
Assegurar os direitos do idoso e promover a sua autonomia, integração e participação na
sociedade.

O Respeito ao IDOSO e o combate à violência é dever de todos.
São muitas as formas de violência e abandono que sofrem as pessoas com mais de 60 anos
em domicnio, espaços púbiicos, ciinicas ou asilos. Para esses casos, o Estatuto do Idoso
prevê penalidades específicas aos responsáveis. Saiba sobre alguns tipos de violência que
se devem combater:
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Objetivo

POLíTICA NACIONAL DO IDOSO (LEI N° 8.824/1994)

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 ã vida;
11. O processo de envelhecimento diz respeito ã sociedade em geral, devendo ser objeto de
conhecimento e informação para todos;
111.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 econõmicas, sociais, regionais e, particularmente, as contradições entre
os meios rural e urbano do Brasil deverão ser observadas pelos poderes públicos e peia
sociedade em geral, na aplicação dessa lei.

"
Violência Física
Uso da força física por espancamento, empurrões, queimadura, retirada de medicamento,
contusão e contenção física, provocando dor, incapacidade ou morte.

Violência Psicológica
Palavras ou gestos agressivos, como insulto, tratamento infantiiizado, privação de
informações, humilhação, restrição de liberdade e isolamento sociai, presenciar brigas,
discussões e/ou agressões.

Abandono
Ocorre quando a família abandona o idoso em hospitais, casas de saúde e entidades de
longa permanência, ou quando deixa de dar respaldo ãs suas necessidades básicas.

Negligência
Recusaou omissão de cuidados necessários ao idoso, submetendo-o a condições desumanas
ou degradantes, privação de alimentos, ausência de assistência médica ou de medicação,
ainda que não haja consequências de traumas físicos, emocionais e sociais.

Abuso Financeiro e Econômico
Exploração imprópria e ilegal dos idosos, mediante apropriação ou desvio, sem o seu
consentimento, de dinheiro, especialmente proventos de aposentadoria, bens e propriedade,
para aplicação diversa da finalidade ou a retenção de cartão magnético de conta bancária
relativa a benefícios, proventos ou pensão da pessoa idosa.

Falta de Autonomia
Não permitir ao idoso tomar decisões do seu próprio interesse.



PRINCIPAIS DIREITOS DO IDOSO .

Prioridade no Atendimento
. É obrigatório o atendimento preferencial imediato e individualizado ao idoso em instituições

públicas e privadas.
. O abrigo deve acolher o idoso, mesmo que este se recuse a assinar procuração à entidade
de acolhimento.

•
Transporte Gratuito
. O idoso com mais de 65 anos tem direito ao transporte coletivo urbano gratuito e à reserva
de 10% dos assentos, devidamente identificados .

. Nos serviços de transportes intermunicipais e interestaduais, o direito a duas vagas
gratuitas ou desconto de 50% no valor das passagens, para os idosos que excederem as
vagas gratuitas, mediante comprovação de renda igualou inferior a dois salários mínimos,

. O idoso tem direito a 5% das vagas em estacionamentos, melhor posicionadas para garantir
sua comodidade.
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Saúde
O idoso tem direito à prioridade no atendimento à saúde pelos serviços públicos e a receber
medicamentos gratuitos, quando não puder arcar com os custos pertinentes.

Acesso ao Trabalho
. Deve ser respeitada a capacidade física, intelectual e psíquica do idoso .
. É assegurado o acesso a qualquer trabalho, sem discriminação, inclusive a concursos
públicos, exceto nos casos em que o cargo exigir.

. Ao participar de concursos públicos, o idoso terá preferência, em caso de empate.

Educação
O poder público deve, dentre outras ações:
. apoiar a criação de universidades abertas para a terceira idade;
. incentivar a publicação de livros e periódicos com letras que facilitem a leitura;
. promover a inserção de conteúdos voltados ao processo de envelhecimento nos currículos

mínimos dos diversos níveis de ensino.



Lazer, Cultura e Esporte
. O idoso tem direito a desconto mínimo de 50% no valor dos ingressos para eventos artísticos,
culturais, esportivos e de lazer.

. O acesso é preferencial, sem filas. Oivirta-se .

. O Estatuto assegura ao idoso o direito a programas educativos nos meios de comunicação com
finalidade informativa, educativa, artística e cultural.

Assistência Social
. Benefício da Prestação Continuada - o idoso com mais de 65 anos tem direito a um salário
mínimo mensal se não possuir qualquer fonte de renda nem for provido pela família .

. Se o idoso reside em entidade de longa permanência, esta não poderá reter mais do que 70% do
valor do benefício previdenciário ou assistencial.

Pensão Alimentícia
. Os filhos têm a obrigação de ajudar na manutenção dos pais necessitados .
. O idoso que necessite de alimentos deve requerê-los por meio de advogado, da Oefensoria

Pública ou do Ministério Público.

Habitação
Nos programas habitacionais públicos, ou financiados com dinheiro público, é obrigatória a
prioridade para atendimento a idosos na aquisição de, no mínimo, 3% das unidades habitacionais.

Administração de Bens
O idoso tem o direito de administrar seus bens. É crime apropriar-se dos seus recursos financeiros
e patrimoniais.

Acesso à Justiça e Segurança
. Os processos judiciais em que seja parte o idoso terão prioridade na tramitação, do mesmo modo
os julgamentos e outros procedimentos legais .

. O atendimento ao idoso nas delegacias de polícia deve ser feito com prioridade .

. É dever de todos comunicar às autoridades quaisquer abusos contra os idosos.

Fiscalização
O Estatuto do Idoso atribui ao Ministério Público, à Vigilãncia Sanitária e aos Conselhos dos Idosos
(municipal, estadual e nacional) a função de fiscalizar os estabelecimentos de acolhimento de
idosos, impondo penalidades administrativas, pelo descumprimento da lei.



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - CMI

o Conselho Municipal do Idoso - CMI é órgão de representação dos idosos e de interlocução junto
à comunidade e aos poderes públicos na busca de soluções compartilhadas.

O Conselho deve estar em sintonia com as políticas nacional e estadual e se adequar às regras e
leis aprovadas e regulamentadas.

O Conselho Municipal deve estar aberto à participação das diversas tendências políticas e
ideológicas, o que o torna mais representativo em seus municípios e perante os demais organismos
de poder. Por essa razão, o Conselho não deverá estar atrelado a nenhum partido político.

O Conselho Municipal deve promover amplo e transparente debate das necessidades e anseios
dos idosos, encaminhando propostas aos poderes municipais, principais responsáveis pela
execução das ações. O papel do Conselho é consultivo, normativo, deliberativo e formulador de
políticas dirigidas à pessoa idosa.

OConselho deve se aproximar do poder público municipal e dos órgãos de representação estadual
e nacional estabelecendo, na medida do possível, interfaces que possam ajudar na construção de
uma sociedade mais organizada e participativa.

Cabe ao Conselho decidir e definir diretrizes e outras questões relacionadas à Política de
Atenção à Pessoa Idosa. Acompanhar e controlar o funcionamento dos programas e instituições
governamentais e não governamentais, que constituem a rede de atenção e proteção à pessoa
idosa. Acompanhar, supervisionar e avaliar a efetivação da Política de Atenção à Pessoa Idosa e
propor ações voltadas à garantia de direitos dos idosos, inclusive:
. Estimular os idosos para que participem da formulação da Política Municipal do Idoso;
. Sensibilizar os poderes públicos municipais quanto às responsabilidades no atendimento das
demandas do segmento em conformidade com as políticas públicas do idoso;
. Procurar formas de parceria que promovam os direitos dos idosos;
. Estimular a organização de idosos e sua efetiva participação social, visando sua integração e
exercício da cidadania;
. Fortalecer o papel do Conselho Municipal enquanto órgão interlocutor entre a sociedade e o
poder público;
. Contribuir na formulação de ações locais de promoção da pessoa idosa, fiscalizar, supervisionar
e avaliar a implementação da Política Nacional do Idoso - PNI e do Estatuto do Idoso;
. Incentivar e apoiar ações concretas em favor dos idosos visando assegurar sua continuidade.

APRESENTAÇÃO .

o envelhecer decorre da natural condição humana e, nos termos da legislação vigente,
a pessoa é considerada idosa a partir do momento em que completa 60 anos - mesmo
limite de idade considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para os países em
desenvolvimento.
No caso da população brasileira, esse envelhecimento é reflexo do aumento da expectativa
de vida, devido ao avanço no campo da saúde e à redução da taxa de natalidade. Segundo
os levantamentos e estatísticas atuais, o dito processo ganha aceleração vertiginosa, a
ponto de o contingente de idosos vir a constituir um quarto populacional do país nas três
décadas vindouras.
Entretanto, a importãncia dos idosos para o país não se resume ao seu crescente aumento
no total da população. Boa parte dessas pessoas hoje é chefe de família e, nessas famílias,
a renda média é superior à daquelas chefiadas por adultos não idosos. Segundo o Censo
2000,62,4% dos idosos e 37,6% das idosas são chefes de família, somando 8,9 milhões
de pessoas. Ademais, 54,5% dos idosos chefes de família vivem com os seus filhos e os
sustentam.
Tais dados estão a demonstrar a premência na consecução e fortalecimento de políticas
públicas direcionadas a assegurar aos idosos, por justiça, os seus direitos básicos à saúde,
ao lazer,à seguridade e, enfim, ao bem-estar e à proteção delineados na Constituição Federal
e nas normas regulamentares, mormente, as Leis nO8842, de 1994, e nO 10.741, de 2003.
Como bem acentuou o ilustre Promotor de Justiça César Correia, na apresentação da
última cartilha, ao Estado e à sociedade competem desenvolver "um processo conjunto de
construção de um novo modelo de desenvolvimento com vistas à inclusão dos idosos, de
forma ampla e definitiva".
Oiante do contexto enfocado, o Ministério Público do Estado da Bahia, no cumprimento da
sua missão constitucional, apresenta, por intermédio deste CAOCI,mais uma edição de sua
cartilha, objetivando oferecer, tanto aos destinatários das normas referenciadas quanto à
comunidade em geral, as informações que melhor auxiliem a sua compreensão, na busca do
efetivo cumprimento .

Valmiro Santos
Promotor de Justiça

Coordenadordo CentrodeApoioOperacionalàs PromotoriasdeJustiçada Cidadania. CAGCI

Entre 2000 e 2025, estima-se que a proporção da população com 60 anos ou mais aumente do 8° para o 15°
lugar e, subsequentemente, para o 24 o no ano 2050 (Nações Unidas, 2005).



..• O Fundo Municipal dos Direitos do Idoso - FMDI é um instrumento de captação, repasse e
aplicação de recursos destinados a propiciar suporte financeiro para a implantação, manutenção
e desenvolvimento de planos, programas, projetos e ações voltados aos idosos no município.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI .

Cabe aos Conselhos a definição quanto à utilização dos recursos do Fundo com base no plano
de ação anual, que deverá conter programas a serem implementados no àmbito da política de
promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos do idoso. Será aberta conta bancária
específica em instituição financeira oficial, sob a denominação "Fundo Municipal dos Direitos do
Idoso", para movimentação dos recursos financeiros do Fundo, sendo elaborado, mensalmente,
balancete demonstrativo da receita e da despesa, que deverá ser publicado na imprensa oficial,
onde houver, ou dada ampla divulgação no caso de inexistência, após apresentação e aprovação
do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso.A contabilidade do Fundo tem por objetivo evidenciar
a sua situação financeira e patrimonial, observados os padrões e normas estabelecidos na
legislação pertinente.

As receitas do FMDI são constituidas:
. de recursos provenientes de órgãos da União ou dos Estados vinculados à Política Nacional do
Idoso;
. de transferências do Município;
. como resultado de doações do setor privado, pessoas físicas ou jurídicas, as quais poderão ser
deduzidas do Imposto de Renda;
. de rendimentos eventuais, inclusive de aplicações financeiras dos recursos disponíveis;
. como advindas de acordos e convênios;
. as provenientes das multas aplicadas com base na Lei nO 10.741, de 10 de outubro de 2003;
. de contribuições dos governos e organismos estrangeiros e internacionais;
. como resultado de aplicações dos organismos estrangeiros e internacionais;
. como resultado de aplicações no mercado financeiro, observada a legislação pertinente;
. de outros recursos que lhe forem destinados.



ÓRGÃOS ATUANTES NA DEFESA DOS DIREITOS DO IDOSO .

o idoso que sofrer abusos de pessoas da família ou de terceiros e violação dos seus direitos,
ele mesmo ou qualquer pessoa que tiver ciência da ocorrência, deve informar ãs autoridades
competentes para as ações cabíveis.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
Atua na defesa dos direitos e interesses do cidadão.
Especificamente quanto ao segmento social das pessoas idosas, incumbe ao Ministério Público
reverter o quadro de desrespeito aos direitos humanos fundamentais, por meio dos instrumentos
jurídicos ã sua disposição, especialmente o inquérito civil, a ação civii pública e a ação penal.
Com o objetivo de garantir condições dignas de vida aos idosos, o Ministério Público desenvolve
ações voltadas à conscientização desses direitos e orientação dos mecanismos judiciais
destinados ao exercício da cidadania, cobrando do Estado, do setor privado e dos demais
cidadãos uma atuação positiva em relação aos idosos.

GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS IDOSOS. GEIDO
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA CIDADANIA DO IDOSO (Salvador)
Avenida Joana Angélica, nO 1.312 - Nazaré - Salvador - Bahia
CEP40050-001
Tels.: (71) 3103-6408/6545

CONSELHO NACIONAL DO IDOSO
Esplanada dos Ministérios
Bloco T - Anexo 11, Sala 209 - Brasília - Distrito Federal
CEP 70069-901
Tel.: (11) 3119-9082
E-mail: cndi@sedh.gov.br

CONSELHO ESTADUAL DO IDOSO (BAHIA)
4' Avenida, nO400,2° andar I Centro Administrativo da Bahia
Salvador-Bahia I CEP41750-300
Tels.: (71) 3115-8350/4330 I E-mail: cei@sjcdh.ba.gov.br

mailto:cndi@sedh.gov.br
mailto:cei@sjcdh.ba.gov.br


CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
Casa dos Conselhos
Ladeira dos Aflitos, nO 15 - Salvador - Bahia
CEP40060-360
Tel.: (71) 3328-2578

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA - DELEGACIA
ESPECIALIZADA DE ATENDIMENTO AO IDOSO
Presta assistência jurídica gratuita ao idoso que não tiver
condição de contratar advogado.
Rua Pedro Lessa, nO 123 - Canela - Salvador - Bahia
CEP40110-050
Tel.: (71) 3117-6999
Rua do Salete, nO 19 - Barris - Salvador - Bahia
CEP40070-200
Tel.: (71) 3117-6080

A Política do Idoso estabelece a criação de Conselhos do Idoso no âmbito da Uniâo, Estados,
Distrito Federal e Municípios, com o objetivo de formular, coordenar, supervisionar e avaliar a
política na respectiva esfera administrativa.

GARANTIAS LEGAIS .

A seguir, relacionam-se algumas normas jurídicas que garantem direitos aos idosos:
Constituiçâo Federal/1988 - art. 14, 1°,11, b; art. 203, inc. V; art. 229 e art. 230.
Constituiçâo Estadual/1989 - ar!. 138, inc. IX; art. 279, li 3° e art. 284.
Lei nO8.842/1994 - Política Nacional do Idoso.
Lei nO 10.741/2003 - Estatuto do Idoso.
Lei nO9.013/2004 - Política Estadual do Idoso.
Lei nO 11.433/2006 - Dia Nacional do Idoso.

www.mpba.mp.br
5' Avenida, nO750 - CAB
CEP41745-004 - Salvador-BA
Tel.: (71) 3103-0100

http://www.mpba.mp.br
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