 

MINAS GERAIS 
Lei nº 17.249, de 27/12/2007 

 
Cria a Notificação Compulsória da Violência contra o Idoso e dá outras providências. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS,  
 
O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou, e eu, em seu nome, 
promulgo a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Fica criada a Notificação Compulsória da Violência contra o Idoso, a ser efetivada 
por estabelecimento público ou privado de serviço de saúde que prestar atendimento ao 
idoso vítima de violência ou maus tratos. 
§ 1º Considera-se idoso a pessoa com idade igual ou superior a sessenta anos. 
§ 2º A expressão "Notificação Compulsória da Violência contra o Idoso", o termo 
"Notificação" e a sigla NCVI se equivalem nesta Lei. 
 
Art. 2º Para os efeitos desta Lei considera-se violência contra o idoso a ação ou a conduta 
que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico ao idoso, ocorrida em 
âmbito público ou doméstico, sendo definida como: 
I - violência física a agressão ao corpo da vítima pelo uso da força do agressor, com ou sem 
o uso de instrumento ou arma; 
II - violência psicológica a coação verbal ou o constrangimento que acarrete situação 
vexatória, humilhante ou desumana para o idoso. 
 
Art. 3º Os casos de violência contra o idoso são considerados de âmbito: 
I - doméstico, quando ocorridos em família, em unidade doméstica ou qualquer outro 
ambiente, desde que o agressor conviva ou tenha convivido no mesmo domicílio que o 
idoso; 
II - público: 
a) quando praticados por pessoa que não se enquadre nas situações descritas no inciso I; 
b) quando praticados por agentes do poder público ou por estes tolerados, 
independentemente do local de ocorrência do fato. 
 
Art. 4º Os casos atendidos por profissional de saúde e diagnosticados como de violência ou 
maus-tratos contra o idoso serão objeto da Notificação de que trata esta Lei. 
§ 1º No formulário do primeiro atendimento, o responsável pelo seu preenchimento deverá 
especificar a causa da violência, bem como o âmbito de sua ocorrência. 
§ 2º O profissional de saúde responsável pelo atendimento a que se refere o caput 
solicitará ao responsável pela condução do caso o preenchimento da Notificação. 
 



Art. 5º A Notificação conterá: 
I - identificação do paciente, com nome, idade, etnia, escolaridade e endereço; 
II - identificação do acompanhante, com nome, etnia, profissão e endereço; 
III - motivo do atendimento; 
IV - diagnóstico; 
V - descrição objetiva dos sintomas e das lesões apresentadas pelo paciente; 
VI - relato da situação social, familiar, econômica e cultural do paciente. 
 
Art. 6º A Notificação de que trata esta Lei será preenchida em formulário oficial, em três 
vias, das quais uma será mantida em arquivo de violência contra o idoso, no 
estabelecimento de saúde que prestou o atendimento, outra encaminhada à Delegacia 
Especializada de Crimes contra o Idoso, e a terceira entregue ao idoso ou ao 
acompanhante, na data de sua liberação. 
 
Art. 7º Os dados constantes em arquivo de violência contra o idoso serão confidenciais e 
somente poderão ser fornecidos: 
I - ao denunciante, ao idoso ou ao acompanhante da pessoa vítima da violência, 
devidamente identificada, mediante solicitação por escrito; 
II - aos Conselhos Estadual e Municipal do Idoso, à autoridade policial ou judiciária, 
mediante solicitação expressa. 
Parágrafo único. Os dados da NCVI, excluídos os que possibilitem a identificação da vítima, 
serão encaminhados, em boletim semestral, à Secretaria de Estado de Saúde. 
 
Art. 8º O descumprimento do disposto nesta Lei por estabelecimento de serviço de saúde 
acarretará as seguintes penalidades: 
I - na primeira ocorrência, o estabelecimento receberá advertência confidencial e deverá 
comprovar, no prazo de trinta dias a contar da data da advertência, a habilitação de seus 
recursos humanos em registro de violência dessa natureza; 
II - no caso de reincidência ou descumprimento do prazo estabelecido no inciso I, o 
estabelecimento privado será apenado com multa diária no valor de 3.202,56 Ufemgs (três 
mil duzentas e duas vírgula cinqüenta e seis Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais). 
 
Art. 9º O Poder Executivo indicará, por meio de regulamento, o órgão ou entidade 
responsável pela aplicação desta Lei. 
 
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 27 de dezembro de 2007; 219º da 
Inconfidência Mineira e 186º da Independência do Brasil. 
 
AÉCIO NEVES 
Governador do Estado 
 

============================== 
 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 

 

RESOLUÇÃO SES Nº 2.603, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2010. 
 

Dispõe sobre o Programa Mais Vida – Rede de Atenção à Saúde do 
Idoso de Minas Gerais, e dá outras providências. 

 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE e Gestor do Sistema Único de Saúde do Estado de 
Minas Gerais - SUS/MG, no uso das atribuições que lhe confere o § 1º do art. 93 da Constituição 
do Estado, e considerando: 
 
- a Lei Federal nº 8.842, de 04 de janeiro de 1994, que institui a Política Nacional do Idoso; 



- a Portaria GM/MS nº 249, de 12 de abril de 2002, que define as normas para cadastramento de 
centros de referência em assistência à saúde do idoso; 
- a Portaria GM/MS nº 702, de 12 de abril de 2002, que define a organização e implantação de 
redes estaduais de assistência à saúde do Idoso; 
- a Portaria nº 703, de 12 de abril de 2002, que institui o programa de assistência aos portadores 
da Doença de Alzheimer; 
- a Portaria GM/MS nº 738, de 12 de abril de 2002, que define a assistência domiciliar geriátrica; 
- a Lei Federal nº 10.741, de 01 de outubro de 2003, que institui o Estatuto do Idoso; 
- a Portaria GM/MS nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, que define o Pacto pela Vida; 
- a Portaria GM/MS n° 2.528, de 19 de outubro de 2006, que aprova a política nacional de saúde 
da pessoa idosa; 
- a Portaria GM/MS n° 2.529, de 19 de outubro de 2006, que institui a internação domiciliar no 
âmbito do SUS; 
- o Plano Diretor de Regionalização (PDR-MG); 
- o Decreto 45.468/2010; 
- a necessidade de reforçar e desenvolver a política nacional de saúde da pessoa idosa no estado 
de Minas Gerais e reorganizar a rede da de atenção à saúde da pessoa idosa; 
- a Deliberação CIB-SUS/MG nº 739, de 7 de dezembro de 2010. 
 
RESOLVE: 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 1º Ficam instituídos o Programa Mais Vida e a Rede de Atenção à Saúde do Idoso do Estado 
de Minas Gerais e estabelecidas suas normas gerais, na forma desta Resolução. 
§1º O Programa Mais Vida está inserido em projeto estruturador da carteira de projetos prioritários 
do Estado de Minas Gerais na área da saúde e tem como propósito ofertar padrão de excelência 
em atenção à saúde do idoso com o objetivo de agregar anos à vida com independência e 
autonomia, fundamentando-se na constituição de uma rede integrada de atenção à saúde do 
idoso. 
§2º Para fins desta Resolução considera-se: 
I – Idoso: o indivíduo acima de 60 (sessenta) anos de idade; 
II – Idoso frágil: conforme Linha Guia “Atenção à Saúde do Idoso/SES-MG”, é aquele com 80 
(oitenta) anos de idade ou mais ou aquele com 60 (sessenta) anos ou mais que apresente no 
mínimo uma das características abaixo: 
a) Polipatologias (5 – cinco – diagnósticos ou mais) 
b) Polifarmácia (5 – cinco – medicamentos ou mais ao dia) 
c) Imobilidade parcial ou total 
d) Incontinência urinária ou fecal 
e) Instabilidade postural (quedas de repetição) 
f) Incapacidade cognitiva (declínio cognitivo, síndrome demencial, depressão, delirium) 
g) Dependência nas atividades básicas de vida diária (ABVD´s). 
III – Centro Mais Vida: centro de referência de atenção secundária do Programa Mais Vida – Rede 
Estadual de Atenção ao Idoso que integrará a rede Sistema Único de Saúde/SUS 
IV – Plano de Cuidados: é um conjunto de orientações de cuidado e prescrições, com a finalidade 
de estabelecer a forma adequada de acompanhamento do idoso. 
 
Art. 2º São objetivos do Programa Mais Vida: 
I – estruturar a rede de atenção à saúde da população idosa em Minas Gerais por meio de 
sistema articulado, regionalizado e integrado de ações qualificadas em saúde; 
II – manter, melhorar e/ou reabilitar a funcionalidade e autonomia, de acordo com as 
necessidades de cada idoso; 
III – assegurar os princípios doutrinários do SUS de equidade, universalidade e integralidade; 
IV – promover o aumento dos anos vividos da pessoa idosa, com vistas à manutenção de sua 
capacidade funcional e autonomia por meio da atenção global à saúde; 
V – qualificar os profissionais da rede pública de atenção à saúde para ofertar atenção integral e 
qualificada ao idoso; 



VI – captar e acolher a população acima de 60 (sessenta) anos de idade e identificar suas 
necessidades; 
VII – proporcionar a promoção e a prevenção da saúde da população idosa. 
 

CAPÍTULO II 
DA REDE DE ATENÇÃO À SAUDE DO IDOSO 

 
Art. 3º A Rede de Atenção à Saúde do Idoso do Estado de Minas Gerais será composta por: 
I – equipes de Atenção Primária à Saúde/APS; 
II – Centro Mais Vida; e 
III – hospitais referenciados 
IV. Atenção domiciliar 
V. Hospital dia 
VI. Centro de especialidades 
VII. Reabilitação 
VIII. Cuidados paliativos 
IX. Instituição de longa permanência para Idosos – ILPI 
Parágrafo Único. Outros pontos de atenção poderão ser integrados à Rede de acordo com 
definição em CIB Macrorregional, desde que alinhada à Política de Atenção ao Idoso do SUS para 
o estado. 
 
Art. 4º Compete às equipes de Atenção Primária à Saúde/APS: 
I. Prestar assistência integral à população idosa, respondendo às suas reais necessidades de 
forma contínua; 
II. Garantir o acesso ao tratamento dentro de um sistema de referência e contra-referência nos 
diferentes pontos de atenção da rede pública de saúde conforme protocolo clínico e necessidades 
individuais 
III. Promover ações inter setoriais e de parcerias com organizações formais e informais existentes 
na comunidade para o enfrentamento conjunto dos problemas identificados na população idosa, 
além da fomentação da participação popular; 
IV. Valorizar as relações com a pessoa idosa e sua família, para a criação de vínculo de 
confiança, de afeto e de respeito; 
V. Discutir com a comunidade os conceitos de cidadania e de direitos à saúde e suas bases legais 
VI. Participar de ações educacionais direcionadas a ofertar ações qualificadas em saúde da 
população idosa nas quais os profissionais da APS participarão das capacitações de que trata o 
art. 8º desta Resolução. 
 
Art.5º Compete ao Centro Mais Vida: 
I – atender o idoso frágil encaminhado pela APS conforme protocolo elaborado pela Secretaria de 
Estado de Saúde/SES-MG, mediante agendamento realizado na Central de Regulação, 
obedecendo aos fluxos de encaminhamento e contra-referência estabelecidos na Linha Guia 
“Atenção à Saúde do Idoso/SES-MG”; 
II – encaminhar o idoso frágil aos serviços da rede SUS da macrorregião, conforme critérios 
estabelecidos no art.1º, §2º, II. 
III – disponibilizar atendimento aos idosos portadores de doença de Alzheimer e doença de 
Parkinson e elaborar o protocolo para aquisição de medicamentos excepcionais; 
IV – avaliar o idoso frágil por meio de equipe multiprofissional capacitada para atendêlo, composta 
por assistente social, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico geriatra, 
nutricionista, psicólogo e terapeuta ocupacional, conforme os protocolos da Coordenadoria 
Estadual de Atenção ao Idoso da Gerência de Atenção à Saúde da Superintendência de Atenção 
à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais – CEAI/GAS/SAS/SES-MG; 
V – Elaborar o prontuário e complementar o Plano de Cuidado de cada idoso frágil encaminhado 
pela APS com o número da autorização de consulta no centro, as informações clínicas, os 
registros dos profissionais que o avaliarem, e encaminhá-lo à unidade de saúde do usuário em 
seu município de origem para que seja acompanhado pela equipe da APS responsável; 
VI – garantir a realização de exames de média e alta complexidade, conforme protocolo clínico e o 
disposto no instrumento contratual; 



VII – disponibilizar a execução dos exames necessários em no máximo 36 (trinta e seis) horas do 
atendimento; 
VIII – disponibilizar a Casa de Apoio, com serviço de hotelaria, para acolher o idoso frágil 
encaminhado e seu acompanhante que residam fora do município sede do Centro Mais Vida, 
numa distância superior a 100 km, quando do seu atendimento no CMV; 
§1º - A Casa de Apoio constitui parte anexa ao Centro Mais Vida, sendo este responsável pela 
organização e manutenção daquela, quando o serviço for prestado diretamente. 
§2º - A Casa de Apoio poderá ser subcontratada pelo Centro Mais Vida. 
IX – organizar a permanência do idoso frágil e seu acompanhante na Casa de Apoio e dar suporte 
a sua estada no serviço. 
X – Providenciar encaminhamento para o atendimento em serviço de urgência médica para o 
idoso frágil que estiver sendo acompanhado no Centro, quando necessário; 
XI – preencher e encaminhar a Planilha de produtividade mensal para a CEAI em formulário 
próprio disponibilizados pela CEAI/GRT/SAS/SES-MG no GEICOM e enviá-la até o 5º dia útil do 
mês subseqüente 
XII - Preencher e encaminhar o DMCO - Demonstrativo mensal contábil operacional, BPA - 
Boletim de produção ambulatorial e a FPO - Ficha de programação físico orçamentária a 
referência técnica da respectiva Gerência Regional de Saúde/GRS conforme fluxos definidos, que 
encaminhará o consolidado à CEAI/GAS/SAS/SES-MG; 
XIII – proceder à interlocução dos profissionais do Centro com os demais pontos de atenção 
visando uma melhor qualidade da atenção prestada ao idoso; 
XIV – capacitar os profissionais da APS em sua área de abrangência em parceria com o 
Programa de Educação Permanente/PEP, Canal Minas Saúde, Coordenação de Atenção ao 
Idoso /CEAI entre outros; 
XV- prestar suporte técnico para os profissionais da rede de atenção à saúde com vistas à 
implantação do Plano de cuidado elaborado pelos profissionais do Centro Mais Vida; 
XV- prestar orientações aos acompanhantes/cuidadores dos idosos atendidos no Centro Mais 
Vida através de ações educativas de sala de espera pelos profissionais do CMV; 
XV – apoiar ações em saúde voltadas para população idosa na macrorregião; 
XVI – participar e fomentar pesquisas científicas na área da saúde do idoso; 
XVII – buscar parcerias com a sociedade civil visando à melhoria da qualidade de atenção aos 
idosos. 
 
Art. 6º Compete aos hospitais de referência micro e macrorregional servir de suporte ao idoso em 
situação de urgência e emergência. 
 
 

CAPÍTULO III 
DOS CENTROS MAIS VIDA 

 
Art. 7° Os Centros Mais Vida de Referência Secundária, enquanto pontos de atenção de média 
complexidade deverão atuar de maneira integrada à atenção primária e à atenção terciária, 
objetivando a atenção integral à saúde do idoso de forma adequada e humanizada. 
Parágrafo único. Os Centros Mais Vida atuarão de forma articulada com a Secretaria de Estado 
de Saúde SES/SUS-MG, observando as diretrizes assistenciais e protocolos definidos pela 
mesma. 
 
Art. 8° A organização dos Centros Mais Vida obedecerá ao Plano Diretor de Regionalização - 
PDR, tendo como estratégia inicial à implantação de 15 (quinze) centros no Estado de Minas 
Gerais, incluindo os projetos piloto. Cada macrorregião terá um Centro Mais Vida, com exceção 
das macros Centro e Sul, que devido ao grande número de idosos a serem atendido, possuirão 
dois Centros . 
 
Art. 9º - Os Centros Mais Vida terão abrangência macrorregional, deverão estar localizados nos 
municípios pólos da macrorregião garantindo atendimento de toda população referenciada. 
Parágrafo Único. Os Centros Mais Vida poderão ser geridos por Consórcios Intermunicipais de 
Saúde, desde que atendidos os requisitos do caput deste artigo. 



§1º O funcionamento, os fluxos, os formulários bem como demais informações relativas à 
operacionalização dos Centros Mais Vida encontram-se descritas nas Diretrizes de 
Funcionamento do Centro Mais Vida anexa a essa Resolução. 
§2º As metas a serem atingidas pelos Centros Mais Vida e a forma de pagamento serão 
estabelecidas no instrumento contratual de que trata o §2º do art. 14 desta Resolução. 
 
Art. 10 Os Centros Mais Vida estimularão e promoverão a capacitação dos profissionais da 
Atenção Primária à Saúde/APS para viabilizar o atendimento global da população idosa na 
macrorregião e formar suporte técnico, para prestar atenção qualificada a essa população. 
Parágrafo único. Os profissionais da APS serão capacitados, também, por meio do Programa de 
Educação Permanente/PEP. 
 
Art. 11 Os Centros Mais Vida serão compostos por equipe assistencial mínima constituída dos 
seguintes profissionais 
I – médico geriatra ou clínico geral capacitado para atendimento ao idoso; 
II – médico geriatra, que será o coordenador técnico; 
III – assistente social; 
IV – enfermeiro; 
V – farmacêutico; 
VI – fisioterapeuta; 
VII – fonoaudiólogo; 
VIII – nutricionista; 
IX – psicólogo; 
X – terapeuta ocupacional; 
 
§1º A instituição credenciada como Centro Mais Vida ficará responsável fixação, contratação e 
manutenção do quadro de pessoal. 
§2° O coordenador administrativo do Centro Mais Vida deverá ter curso de nível superior. 
§3º As responsabilidades de cada profissional e as respectivas cargas horárias estão descritas 
nas Diretrizes de Funcionamento do Centro Mais Vida anexa a essa Resolução. 
 
Art. 12 A Casa de Apoio é parte do Centro Mais Vida, sendo este responsável pela manutenção e 
organização daquela. 
Parágrafo único: A casa de apoio poderá ser subcontratada pelo Centro Mais Vida. 
 

CAPÍTULO IV 
DAS DIRETRIZES DE FUNCIONAMENTO 

 
Art. 13 A instituição credenciada como Centro Mais Vida deverá observar as seguintes condições 
gerais: 
I – Manter afixado em local visível aos seus usuários, placa padronizada com o nome do 
Programa Mais Vida - SUS/MG e aviso de sua condição de estabelecimento integrante da Rede 
SUS e da gratuidade dos serviços prestados nessa condição; 
II – Todas as ações e serviços executados pelo Centro Mais Vida em decorrência de contrato 
firmado com a SES-MG, não oferecerão ônus para o paciente em hipótese alguma; 
III – Os atendimentos serão realizados de modo humanizado, de acordo com a Política Nacional 
de Humanização do SUS; 
IV – Os protocolos técnicos de atendimentos adotados terão como referência os estabelecidos 
pelo Gestor Estadual; 
 

CAPÍTULO V 
IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO AO IDOSO: DA SELEÇÃO E ADESÃO 

 
Art. 14 A instituição interessada em se qualificar para implantar os Centros Mais Vida deverá 
apresentar em CIB Micro o projeto assistencial e arquitetônico de acordo com as normas definidas 
pela CEAI/ SES; 
 



Art. 15 Após a aprovação pela CIB micro, estas instituições deverão protocolar na SESMG o 
Projeto assistencial e arquitetônico devidamente aprovado; 
§ 1º - Os Projetos de que trata o caput deste artigo deverão ser entregues no Protocolo Geral 
desta SES-MG, endereçados à Superintendência de Atenção à Saúde/ Coordenação Estadual de 
Atenção ao Idoso destinado à Comissão de Julgamento e Classificação. 
 
Art. 16 Os Projetos protocolados serão analisados de acordo com os critérios estabelecidos nesta 
resolução e aprovados pela a Comissão de Julgamento e Classificação a ser nomeada pelo 
Secretário de Estado de Saúde, de acordo com a seguinte composição: 
I - 03 (três) membros desta CEAI/SES-MG, 
II- 03 (três) membros do COSEMS e 
III- 03 (três) membros do CES. 
Parágrafo único: Os casos omissos a esta Resolução poderão ser julgados e analisados pela 
Comissão de Julgamento e Classificação e apresentados para aprovação do Secretário de Estado 
de Saúde. 
 
Art. 17 – A Comissão de Julgamento e Classificação deverá utilizar critérios especificados abaixo 
para a seleção das instituições a serem credenciada como Centro Mais Vida: 
I - Da Instituição: 
a – aderir às políticas de saúde do Estado de Minas Gerais/SES-MG e do Ministério da Saúde/MS 
destinadas à pessoa idosa. 
b – ser instituição publica ou privada sem fins lucrativos ou filantrópicos; 
 
II - Da Rede 
a – estar localizadas no município sede da macrorregião; 
b – ter implantado o Plano Diretor de Atenção Primária; 
c – ter sistema logístico de apoio estruturado; 
d – ter implantado o transporte em saúde/ SETS 
 
§ 1º - Em caso de empate será utilizado sucessivamente os seguintes critérios para a implantação 
da rede de atenção ao idoso. 
a - ter o espaço físico disponível para o funcionamento do CMV de acordo com especificações 
previstas no Projeto arquitetônico da CEAI/SES; 
b - ser preferencialmente universidades 
c - ter no mínimo 50% dos profissionais técnicos com especialização em geriatria / gerontologia 
d – universidades que tenham residência em geriatria ou gerontologia 
 
Parágrafo único. Os critérios listados neste artigo servirão de base para a definição da ordem 
cronológica de implantação dos centros Mais vida 
 
Art. 18 A Comissão deverá proferir seu julgamento. 
 
Art. 19 Após a aprovação dos projetos para a implantação dos Centros Mais Vida pela Comissão 
de Julgamento e Classificação, estes deverão ser encaminhados à Comissão Intergestores 
Bipartite - CIB SUS-MG, para homologação da listagem com as instituições aprovadas e a ordem 
cronológica de implantação dos centos. 
§ 1º o resultado deve ser publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais/DOE-MG. 
 
Art. 20 A instituição habilitada para a implantação dos Centros Mais Vida deverá firmar um Termo 
de Compromisso ou Termo de Metas, conforme o caso, com definição de metas com o objetivo de 
garantir a atenção qualificada ao idoso da Macrorregião. 
 
Art. 21 A instituição deverá manter arquivados os documentos comprobatórios de execução do 
termo conforme o Decreto n°45.468/2010, disponibilizando informações à Secretaria de Estado de 
Saúde quando solicitado, sem prejuízo do controle exercido pelo Conselho Municipal de Saúde, 
para o qual deverá prestar contas dos incentivos financeiros repassados, através de notas fiscais 
que comprovem a utilização da participação no custeio dos Centros Mais Vida. 
 



Parágrafo Único. Constatadas irregularidades no cumprimento do termo, ficará a instituição 
credenciada sujeita à suspensão do repasse e à instauração do processo de tomada de contas 
especial, conforme previsto no Decreto 45.468/2010. 
 
Art. 22 Os recursos que não forem utilizados, ou que forem usados de forma diversa da prevista 
nesta Resolução, deverão ser restituídos ao Fundo Estadual de Saúde. 
 
Art. 23 A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais poderá, a qualquer tempo, solicitar às 
entidades beneficiadas pelo presente Programa, a comprovação do disposto no art. 27 desta 
Resolução. 
 

CAPÍTULO VI 
DO FINANCIAMENTO 

 
Art. 24 A SES/MG disponibilizará recursos financeiros para a implantação dos Centros Mais Vida 
e financiamento do Programa, com base em indicadores e metas que serão propostos no Termo 
de Compromisso ou Termo de Metas a ser firmado com as instituições credenciadas como Centro 
Mais Vida. 
§1º Os recursos financeiros de que trata o caput deste artigo serão disponibilizados da seguinte 
forma: 
I – transferência do Fundo Estadual de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde do município sede do 
Centro Mais Vida, quando se tratar de município em gestão plena; e 
II – pagamento direto a instituição credenciada como Centro Mais Vida nos seguintes casos: 
a) Quando se tratar de serviço sob gestão Estadual; 
b) Quando se tratar de consórcio intermunicipal de saúde, cuja sede da entidade a ser 
credenciada como Centro Mais Vida esteja em município habilitado em gestão plena que não 
tenha interesse na formalização do instrumento contratual, ouvida a respectiva CIB/SUS-MG, 
conforme Resolução SES n° 1418, de 21 de fevereiro de 2008, que dispõe sobre o processo de 
credenciamento dos serviços dos Consórcios Intermunicipais de Saúde de Minas Gerais. 
 
§2º Para formalização do repasse de que trata este artigo, será assinado: 
I - Termo de Compromisso, no caso do inciso I do parágrafo anterior, será firmado entre a SES-
MG e o município sede da instituição credenciada como Centro Mais Vida; 
II – Termo de Metas, no caso do inciso II do parágrafo anterior, será firmado entre a SES-MG e a 
instituição credenciada como Centro Mais Vida, com interveniência do município sede. 
 
§3° No caso do inciso I do § 2° deste artigo, para execução do recurso repassado, o município 
sede formalizará instrumento contratual com a instituição credenciada como Centro Mais Vida, no 
qual constará a interveniência da SES-MG; 
§4° As minutas dos instrumentos contratuais de que trata este artigo serão elaboradas pela SES-
MG e disponibilizadas no Sistema Gerenciador de Indicadores, Compromissos e Metas/GEICOM. 
 
Art. 25 Os recursos de que trata esta Resolução serão utilizados no custeio dos Centros Mais Vida 
e utilizado unicamente no objeto do respectivo termo. 
Parágrafo único. O recurso financeiro destinado a cada Centro Mais Vida será definido 
considerando os parâmetros assistenciais da população idosa de toda sua área de abrangência. 
 
Art. 26 Incentivos financeiros poderão ser instituídos para o financiamento de construção e 
reforma de área física dos Centros Mais Vida e Casa de Apoio e a aquisição de equipamentos, a 
ser repassados por meio de convenio ou transferência fundo a fundo conforme o caso. 
 
Art. 27 A SES-MG suspenderá o repasse financeiro caso o Centro Mais Vida não cumpra o 
disposto nesta Resolução ou não atinja as metas estabelecidas no respectivo termo, e comunicará 
à CIB-SUS/MG para tomada das medidas cabíveis. 
§1º Regularizadas as metas estabelecidas, o recurso voltará a ser repassado. 
§2º No primeiro ano de vigência do respectivo Termo celebrado com o Centro Mais Vida os 
recursos financeiros serão repassados integralmente. 



§3º Caberá a CEAI/SAS/SES-MG solicitar à Superintendência de Planejamento e 
Finanças/SPF/SES-MG a suspensão e a reativação do repasse previsto neste artigo. 
 
Art. 28 Os recursos financeiros destinados ao Programa correrão por conta das dotações 
orçamentárias específicas para o programa e serão discriminadas anualmente na LOA-Lei 
orçamentária anual 
 

CAPÍTULO VII 
DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 
Art. 29 A SES/MG acompanhará a execução dos contratos dos Centros Mais Vida, utilizando-se 
de procedimentos de supervisão indireta ou local, bem como verificará, controlará e avaliará os 
serviços prestados sob critérios definidos em normatização complementar, e ainda em casos 
específicos, determinar auditoria especializada. 
 

CAPÍTULO VIII 
DOS PROJETOS PILOTOS 

 
Art. 30 Ficam implantados os projetos pilotos do Centro Mais Vida nas Macrorregiões Sudeste e 
Norte, cujos municípios sedes são Juiz de Fora e Montes Claros, respectivamente. Após o término 
de dois anos, esse dois Centros Mais Vida passam a integrar o contrato único. 
Parágrafo único: A Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra/ACISPES e a 
Universidade Estadual de Montes Claros/UNIMONTES são as instituições que serão credenciadas 
como Centros Mais Vida nas Macrorregiões Sudeste e Norte, conforme aprovação das 
respectivas CIB Macro, ficando sujeitas às disposições contidas nesta Resolução. 
 
Art. 31 Fica autorizada a formalização do instrumento contratual para implantação e 
operacionalização dos Centros Mais Vida das Macrorregiões Sudeste e Norte. 
Parágrafo único: Para os projetos pilotos de que trata o artigo anterior, o instrumento contratual 
será firmado pela SES-MG diretamente com a Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde 
Pé da Serra / ACISPES e com a Universidade Estadual de Montes Claros/UNIMONTES, com 
interveniência do município sede, no qual constarão as metas e obrigações específicas de cada 
uma. 
 

CAPÍTULO IX 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 32 Os municípios habilitados em gestão plena deverão prestar contas dos recursos 
financeiros de que trata esta resolução nos termos do Decreto Estadual n° 45.468, de 13 de 
setembro de 2010, que dispõe sobre as normas de transferência, controle e avaliação das contas 
de recursos financeiros repassados pelo Fundo Estadual de Saúde/FES. 
 
Art. 33 Os Centros Mais Vida observarão as normas da SES-MG e do Sistema Único de Saúde na 
execução do instrumento contratual. 
 
Art. 34 Os casos omissos deverão ser submetidos à apreciação da SES/MG. 
 
Art. 35 Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 
 
Art. 36 Fica revogada a Resolução SES n°1583 de 19 de Setembro de 2008. 
 
Belo Horizonte, 7 de dezembro de 2010. 
Antônio Jorge de Souza Marques 
Secretário de Estado de Saúde e Gestor do SUS/MG 
 

ANEXO 1 
 

DIRETRIZES PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO MAIS VIDA 



Belo Horizonte – Minas Gerais - Novembro de 2010 
 
1. Introdução 
Com o envelhecimento populacional torna-se necessário um novo olhar direcionado à população 
acima de 60 anos que venha contemplar a manutenção da qualidade de vida, caracterizada como 
funcionalidade e capacidade de realizar as atividades da vida diária. 
Populações envelhecidas apresentam maior carga de doenças e agravos não transmissíveis, 
assim como incapacidades resultando em maior e mais prolongados uso de serviços de saúde. 
As políticas de saúde para a população idosa devem de basear na promoção da saúde ao longo 
de todo o ciclo da vida além de identificar precocemente os agravos e atender as necessidades 
específicas dessa população. 
É neste contexto que surge a necessidade da implantação de uma rede de atenção à saúde da 
população idosa que contemple a descentralização e qualificação das ações em saúde, a 
integração e a integralidade da assistência através de equipes multidisciplinares visando o 
diagnóstico precoce e a manutenção da capacidade funcional e autonomia para realizar as tarefas 
do cotidiano. 
 
2.Objetivo 
Essas diretrizes têm como objetivo estabelecer o funcionamento do Centro Mais Vida, bem como 
os compromissos do mesmo e da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais/SES-MG. 
 
3.Compromissos Gerais 
3.1. Do Centro Mais Vida 
A equipe do Centro Mais Vida, assume, em caráter permanente, os seguintes compromissos, 
mínimos: 
3.1.1. Promover o atendimento de todos idosos frágeis da macrorregião que atendam os critérios 
de classificação de risco da linha guia “Atenção à saúde do Idoso”, referenciados pela equipe da 
Atenção Primária; 
3.1.2. Obedecer a fluxos de encaminhamento para o atendimento do idoso frágil e integrar os 
serviços da rede pública da macrorregião (Anexo 1 e 2); 
3.1.3. Orientar para que o usuário venha acompanhado pelo responsável e traga os exames 
complementares quando já realizados, assim como o Plano de cuidados elaborado pelos 
profissionais da APS e o Formulário de encaminhamento. 
3.1.4. Acolher e avaliar o idoso da macrorregião que foi agendado previamente através da Central 
de Regulação, pela equipe responsável na atenção primária à saúde/APS” através de Formulário 
de encaminhamento do Idoso para o CMV (Anexo 3); 
3.1.5. Definir o regimento interno da Casa de apoio, constituído por normas de funcionamento; 
3.1.6. Acolher o idoso e seu acompanhante e organizar sua permanência na Casa de apoio sob a 
supervisão do coordenador administrativo; 
3.1.7. Promover e estimular a capacitação permanente de seus profissionais em parceria com o 
Programa de Educação Permanente/PEP, Coordenação Estadual de Atenção ao Idoso/CEAI e 
Gerência de Educação Permanente/GEP da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais – 
SESMG em parceria com a Escola de Saúde Pública de Minas Gerais – ESP-MG, para viabilizar o 
atendimento adequado aos idosos; 
3.1.8. Realizar avaliação global e multidimensional por equipe multidisciplinar, e quando 
necessário readequar o Plano de cuidados encaminhado pela equipe da APS de acordo com o 
Protocolo de avaliação multidisciplinar do idoso/ SES, e linha guia a “Atenção à saúde do 
idoso/CEAI-SES“; 
3.1.9. Preencher o Protocolo de avaliação multidisciplinar do idoso/ SES, para cada usuário, e 
arquivar no CMV, versão papel e/ou eletrônica, contendo: a identificação do idoso, o município de 
referência, o número da autorização de consulta no CMV, as informações clínicas, os registros 
das avaliações realizadas por todos os profissionais e o plano de cuidados; 
3.1.10. Obedecer aos Fluxos internos para o atendimento ao idoso (Anexo 4); 
3.1.11. Realizar avaliação inicial pelo enfermeiro e posteriormente pelo médico que o encaminhará 
aos demais profissionais da equipe conforme necessidade individual e critérios de atendimento 
nas diversas áreas de acordo com o protocolo de avaliação padronizado pela CEAI-SES; 



3.1.12. Disponibilizar exames complementares de média e alta complexidade através de serviços 
próprios ou contratados pelo CMV, solicitados pelo médico da equipe do CMV, conforme 
necessidade individual e critérios pré-estabelecidos. 
3.1.13. Solicitar os exames complementares disponíveis na carteira de serviços do CMV (Anexo 
5), após a avaliação pelo médico, em conformidade com o Protocolo de avaliação 
multidimensional do idoso/CEAI-SES e conforme necessidade individual encaminhar o usuário 
para os demais profissionais da equipe. 
3.1.14. Disponibilizar as avaliações pela equipe multidisciplinar do CMV e exames 
complementares no máximo em 36 horas, para o usuário da Casa de apoio, quando este 
retornará ao domicílio. 
3.1.15. Reunir a equipe multidisciplinar minimamente uma hora semanal, para revisão de 
literatura, discussões e apresentação de casos, que resultem na melhoria da atenção ao idoso. 
3.1.16. Elaborar o Plano de cuidados, através de reuniões de toda a equipe multidisciplinar, 
semanais ou segundo necessidade, e encaminhá-lo para a equipe responsável da Atenção 
Primária na unidade de origem para viabilizar a sua implantação e acompanhamento. 
3.1.17. Disponibilizar avaliação para o usuário atendido no CMV segundo necessidades: dúvida 
diagnóstica, falha terapêutica ou complicações trazendo consigo a informação do seu seguimento 
feito na atenção primaria. 
3.1.18. Disponibilizar atendimento e elaborar o protocolo para aquisição de medicamentos 
excepcionais para todos os idosos portadores de Doença de Alzheimer, Doença de Parkinson e 
Osteoporose e disponibilizar avaliação conforme necessidades. 
3.1.19. Realizar e apoiar ações voltadas para o idoso e seus cuidadores, pelos profissionais da 
equipe do CMV, incluindo educação em saúde. 
3.1.20. Promover e estimular a capacitação dos profissionais da rede de atenção ao idoso da 
macrorregião, em parceria com o Programa de Educação Permanente/PEP, Coordenação 
Estadual de Atenção ao Idoso/CEAI e Gerência de Educação Permanente/GEP da Secretaria de 
Estado de Saúde de Minas Gerais – SES-MG em parceria com a Escola de Saúde Pública de 
Minas Gerais – ESPMG, para viabilizar o atendimento adequado aos idosos; 
3.1.21. Responsabilizar o coordenador administrativo do CMV pelo acompanhamento da 
produtividade mensal e o envio da Planilha de produção mensal segundo formulário 
disponibilizado pela Coordenação Estadual de Atenção ao Idoso da SES/MG, conforme previsto 
no instrumento contratual. 
3.1.22. Fomentar a realização de pesquisas científicas na área do envelhecimento. 
3.1.23. Promover e estimular a captação e a avaliação de todos idosos da macrorregião, pelo 
médico e equipe de saúde na unidade de origem da atenção primária - PSF ou UBS, pelo menos 
01(uma) avaliação anual ou segundo necessidades individuais, conforme está previsto na linha 
guia “Atenção à Saúde do Idoso”. 
3.1.24. Desenvolver atividades em saúde na sala de espera para usuários e acompanhantes. 
3.1.25. Capacitar os acompanhantes dos idosos para o cuidado com os idosos. 
 
3.2. Da Secretaria de Estado de Saúde/SES-MG 
3.2.1. Disponibilizar e transferir os recursos financeiros conforme Resolução SES nº , de 
dezembro de 2010, para o funcionamento do CMV na respectiva área de abrangência, de acordo 
com o quantitativo populacional conforme modelagem física e financeira realizada pela 
Coordenadoria Estadual de Atenção ao Idoso/CEAI da Superintendência de Atenção à 
Saúde/SAS/SES-MG. 
3.2.2. Definir metas e indicadores para o funcionamento do CMV 
3.2.3. Analisar, aprovar e acompanhar o Termo de Compromisso ou Termo de Metas, com relação 
ao seu cumprimento. 
3.2.4. Desenvolver e implantar Sistema de Informação para cadastro específico dos usuários 
pacientes, manutenção do banco de dados, bem como emissão de relatórios gerenciais; 
3.2.5. Acompanhar e orientar as equipes técnicas das Gerencias Regionais de Saúde – GRS e 
órgãos municipais de saúde; 
3.2.6. Promover cursos de capacitação aos profissionais das equipes do CMV e APS conforme 
cronograma e orçamento da SES/MG; 
3.2.7. Articular-se por meio das suas GRS, com as Secretarias Municipais de Saúde das 
macrorregiões para divulgação do programa, garantir a capacitação das equipes e o acesso dos 
pacientes aos diversos pontos da rede; 



3.2.8. Acompanhar e avaliar, por meio de relatório repassado pela GRS, a fim de emitir parecer 
técnico sobre o cumprimento das metas e o valor a ser repassado ao CMV, encaminhando cópia 
para a Superintendência de Regulação e a Superintendência de Planejamento e finanças/ SES-
MG. 
3.2.9. A SES/MG deverá notificar o CMV, a Gerência de Informação dos Sistemas Assistenciais 
da Superintendência de Regulação-GISA/SR/SES-MG, a Gerência de Finanças, e a Assessoria 
de Contratos Assistenciais da Subsecretaria de Políticas e Ações de Saúde – ACA SES/MG, 
sobre as ocorrências referentes ao não cumprimento das metas, ou quaisquer outras alterações 
que interfiram no desempenho deste Instrumento; 
3.2.10. Os recursos financeiros de que trata o item 3.2.1 serão definidos em contrato e pagos 
anualmente para os Centros Mais Vida – Projetos Piloto, e para os demais serão estabelecidos 
critérios de financiamento após 01 ano de funcionamento desses, a partir da data de implantação. 
 
3.3. Das equipes de Atenção Primária à Saúde/APS: 
A equipe do Centro Mais Vida, assume, em caráter permanente, os seguintes compromissos, 
mínimos: 
3.3.1. Identificar os idosos na sua área de abrangência 
3.3.2. Acolher e avaliar o idoso da macrorregião e promover o atendimento de todos idosos frágeis 
da macrorregião; 
3.3.3. Avaliar, classificar segundo o risco e traçar o Plano de Cuidados dos idosos identificados; 
3.3.4. Estabelecer propedêutica adequada e solicitar exames conforme Linha Guia; 
3.3.5. Encaminhando o idoso frágil ao Centro Mais Vida, acompanhado do respectivo Plano de 
Cuidados para atendimento conforme o protocolo clínico elaborado pela SES-MG; 
3.3.6. Dar continuidade ao tratamento necessário ao idoso após o retorno dos Centros da Mais 
Vida e para aqueles com problemas mais complexos ou que necessitem de internação hospitalar; 
realizar visitas domiciliares de acordo com o planejado; 
3.3.7. Coordenar e participar e/ou organizar grupos de educação para a saúde; 
3.3.8. Executar os procedimentos de vigilância à saúde da pessoa idosa; 
3.3.9. Obedecer a fluxos de encaminhamento para o atendimento do idoso frágil e integrar os 
serviços da rede pública da macrorregião (Anexo 1 e 2); 
 
 
4.Do atendimento 
O Centro Mais Vida deverá: 
4.1. Executar o papel de centro de referência de atenção secundária, com vistas ao diagnóstico 
clínico e funcional da população referenciada, considerando suas competências e complexidades, 
para o Sistema Único de Saúde com habilitação nas áreas ambulatorial e serviços de apoio 
diagnóstico. 
4.2. Disponibilizar equipe multidisciplinar para avaliação da população acima de 60 anos, adscrita 
a cada macrorregião, referenciada pela rede de atenção primaria à saúde – APS de ambos os 
sexos, considerada de risco alto ou frágil (Idoso de risco alto/ Idoso Frágil)- de acordo com 
critérios da linha guia “Atenção à Saúde do Idoso”, ou que apresente: dúvida diagnóstica, falha 
terapêutica e/ou complicações. 
4.3. Contar com toda a equipe multiprofissional conforme critérios populacionais (Anexo 6) 
observado atribuições de cada categoria profissional (Anexo 7). 
4.4. Atender os idosos frágeis da macrorregião correspondente a cada Centro Mais Vida. 
4.5. Prover atendimento inicial a microrregiões segundo critérios populacionais, presença de 
recursos humanos capacitados para atenção qualificada ao idoso e de sistema logístico de apoio 
estruturado estendendo gradualmente a toda a macrorregião. 
 
 
5. Dos indicadores e metas 
Serão estabelecidos e contratualizados indicadores e metas previstos pela Coordenação Estadual 
de Atenção ao Idoso/SES, que direcionarão o funcionamento dos CMV e a disponibilização dos 
incentivos financeiros. 
 
 
6. Do acompanhamento da execução do contrato 



6.1. Cabe à Secretaria Estadual de Saúde/SES-MG a fiscalização da execução das diretrizes 
estabelecidas para atingir o objeto e as metas previstas. 
6.2. Cabe ao Centro Mais Vida encaminhar a produtividade mensal e encaminhá-la à 
Coordenação Estadual de Atenção ao Idoso/CEAI em formulários próprios disponibilizados pela 
Coordenação Estadual de Atenção ao Idoso/SES. 
6.3. Cabe à respectiva GRS encaminhar consolidado, por meio de sua equipe técnica, para a 
Coordenação Estadual de Atenção ao Idoso/CEAI/GAS/SAS/SES-MG, que emitirá parecer técnico 
sobre o cumprimento das metas e encaminhará à Superintendência de Planejamento e 
finanças/SPF/SES-MG. 
6.4. As especificações mínimas do espaço físico dos CMV e Casa de apoio seguirão os critérios 
da modelagem física e financeira realizada pela equipe técnica da Coordenação Estadual de 
Atenção ao Idoso/CEAI/GAS/SAS/SES-MG. 
 
 
ANEXO 1 – REDE DE ATENÇÃO AO IDOSO 
 

 
 
 
ANEXO 2 - Fluxo de encaminhamento do idoso frágil ao Centro Mais Vida 
 



 
 
 
ANEXO 3 – FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO 
 
O formulário possui os seguintes campos: 
 
REDE MAIS VIDA 
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO DO IDOSO FRÁGILPARA O CENTRO MAIS VIDA - 
SES/SUSMG 
Nome do paciente: 
CNS: Data do atendimento: 
Responsável/ Acompanhante 
Endereço: 
Médico Responsável pelo encaminhamento: 
Unidade de referência/ Município: 
Motivo do encaminhamento 
ANEXAR 
( ) Plano de cuidados 
( ) Exames/ Anexar quando já realizados 
Hemograma( ); Glicemia de jejum ( ); Sódio ( ); Potássio ( ); Vitamina B12( ); Acido fólico( ); 
Creatinina( ); TSH( ); VDRL( ); Colesterol Fracionado( );Triglicérides( ); Transaminases 
oxalacética( ); Transaminases Pirúvica( ) ; Gama Glutamil transferase( ); Bilirrubinas( ) ; Urina 
rotina ( ); Pesquisa de sangue oculto nas fezes ( ) ; Eletrocardiograma( ) ; Tomografia 
computadorizada do encéfalo ( ) 
Outros- Citar 
Código / Senha – Autorização da Central de Agendamento: 
 



Local da consulta: Centro Mais Vida/Centro de Referência em Atenção a Saúde do Idoso 
Endereço 
Agendamento da consulta Data: Horário 
Assinatura / Carimbo do responsável técnico pelo agendamento Data: Horário 
 
ANEXO 4 – FLUXOGRAMA INTERNO DO CENTRO MAIS VIDA-CMV 
 

 
 
ANEXO 5 – Exames de média e alta complexidade disponibilizados no CMV 
 
EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIDADE 
Para 100 % dos idosos (GRUPO I) 
1 Dosagem de Creatinina 
2 Dosagem de Glicose 
3 Hemograma Completo 
4 Pesquisa de Sangue nas fezes 
5 Dosagem de Hormônio Tireoestimulante (TSH) 
 
Para 50 % dos idosos (GRUPO II) 
6 Dosagem de Ácido Úrico 
7 Dosagem de Potássio 
8 Proteínas Fracionadas 
9 Dosagem de Cálcio 
10 Dosagem de Folato 



11 Dosagem de Sódio 
12 Dosagem de Vitamina B12 
13 Eletrocardiograma 
14 Análise de Caracteres físicos, elementos e sedimento da urina 
15 Dosagem de Colesterol HDL 
16 Dosagem de Colesterol LDL 
17 Dosagem de Colesterol Total 
18 Dosagem de Gama-Glutamil-Transferase (Gama-GT) 
19 Dosagem de Hemoglobina Glicosilada 
21 Dosagem de Transaminase Glutamico-Oxalacética (TGO) 
22 Dosagem de Transaminase Glutâmico-Pirúvica (TGP) 
23 Dosagem de Triglicerídeos 
25 Teste de VDRL para Diagnóstico da Sífilis 
26 Dosagem de Bilirrubina total e frações 
 
 
EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE (GRUPO III) 
1 Tomografia Computadorizada do Crânio 
2 Densitometria óssea 
 
ANEXO 6 – PROFISSIONAIS DA EQUIPE TÉCNICA DO CENTRO MAIS VIDA E CARGA 
HORÁRIA 
 
CATEGORIA PROFISSIONAL  e respectiva CARGA HORÁRIA SEMANAL 
Assistente Social 30 horas 
Enfermeiro 30 horas 
Farmacêutico 30 horas 
Fisioterapeuta 30 horas 
Fonoaudiólogo 30 horas 
Médico Geriatra ou clínico capacitado 20 horas 
Médico Geriatra (Coordenador técnico) 20 horas 
Nutricionista 30 horas 
Psicólogo 30 horas 
Terapeuta ocupacional 30 horas 
OBS-O quantitativo profissional é dimensionado por critérios populacionais 
 
 
PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO DO CENTRO MAIS VIDA  e 
respectiva CARGA HORÁRIA 
 
CATEGORIA PROFISSIONAL  e respectiva CARGA HORÁRIA SEMANAL 
Assistente administrativo 40 horas 
Auxiliar de Serviços Gerais – Segurança 40 horas 
Auxiliar de Serviços Gerais – Limpeza 40 horas 
Coordenador Administrativo 40 horas 
Porteiro 40 horas 
 
 
ANEXO 7 – RESPONSABILIDADES DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE 
 
PROFISSIONAL RESPONSABILIDADES/ ATIVIDADES 
 
Coordenador Técnico / Médico 
Responder como responsável técnico para a equipe do centro Mais Vida; 
Supervisionar e dar suporte técnico a equipe multiprofissional do centro Mais Vida e APS nas 
ações assistenciais; 
Realizar consulta médica com avaliação multidimensional; 
Solicitar exames complementares quando necessário; 



Detectar graus de incapacidade e identificar os gigantes da geriatria; 
Oferecer o cuidado através do diagnóstico, tratamento e elaboração de plano de cuidados; 
Encaminhar os usuários para serviços de referência ou outros pontos de atenção, quando 
necessário, de acordo aos fluxos pré-estabelecidos; 
Orientar aos idosos, familiares e cuidador sobre cuidado (medicações, tratamentos, reabilitação, 
manutenção, promoção e proteção à saúde, prevenção de agravos); 
Notificar situações de risco ou de violência contra o idoso; 
Supervisionar os trabalhos da equipe através de reuniões clínicas semanais; 
Apoiar estudos e pesquisas. 
 
 
Médico Geriatra ou Clínico Geral Especializado 
Supervisionar e apoiar tecnicamente a equipes do CMV e APS; 
Realizar consulta médica com avaliação multidimensional; 
Solicitar exames complementares, quando necessário; 
Detectar graus de incapacidade e identificar os gigantes da geriatria; 
Oferecer o cuidado através do diagnóstico, tratamento e elaboração de plano de cuidados; 
Encaminhar os usuários para serviços de referência ou outros pontos de atenção, quando 
necessário, de acordo aos fluxos pré-estabelecidos. 
Orientar aos idosos, familiares e cuidador sobre cuidado (medicações, tratamentos, reabilitação, 
manutenção, promoção e proteção à saúde, prevenção de agravos); 
Notificar situações de risco ou de violência contra o idoso; 
Acompanhar os trabalhos da equipe através de reuniões clínicas semanais; 
Apoiar e realizar estudos e pesquisas. 
 
 
Enfermeiro 
Oferecer acolhimento e identificação de risco; 
Realizar avaliação global ao idoso; 
Auxiliar a equipe multiprofissional nas ações assistenciais; 
Avaliar higiene, alimentação e imunização; 
Realizar ações de educação em saúde a grupos específicos e famílias (medicações, tratamentos, 
reabilitação, manutenção, promoção e proteção à saúde, prevenção de agravos); 
Estimular a integração e organização de grupos operativos para o usuário e familiares; 
Auxiliar a equipe multiprofissional nas ações assistenciais; 
Orientar aos idosos, familiares e cuidador sobre cuidado (medicações, tratamentos, reabilitação, 
manutenção, promoção e proteção à saúde, prevenção de agravos); 
Responsabilizar-se pelo acompanhamento; 
Notificar situações de risco ou de violência contra o idoso. 
 
 
Fisioterapeuta 
Realizar avaliação global ao idoso com vistas à reabilitação precoce; 
Elaborar o plano de cuidados; 
Oferecer apoio técnico aos profissionais das unidades de saúde, através de supervisão e 
orientação do atendimento realizado pelas equipes locais; 
Encaminhar, quando necessário, para a rede de reabilitação; 
Auxiliar a equipe multiprofissional nas ações assistenciais; 
Orientar ao idoso, familiares e cuidador sobre cuidado (medicações, tratamentos, reabilitação, 
manutenção, promoção e proteção à saúde, prevenção de agravos); 
Responsabilizar-se pelo acompanhamento; 
Notificar situações de risco ou de violência contra o idoso. 
Assistente Social 
Realizar avaliações individuais quando necessário e possível; 
Oferecer apoio técnico aos profissionais da rede (PSF e Unidades Básicas de Saúde) e outros 
serviços e supervisar o atendimento das equipes; 
Apoiar e orientar os grupos de idosos e familiares das unidades de saúde. 
 



 
Psicólogo 
Realizar atendimento em psicologia; 
Realizar avaliação neuropsicológica; 
Auxiliar a equipe multiprofissional nas ações assistenciais; 
Orientar ao idoso, familiares e cuidador sobre cuidado (medicações, tratamentos, reabilitação, 
manutenção, promoção e proteção à saúde, prevenção de agravos); 
Responsabilizar-se pelo acompanhamento; 
Notificar situações de risco ou de violência contra o idoso. 
 
 
Terapeuta ocupacional 
Realizar avaliação global ao idoso com vistas à reabilitação precoce e a independência funcional; 
Elaborar plano de cuidados; 
Oferecer apoio técnico aos profissionais das unidades de saúde, supervisionando e 
orientando o atendimento das equipes locais; 
Apoiar e orientar os Grupos de Idosos e familiares das unidades de saúde; 
Encaminhar, quando necessário, para a rede de reabilitação; 
Auxiliar a equipe multiprofissional nas ações assistenciais; 
Orientar ao idoso, familiares e cuidador sobre cuidado (medicações, tratamentos, reabilitação, 
manutenção, promoção e proteção à saúde, prevenção de agravos) 
Responsabilizar-se pelo acompanhamento; 
Notificar situações de risco ou de violência contra o idoso. 
 
 
Farmacêutico 
Selecionar, padronizar, programar e solicitar a aquisição dos medicamentos; 
Coordenar, implementar, supervisionar as ações relativas ao uso racional do medicamento; 
Fazer parte da equipe multidisciplinar de controle de infecção hospitalar e farmacoterapêutica; 
Auxiliar a equipe multiprofissional nas ações assistenciais; 
Orientar aos idosos, familiares e cuidador sobre cuidado (medicações, tratamentos, reabilitação, 
manutenção, promoção e proteção à saúde, prevenção de agravos); 
Responsabilizar-se pelo acompanhamento; 
Notificar situações de risco ou de violência contra o idoso. 
 
 
Fonoaudiólogo 
Procurar aplicar medidas de prevenção das alterações de audição, voz e funções vitais como 
sucção, mastigação e deglutição; 
Procurar trabalhar a comunicação dentro de uma abordagem de manifestações biopsico sociais; 
Realizar avaliações fonoaudiológicas para diagnosticar as patologias que podem surgir no Idoso; 
Auxiliar a equipe multiprofissional nas ações assistenciais; 
Orientar aos idosos, familiares e cuidador sobre cuidado (medicações, tratamentos, reabilitação, 
manutenção, promoção e proteção à saúde, prevenção de agravos); 
Responsabilizar-se pelo acompanhamento; 
Notificar situações de risco ou de violência contra o idoso. 
 
 
Nutricionista 
Realizar avaliações e orientações nutricionais; 
Auxiliar a equipe multiprofissional nas ações assistenciais; 
Orientar aos idosos, familiares e cuidador sobre cuidado (medicações, tratamentos, reabilitação, 
manutenção, promoção e proteção à saúde, prevenção de agravos); 
Responsabilizar-se pelo acompanhamento; 
Notificar situações de risco ou de violência contra o idoso. 
 
 
Coordenador administrativo 



Organizar os atendimentos aos usuários; 
Organizar os turnos de atendimento dos profissionais; 
Controlar os materiais permanentes e materiais de consumo necessários para o funcionamento do 
centro; 
Supervisionar todas as atividades administrativas do centro Mais Vida; 
Mobilizar e comprometer seus funcionários na organização e produção dos serviços de saúde e 
acolhimento humanizado dos usuários. 
 
 
Porteiro 
Proceder ao acolhimento humanizado dos usuários; 
Encaminhar os usuários aos diversos setores do Centro Mais Vida; 
Receber os materiais; 
Controlar a entrada e saída de materiais do CMV; 
Controlar entrada e saída de usuários e funcionários; 
Controlar entrada e saída de veículos; 
Zelar por um ambiente humanizado e harmonioso. 
 
 
Assistente administrativo 
Proceder ao acolhimento humanizado dos usuários; 
Agendar ações e/ou intervenções; 
Cadastrar e encaminhar para os setores específicos para o atendimento; 
Orientar e encaminhar para as atividades de outros serviços da comunidade; 
Informar sobre a existência dos serviços; 
Encaminhar para os grupos operativos. 
 
 
Auxiliar de Serviços Gerais – Segurança 
Proceder ao acolhimento humanizado dos usuários 
Encaminhar os usuários aos diversos setores do centro Mais Vida 
Garantir a segurança de usuários e funcionários 
Zelar por um ambiente humanizado e harmonioso 
Impedir a entrada ou saída de materiais sem permissão. 
 
 
Auxiliar de Serviços Gerais – Limpeza 
Proceder ao acolhimento humanizado dos usuários 
Orientar os usuários aos diversos setores do centro Mais Vida 
Zelar por um ambiente limpo e agradável. 
 
 



 

NORMAS DE BELO HORIZONTE 

Leis editadas no âmbito exclusivo da Capital mineira 
 
 

Lei N° 7.930/99 
 

Institui a política municipal do idoso. 
 
O Povo do Município de Belo Horizonte, por seus representantes, decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei: 
 

Capítulo I - Objetivo 
 
Art. 1º - A Política Municipal do Idoso tem por objetivo gerar condições para a proteção e a 
promoção da autonomia, da integração e da participação efetiva do idoso na sociedade. 
 
Art. 2º - Considera-se idoso, para os efeitos desta Lei, a pessoa com mais de 60 (sessenta) anos de 
idade. 
 
Art. 3º - A participação de entidade beneficente e de assistência social, na execução de programa 
ou projeto destinados ao idoso, dar-se-á com a observância do disposto nesta Lei, bem como nas 
demais legislações pertinentes. 
 

Capítulo II - Dos Princípios e das Diretrizes 
 
Art. 4º - São princípios da Política Municipal do Idoso: 
 
I - cooperação da sociedade, da família e do Município na promoção da autonomia, integração e 
participação do idoso na sociedade; 
II - direito à vida, à cidadania, à dignidade e ao bem-estar social; 
III - proteção contra discriminação de qualquer natureza; 
IV - prevenção e educação para um envelhecimento saudável; 
V - universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o idoso atendido pelas políticas sociais; 
VI - igualdade no acesso ao atendimento. 
 
Art. 5º - São diretrizes da Política Municipal do Idoso: 
 
I- descentralização político-administrativa dos programas, projetos, serviços e benefícios de atenção 
ao idoso; 
II- participação da sociedade por meio de suas organizações representativas; 
III - planejamento de ações a curto, médio e longo prazos, com metas exeqüíveis, objetivos claros, 
aferição de resultados e garantia de continuidade. 
 

Capítulo III - Da Organização e da Gestão 
 
Art. 6º - Compete ao órgão municipal responsável pela assistência social coordenar a Política 
Municipal do Idoso e, especialmente: 
 
I - executar e avaliar a Política Municipal do Idoso; 
II - promover as articulações entre órgãos municipais, e entre estes e entidades beneficentes e de 
assistência social, necessárias à implementação da Política Municipal do Idoso; 
III - elaborar proposta orçamentária no âmbito da promoção e da assistência sociais e submetê-la ao 
Conselho Municipal do Idoso. 
 
Parágrafo único - As secretarias e demais órgãos municipais de direção superior que promovam 
ações voltadas para o idoso devem elaborar proposta orçamentária, no âmbito de sua competência, 



visando ao financiamento de programas compatíveis com a Política Municipal do Idoso, bem como 
com as diretrizes estatuídas pelo órgão referido no caput. 
 

Capítulo IV - Das Ações Governamentais Gerais 
 
Art. 7º- Na implementação da Política Municipal do Idoso, compete aos órgãos e entidades 
municipais: 
 
I - Na área de promoção e de assistência sociais: 
 
a) Prestar serviços e desenvolver ações voltadas para o atendimento das necessidades básicas do 
idoso, com a participação da família, da sociedade e de entidades governamentais e não 
governamentais; 
b) Estimular a criação de alternativas para atendimento ao idoso, como centros de convívio e de 
saúde especializados, formados por equipes multidisciplinares; 
c) Destinar ao idoso unidades em regime de comodato, na modalidade de casas-lares; 
d) Incentivar locais alternativos de moradia, como repúblicas; 
e) Promover a capacitação de recursos humanos para atendimento ao idoso; 
f) Promover simpósios, seminários e encontros específicos sobre o tema; 
g) Planejar, coordenar e supervisionar estudos, levantamentos, pesquisas e publicações sobre a 
situação social do idoso; 
h) Desenvolver mecanismos que impeçam a discriminação do idoso no mercado de trabalho do 
setor privado; 
i) Estimular programas de preparação para aposentadoria no setor público e privado; 
j) Oferecer benefícios eventuais ou continuados que cubram vulnerabilidade. 
 
II - Na área de saúde: 
 
a) garantir a universalidade do acesso do idoso aos serviços de saúde do Município, buscando 
atendimento integral que contemple ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, 
visando a manutenção da sua autonomia; 
b) organizar a assistência ao idoso na rede municipal de saúde, nos níveis básico, secundário e 
terciário, buscando a manutenção do idoso em seu lar, evitando-se o asilamento; 
c) propor a criação de centros de reabilitação para idosos, formados por equipes de atendimento 
multiprofissional; 
d) realizar estudos para detectar o perfil epidemiológico dos idosos, com vistas à reabilitação destes 
e ao tratamento de doenças; 
e) capacitar e atualizar os profissionais de saúde na forma de sensibilização, educação continuada e 
treinamento, visando atenção integral ao idoso; 
f) Garantir, na Política de Assistência Farmacêutica do Município, os medicamentos que atendam às 
necessidades do idoso; 
g) estabelecer e aplicar normas mínimas de funcionamento para os serviços geriátricos da rede 
hospitalar municipal, de instituições geriátricas e similares; 
h) desenvolver formas de coordenação com a Secretaria de Estado da Saúde para treinamento de 
equipes multiprofissionais; 
i) incluir a geriatria e a gerontologia como especialidades nos concursos públicos municipais. 
 
III - Na área de educação: 
 
a) Possibilitar a criação de cursos abertos para alfabetização do idoso, bem como para propiciar a 
ele acesso continuado ao saber; 
b) Inserir, nos currículos do ensino fundamental, conteúdos que tratem do processo de 
envelhecimento, de forma a eliminar preconceitos e a produzir conhecimentos sobre o assunto; 
c) Desenvolver programas educativos, especialmente nos meios de comunicação, sobre o processo 
de envelhecimento; 
 
IV - Na área de administração e de recursos humanos: 
 
a) Criar mecanismos que impeçam a discriminação do idoso no mercado de trabalho do setor 
público; 



b) Facilitar o acesso do idoso aos benefícios sociais oferecidos pelo poder público municipal; 
c) Desenvolver programas visando o reaproveitamento de servidores inativos, de modo que possam 
trazer para o Município sua experiência profissional, auxiliando no preparo e na formação de novas 
gerações de servidores. 
 
V - Na área de indústria e comércio: 
 
a) Desenvolver programas que assegurem condições gerais de sobrevivência e elevação do padrão 
de qualidade de vida do idoso, por meio de ações de geração de renda; 
b) promover discussões acerca da reinserção do idoso no mercado de trabalho; 
 
VI - Na área de habitação e urbanismo: 
 
a) Incluir, nos programas de assistência, alternativas de adaptação e de melhoria das condições de 
moradia do idoso, levando em consideração seu estado físico e visando garantir-lhe independência 
de locomoção; 
b) Estabelecer critérios que garantam o acesso do idoso à habitação popular; 
c) Diminuir barreiras arquitetônicas e urbanas. 
 
VII - Na Área Jurídica; 
 
Fornecer orientação ao idoso, na defesa de seus direitos e na formação de organizações 
representativas de seus interesses. 
 
VIII - na área de direitos humanos e de segurança social: 
 
a) Disponibilizar canais de denúncia com relação a maus tratos e a violação dos direitos e garantias 
fundamentais do idoso; 
b) Propor aos órgãos competentes medidas que visem melhorar as condições de segurança do 
idoso; 
c) Promover estudos relativos à segurança do idoso no Município; 
 
IX- Na Área de Cultura, Esporte e Lazer: 
 
a) Garantir ao idoso participação no processo de produção, elaboração e fruição dos bens culturais; 
b) Facilitar ao idoso o acesso a locais e a eventos culturais, no âmbito municipal; 
c) Incentivar, no âmbito dos movimentos de idosos, o desenvolvimento de atividades culturais; 
d) Valorizar o registro da memória e a transmissão de informações e habilidades do idoso aos mais 
jovens, como meio de garantir a continuidade e a identidade cultural; 
e) Incentivar e criar programas de lazer, esporte e atividades físicas que proporcionem a melhoria 
da qualidade de vida do idoso e estimulem sua participação na comunidade. 
 
§ 1º - Na promoção das ações a que se refere este Capítulo, os órgãos municipais competentes 
deverão observar o disposto no caput do art. 5º desta Lei. 
 
§ 2º - Quaisquer ações governamentais relativas ao idoso deverão ser promovidas de forma 
descentralizada e integrada, e com a participação das administrações regionais. 
 

Capítulo V - Das Ações Governamentais Específicas 
 

Seção I - Fóruns Regionais 
 
Art. 8º - O órgão a que se refere o caput do art. 6º desta Lei, em conjunto com as administrações 
regionais, promoverá periodicamente fóruns regionais, com a finalidade de estimular parcerias, 
aproximação e troca de experiência entre os idosos. 
 
Art. 9º - Deverá ser realizada, anualmente, a Conferência Municipal do Idoso, com o objetivo de 
discutir e propor soluções para os problemas que afetam o idoso. 
 

Seção II - Entidades Beneficentes e de Assistência Social 



 
Art. 10 - O Município realizará convênios com entidades beneficentes e de assistência social, sem 
finalidade lucrativa, para execução de programas e projetos destinados ao amparo e à proteção do 
idoso, em consonância com a Lei Orgânica da Assistência Social e com as normatizações dos 
conselhos Nacional, Estadual e Municipal de Assistência Social. 
 
Art. 11 - Na celebração dos convênios a que se refere o artigo anterior serão estabelecidas metas 
de desempenho a serem periodicamente aferidas pelo órgão municipal competente. 
 
§ 1º- A manutenção e a renovação dos convênios fica condicionada ao alcance de índice de 
desempenho a ser definido pelo Executivo em regulamento próprio. 
§ 2º - O Executivo definirá, em regulamento próprio, os demais critérios necessários à celebração 
dos convênios. 
 

Seção III - Sistema de Informações 
 
Art. 12 - O órgão municipal com atuação na área de assistência social manterá serviço telefônico de 
atendimento e informação ao idoso. 
 
Art. 13 - O órgão a que se refere o artigo anterior deverá identificar e planejar, em articulação com 
as administrações regionais, a rede comunitária de atendimento ao idoso, visando facilitar e 
aprimorar a prestação dos serviços que lhe são destinados. 
 
Parágrafo único - Para implementação do disposto no caput, os órgãos municipais atuarão em 
conjunto com hospitais, instituições de longa permanência, associações comunitárias, organizações 
representativas de idosos e demais entidades públicas ou privadas que trabalham com a questão do 
envelhecimento. 
 

Seção IV - Programas de Incentivo à Atividade Produtiva e de Geração de Renda 
 
Art. 14 - Os órgãos públicos municipais com atuação nas áreas de assistência social e nos setores 
de indústria e de comércio deverão estabelecer, em articulação com as administrações regionais, 
programas de incentivo à atividade produtiva e de geração de renda para idosos economicamente 
carentes. 
 
Art. 15 - Na área de abrangência de cada administração regional, haverá uma ou mais pequenas 
unidades produtivas, instituídas para desempenho de atividades definidas conforme a vocação 
profissional predominante na região e segundo estudos de viabilidade econômica. 
 

Capítulo Vi - Das Disposições Finais 
 
Art. 16 - Os recursos financeiros necessários à implementação das ações afetas às secretarias e 
aos demais órgãos de direção superior do Município serão consignados em seus orçamentos. 
 
Art. 17 - O Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias, contado da data de sua 
publicação. 
 
Belo Horizonte, 
 
30 de dezembro de 1999 
 
Célio de Castro 
Prefeito 
 

========================== 



 

LEI N° 6.173/92 
 

Cria o conselho municipal do idoso de Belo 
Horizonte e dá outras providências. 

 
O Povo do Município de Belo Horizonte, por seus representantes, decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei: 
 
Art. 1° - Fica criado o Conselho Municipal do Idoso de Belo Horizonte - CMI/BH -, de caráter 
permanente e deliberativo, vinculado à Secretaria Municipal de Ação Social. 
 
Parágrafo único - (VETADO) 
 
Art. 2° - Compete ao CMI/BH: 
 
I - zelar pela efetiva participação popular, por meio de organizações representativas, nos planos e 
programas de atendimento ao idoso; 
II - fazer proposições, objetivando aperfeiçoar a legislação municipal referente à política de 
atendimento ao idoso; 
III - promover campanhas de formação da opinião pública em relação aos direitos assegurados ao 
idoso; 
IV - avaliar e fiscalizar, por meio de acompanhamento, o repasse e aplicação dos recursos aos 
programas de atendimento ao idoso, oriundos de qualquer nível governamental ou entidade; 
V - sugerir o local para instalação dos centros de lazer e de amparo ao idoso, no Município; 
VI - promover a criação de cursos de alfabetização e oficinas de cultura destinados ao idoso; 
VII - promover o atendimento médico diferenciado e preferencial ao idoso; 
VIII - propor às instituições de ensino profissional e superior a criação de comissões de integração, 
mediante contrato, convênio ou instrumento afim, com o objetivo de sugerir prioridades, métodos e 
estratégias para a formação e educação continuada dos recursos humanos necessários ao amparo 
e atendimento ao idoso; 
IX - promover a realização de seminários, simpósios e conferências para a discussão e solução dos 
problemas que afetam o idoso; 
X - elaborar e aprovar o regimento interno; 
XI - examinar outros assuntos relativos a sua área de competência. 
 
Art. 3° - O CMI/BH será presidido pelo Secretário Municipal de Ação Social e composto de 18 
(dezoito) membros, com mandato de 02 (dois) anos, assim discriminados: 
 
I - 03 (três) representantes de órgãos governamentais do Município, indicados pelo Prefeito, dentre 
os quais, necessariamente, o Secretário Municipal de Ação Social; 
II - 01 (um) representante da Comissão de Saúde e Saneamento Básico da Câmara Municipal; 
III - 01 (um) representante de hospitais privados especializados no atendimento de idosos; 
IV - 01 (um) representante de hospitais públicos especializados no atendimento de idosos; 
V - 01 (um) representante da Universidade Federal de Minas Gerais pertencente à área de Ciências 
Sociais; 
VI - 01 (um) representante da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais pertencente à área 
de Ciências Sociais; 
VII - 01 (um) representante da Cúria Metropolitana de Belo Horizonte; 
VIII - (VETADO) 
 
IX - 08 (oito) representantes dos movimentos populares e comunitários organizados no Município, 
com o objetivo de atendimento aos idosos. 
 
§ 1° - Será dispensado do CMI/BH o representante que, sem motivo justificado, deixar de 
comparecer a 03 (três) reuniões consecutivas ou 06 (seis) alternadas, no período de 1 (um) ano. 
§ 2° - A cada membro efetivo corresponderá um suplente. 



§ 3° - No término do mandato do Prefeito Municipal ou da substituição deste, por qualquer motivo, 
os representantes por ele indicados permanecerão no exercício das funções até as novas 
indicações. 
§ 4° - As funções dos membros do CMI/BH não serão remuneradas, sendo seu exercício 
considerado relevante serviço prestado à comunidade. 
 
Art. 4° - O CMI/BH reunir-se-á ordinariamente, uma vez por mês, e extraordinariamente, quando 
convocado pelo presidente, ou a requerimento da maioria de seus membros. 
 
§ 1° - As sessões plenárias do CMI/BH somente serão instaladas com a presença da maioria de 
seus membros, que deliberarão pela maioria dos votos dos presentes. 
§ 2° - Ocorrendo falta de quorum mínimo para instalação do plenário, automaticamente será 
convocada nova sessão, que acontecerá setenta e duas horas depois. 
§ 3° - Cada membro terá direito a um voto. 
§ 4° - O presidente terá, além do voto comum, o de qualidade, assim como a prerrogativa de 
deliberar a referendum do plenário. 
 
Art. 5° - Nos seus impedimentos, o presidente será substituído pelo secretário do CMI/BH, indicado 
na forma regimental. 
 
Art. 6° - O CMI/BH poderá convidar entidades, autoridades, cientistas e técnicos, nacionais e 
estrangeiros, para colaborarem em estudos e participar das comissões instituídas no âmbito do 
próprio CMI/BH, sob coordenação de um de seus membros. 
 
Art. 7° - A organização e o funcionamento do CMI/BH serão disciplinados em seu regimento interno. 
 
Art. 8° - As deliberações do Conselho produzirão efeito a partir da publicação das resoluções 
correspondentes no Diário Oficial. 
 
Art. 9° - Os órgãos e entidades referidos no art. 3° indicarão, em 30 (trinta) dias, a partir da vigência 
desta Lei, os nomes dos representantes, titulares e suplentes, junto ao CMI/BH. 
 
Art. 10 - A instalação do Conselho será feita no prazo de quarenta e cinco dias, a partir da 
publicação desta Lei. 
Parágrafo único - Nos 30 (trinta) dias subseqüentes a sua instalação, o Conselho elaborará e 
aprovará seu regimento interno. 
 
Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
 
Belo Horizonte, 28 de maio de 1992. 
 
Eduardo Brandão de Azeredo 
Prefeito 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 
 

Lei nº 8.288, de 28 de dezembro de 2001 
 

Institui o Programa de Incentivo à Aposentadoria, complementa 
e altera a Lei nº 8.146/00, que dispõe sobre a estrutura 
organizacional do Executivo, e dá outras providências. 

 
O Povo do Município de Belo Horizonte, por seus representantes, decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei: 
 



Art. 1º - Esta Lei institui o Programa de Incentivo à Aposentadoria - PIA -, no âmbito da 
Administração Indireta, e promove ajustes na reforma administrativa instituída pela Lei nº 8.146, de 
29 de dezembro de 2000.  
[...] 
 
Art. 39 - Fica criado o Fundo Municipal do Idoso, vinculado à Secretaria Municipal da Coordenação 
de Política Social, cujos recursos serão destinados a projetos que visem a concretizar ações 
governamentais da Política Municipal do Idoso, nos termos da Lei nº 7.930, de 30 de dezembro de 
1999. 
Parágrafo único - O Fundo será constituído dos seguintes recursos: 
I - dotações orçamentárias;  
II - contribuições e subvenções de instituições financeiras oficiais; 
III - doações e contribuições em moeda nacional ou estrangeira, de pessoas físicas ou jurídicas, 
domiciliadas no país ou no exterior; 
IV - resultado da aplicação financeira de seus ativos 
V - os resultantes do saldo de exercícios anteriores; 
VI - outras rendas eventuais. 
 
Art. 40 - O inciso II do art. 51 da Lei nº 8.146/00 passa a vigorar com a seguinte redação: 
"II - gerenciar, em conjunto com as respectivas secretarias temáticas, os fundos municipais de 
Saúde, Merenda Escolar, Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do 
Magistério, Assistência Social, da Criança e do Adolescente, de Projetos Culturais e do Idoso; (NR)". 
[...] 
 
Art. 45 - Fica o Executivo, nos termos dos arts. 40 a 43, 45 e 46 da Lei Federal n0 4.320, de 17 de 
março de 1964, autorizado a abrir crédito adicional nos seguintes valores: 
I - R$330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), para custear a implantação do PIA e do Fundo 
Municipal do Idoso; 
[...] 
 
Art. 46 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, exceto .... 
 
Belo Horizonte, 28 de dezembro de 2001 
Fernando Damata Pimentel 
Prefeito de Belo Horizonte, em exercício 
 
= = = = = = = = = = = = = 
 

DECRETO Nº 10.953, de 15 de fevereiro de 2002. 
 

Regulamenta o Fundo municipal do Idoso, criado pela 
Lei nº 8.288, de 28 de dezembro de 2001. 

 
 
O Prefeito de Belo Horizonte, no uso de suas atribuições legais, decreta: 
 
Art. 1º - O Fundo Municipal do Idoso - FUMID, criado pela Lei nº 8.288, de 28 de dezembro de 2001, 
tem por objetivo custear e subsidiar ações, projetos e programas que visem a promoção, a inserção 
e o desenvolvimento da cidadania do idoso, nos termos da Política Municipal do Idoso. 
 
Art. 2º - O FUMID será gerido pela Secretaria Municipal da Coordenação de Política Social, nos 
termos da Lei nº 8.146, de 29 de dezembro de 2000, com a redação dada pela Lei nº 8.288, de 28 
de dezembro de 2001. 
 
Art. 3º - O controle interno da gestão orçamentária, financeira e contábil do FUMID é de 
responsabilidade da entidade gestora, que publicará, para fins de prestação de contas, balancetes, 
balanços e demais demonstrativos contábeis do recebimento e aplicação dos recursos 
processados, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. 



 
Art. 4º - São receitas do FUMID: 
I - recursos ordinários consignados na lei orçamentária; 
II - doações, auxílios, subvenções, contribuições, transferências e participações em acordos e 
convênios firmados entre ou com entidades municipais, estaduais, federais e internacionais; 
III - o retorno de suas aplicações; 
IV - as receitas eventuais de outras fontes; 
V - o saldo dos exercícios anteriores. 
 
Art. 5º - Os recursos do FUMID serão utilizados em programas, projetos e atividades direcionados à 
implementação da Política Municipal do Idoso, nos termos da Lei nº 7.930, de 30 de dezembro de 
1999. 
 
Art. 6º - A destinação dos recursos do FUMID será estabelecida por proposta da Coordenadoria 
Municipal do Idoso, aprovadas pelo Secretário Municipal da Coordenação de Política Social ou, em 
caso de delegação, pelo Secretário Municipal dos Direitos da Cidadania. 
 
Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 2002 
 
Sérgio Ferrara 
Prefeito de Belo Horizonte, interino 
 
= = = = = = = = = = 
 
 
 


