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No dia 1º de outubro de 2003, foi aprovado o Estatuto do Idoso, 

resultado da organização e mobilização dos aposentados, pensionistas e 

idosos, pertencentes à Confederação Brasileira dos Aposentados e 

Pensionistas (COBAP). Tal Estatuto foi de extrema importância para 

resguardar os direitos da população idosa, e os deveres da sociedade 

perante os mesmos. Sendo assim, instituiu-se no dia 1º de outubro de 

2003, a comemoração do Dia Internacional da Pessoa Idosa. 

Sendo assim, de acordo com a Lei nº 10.741, de 1º de outubro 

de 2003, no 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. 
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DIREITO À VIDA 

Todos idoso tem direito a um envelhecimento saudável, protegido 

pelo Estado, por meio da saúde, educação, assistência social, judiciário, 

lazer, cultura e por todos os outros direitos. É dever de cada idoso fazer 

valer os seus direitos, cobrando do município ser respaldado pela lei 

que o ampara. 

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. 

 

DIREITO A ALIMENTAÇÃO 

Caso o idoso não tenha condições de se auto sustentar, este poderá 

acionar a família e parentes por meio do Ministério Público e da 

Defensoria Pública. No município de São João del-Rei, o Centro de 

Referência e Assistência Social (CRAS) e o Conselho Municipal de 

Assistência Social, são responsáveis por esse auxílio e informação à 

população. 

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. 

                                 
 

 

DIREITO A LIBERDADE, RESPEITO E DIGNIDADE 

Todo idoso possui o seu direito de ir e vir, enfatizando a sua liberdade. 

Eles também têm o direito de participação na família e na 

comunidade, podendo opinar e se expressar em quaisquer que sejam as 

situações. Além disso, os idosos possuem os seus direitos em optar a 

uma determinada crença religiosa que mais lhe convém.  

§2º: O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade 

física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da 

identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e 

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. 

                                    

 

DIREITO A SAÚDE 

 É de direito ao idoso, ter uma atenção integral pelo Sistema Único 

de Saúde (SUS), no tratamento e na prevenção de doenças; 

 O idoso deverá ter atendimento geriátrico e gerontológico em 

ambulatórios; 

 É dever do Estado, garantir atendimento domiciliar para idosos 

acamados; 



 É de direito ao idoso, ter uma reabilitação orientada pela geriatria e 

gerontologia, para redução das sequelas decorrentes do agravo da 

saúde; 

  Todo idoso deverá receber gratuitamente medicamentos de uso 

contínuo; 

  É direito do idoso receber próteses (dentadura) e órteses (aparelho 

auditivo), cadeiras de rodas, muletas e outros, gratuitamente. 

 É proibida qualquer forma de discriminação aos idosos, pelos planos 

de saúde, em cobranças indevidas em razão da idade. 

 O idoso terá direito a acompanhante na internação hospitalar (caso 

o direito ao acompanhante for negado, o médico deverá justificar por 

escrito); 

  O idoso tem o direito de optar pelo tipo de tratamento mais 

favorável; 

  As instituições de saúde devem realizar treinamento específico dos 

seus profissionais da saúde, realizar orientação aos cuidadores 

familiares e grupos de autoajuda. 

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. 

                                     

DIREITO A PROFISSIONALIZAÇÃO 

É direito do idoso exercer uma atividade profissional, desde que 

respeitadas as suas condições físicas, intelectuais e psíquicas, bem 

como capacitação profissional. O idoso não pode ser impedido de 

acessar cargos públicos por motivo da idade. 

DIREITO A EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER 

Ao idoso, será proporcionado desconto de pelo menos 50% nos 

ingressos de eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, ou 

obter preços reduzidos. 

Quanto à educação, o poder público oferece oportunidade de acesso do 

idoso à educação, por meio da educação para jovens e adultos (EJA). 

                          

 

 

DIREITO A HABITAÇÃO 

Os conjuntos habitacionais construídos por meio das prefeituras devem 

oferecer 3% das unidades habitacionais para idosos e devem 

prevalecer os critérios para acessibilidade/mobilidade urbana. Os idosos 

tem prioridade na escolha da unidade habitacional. 



Só deve ser encaminhado a abrigo o idoso que não possuir vínculo 

familiar, estiver abandono ou carente de recursos financeiros próprios 

ou da família; 

As instituições que abrigarem idosos devem manter padrões de 

habitação compatíveis com as necessidades deles, bem como, oferecer 

alimentação regular e higiene, sob as penas da lei. 

 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. 

Art. 38. Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com 

recursos públicos, o idoso goza de prioridade na aquisição de imóvel 

para moradia própria. 

                                        

DIREITO À RENDA 

Previdência Social: 

O idoso tem direito a aposentadoria por idade e aposentadoria por 

tempo de contribuição, sendo que: 

Para acessar a aposentadoria por idade: 

a) Os que trabalham na área urbana e comprovem a contribuição de 

pelo menos 15 anos, podem requerer o benefício a partir de 60 anos 

para mulher e 65 anos para o homem; 

b) Os trabalhadores da área rural e comprovada a contribuição 

(mediante a apresentação de nota de contribuição rural) podem requerer 

o benefício a partir de 55 anos para mulher e 60 anos para o homem. 

Para acessar a aposentadoria por tempo de contribuição: 

a) É exigido 35 anos de contribuição para o homem e 30 anos de 

contribuição para mulher. 

b) Nesta espécie de aposentadoria não há exigência de idade mínima. 

                                  

 

DIREITO AO BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA 

(BPC) 

O BPC é um benefício de um salário mínimo pago ao idoso a partir 

de 65 anos, que comprove não possuir meios de se sustentar e que sua 

família não tenha condições de colaborar na sua manutenção. Para 

requerer o benefício é necessário comprovar que o idoso não recebe 

nenhum benefício previdenciário. É importante lembrar que o BPC é 



um benefício assistencial, não gera pensão para os dependentes e não 

tem direito ao 13º salário. 

Onde requerer: 

Em contato com a Assistência Social do município ou diretamente na 

Agência da Previdência Social (INSS). 

 

DIREITO AO ATENDIMENTO PRIORITÁRIO 

Todo e qualquer idoso deverá ter garantia do seu direito a atendimento 

preferencial e individualizado, junto aos órgãos públicos e privados 

prestadores de serviço a população, como unidades de saúde, hospitais, 

fóruns, lojas, supermercados e outros. 

As agências bancárias e demais lojas do comércio, devem dispor de 

assentos e/ou caixas preferenciais para idosos e/ou pessoas com 

deficiências. 

     

DIREITO AO ACESSO AO JUDICIÁRIO 

O idoso deverá ter prioridade na tramitação de processos, 

procedimentos e na execução dos atos e diligências sociais, 

relacionados ao poder judiciário. 

Para requerer o benefício da prioridade na tramitação de processos, o 

idoso deve fazer prova de sua idade. A prioridade não cessará com a 

morte do beneficiário, estendendo-se à esposa ou companheiro maior de 

60 anos. 

DIREITO AO TRANSPORTE                                    

Todo idoso com mais de 65 anos, tem direito a gratuidade nos 

transportes coletivos públicos municipais ou estaduais. 

Para comprovar o seu direito, basta que o idoso mostre a sua carteira de 

identidade. Nos veículos de transporte coletivo, é obrigatória a reserva de 

10% dos assentos para os idosos, com aviso legível. 

Nos transportes coletivos interestaduais, o estatuto garante a reserva de 

duas vagas gratuitas em cada veículo para idosos com renda igual ou 

inferior a dois salários mínimos. Se o número de idosos excederem o 

previsto, eles devem ter 50% de desconto no valor da passagem, 

considerando-se sua renda.  

Em relação ao transporte público do município de São João del-Rei, até 

dezembro de 2013 os idosos acima de 60 anos  tinham o direito ao 

transporte gratuito. Após dezembro de 2013, esse direito foi revisto, e a 

idade para a utilização do transporte público passou a ser a partir de 

65 anos. 

Art. 39. Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a 

gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos, 

exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente 

aos serviços regulares. 

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.                                     

CRIMES CONTRA OS IDOSOS 

 Nenhum idoso poderá ser objeto de negligência, discriminação, 

violência, crueldade ou opressão. 

 Quem discriminar o idoso, impedindo ou dificultando seu 

acesso a operações bancárias, aos meios de transporte ou a 

qualquer outro meio de exercer sua cidadania pode ser 

condenado e a pena varia de seis meses a um ano de reclusão, 

além de multa.  

 Famílias que abandonem o idoso em hospitais e casas de 

saúde, sem dar respaldo para suas necessidades básicas, podem 

ser condenadas a penas de seis meses a três anos de detenção 

e multa. 

  Para os casos de idosos submetidos a condições desumanas, 

privados da alimentação e de cuidados indispensáveis, a pena 

para os responsáveis é de dois meses a um ano de prisão, 

além de multa. Se houver a morte do idoso, a punição será de 4 

a 12 anos de reclusão. 

  Qualquer pessoa que se aproprie ou desvie bens, cartão 

magnético (de conta bancária ou de crédito), pensão ou qualquer 

rendimento do idoso é passível de condenação, com pena que 

varia de um a quatro anos de prisão, além de multa. 

                                   

DICAS AO IDOSO                                             

 

 Procure manter o corpo e mente ativos; 

 Pratique uma atividade física: dança, caminhada, hidroginástica,  

ou outra que se sentir melhor; 

 Tente relaxar, e não se preocupar com pequenas coisas; 

 Tente se alimentar o mais saudável possível, a base de frutas,  

verduras e cereais; 

 Passeie, saia de casa, nem que seja apenas uma voltinha no 

bairro; 

 Procure estar em família, não recuse passeios, não se isole; 

 Programe viagens com a família ou amigos; 

 Faça as idas ao médico um passeio agradável, em que você pode  

conhecer novas pessoas, mas não converse somente sobre 

doenças; 

 Exercite a mente com leituras de jornais, livros, revistas; 

 Acompanhe as notícias pela TV, rádio, internet; 

 Procure leituras que lhe acrescentem pensamentos positivos; 

 Participe de cursos para a terceira idade, grupos de convivência; 

 Conviva com pessoas da mesma idade e com mais jovens. 

 

 

 

 

 



 

TELEFONES ÚTEIS 

SAMU: 192 

BOMBEIROS: 193 

POLÍCIA MILITAR: 190 

HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS: 3379-2800  

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA: 3379-2000 

UNIMED: 3372-8080 

DISQUE DENÚNCIA: 181 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 

ATENDIMENTO AO IDOSO: 3379-1526 

INSS: 135 

PROCON (defesa do cidadão): 3373-5474 

CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 

(CRAS): 3379-2900 

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS 

(ASAP): 3371-6193 
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