
Coordenadoria Especial de 
Políticas Públicas para Idosos e 
Pessoas com Deficiência 

Gabinete do governador do estado do ceará. 



Política da Pessoa Idosa do Estado do Ceará



     Proposta em consonância com:
 
 Política Nacional do Idoso – PNI Lei Federal nº 8.842, 
    de 4 de janeiro de 1994, regulamentada pelo Decreto nº 1.948,
    de 3 de julho de 1996

 Estatuto do Idoso Lei Federal nº 10.741 de 01 de outubro de 2003 



FINALIDADE

Garantir a pessoa idosa, com mais de sessenta anos, as condições 
necessárias para continuar no pleno exercício da cidadania.



PRINCÍPIOS 

 Direitos à cidadania: direito à vida; direito à dignidade;
    direito ao bem- estar; direito à participação na sociedade;
   Prioridade de atendimento pela própria família ; 
   Igualdade e  equidade, considerando a condição
    pessoal, a identidade social, a diversidade 
    socioeconômica, cultural, étnico-racial, de gênero e 
    religiosa;
  O processo de envelhecimento deve ser objeto de 
   conhecimento, de estudo e de informação 



OBJETIVOS  

 Atender com dignidade a pessoa idosa de acordo 
  com o  Estatuto  do  Idoso ; 

 Integrar a pessoa idosa à sociedade ;

 Estimular a organização e a participação ;

 Priorizar o atendimento da pessoa idosa por sua própria 
  família;
 Estimular a criação de Políticas Municipais com a participação       
dos Conselhos;



OBJETIVOS  

 Promover a formação e a educação permanente de todos 

     os segmentos envolvidos na execução da política 

 Estabelecer estratégias e ações para  divulgação  do 
      processo de envelhecimento como fenômeno natural da vida

  Estabelecer formas de diálogo permanente
 
 Priorizar o atendimento da pessoa idosa sem família, 
     desabrigada e em   situação de rua

 Apoiar e desenvolver estudos e pesquisas



DIRETRIZES  

 A implantação da política dar-se-á  por  meio de ações integradas e 
  parceria entre poder público e sociedade civil;

  As diferenças econômicas, sociais, culturais, regionais e as 
   peculiaridades do meio rural e o urbano, devem ser observadas 
   pelos agentes do poder público estadual e pela sociedade em geral,
   na aplicação equânime desta Lei



DIRETRIZES

  Os órgãos públicos e privados prestadores de serviços à 

população deverão garantir atendimento preferencial a 
pessoa idosa.



 ORGANIZAÇÃO E FUNCIONALIDADE 

  Compete ao Conselho Estadual da Pessoa Idosa:

 Monitoramento e avaliação da Política da Pessoa Idosa do 
  Estado do Ceará;

 Fiscalização e Apoio aos Conselhos Municipais



 ORGANIZAÇÃO E FUNCIONALIDADE 

  Compete ao Governo Estadual :

 Coordenação da Política da Pessoa Idosa do Estado do Ceará

 Definição dos recursos financeiros e orçamentários

 Elaboração e coordenação de “Plano Integrado de Ações
  Governamentais” para execução da Política da Pessoa Idosa 
  do Estado do Ceará .



 ORGANIZAÇÃO E FUNCIONALIDADE 

  Compete ao Governo Estadual :

 Promoção e  articulação com os organismos Internacionais, 
  Nacionais  , Secretarias Estaduais, bem como outras instâncias 
  governamentais para execução da Política 

 A garantia de que  nos processos de formação dos agentes públicos 
  serão  desenvolvidas competências e habilidades para o atendimento
  da Pessoa Idosa.



ORGANIZAÇÃO E FUNCIONALIDADE 

  Compete aos Órgãos ou Entidades Públicas: 

  Na área da Assistência Social:
 promover articulação entre organizações governamentais e 
     não governamentais;

 promover o atendimento da pessoa idosa em consonância
    com a tipificação dos serviços socioassistenciais - Serviços de 
    Proteção Social Básica,Serviços de Proteção Social Especial 
    de Média  e Alta Complexidade



ORGANIZAÇÃO E FUNCIONALIDADE 

     Compete aos Órgãos ou Entidades Públicas: 
     
     Na área da Assistência Social:
 assegurar a pessoa idosa em condições de risco social,a modalidade 
    de atendimento em Instituições de Longa Permanência – ILPI;
 facilitar o processo de orientação e encaminhamento da Pessoa 
     Idosa para obter aposentadoria e o Benefício de Prestação 
     Continuada – BPC;
 estabelecer formas de parceria na manutenção das entidades que 
     atendem a pessoa idosa  



ORGANIZAÇÃO E FUNCIONALIDADE 
    Compete aos Órgãos ou Entidades Públicas:
     Na área de Saúde:
 garantir a assistência integral a pessoa idosa, em nível estadual e 
     Municipal;
 promover a formação de equipes multiprofissionais interdisciplinares;
 promover o atendimento preferencial a pessoa idosa em domicílio, nos 
    diversos níveis do Sistema de Saúde;
 assegurar a internação hospitalar da pessoa idosa ;
 assegurar o fornecimento gratuito de medicamentos e  o que for  
     necessário á  recuperação e a reabilitação



ORGANIZAÇÃO E FUNCIONALIDADE 
     Compete aos Órgãos ou Entidades Públicas:

     Na área de na área da Educação:
 promover processos de formação e educação permanente relativos
     ao envelhecimento ativo e a intergeracionalidade;
 estabelecer parcerias com Instituições de Ensino Superior- IES e
     outras instituições afins, com o objetivo de desenvolver programas de 
     estudo e pesquisa sobre o segmento da pessoa idosa;
 incentivar a criação de programas de educação sobre os direitos e cuidados  com a pessoa idosa;
 incentivar a ampliação do processo de inserção escolar da pessoa idosa, 
     no ensino fundamental, médio e técnico;



ORGANIZAÇÃO E FUNCIONALIDADE 

 Compete aos Órgãos ou Entidades Públicas:

 Na área de na área da Educação:
 estimular a criação de programas de educação não formal para as 
     pessoas idosas;
 estimular a inserção da pessoa idosa, em cursos de qualificação e/ou 
     requalificação na educação profissional;
 fomentar a criação e realização de programas para formação 
     de cuidadores de pessoas idosas.



ORGANIZAÇÃO E FUNCIONALIDADE 
 Compete aos Órgãos ou Entidades Públicas:

 Na área do Trabalho e Previdência Social  :
 oferecer capacitação e formação profissional com vistas à inserção da 
     Pessoa Idosa no mercado de trabalho;
 estimular programas de preparação para a aposentadoria;
 apoiar o processo de organização dos aposentados;
 apoiar programas que estimulem o trabalho voluntário da Pessoa Idosa
     nos serviços comunitários;
 promover estudos visando o aperfeiçoamento e a aplicação 
     da legislação previdenciária.



ORGANIZAÇÃO E FUNCIONALIDADE 
 Compete aos Órgãos ou Entidades Públicas:

 Na área de Habitação e Urbanismo:
 assegurar nos programas habitacionais 10% de unidades específicas 
     para a pessoa idosa, com ou sem família, atendendo critérios de 
     acessibilidade e mobilidade e a garantia de que todas as adaptações 
     necessárias sejam realizadas pelas construtoras antes da  entrega do imóvel 
     ao seu pretenso comprador;
 adotar o desenho universal nos espaços físicos, logradouros públicos e/ou 
     privados; 
 estabelecer estratégias que efetivem a acessibilidade, segurança e 
    gratuidade no transporte intermunicipal;
 propor estratégias junto ao poder público municipal de acessibilidade, 
    segurança e gratuidade para a pessoa idosa, no âmbito do transporte público.
 



ORGANIZAÇÃO E FUNCIONALIDADE 
 Compete aos Órgãos ou Entidades Públicas:

 Na área de na área de Justiça :
 cumprir e fazer cumprir a legislação pertinente, em âmbito estadual, 
    em relação a pessoa idosa;
 promover divulgação sistemática acerca da legislação que assegura os direitos  
    da pessoa idosa utilizando para tanto recursos de acessibilidade 
    comunicacional;
 assegurar a celeridade dos processos relativos a pessoa idosa na justiça 
    estadual;
 assegurar celeridade nos processos e procedimentos cabíveis relativos às 
    denúncias de violência contra a pessoa idosa.



ORGANIZAÇÃO E FUNCIONALIDADE 

 Compete aos Órgãos ou Entidades Públicas:

 Na área de na área de cultura, esporte, turismo e lazer :
 apoiar iniciativas que ofereçam a pessoa idosa oportunidade de produção e
    fruição dos bens culturais;
 promover ações de resgate de memória e compartilhamento intergeracional;
 estabelecer mecanismos que facilitem o acesso aos locais e aos eventos 
    esportivos, culturais e de lazer;
 implantar e implementar programas de lazer e turismo com acesso 
    financeiro a Pessoa Idosa de baixa renda.
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