
      Deliberações  da V Conferência Municipal  do  Idoso

                        Eixo I   – Direitos  Fundamentais  na

               Construção/ Efetivação  das  Políticas  Públicas

Saúde

1.Revisão  e  atualização  da  lista  de medicamentos  ofertados  pelo  SUS  previstos  pela 
Comissão  Nacional  de  Incorporação de  Tecnologia  - CONITEC

2.  Reivindicar a  aplicação de  recursos financeiros estaduais, conforme previsto em  Lei  Federal, 
nos  programas de  atendimento  ao  idoso.

3.  Agilizar  por  meio de  sistema informatizado, os  processos  de  liberação de  alimentos para  
sondas  nosoenterais.

4. Reavaliar o  percentual  de  desconto  nas  contas  de  energia  elétrica para  usuários com  
aparelhos  de  uso  domiciliar.

5.  Diagnóstico  e  adequação  da  Relação Municipal  de  Medicamentos – REMUME, conforme  
as  necessidades  dos  idosos e  considerando a  participação social

6. Ampliar oferta de  atendimento de  médicos  especialistas e qualificar por  meio de  protocolos  
validados  o  atendimento médico  de  atenção  básica.

7. Descentralizar o atendimento da  farmácia  básica   do município  em regiões referência  de  
saúde, com  postos  de  coleta  de  processos para  medicamentos fornecidos  pelo  estado.

8. Criar  mecanismo municipal para  incentivar adesão de  estabelecimentos ao  programa “ Aqui 
tem  Farmácia  Popular” do  Ministério  da  Saúde, favorecendo a descentralização desse  acesso à 
comunidades  do  interior.

9. Ampliar  oferta  de  exames.

10. Priorizar  o atendimento  preferencial aos  idosos, nos  serviços de  urgência  e emergência , 
considerando  a  classificação  clinica.

11.  Ampliar  o número de  agentes comunitários de  saúde, qualificando-os para  orientar  no  
cuidado com  o idoso  e  no  trabalho com  a  família.

12. Resgatar  e  reformular  o programa  “De  Olho  no  Risco -  Idoso” considerando  a 
implantação  do  prontuário eletrônico.

13. Ampliar  as  equipes  de  NASF  nas  unidades  básicas  de  saúde.

14. Criar  um sistema  de  agendamento de  consultas  por  telefone – CALL CENTER

15.Ampliar o horário de  atendimento  nas  UBS’s do interior.

16. Implantação  do  programa de práticas integrativas e complementares  do  SUS.

17. Priorizar   médicos  estatutários na ESF, priorizando o vínculo destes  com a  comunidade.

18. Ampliar  o acesso às  informações sobre  os  fluxos  dos  serviços  do  SUS.

19. Criar  cargo de  gerontólogo  e  médico  geriatra na  rede  pública  de  saúde, para  que  ele  
exerça a função  de  matriciamento  das  equipes de  atenção  básica.



20. Criar   centro de  cuidados  paliativos  para  idosos em fase  terminal, impossibilitados e serem 
cuidados em âmbito  domiciliar.

21. Realizar pelo SUS  implantes  dentários e próteses estéticas  para idosos.

22. Ampliar número de  leitos hospitalares  gerais  e  UTI.

23. Reduzir  o tempo de  espera para  acesso de prótese dentária.

                                          Assistência  Social

24. Propor  ao  Governo Federal a  revisão  do NOB-RH SUAS.

25. Modificar  a  Lei Nº 8.742/93 para  ampliar  o BPC aos  idosos  a  partir  de  60 anos, não 
condicionado a  existência  de  critério de  renda  que  o  BPC  idoso não fique  condicionado  a  
existência  de  um beneficio  concedido  a  outro  familiar PCD, mantendo o  beneficio de um 
salário  mínimo.

26. Ampliar  a  oferta de  serviços  na  proteção social  básica e  especial, garantindo recursos  
financeiros  e  humanos  necessários , conforme  diagnóstico socioterritorial.

26.  Ampliar  os  serviços  de  proteção  social especial  para  pessoa  idosa e suas  famílias  nas  
respectivas modalidades (casos  de  violência  e  maus  tratos), disponibilizando  recursos  
humanos.

27.  Criar  unidades de  Centro Dia para idosos, descentralizados , conforme  diagnostico  
socioterritorial.

28. Criar  Casas  Lar  para  idosos   que  sofreram  negligencias  e encontram-se  em 
vulnerabilidade  social.

29. Ampliar  a oferta de  Serviços  de  Convivência  e  Fortalecimento de  Vínculos – SCFV para  
idosos.

30. Instigar  a  aprovação por  parte do  poder  executivo municipal da  Lei  dos  Benefícios  
Eventuais  da Assistência  Social.

31. Ampliar  a  divulgação dos  fluxos de  notificação  e  de encaminhamentos  dos  casos  de  
violência  contra  idoso.

32. Garantir  a  compra de  um maior  número de  vagas  para  os  idosos  em vulnerabilidade  
social em Instituições  de  Longa  Permanência – ILPI com subsidio  do  poder  público  
municipal.

33. Realizar  atividades  para  conscientização dos  direitos  dos  idosos.

34. Ampliar  o número  de  servidores (psicólogos, assistentes  sociais e  educadores  sociais) nos 
Centros  de  Referência  da  Assistência  Social – CRAS para  atendimento  a  pessoa idosa.

35. Criar  cargo de  terapeuta  ocupacional.

36. Divulgar   programas/serviços/projetos  desenvolvidos no  município na  área do idoso.

37. Criação  do Comitê Gestor  Intersetorial para  população  em situação de rua, conforme  prevê  
o  Decreto Nº 7.053 de  dezembro  de  2009.

38. Realizar mapeamento da  população em  situação de  rua, visando identificar os idosos que  
também   se  encontram  também  nessa  situação.



            Eixo  II -  Educação: assegurando  direitos e   
                           emancipação  humana     

                                        Cultura, Esporte  e Lazer

39. Voltar  com alfabetização baseado  no  modelo do programa  Brasil  Alfabetizado (mediante  a 
pesquiza  junto as  entidades que  atendem público  idoso  para  levantamento da  real  
necessidade)

40. Criar  programa  permanente de  conscientização e  valorização da  cultura  e saberes  da  

pessoa  idosa, por  meio  de  campanhas  e  ações  intersetoriais.
41. Incluir  no ensino  fundamental, médio  e  superior  conteúdos e disciplinas  voltadas ao 
envelhecimento humano, gerontologia e  geriatria,

42. Ampliar  serviços de  divulgação e  mediação específica   a  todas  as  linguagens  da  arte 
através   dos  grupos  de  idosos organizados, mídia  geral, igrejas e  sindicatos.

43. Garantir  leis  de  incentivo  para  atividades  culturais voltadas  ao público  idoso.

44. Garantir  formação  continuada e capacitação para  profissionais  que  trabalham  com o  
público  idoso.

45. Oferecer  mais  espaços  fechados  para  prática  de  atividades, principalmente  em  função  do 
clima  da  cidade.

             Eixo  III -  Enfrentamento da  Violação dos  
                 Direitos  Humanos  da  Pessoa  Idosa

                                                     Moradia

46. Agilizar  processos  licitatórios  no que  refere a compra  de  materiais para  reformas;
- Elaboração  de  Diagnostico  Habitacional identificando  áreas de  risco para  mensurar  a 
demanda  de  melhoria  habitacional  do  município afim de que  as  licitações  atendam a  
demanda  existente, periodicamente, evitando assim  períodos  sem disponibilização.

47. Criação de  projetos de  loteamentos  populares que a tendam a  demanda do  município   
conforme  dados diagnósticos  e  garantam  percentual   adequado para  atendimento dos  casos  de
idosos  em  situação  de  vulnerabilidade social.

                               Transporte

48. Inserir  na  Educação  Permanente  profissionais, motoristas e  operadores de  sistema nos  
termos de  concessão  das  empresas de  transporte coletivo  municipal, intra e  intermunicipal.

49. Realização de  campanhas  permanentes  articuladas entre  poder  público e as  empresas   
concessionárias  no sentido do  respeito  dos direitos  da  pessoa  idosa.

50.  Ampliar   a  divulgação, principalmente  nos  ônibus, dos  meios  de denuncia   pelos  quais   o 
idoso pode  reclamar, reivindicar os  seus  direitos, e  que seja  acessível  ao  idoso.

51. Mobilizar  as  AMOBs  no sentido de  reivindicar ampliações ou alterações necessárias de 
acordo com as  necessidades de  cada  bairro, sendo  que  a avaliação técnica realizada  pelo 



município  atente  a  estas revindicações.

              Enfrentamento da  Violação dos  Direitos  Humanos da  Pessoa  Idosa

52. Retomar  ações  de  justiça  restaurativa   no munícipio, para  mediação  de  conflitos   de  
ordem intrafamiliar  e  coletiva, restaurando  vínculos  evitando  a judicialização.

53. Preencher   as  lacunas   do sistema de  garantia  de  direitos  da  pessoa idosa  no  município, a 
partir  da  criação de  um Centro de  Referência  para  pessoa  idosa, bem  como a criação  da  
Delegacia  do Idoso e  da  composição de  equipe  técnica  do  Ministério  Público – MP  á  serviço
da  5º Promotoria  de  Justiça  Especializada.

                
          Eixo  IV –  Os  Conselhos de  Direitos: seu papel       
             na   efetivação do  controle social na geração  e
                 implementação   das  políticas  públicas   

                                                       Previdência

54. Ampliar  o direito  ao  Beneficio de  Prestação  Continuada – BPC  para idosos  brasileiros  e 
estrangeiros   a partir  de  60 anos   no  valor  de  um  salário  mínimo, para  todos aqueles   que  
comprovem  não  possuir   meios  de prover a  própria  manutenção e  nem de tê-la  provida  pela  
própria  família. Para  avaliação da  concessão do  benefício aumentar  o valor da  renda  per  capta
para até  meio  salário  mínimo, e que não seja  levado em  consideração os  bens  patrimoniais  da 
família.

55. Revisão  da  lei  de  empréstimos  consignados diminuindo o limite  para  20% e  somente a  
concessão na  presença  do  titular.

56. Conselhos  de  Direitos: Efetivação  do Controle  Social, Descentralizar  as  reuniões   dos  
conselhos   promovendo  encontros  sistemáticos  nos  territórios.

57. Criar  uma  vaga de conselheiro (titular e  suplente), para  usuários  idosos  que  acessam as  
politicas  públicas, nos  conselhos  de  controle  social e  de  direitos.


