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1. Linha do Tempo
1988

Constituição Federal de 1988 – Art. 203; 229; 230

1992

Assembleia da ONU princípios e diretrizes voltados à pessoa idosa

1993

Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS

1994

Política Nacional do Idoso e Criação do Conselho Nacional do Idoso

1999

Ano Internacional da Pessoa Idosa / ONU e Política de Saúde do Idoso
Aprovada

2003

Estatuto do Idoso

2004

Plano de Ação Enfrentamento da Violência Contra a Pessoa Idosa

2006

1ª Conferência Nacional de Direitos da Pessoa Idosa

2007

II Plano de Ação para o Enfrentamento da Violência contra a Pessoa Idosa

1. Linha do Tempo
2009

3º Programa Nacional de Direitos Humanos e 2ª Conferência Nacional de Direitos da
Pessoa Idosa

2010

Fundo Nacional do Idoso

2011

11ª Conferência Nacional de Direitos Humanos e 3ª Conferência Nacional de Direitos
da Pessoa Idosa

2013

Compromisso Nacional para o Envelhecimento Ativo

2015

Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos

2016

4ª Conferência Nacional de Direitos da Pessoa Idosa

2017

Criação da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa
Idosa

2018
2018

Ano da Valorização da Pessoa Idosa
Frente Parlamentar Mista em Defesa da Integridade e Prioridade Absoluta da Pessoa
Idosa

2019

5ª Conferência Nacional de Direitos da Pessoa Idosa

2. Pessoa Idosa: contexto nos direitos humanos e compromissos internacionais

3º Programa Nacional de Direitos Humanos (2009)

Objetivo: Valorização da pessoa idosa e promoção de sua participação na sociedade.
- 5 ações, com foco no convívio familiar e no cuidado humanizado

Objetivo: Promoção do direito à cultura, lazer e esporte como elementos formadores de
cidadania.
- 2 ações, com foco na participação de idosos em atividades de lazer, esporte e turismo

Objetivo: Redução da violência motivada por diferenças de gênero, raça ou etnia, idade,
orientação sexual e situação de vulnerabilidade.
- 1 ação, com foco em campanhas de prevenção à violência
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2. Pessoa Idosa: contexto nos direitos humanos e compromissos internacionais

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
• 2 – FOME ZERO
2.2 - Até 2030, acabar com todas as formas de desnutrição, incluindo atingir, até 2025, as
metas acordadas internacionalmente sobre nanismo e caquexia em crianças menores de cinco
anos de idade, e atender às necessidades nutricionais dos adolescentes, mulheres grávidas e
lactantes e pessoas idosas
• 10 – REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
10.2 - Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos,
independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição
econômica ou outra
• 11 – CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
11.2 - Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis,
sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da
expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em
situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos
11.7 - Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos,
acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas
com deficiência
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Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos
• Assinada em 2015 – primeiro instrumento internacional juridicamente
vinculante voltado para a proteção e a promoção dos direitos das pessoas
idosas.
• Reconhecimento de que todos os direitos humanos e as liberdades
fundamentais existentes se aplicam às pessoas idosas, e que devem gozar
plenamente deles em igualdade de condições com os demais.
• Obrigação dos Estados participantes em adotar medidas, com intuito de garantir
à pessoa idosa um tratamento diferenciado e preferencial em todos os
âmbitos.
• Passo para sedimentar as conquistas dos idosos e certamente um passo
fundamental para se conseguir uma Convenção Internacional dos Direitos da
Pessoa Idosa, no âmbito da ONU.

3. Estrutura e ações programáticas

Secretaria Nacional de Promoção e Defesa
de Direitos da Pessoa Idosa

Diretoria de Políticas Temáticas da Pessoa
Idosa

Coordenação-Geral de
Promoção dos Direitos
da Pessoa Idosa

Coordenação-Geral de
Política de
Envelhecimento Ativo
e Saudável

Secretaria Executiva do
Conselho Nacional de Direitos
da Pessoa Idosa

Coordenação-Geral do
Sistema de Informações
e Acompanhamento de
Projetos

3. Estrutura e ações programáticas

Competências da SNDPI
 Art. 19. À Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa
compete:
• I - assistir o Ministro de Estado nas questões relativas aos direitos da pessoa idosa;
• II - coordenar e propor ações de aperfeiçoamento e fortalecimento da Política Nacional do
Idoso, conforme o disposto na Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 - Estatuto do
Idoso;
• III - coordenar, orientar e acompanhar as ações e as medidas para promoção, garantia e
defesa da pessoa idosa, conforme o disposto na Lei nº 10.741, de 2003 - Estatuto do
Idoso;
• IV - gerir convênios, termos, acordos e outros instrumentos congêneres na área de
promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa;
• V - articular, com órgãos governamentais e não governamentais, ações para a
implementação da política nacional do idoso;
• VI - exercer a função de Secretaria-Executiva do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso;
• VII - desenvolver, implementar, monitorar e avaliar programas e projetos voltados à
promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa; e
• VIII - propor a adequação e o aperfeiçoamento da legislação relativa aos temas de sua
competência.

3. Estrutura e ações programáticas

Conselho Nacional dos Direitos do Idoso

O Conselho Nacional dos Direitos do Idoso (CNDI) é um órgão superior de
natureza e deliberação colegiada, permanente, paritário e deliberativo, integrante da
estrutura regimental do Ministério dos Direitos Humanos . Cabe a ele elaborar as
diretrizes para a formulação e implementação da Política Nacional do Idoso, suas
atribuições foram definidas pelo Decreto nº 5.109, de 17 de junho de 2004, que
dispõe sobre sua composição, estruturação, competências e funcionamento.

3. Estrutura e ações programáticas

Composição do CNDPI 2016 - 2018
MCIDADES Ministério das Cidades

CONTAG Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura

MCTIC Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações

CFESS Conselho Federal de Serviço Social

MINC Ministério da Cultura

COBAP Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionista

MDS Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário

ANG Associação Nacional de Gerontologia do Brasil

MDH Ministério dos Direitos Humanos

SBGG Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia

MEC Ministério da Educação

SINTAPI/CUT Sindicato Nacional dos Trabalhadores, Aposentados,
Pensionistas Idosos

MESPORTE Ministério do Esporte

SESC Serviço Social do Comércio

MJSP Ministério da Justiça e Segurança Pública

ANADEP Associação Nacional dos Defensores Públicos

MPOG Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

AMPID Associação Nacional de Membros do Ministério Público de
Defesa dos Direitos dos Idosos e Pessoas com Deficiência

MPS Ministério da Previdência Social

OAB Ordem dos Advogados do Brasil

MRE Ministério das Relações Exteriores

ABRAz Associação Brasileira de Alzheimer

MS Ministério da Saúde

MORHAN Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela
Hanseníase

MTE Ministério do Trabalho e Emprego

PPI Pastoral da Pessoa Idosa

MTUR Ministério do Turismo

CNF Confederação Nacional das Instituições Financeiras

3. Estrutura e ações programáticas

Doação de Kit de Equipagem dos Conselhos Estaduais

A decisão para aquisição e doação dos bens foi tomada pelo CNDI nas
Reuniões Ordinárias de 2014 e 2015, com o objetivo de potencializar a mobilidade
e a capacidade logística dos Conselhos Estaduais que possuem dificuldades de
infraestrutura, falta de apoio dos gestores públicos locais, orçamento restrito,
material de consumo insuficiente. O Kit é composto por um veículo e
equipamentos mobiliários para trabalho

Nova Proposta
•

Foco em equipamentos de informática

•

Contemplar 200 conselhos da pessoa idosa a nível Brasil, até o fim do ano.

3. Estrutura e ações programáticas

Acompanhamento Legislativo
• Atualização do Estatuto do Idoso – Subcomissão do Idoso propõe atualização do
Estatuto do Idoso que completa 15 anos em outubro deste ano.

• Objetivo: reformular e atualizar o Estatuto do Idoso. Foram mapeados 134 projetos
de lei que estão em tramitação nas Comissões Permanentes que alteram o Estatuto
do Idoso.
 Outros PLs de destaque:
 PL 6.845/2010 - Institui o Programa Nacional do Esporte Solidário para o Idoso – PNESI
providências.
 PL 5.338/2009 - Concede isenção progressiva do imposto de renda da pessoa física incidente
sobre os rendimentos de aposentadoria e pensão, para os maiores de 66 (sessenta e seis)
anos.
 PL 2.834/2015 – Facilita doações aos Fundos do Idoso diretamente em sua Declaração de
Ajuste Anual do imposto de renda.
 PL 4145/2015 – Cria o “Conselho de Proteção ao Idoso”

3. Estrutura e ações programáticas

Campanhas
15 de junho: Dia Mundial de Conscientização da Violência
contra a Pessoa Idosa

3. Estrutura e ações programáticas

Projeto UnB Inclusão Digital

Implementar um programa de pesquisa e extensão em inserção digital de
idosos visando o desenvolvimento e ampliação de habilidades tecnológicas e a
intergeracionalidade em escolas públicas.
Objetivos específicos:
• Qualificar professores de escolas públicas para trabalhar a inclusão digital
de idosos.
• Elaborar plano de comunicação do projeto para a sensibilização das
comunidades onde estão inseridas as escolas.
• Transferir os resultados para a sociedade, por meio da divulgação dos
resultados e da elaboração do curso de qualificação de professores em
EAD.
• Desenvolver projetos de pesquisa para o acompanhamento e avaliação do
impacto das ações, com vistas a aumentar o conhecimento sobre
tecnologia e intergeracionalidade.

3. Estrutura e ações programáticas

Cadastramento de Conselhos
Percentual de municípios com Conselho da Pessoa Idosa (ativos)*,
segundo as Grandes Regiões - Brasil 2014
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Fonte: IBGE, Pesquisa de Informações Básicas Municipais 2014.

* Realizaram, no mínimo, uma reunião nos 12 meses anteriores à pesquisa.
A pesquisa do IBGE, realizada em 2014, identificou a existência de 3.450 Conselhos Municipais da Pessoa Idosa. Destes, 2.836 foram considerados “ativos”, visto
que haviam realizado pelo menos uma reunião nos últimos 12 meses.
Em junho de 2018 a SNDPI/MDH iniciou ação para constituir um cadastro permanente dos Conselhos Municipais da Pessoa Idosa. A ação está em curso, mas já
foram cadastrados cerca de 1.100. O cadastro permitirá à Secretaria ter dados fidedignos e meios eficazes de comunicação com os Conselhos e com os
Gestores municipais da área do idoso.

3. Estrutura e ações programáticas

Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa
Objetivos:
•

Fortalecimento dos conselhos de direitos dos idosos, com participação de governo e sociedade civil

•

Entregar selos de reconhecimento aos municípios que realizarem ações para se tornarem mais amigos da
pessoa idosa, principalmente da população idosa inscrita no Cadastro Único de Programas Sociais do
Governo Federal.

•

São cinco os Selos de reconhecimento concedidos aos municípios.

Ações obrigatórias de Direitos Humanos:
 SELO PRATA
Realizar campanha de comunicação baseada na Convenção Interamericana sobre
a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos.

 SELO OURO
Fiscalizar as entidades de atendimento à pessoa idosa, conforme o art. 52 do Estatuto do
Idoso.
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.

4. Possibilidades de agendas conjuntas

Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa – Levar qualidade de vida aos idosos e promover o
envelhecimento saudável e ativo da população.
Parceria: MDH, MDS e MS

Equipagem de Centros de Convivência e ILPIs construídas com recursos do FNAS

BPC – Ações de cadastramento por meio do CadUníco.

Qualidade dos serviços socioassistenciais prestados às pessoas idosas

Obrigado!!

Rogério Luiz Barbosa Ulson
Secretário Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa
sndpi@mdh.gov.br

