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DIREITOS E 
POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA 
PESSOA IDOSA
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DIREITOS DOS IDOSOS

ENVELHECIMENTO POPULACIONAL
1. Realidade Nacional e Mundial
2. Revolução da longevidade

Declaração Universal dos Direitos 

Humanos/1948 – ONU

Artigo XXV – Toda pessoa tem direito à 

segurança em caso de doença, invalidez, 

viuvez, velhice ou outros casos de perda dos 
meios de subsistência fora de seu controle.
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MARCOS LEGAIS
INTERNACIONAIS

1. 1982 – 1ª Assembleia Mundial 
sobre Envelhecimento – Viena 

2. 2002 – 2ª. Assembleia Mundial 
sobre Envelhecimento – Madri

3. 2015 – Convenção 

Interamericana sobre a 

Proteção dos Direitos 

Humanos dos Idosos – âmbito 

da OEA – Brasil signatário. ( 

Precisa ser Ratificada)
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MARCOS LEGAIS NACIONAIS

1. CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 1988

➢Art. 1º  - Dignidade humana como 

fundamento.

➢Art. 3º  - IV - promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação. 
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MINISTÉRIO PÚBLICO

CF/88

Art. 127. O Ministério Público é instituição

permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis
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➢ Art.201. A previdência social será organizada sob a forma de 

regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, 

observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 

atuarial, atenderá, nos termos da lei, 

➢ I – cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade 

avançada”

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela 

necessitar, independentemente de contribuição à seguridade 

social, e tem por objetivos:

➢ ....

➢V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à 

pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não 

possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida 

por sua família, conforme dispuser a lei.
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➢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 sessenta e cinco anos é garantida a 

gratuidade dos transportes coletivos urbanos
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➢ Lei Orgânica da Assistência Social - Lei n° 8.742/1993

➢ Política Nacional do Idoso – Lei  Nº 8.842/ 1994

Regulamentação da Política Nacional do Idoso – Decreto nº 1948/96  e 

foi substituído pelo  decreto 9921/19

➢ ESTATUTO DO IDOSO - LEI Nº 10.741/2003

➢ SUAS – 2004 – Sistema Único de Assistência Social

➢ Resolução Diretoria Colegiada 283/2005

RDC -Regulamenta - ILPIs  - ANVISA

➢ Portaria N° 2.528 de 19/10/06 Institui a Política Nacional de Saúde 

da Pessoa Idosa

➢ Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais

Resolução 109 /2009 - CNAS
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Capítulo I      – Do Direito à Vida 

Capítulo II     – Do Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade     

Capítulo III    – Dos Alimentos 

Capítulo IV    – Do Direito à Saúde

Capítulo V     – Da Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Capítulo VI    – Da Profissionalização e do Trabalho 

Capítulo VII   – Da Previdência Social 

Capítulo VIII  – Da Assistência Social 

Capítulo IX     – Da Habitação 

Capítulo X     – Do Transporte 

ESTATUTO DO IDOSO - LEI Nº 10.741/2003



O que são Políticas Públicas? 

Conjunto de decisões, planos,
metas e ações governamentais
(seja a nível nacional, estadual ou
municipal) voltados para a
resolução de problemas de
interesse público

12



CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 1988
CAPÍTULO II

DOS DIREITOS SOCIAIS

• Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social..

• Art. 204. 

• II – participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação 
das políticas e no controle das ações em todos os níveis.
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ANÁLISE DE CENÁRIO

CONTEXTO POLÍTICO

Ações implementadas pelo, 
governo âmbito federal, 

estadual e municipal , isto é 
políticas de governo, serviços 

existentes 

CONTEXTO SOCIOCULTURAL

Demandas, características 
da população, distribuição 

geográfica  
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Como viabilizar as 
políticas públicas pelos 
Conselhos de Direitos

• Elaboração de Projetos de Leis a 
serem entregues aos legisladores;

• Participação popular na 
elaboração do PPA
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Conferências Municipais, Estaduais e Nacional 
dos Direitos da Pessoa Idosa e audiências 
públicas
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OBRIGADA!

José Araújo da Silva PR
E-mail:jaraujogeronto@gmail.com

Luciana Amorim Mota – GO
E-mail: 
luamoarim.smota@gmail.com

Walquíria Alves – PA
E-mail:walquiriacris2012@gmail.com
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