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O intervalo de tempo entre a juventude e a 

velhice é mais breve do que se imagina. Quem 

não tem prazer de penetrar no mundo dos 

idosos não é digno de sua juventude.   

                                                                                                                                                                        Augusto Cury 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

O Plano Municipal da Pessoa Idosa, de Ipiranga, foi elaborado a partir da 

necessidade de organizar ações destinadas ao idoso.  Esse plano foi aprovado pelo 

Conselho municipal do Idoso na plenária do dia 05/10/2017, cuja resolução de aprovação 

foi publicada em diário oficial do município dia 26/10/2017, o Plano é o resultado conjunto 

da Secretaria de Assistência Social, CRAS, Secretaria de Esportes, Secretaria de 

Educação, sociedade civil organizada através do conselho municipal do idoso e do Grupo 

Conviver.  

As ações aqui elencadas foram organizadas pelos seguintes eixos: Eixo 1 

Assistência Social; Eixo 2 Saúde; Eixo 3 Educação Ciência e Tecnologia; Eixo 4 

Urbanismo; Eixo 5 Habitação; Eixo 6 Cultura Esporte e Lazer; Eixo 7 trabalho. 

Para a construção desse documento buscamos dialogar com a sociedade por intermédio 

do conselho do idoso, grupo de convivência e abertura para sugestões por parte da 

população como um todo, através do site  oficial da prefeitura, o qual destinou um espaço 

para acolher sugestões e ações. Dessa forma, neste documento consideram-se as 

necessidades apontadas pela população para integrar  o programa de governo. 

Na organização desse plano também realizamos consultas em propostas de 

conferências municipais e estaduais da pessoa idosa e utilizamos como referência o 

Plano Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa do Estado do Paraná. 
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INTRODUÇÃO 

 

A elaboração do Plano Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa foi um processo 

coletivo elaborado através de encontros com a rede de atendimento à pessoa idosa.  

O Plano apresenta ações, metas, indicadores de monitoramento e prazos de 

execução para cada órgão/instituição de atuação. Além disso, os órgãos representados 

possuem a responsabilidade de acompanhar a implementação do Plano Municipal dos 

Direitos da Pessoa Idosa, através do monitoramento e avaliação. 

Na sequência foram levantados dados de fontes municipais, solicitados aos 

diversos setores que compõem a rede de proteção e atendimento ao idoso. Após a 

organização dos dados foi possível obter o diagnóstico da situação da população idosa no 

município, bem como, a forma como os programas, serviços e projetos estão sendo 

ofertados no atendimento desse público. Os serviços da rede de atendimento  

especificados e a análise das demandas apresentadas foram de extrema importância 

para que se pudesse planejar ações que realmente possam garantir os direitos do(a) 

idoso(a) do município.  

A elaboração do Plano Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa também tem como 

objetivo servir como articulador das várias políticas de atendimento à população idosa de 

forma intersetorial. 

A meta para alcançar esses objetivos é de 04(quatro) anos, ou seja, no período de 

2018 a 2021, sendo necessário que os responsáveis pelas ações se articulem e se 

mobilizem para que a execução das mesmas se torne possível, do ponto de vista 

orçamentário, técnico e político. 
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1. MARCO SITUACIONAL  
 

Neste capitulo será apresentado um diagnóstico da realidade dos(as) idosos(as) 

residentes atualmente no município de Ipiranga, observando sua inserção e 

acompanhamento pela rede municipal de atendimento, considerando informações de 

diversas áreas, como Saúde, Educação, Assistência Social, entre outras. Para isso teve-

se por base as orientações do Plano Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa.  

Para a realização do diagnóstico, contamos com a participação de representantes 

de cada secretaria municipal, conselhos de direitos e demais responsáveis pela oferta de 

serviços que garantam a observação dos da pessoa idosa, considerando sua condição 

peculiar. Além disso, utilizamos como material de consulta as bases de dados municipais, 

bem como o material disponibilizado pelo Plano Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa.  
 

1.1. APRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO 

O município de Ipiranga fica localizado na região Sudeste do Paraná, dispõe de 

927,087km² em extensão territorial, considerando área urbana e rural. No ano de 2015, de 

acordo com informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 

estimava-se uma população de 14.978 habitantes, gerando um índice de densidade 

demográfica de 15,26 hab/km².  

 

 

                       Em destaque localização do Município de Ipiranga no Estado do Paraná 

 

O município se localiza a uma latitude 25°01'26" sul e a uma longitude 50°35'02" 

oeste, estando a uma altitude de 800 metros, tendo como municípios limítrofes: Ponta 

Grossa, Tibagi, Ivaí, Imbituva e Teixeira Soares.  



11 

 

 

 

             Rodovias estaduais e federais que passam pelo município de Ipiranga/PR 
             Fonte: Google Maps. 

 

A população do município está localizada predominantemente na área rural, 

sendo 65,5% dos habitantes. Sendo assim, a economia do município é baseada 

predominantemente na agricultura familiar, mais especificamente no plantio de fumo. 

 

 
 

O município é subdividido em 53 bairros, sendo Centro, Rede, Estanislau 

Cenovicz, Jardim Alvorada, Jardim Bela Vista, Mutirão I e II, Novo Horizonte, Retiro, 

Santo Antônio, Olarias, Taboão, Ulisses e Vila Rainha na área urbana e, Areião, Arroio 

Grande, Barracas, Canguera, Chapadão, Canguerinha, Cerro Azul, Colônia Adelaide, 

Colônia Clock, Colônia Scheifer, Coatis, Descalvado, Espigão Grande, Faxinal Boa Vista, 

Faxinal Santana, Fumeiros, Jardim São Lourenço, Lustosa Arroio Grande, Lustosa 

Barreiro, Lustosa Brahma, Lustosa Bom Jesus, Lustosa Capivari, Lustosa Campo Alto, 

Lustosa Piquete Velho, Olho D’água, Pedra Preta, Pombal, Queimadas, Ribeirão Bonito, 

35% 

65% 

0% 0% 

DISTRIBUIÇÃO POPULACIONAL POR REGIÃO 

Urbana Rural
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Riozinho, Santana, São Braz, Santaria, São Manoel, Taió, Três Pontes e Xaxim na área 

rural.  

A população do município é composta, de acordo com o Censo 2010, 51,8% por 

homens e 48,2% por mulheres. 

 

 
 

Outra subdivisão utilizada pelo Censo 2010 que cabe-nos considerar é a 

população residente no município de acordo com a faixa etária, o Censo 2010 traz ainda a 

subdivisão da população por faixa etária, o objeto deste documento diz respeito à 

população acima de 60 anos.  

 

 

  

A figura 1 mostra a distribuição da população idosa por sexo e faixa etária no município de Ipiranga 
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POPULAÇÃO IDOSA POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO, SEXO E IDADE 

ANO 2010 

 TOTAL URBANA RURAL 

 Total Homens Mulher

es 

Total Homens Mulhe

res 

Total Homens Mulher

es 

Total 

De 

habit

ante

s 

14.150 7.328 6.822 4.889 2.416 2.473 9.261 4.912 4.349 

60 a 

69 

774 390 384 291 129 162 483 261 222 

70 a 

79 

414 211 203 142 71 71 272 140 132 

80 a 

89 

135 63 72 44 19 25 91 44 47 

90 a 

99 

17 8 9 7 3 4 10 5 5 

100 

ou +  

1 - 1 1 - 1 - - - 

 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 

Ao verificar os dados acima, percebemos que o município de Ipiranga possui uma população 

composta por 9,48% de idosos. 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano – IDH é uma medida resumida do progresso a 

longo prazo em três dimensões básicas do desenvolvimento humano de um município: 

renda, educação e saúde. Com relação ao IDH temos os seguintes dados:  

 

1991 2000 2010 

0,335 0,519 0,652 

 

1.2. ASSISTÊNCIA SOCIAL 
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A Assistência Social ao qual é concebida como direito do cidadão e dever do 

Estado, tornou-se política pública a partir da Constituição Federal de 1988 e em 1993 é 

regulamentada através da LOAS – Lei Orgânica da Assistência pela Lei nº 8.742/93 que 

estabelece a primazia da responsabilidade do Estado na condução das ações, com 

comando único em cada esfera de governo. Prevê ainda a participação da sociedade civil 

na condução dessa política através dos conselhos e das conferências. 

A partir da Constituição Federal de 1988 a Assistência Social passa a direcionar as 

ações à população de maior vulnerabilidade social, deixando o campo do voluntariado, 

ajuda e benemerência e passa a operar sobre a estrutura de uma Política Pública de 

Estado. Aquilo que era um mero favor agora passa a vigorar como direito.   

Na sequência, em 2004, é aprovada a Política Nacional de Assistência Social, a 

qual apresenta um novo formato de gestão e de desenvolvimento das ações 

socioassistenciais concebidas como Proteção Social às famílias em situação de 

vulnerabilidade social e risco social. Essa Política vem com objetivo de atuar na 

prevenção, no desenvolvimento das potencialidades, no fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários. Desse modo, tem na família a centralidade de suas ações 

devendo garantir a segurança de sobrevivência (rendimento e autonomia), segurança de 

acolhida e a de convivência familiar.  

O SUAS – Sistema Único de Assistência Social estabelece dois tipos de 

prevenção: básica e especial, vem ser o modelo de gestão de Assistência Social que 

reorganiza e regula em todo território nacional os serviços, programas e projetos e 

benefícios e institui o CRAS – Centro de Referência de Assistência Social um 

equipamento estatal que passa a ser referência local de Assistência Social, por isso é 

instituído em locais estratégicos de maior grau de vulnerabilidade e tem como principal 

programa o PAIF – Programa de Atenção Integral à Família. Desta forma, a proteção 

social básica através do CRAS tem por objetivo prevenir situações de risco por meio de 

desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do fortalecimento de vínculos familiares 

e comunitários. A Política Nacional de Assistência Social se divide em duas, de acordo 

com a complexidade das situações, sendo estas subdivisões: Proteção Social Básica e 

Proteção Social Especial. 

 

 

1.2.1. Proteção Social Básica  
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A proteção Social Básica desenvolve ações no sentido de prevenir situações de 

risco pessoal e social por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o 

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Os serviços de Proteção Social 

Básica, são executados de forma direta nos CRAS.  

O município de Ipiranga dispõe atualmente de um CRAS. Enquadrado na PNAS 

enquanto município de Pequeno Porte I, a equipe técnica de referência da Proteção 

Social Básica é composta por dois técnicos de nível superior, sendo um assistente social 

e um psicólogo, e dois técnicos de nível médio, sendo um técnico administrativo e um 

operador do Cadúnico.  

Além disso, considerando o perfil demográfico e socioeconômico do município, 

existe ainda a Equipe Volante, atualmente incompleta, estando os serviços sendo 

desenvolvidos apenas por um técnico de novel superior, assistente social e uma 

psicóloga.  

De acordo com levantamento realizado pela equipe técnica de referência, até o 

mês de agosto de 2017, 788 famílias encontravam-se referenciadas ao CRAS, sendo 

estas das áreas urbana e rural, e também inseridas no CadÚnico. O atendimento 

disponibilizado a essas famílias é realizado através de atendimento individual, visitas 

domiciliares, entrevistas sociais, participação em atividades em grupo, entre outras. 

Dentro dos serviços de Proteção Social Básica ainda são disponibilizadas no 

município os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos vinculados ao CRAS, 

sendo eles: 

 

 Programa Família Paranaense: destina-se à proteção e promoção das famílias 

que se encontram em situação de alta vulnerabilidade social no Estado do Paraná, 

integrando ações das áreas de assistência social, habitação, agricultura e 

abastecimento, trabalho, saúde, educação, esporte e lazer, segurança alimentar e 

nutricional, entre outras. 

 Grupo Conviver: trata-se de um serviço de convivência e fortalecimento de 

vínculos para idosos, que existe há aproximadamente 06 anos no município. 

Atualmente encontram-se frequentando as atividades do grupo 65 idosos. Nas 

reuniões são tratados assuntos referentes à saúde, lazer e demais temas atuais de 

interesse dos membros do grupo. Além disso, é disponibilizado um lanche pelo 

CRAS. As reuniões do grupo acontecem num salão de festas locado pela 

Prefeitura Municipal de Ipiranga.  
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1.2.2- Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade 

A Proteção Social Especial 
 

 “é a modalidade de atendimento assistencial destinada a famílias e indivíduos que 
se encontram em situação de risco pessoal ou social, por ocorrência de abandono, 
maus tratos físicos e, ou, psíquicos, abuso sexual, uso de substancia psicoativas, 
cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho 
infantil, entre outras” (PNAS, 2004).  
 

 

Esta, por sua vez, subdivide-se em Média Complexidade (serviços que oferecem 

atendimentos às famílias e indivíduos com seus direitos violados, mas cujos vínculos 

familiar e comunitário não foram rompidos) e Alta Complexidade (são serviços que 

garantem proteção integral). 

A proteção social especial é operacionalizada através de vários equipamentos, de 

acordo com a complexidade da situação, todavia, as famílias acompanhadas devem ser 

referenciadas aos Centros de Referência Especializada da Assistência Social – CREAS.  

O município de Ipiranga dispõe somente de uma equipe de Proteção Social 

Especial, pois não possui a estrutura necessária para construção de um CREAS. 

Quando surge a necessidade de acolhimento de idoso em instituição de longa 

permanência, a prefeitura mantém convênio com instituição de outro município.  
 

1.2.3 Cadastro Único 
 

O Cadastro Único para Programas Sociais reúne informações socioeconômicas 

das famílias brasileiras de baixa renda – aquelas com renda mensal de até meio salário 

mínimo por pessoa. Essas informações permitem ao governo conhecer as reais 

condições de vida da população e, a partir dessas informações, selecionar as famílias 

para diversos programas sociais. 

No Município IPIRANGA/PR, o total de famílias inscritas no Cadastro Único em 

julho de 2017 era de 1.955 dentre as quais: 

 236 com renda per capita familiar de até R$ 85,00; 

 521 com renda per capita familiar entre R$ 85,01 e R$ 170,00; 

 964 com renda per capita familiar entre R$ 170,01 e meio salário mínimo; 

 234 com renda per capita acima de meio salário mínimo. 

De junho de 2011 a janeiro de 2016, o município inscreveu no Cadastro Único e 

incluiu no Programa Bolsa Família 30 famílias que estavam em situação de extrema 

pobreza. 
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Com relação aos idosos atualmente, 374 idosos estão inseridas no Cadastro Único.  

 

1.2.4 Programa Bolsa Família 

 

O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência condicionada de 

renda que beneficia famílias pobres e extremamente pobres, inscritas no Cadastro Único. 

O Programa Bolsa Família possui três eixos principais: a transferência de renda promove 

o alívio imediato da pobreza; as condicionalidades reforçam o acesso a direitos sociais 

básicos nas áreas de educação, saúde e assistência social; e as ações e programas 

complementares objetivam o desenvolvimento das famílias, de modo que os beneficiários 

consigam superar a situação de vulnerabilidade. 

O PBF beneficiou, no mês de agosto de 2017, 644 famílias, representando uma 

cobertura de 70,6 % da estimativa de famílias pobres no município. As famílias recebem 

benefícios com valor médio de R$ 105,26 e o valor total transferido pelo governo federal 

em benefícios às famílias atendidas alcançou R$ 80.525,00 no mês. 

 

CADASTRO ÚNICO   

FAMIÍLIAS CADASTRADAS NO CADASTRO ÚNICO  QTD. MÊS DE 
REFERÊNCI

A 

Famílias com renda per capta mensal de R$ 0,00 a R$ 77,00 236 07/2017 

Famílias com renda per capta mensal de R$ 85,01 a R$ 170,00 521 07/2017 

Famílias com renda per capta mensal de R$ 170,0 a ½ salário mínimo 964 07/2017 

Famílias com renda per capta mensal acima de ½ salário mínimo  234 07/2017 

Total de famílias cadastradas no Cadastro Único  1951 07/2017 

PESSOAS CADASTRADAS NO CADASTRO ÚNICO QTD. MÊS DE 
REFERÊNCI

A  

Pessoas cadastradas em famílias com renda per capta mensal de R$ 0,00 a R$ 85,00 728 07/2017 

Pessoas cadastradas em famílias com renda per capta mensal de R$ 77,01 a R$ 

154,00 

1995 07/2017 

Pessoas cadastradas em famílias com renda per capta mensal de R$ 154,01 a ½ 

salário mín.  

3403 07/2017 

Pessoas cadastradas em famílias com renda per capta mensal acima de ½ salário 

mínimo 

521 07/2017 

Total de pessoas cadastradas  6647 07/2017 

FAMILIAS COM CADASTRO ATUALIZADO QTD.  MÊS DE 
REFERÊNCI

A  

Famílias com cadastro atualizado e renda per capta até ½ salário mínimo 1200 07/2017 

Taxa de atualização do total de famílias cadastradas 0,69 07/2017 
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Taxa de atualização cadastral até ½ salário mínimo 0,70 07/2017 

Total de famílias com cadastro atualizado  1342 07/2017 
 

Fonte: Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI) Ministério do Desenvolvimento Social e 

Agrário  

 

 
 

1.3 SAÚDE  

 

O Estatuto do Idoso, nos termos de seu artigo  15º prevê que: 

“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.” 

Considerando o Quadro de Estratificação de Risco que tem o objetivo de alertar e 

informar os profissionais da equipe de enfermagem quanto aos riscos dos pacientes 

durante toda a assistência, apresentaremos os dados apresentados pela Secretaria 

Municipal de Saúde referente ao primeiro semestre de 2017. 

        

 CONSOLIDADO PARCIAL DAS ESTRATIFICAÇÕES DOS IDOSOS 

RISCO URBANO I URBNO II COLONIA COATIS SÃO 
BRAZ 

LUSTOSA 

BAIXO 
RISCO 
 

213 171 168 25 45 56 

MÉDIO 
RISCO 
 

59 55 35 06 10 37 

ALTO 
RISCO 

54 36 25 05 18 21 

FONTE: coordenação do ESF 

 

TOTAL DOS RISCOS DA ESTRATIFICAÇÃO DOS IDOSOS EM NOSSO MUNICÍPIO 

RISCO 

BAIXO RISCO 678 

MÉDIO RISCO 202 

ALTO RISCO 159 

FONTE: coordenação do ESF- Ipiranga/2017 

 

POPULAÇÃO IDOSA ATENDIDA PELO SERVIÇO SOCIAL DA SAÚDE 
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Atendimento Social de demanda espontânea  988 atendimentos 

Acompanhamento Social 159 atendimentos 

Visitas domiciliares 220 visitas 

 Programa Municipal de Medicamentos Extra 
farmácia Básica 

60 pacientes/mês 

Dietas especiais e suplementos alimentares 61 pacientes /mês 

Distribuição de Fraldas geriátricas 59 pacientes /mês  

Órtese e Protese 28 pacientes /mês 

Oxigenioterapia Domiciliar 11 pacientes /mês 

Fonte: Serviço social 

 

Com relação aos dados referentes à Dengue no município, na série histórica 

retirada do SINAN online dia 18/07/2016, desde o ano de 2007, Ipiranga apresenta 234 

notificações. Dessas, 62 casos confirmados, um deles alóctone (de outro município) e 61 

de pessoas sem história de deslocamento nos últimos 15 dias.  

 

ANO NOTIFICADOS CONFIRMADOS 

2007 2 1 (alóctone) 

2008 1 0 

2009 0 0 

2010 1 0 

2011 0 0 

2012 0 0 

2013 0 0 

2014 0 0 

2015 2 0 

2016 228 61 (autóctones) 

TOTAL 234  

                 Fonte: SINAN online 18/07/2016 

 

Cabe ressaltar que o município está se organizando para que o estado de epidemia 

ao qual se encontra, possa ser superado com ações de prevenção e com a participação 

de todos os agentes das diversas políticas públicas.  

Cumpre enfatizar que, como condição indispensável para a manutenção da vida e 

da saúde e, por conseguinte, para a fruição dos demais direitos fundamentais, está a 

alimentação. A Lei nº 11.346/2006 criou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (SISAN), prevendo expressamente que a alimentação adequada é direito 

fundamental do ser humano. A fim de garantir a efetivação desse direito, a lei determina 
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que sejam adotadas políticas e ações que promovam a segurança alimentar e nutricional 

da população, com o acesso regular e permanente de alimentos de qualidade.  

 

1.4 EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER 

O Estatuto do Idoso, nos termos de seu artigo 20 prevê que: 

O idoso tem direito a educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, 

produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade. 

Percebemos que no município existe poucas atividades destinadas a esse público, 

no entanto, nas atividades desenvolvidas a participação é frequente. 

 

1.5 JUSTIÇA 

 

DADOS REFERENTE AOS ELEITORES DO MUNICÍPIO DE IPIRANGA – PR 

 

Faixa Etária Masculino %M/T Feminino %F/T Não 
Informado 

%n/t Total(T) %/TT 

Inválida 2 28,57 5 71,43 0 0 7 0,06 

16 anos 37 43,53 48 56,47 0 0 85 0,78 

17 anos 78 49,68 79 50,32 0 0 157 1,43 

18 a 20 
anos 

387 52,16 355 47,84 0 0 742 6,78 

21 a 24 
anos 

517 50,89 499 49,11 0 0 1.016 9,28 

25 a 34 
anos 

1.291 52,2 1.182 47,8 0 0 2.473 22,59 

35 a 44 
anos 

1.138 52,71 1.021 47,29 0 0 2.159 19,72 

45 a 59 
anos 

1.315 52,94 1.168 47,02 1 0,04 2.484 22,69 

60 a 69 
anos 

502 50,5 492 49,5 0 0 994 9,08 

70 a 79 
anos 

290 52,73 259 47,09 1 0,18 550 5,02 

Superior a 
79 anos 

140 49,65 141 50 1 0,35 282 2,58 

TOTAL(TT) 5.697 52,03 5.249 47,94 3 0,03 10.949 100 

 

 

 
 

 

 

 

 



21 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Atualmente percebemos que a temática sobre o idoso tem sido motivo de 

crescentes discussões, as melhorias nas condições de vida pelas quais o país passou 

nas últimas décadas, ampliou a expectativa de vida, e consequentemente a população 

idosa de nosso país.   

Diante dessa realidade, precisamos entender do ponto de vista das políticas 

públicas que tipos de desafios teremos que enfrentar para que, a partir de então, 

possamos nos preparar para cuidar de nossos idosos, promovendo aos mesmos 

qualidade de vida.   

Partindo desse pressuposto, o Plano Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de 

Ipiranga se configura como um instrumento a ser utilizado para firmar compromissos, 

parcerias, investimentos financeiros que não se esgotam em uma gestão de governo, pois 

devem estar sendo aprimorados com o intuito de promover estratégias planejadas e 

eficazes para estabelecer em nosso município uma política pública que atenda às reais 

necessidades da população  idosa.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.infoescola.com/demografia/expectativa-de-vida/
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2. MARCO LEGAL 

 

As estimativas brasileiras fazem uma previsão de que até 2025 o Brasil será o sexto país 

do mundo com maior número de pessoas idosas, segundo a Organização Mundial da 

Saúde (OMS). Esse crescimento acelerado, vem fazendo com que questões sobre 

envelhecimento sejam cada vez mais estudadas e pesquisadas. 

Conforme dados do IBGE, as estimativas para os próximos vinte anos indicam que a 

população idosa poderá exceder 30 milhões de pessoas ao final deste período, chegando 

a representar quase 13% da população. 

 

 

 

 

2.1. Princípios e pressupostos legais 

A história retrata que no Brasil, o debate que se estabeleceu na sociedade foi 

fundamental para o entendimento que seria necessário uma legislação específica em 

relação aos idosos para garantir a dignidade e os direitos para essa população. 

Percebemos que, um longo caminho de lutas e avanços foi percorrido possibilitando maior 

reflexão e definição de responsabilidades com relação a situação dos  idosos no país.  
 

O primeiro marco de conquistas relacionadas aos direitos das pessoas idosas 

ocorreu em 10 de dezembro de 1948, quando a Assembleia Geral das Nações Unidas 

adotou e proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nesse documento, 

afirma-se que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, que não 

deve haver distinção de raça, cor, língua, religião, política, riqueza ou de qualquer outra 

natureza, e prescreve, no artigo 25, os chamados direitos dos idosos: “Toda pessoa tem 
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direitos a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, 

inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais 

indispensáveis, e direito à segurança, em caso de desemprego, doença, invalidez, velhice 

ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstância fora de seu 

controle”. 

No Brasil a Constituição Federal de 1988, lei fundamental e suprema do Estado, 

declara todos os direitos e deveres dos cidadãos, independentemente da idade. Vale 

ressaltar que o legislador constituinte inovou ao estabelecer direitos à pessoa idosa, até 

não previstos em outro texto constitucional.   

Alguns artigos da Constituição referentes à idade merecem destaque:  

 Artigo 3º, inciso IV – Dispõe que o objetivo fundamental do Estado é “promover o 

bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação”.  

 Artigo 7º, inciso XXX – Proíbe “diferença de salários, de exercícios de funções e de 

critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil”. 

 Artigo 14, parágrafo 1º, inciso II, alínea “b” – Faculta o direito de votar aos maiores 

de 70 anos. 

 Artigo 201 – Salienta que a Previdência Social atenderá, entre outros eventos, a 

cobertura de doenças, invalidez, morte e idade avançada (inciso I). Estabelece, 

ainda, o tempo de contribuição para homens, mulheres e trabalhadores rurais 

(parágrafo 7º). 

 Artigo 203 – Afirma que a Assistência será prestada a quem dela precisar, 

independentemente de contribuição à seguridade  social, e relaciona, entre seus 

objetivos, “proteção a família, à maternidade, à infância e à velhice” (inciso I). 

Assegura, também, “ um salário mínimo de beneficio mensal à pessoa portadora 

de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria 

manutenção, ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei”. 

 Artigo 229 – Determina que “ os pais têm o dever de assistir, criar e educar seus 

filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na 

velhice, carência ou enfermidade “. 

 Artigo 230 – Dispõe que “a família, a sociedade e o Estado, têm o dever de 

amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, 

defendendo sua dignidade  bem-estar e garantindo-lhes direito à vida”. Estabelece 

que “os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em 
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seus lares” (paragrafo 1º) e garante a gratuidade dos transportes coletivos urbanos 

aos maiores de 65 anos (paragrafo 2°). 

Após a promulgação da Constituição de 1988, outras leis surgiram amparado a 

pessoa idosa, entre elas citam-se: o Código de Defesa do Consumidor (1990), o Estatuto 

do Ministério Público da União (1993), a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS 

(1993), A política Nacional do Idoso (1994), o Estatuto do Idoso (2003) e a Politica 

Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (2006). No âmbito do Estado do Paraná, foi 

aprovada a Política Estadual do Idoso (1997). 

A seguir, estão descritos alguns dados e reflexões sobre a Política Nacional, o 

Estatuto do Idoso e a Política Estadual do Idoso. 

 

2.2 A política nacional do idoso e a política estadual do idoso  
 

 A Lei n° 8.842, que instituiu a Politica Nacional do Idoso –PNI, foi sancionada em 4 

de janeiro de 1994, e regulamentada pelo Decreto n° 1.948, de 3 de julho de 1996. Ela 

assegura os direitos sociais e amplo amparo legal ao idoso e estabelece as condições 

para promover sua integração, autonomia e participação efetiva na sociedade. Objetiva, 

igualmente, atender às necessidades básicas da população idosa no tocante à educação, 

saúde, habitação e urbanismo, esporte, trabalho, assistência social e previdência, e 

justiça. 

 A referida lei cumpre sua missão, quando atribui competências a órgãos e 

entidades públicos, sempre de forma alinhada às suas respectivas funções. Ela determina 

que cada Ministério, de acordo com suas competências, elabore proposta orçamentária, 

visando ao financiamento de programas compatíveis e integrados (inter e intraministeriais) 

voltados às pessoas idosas, e promova cursos de capacitação, estudos, levantamentos e 

pesquisas relacionados à temática da velhice e envelhecimento, em suas múltiplas 

dimensões. 

 A PNI institui várias modalidades de atendimento à pessoa idosa, entre elas os 

Centros de Convivência, os Centros de Cuidados Diurnos, os Hospitais-Dia, as Casas-

Lares, as Oficinas abrigadas de Trabalho e os atendimentos domiciliares. Ela, ainda, 

pontua que a atenção à pessoa idosa deve ser feita por intermédio da família, em 

detrimento à internação em Instituições de Longa Permanência-ILP. 

 Por outro lado, a Política Estadual do Idoso, Instituída no Paraná pela lei n° 11.863, 

de 23 de outubro de 1997, mantém a mesma redação da PNI e cria o Conselho Estadual 

do Idoso – CEDI/PR, de caráter consultivo e controlador da politica de defesa do idoso, 
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vinculado à Secretaria de Estado responsável pela execução da política estadual de 

defesa dos direitos do idoso. Atualmente, o Cedi/PR encontra-se vinculado à Secretaria 

de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. 

 Em 2010, mais um passo foi dado pra reforçar a Política Estadual dos Direitos das 

Pessoas Idosas, a aprovação da Lei nº 6.732/10 que criou o Fundo Estadual da Pessoa 

Idosa, regulamentada pelo Decreto nº 9118/10. Entretanto, foi em 2013 que a Resolução 

nº 04 – CEDI/PR, de 25 de outubro de 2013, regulamentou a captação, a destinação e a 

aplicação dos recursos do Fundo Estadual – FIFAR/PR, tornando possível a efetivação de 

ações via fundo, com deliberação do Conselho e execução do órgão gestor, que é a 

Secretaria a que se encontra vinculado. Assim, o Fundo é um Instrumento de natureza 

contábil, com a finalidade de captação, repasse e aplicação de recursos destinados a 

proporcionar o devido suporte financeiro à implantação, manutenção e desenvolvimento 

de programas, projetos e ações voltados à pessoa idosa, no âmbito do estado do Paraná. 
 

2.3 O Estatuto do Idoso  

O Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741 de outubro de 2003, reforça e amplia a todas as 

pessoas, a partir dos 60 anos de idade, os direitos já assegurados nas leis anteriores, 

estabelecendo também deveres e medidas de punição. Esse documento configura-se no 

texto legal de maior potencial, no que se refere à proteção e regulamentação dos direitos 

da pessoa idosa, e foi aprovado em 2003, mais de 20 nos após a resolução da ONU, que, 

em 1982, realizou a 1ª Assembleia Mundial sobre o envelhecimento, cujo resultado foi a 

produção do plano de Ação Internacional de Viena sobre o Envelhecimento (ONU, site 

oficial). 

 No âmbito nacional, o Estatuto do Idoso é uma Lei que faz uma correta leitura do 

envelhecimento no Brasil, reconhecendo que significativa parcela desses sujeitos 

violados, da esfera familiar à pública, com precários acessos a serviços e à efetiva 

participação social e econômica. 

 Para corroborar esse dado, diversas pesquisas indicam que, em determinadas 

famílias, a renda da pessoa idosa, ainda que defasada pela aposentadoria, constitui-se no 

principal rendimento familiar; outras pesquisas também indicam que é na família que o 

cuidado com a pessoa idosa vem sendo negligenciado, e seus direitos violados por toda a 

espécie de violências, desde as verbais, até as físicas, conforme dados do Disque Idoso 

Paraná sobre os quais serão feitas referencias mais adiante. 

 Em decorrência do contexto verificado, e para que o Estatuto tenha reflexos 

efetivos na vida das pessoas, é imprescindível o trabalho com as famílias, com as 
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comunidades e os movimentos sociais, a fim de estabelecer um envolvimento com a rede 

protetiva dos direitos da pessoa idosa nos municípios, pois é ali onde vive esta população. 

Às demais instancias cabe a articulação e o financiamento das estruturas capazes de 

atender adequadamente às características próprias do envelhecimento 

No artigo 2º da Politica Estadual do Idoso, Lei nº 11.863/97, informa-se, as quais 

serão executados sob o parâmetro dos seguintes princípios: 

I – o dever da família, da sociedade e do Estado em assegurar ao idoso todos os 

direitos da cidadania, garantindo a sua plena convivência familiar e participação na 

comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à vida; 

II – a divulgação dos conhecimentos quanto ao processo natural de 

envelhecimento, através dos meios de comunicação; 

III – o tratamento ao idoso sem discriminação de qualquer natureza; 

IV – o direcionamento ao idoso como o principal agente e o destinatário das 

transformações a serem efetivadas através desta politica;  

V – o fortalecimento e a valorização dos vínculos familiares, de modo a evitar o 

abandono da pessoa idosa à ação pública ou internações inadequadas e/ou 

desnecessárias em estabelecimentos asilares; 

VI – a formulação, a coordenação, a supervisão e a avaliação dos serviços 

ofertados, dos planos, programas e projetos no âmbito estadual, regional e municipal; 

VII – a criação de sistemas de informações sobre a política e os recursos 

existentes na comunidade, bem como seus respectivos desempenhos; 

VIII – o estimulo aos estudos e às pesquisas relacionados Ás condições reais e às 

melhorias da qualidade de vida das pessoas em processo de envelhecimento; 

IX – a descentralização político- administrativa, mediante o estimulo, a criação e o 

funcionamento de conselhos municipais para o atendimento ao idoso. 

Com o surgimento do Estatuto do Idoso, vemos a concretização de muitos avanços 

sobre a valorização do idoso na sociedade com relação a garantia de direitos e melhoria 

da promoção da qualidade de vida dos mesmos, é importante considerar suas normas 

levam em conta as peculiaridades do grupo  permitindo uma visão em conjunto dos 

aspectos de proteção aos idosos, conforme prevê o  Art. 3º:  

 

É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do 

Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a 

efetivação do direito a vida, à saúde, à alimentação, à 



28 

 

 

educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à 

cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e a convivência 

familiar e comunitária. 

 

Para Ceneviva (2004), o Estatuto do Idoso, estabelece prioridade absoluta às 

normas protetivas ao idoso, elencando novos direitos e estabelecendo vários mecanismos 

específicos de proteção os quais vão desde precedência no atendimento ao permanente 

aprimoramento de suas condições de vida, até a inviolabilidade física, psíquica e moral. 
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3 QUADRO DAS AÇÕES  

 EIXO 1: ASSISTÊNCIA SOCIAL   

OBJETIVO  AÇÕES   METAS  PRAZO DE 
EXECUÇÃO 

MONITORAMENTO 
  

RESPONSÁVEL  FONTE DE 
RECURSOS  

Divulgar Informações sobre os 
direitos da pessoa idosa e sobre 

Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) e benefícios 
socioassistenciais, por meio de 

rádio, cartilhas, panfletos, e 
outros. 

Elaborar material gráfico 
(folder) sobre o BPC e demais 
benefícios  socioassistenciais. 
Divulgar o Estatuto do Idoso 
para o conhecimento e  para 

a conquista de direitos.  
  

Distribuir 
material gráfico 
para 100% dos 

equipamentos  e 
entidades que 

atendam a 
pessoa idosa no 

Município. 
 

2018-2021 Quantidade de entregas de 
material 

Assistência Social Piso Básico  
Fixo 

Oferecer o serviço de 
convivência e fortalecimento de 
vínculos de forma 
complementar ao trabalho social 
com as famílias, a fim de 
contribuir com um processo de 
envelhecimento saudável e com 
a prevenção de situações de 
risco.   

Ampliar o numero de idosos 
atendidos no Serviço de 

Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos 

Ampliar em 20% 
o atendimento 

2018-2021 Cadastramento e busca ativa 
dos idosos 

Assistência Social Piso SCFV 

Oferecer espaço físico 
adequado, equipado e de fácil 
acesso destinado para pessoa 
idosa do município. 

Construir um equipamento 
amplo e com acessibilidade 

destinado ao Serviço de 
Convivência para idosos  

Construção de 
um 

equipamento 
para o serviço de 

Convivência 

2018-2021 Impacto no grupo atendido Assistência Social Recurso livre  
Assistência 

Social  

Prevenir agravos que possam 
desencadear em rompimento de 
vínculos / prevenir o isolamento 
e o acolhimento institucional 

Cadastramento de idosos no 
Cad único e referenciamento 
nas atividades desenvolvidas 

pelo CRAS 

 2018-2021 Cadastramento Assistência Social Piso Básico  
Fixo 
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Oferecer possibilidades de 
desenvolvimento de habilidades 
e potencialidades,  a defesa de 
direitos e o estimulo a 
participação cidadã 
 

Incluir idosos em oficinas de 
violão, pintura, artesanato 

entre outras  
Desenvolver eventos como 

bailes, passeios  

Realizar eventos 
para a terceira 

idade 
Oferecer oficinas 
de acordo com o 

interesse   

2018-2021 Número de inscritos Assistência Social PAIF/SCFV/ 
Incentivo 
Família 

Paranaense 

Desenvolver atividades em 
comemoração ao Dia nacional 
do Idoso 

Realizar programações em 
parceria com outras 

secretarias municipais 
promovendo espaços de 

reflexão sobre os direitos do 
idoso, integração, 

convivência e promoção 
social  

Definir uma data 
comemorativa 
anual e ações 
para os idosos 
do município 

2018-2021 Número de participantes  Assistência Social PAIF 

Garantir vagas  para 
acolhimento, em caso 

excepcional, a pessoas idosas 
que se encontram em situação 
de risco social e pessoal, com 

violação de direitos, com 
vínculos familiares fragilizados 

ou rompidos 

Realizar convênios com 
Instituições de Longa 

Permanência de modo a 
garantir a acolhida e a 

proteção integral  para idosos 
que não apresentam 

condições de permanecer 
com a família, com vivência 

de situações de 
violência/negligência  / 

abandono. 

Ampliar o 
número de vagas 

para 
acolhimento no 

mínimo 15 
vagas/ano 

2018-2021 Visitas na instituição Assistência 
Social/Proteção 
social Especial 

Recurso livre / 
Assistência 

Social 

Criar o Fundo municipal do idoso Captar recursos para a 
política de assistência ao 
idoso melhorando o 
investimento público 
direcionado a essa população 

Criação do fundo 2018-2021 Reuniões com o CMDI Assistência Social Recurso Livre 

Promover oficinas de inclusão 
digital a fim de que o idoso 
inscrito em programas do 

governo federal, tenha 

Aquisição de computadores 
para Curso de inclusão digital  

15 
computadores 

2018-2021 Avaliação das oficinas Assistência Social IGD SUAS/BF 
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condições de lidar com 
equipamentos de informática 

 

  EIXO 2: SAÚDE 

OBJETIVO  AÇÕES   METAS  PRAZO DE 
EXECUÇÃO 

MONITORAMENTO 
  

RESPONSÁVEL  FONTE DE 
RECURSOS  

Sensibilização dos profissionais 
que atuam na assistência para o 

atendimento humanizado à 
pessoa idosa 

Incluir nas capacitações da 
equipe de atenção à saúde 
temas relacionado ao bom 

atendimento à pessoa idosa  

Capacitar 90% 
dos profissionais 

2018-2021 Percentual de profissionais 
capacitados 

Coordenação de 
enfermagem  

Secretaria de 
Saúde 

Realizar atendimento social da 
demanda espontânea e 

acompanhamento  social 

Escuta qualificada aos idosos 
e seus familiares, orientações 

e encaminhamentos para 
setores de atendimento / 

visitas domiciliares  

90% dos idosos 2018-2021 Cadastramento dos usuários 
Visita domiciliar 

Serviço Social Secretaria de 
Saúde 

Priorizar o atendimento da 
pessoa idosa com insuficiência 

respiratória grave DPOC, 
enfisema pulmonar, dentre 

outras enfermidades ao trato 
respiratório 

Fornecer oxigenioterapia 
domiciliar 

100% dos idosos 
cadastrados 

2018-2021 Cadastramento dos usuários Equipe de 
enfermagem e 
Serviço Social 

Secretaria de 
Saúde 

Atender a demanda que 
necessita de dietas especiais e 

suplementos alimentares  

Fornecer suplemento 
alimentar (sustagem)  para  

idosos portadores de 
enfermidades ou que estejam 

em risco nutricional 

100% dos idosos 
cadastrados 

2018-2021 Cadastramento dos usuários Serviço Social Secretaria de 
Saúde 
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Melhorar a 
Independência e 
Qualidade de vida dos 
Idosos através da 
manutenção do 
fornecimento de Órteses 
e Próteses e materiais de 
auxílio aos Idosos  

 

Manter o 
fornecimento de 
próteses e órteses, cadeiras 
de  banho, muletas, fraldas 
etc 

 

100% dos idosos 
cadastrados 

2018-2021 Número de Idosos atendidos Serviço Social Secretaria de 
Saúde 

Oferecer melhor  qualidade de 
Atendimento à pessoa idosa 
 

 

- Agilidade nos 
encaminhamentos para 

especialidades 
- Ampliação da quantidade 

de exames oferecidos  

100 % de idosos 
atendidos 

2018-2021 Redução da espera  Enfermagem Secretaria de 
Saúde 

Facilitar o acesso a  
exames para idosos acamados. 

Implantar a coleta de 
exames em domicílio, 
para idosos acamados. 

100 % de idosos 
atendidos 

2018-2021 Rapidez na coleta Enfermagem Secretaria de 
Saúde 

Garantir a Informação à 
População Idosa através 
da divulgação dos 
Serviços e Rede de 
Atenção do Idoso 

Atualizar o Site da 
Área Técnica da 
Saúde do Idoso e 
Informativos nas 
Unidades Básicas 

de Saúde. 

100% 
atualização 

2018-2021 Transparência e acesso ao 
conhecimento 

Secretaria de 
Saúde 

Secretaria de 
Saúde 

Imunizar os Idosos 
diminuindoscomplicações e risco 
de morte através da 
manutenção da 
Vacinação dos Idosos 
 

Manter anualmente a 
vacinação para os 
Idosos que procuram os 
serviços públicos de 

saúde. 

100 % de idosos 
atendidos 

2018-2021 Percentual de Imunização  Secretaria de 
Saúde 

Secretaria de 
Saúde 

Ofertar fármacos em 
geriatria através da 
qualificação  da Lista 
Básica de medicamentos 

Revisar a Lista 
Básica de 
Medicamentos incluindo 
fármacos de interesse à 

100% lista 
revisada 

2018-2021  
Cadastramento da população 

Farmácia  Secretaria de 
Saúde 
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incluindo  fármacos de 
interesse  à população 
idosa. 

população idosa 
 

Aumentar a participação dos 
Idosos nas decisões das 
Políticas de Saúde através do 
Conselho Municipal 
 

Aumentar a participação de 
idosos nos 
Conselhos de Saúde. 

Aumentar em 
10% 

a participação 

2018-2021 Número de idosos 
participantes 

Conselho de 
Saúde 

Secretaria de 
Saúde 

Oferecer aos idosos 
terapias integrativas 
(acupuntura, homeopatia,etc.) 
respeitando a sua preferência 
quanto ao tratamento que 
escolher. 

Ofertar consultas em 
Terapias  
integrativas aos 
idosos. 

Oferecer 
sugestões 
diferenciadas de 
atendimento 

2018-2021 Procura pelos serviços 
ofertados 

Secretaria de 
Saúde 

Secretaria de 
Saúde 

Prevenção de Quedas – 
Orientações para  uma  Casa 
Segura  
 

Desenvolver ações de  
prevenção de 
quedas  
 

Oferecer 
sugestões e 

orientações de 
prevenção à 

quedas 

2018-2021 Cadastramento dos idosos no 
projeto 

Enfermagem Secretaria de 
Saúde 

Ampliar a oferta de consultas 
para Idosos. 

Garantir 20% do 
total  de consultas 
para  os idosos 

Garantir o 
atendimento 

para esse 
público  

2018-2021 Quantidade de consultas 
ampliadas  

Secretaria de 
Saúde 

Secretaria de 
Saúde 

 

EIXO 3: EDUCAÇÃO E CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

OBJETIVO  AÇÕES   METAS  PRAZO DE 
EXECUÇÃO 

MONITORAMENTO 
  

RESPONSÁVEL  FONTE DE 
RECURSOS  
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Realizar pesquisa para detectar 
o número de pessoas idosas 

analfabetas no município. 

Realização de pesquisa para 
detectar o número de 

pessoas idosas analfabetas 
do município (para essa 

pesquisa contar com o apoio 
dos Agentes de Saúde e 

dados oficiais do Portal da 
Pessoa Idosa) 

Ter uma relação 
de demanda 

atualizada 
anualmente. 

2018-2021 Conseguir quantificar para 
melhor atender as pessoas 

idosas na área de educação e 
conhecimentos. 

Secretaria 
Municipal de 
Educação e 
Cultura 

Orçamento do 
Município 

Realizar a alfabetização da 
população idosa que desejar. 

Encaminhamento da 
população idosa para cursos 

de Educação de Jovens e 
Adultos. 

Ofertar as 
pessoas idosas 
matrículas na 

modalidade de 
educação de 

Jovens e Adultos  

2018-2021 Acompanhamento de 
matrículas no EJA. 

Secretaria 
Municipal de 
educação e 
Cultura. 

Orçamento do 
Município 

Incentivar  a 
intergeracionalidade nas 

escolas, promovendo o convívio 
pacífico entre as gerações. 

Desenvolvimento de 
campanhas para maior 

proximidade das diferentes 
gerações na instituição de 

ensino, como por exemplo: 
convidando avós das crianças 

para participarem de 
atividades na escola. 

No mínimo, 
convidar 03 

idosos por ano 
em cada escola 
do município. 

2018-2021 Através de encontros, fotos e 
relatos. 

Secretaria 
Municipal de 
Educação e 
Cultura 

 Sem custo 

Incentivar a inclusão digital e 
tecnológica à pessoa idosa. 

Incentivando instituições 
parceiras para abertura de 
cursos de conhecimentos 

para o uso do computador e 
de outras mídias 

tecnológicas. 

Incentivar cursos 
de Inclusão 

Digital à pessoa 
idosa. 

2018-2021 Atendimento da pessoa idosa 
que tiver interesse. 

Secretaria 
Municipal de 
Educação e 
Cultura  

Sem custo 
através de 
parcerias. 

Incentivar cursos de Cuidadores 
de Pessoas Idosas 

Intermediar junto às 
instituições de ensino que 

ofertam esse curso para que 
seja realizado no município. 

Buscar parcerias 
junto aos 

Institutos de 
Educação de 

Ensino Superior 

2018-2021 Acompanhamento de 
demanda 

Secretaria 
Municipal de 
Educação e 
Cultura  

Sem custo  
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EIXO 4: URBANISMO 

OBJETIVO  AÇÕES  METAS  PRAZO DE 
EXECUÇÃO 

MONITORAMENTO 
  

RESPONSÁVEL  FONTE DE 
RECURSOS  

Construir e conservar passeios 
públicos para facilitar a 
circulação de idosos 

Garantir a construção  e 
conservação de passeios 

públicos em praças  e 
parques 

Ampliar em 50% 
a construção e 
conservação  

2018-2021 Área construída/ 
conservada 

Urbanismo/ 
Engenharia 

Orçamento do 
Município 

Implantar rebaixos de calçadas 
para melhoria da acessibilidade 

na cidade  

Execução de rebaixos em 
ruas/ praças 

Ampliar a 
quantidade de 
rebaixos em 50 

% 

2018-2021 Mapeamento das 
necessidades, projetos 

das obras  

Urbanismo/ 
Engenharia 

Orçamento do 
Município 

Incentivar que os 
estabelecimentos  fiquem 

enquadrados dentro da 
legislação, facilitando o acesso 
por pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida 

Entregar selos ou alguma 
forma de incentivo aos 

estabelecimentos que se 
adequarem  

Facilitar o acesso 
em 60% dos 

estabelecimento
s 

2018-2021 Quantidade de 
estabelecimentos 

adequados 

Engenharia Orçamento do 
Município 

 

EIXO 5: HABITAÇÃO 

OBJETIVO  AÇÕES  METAS  PRAZO DE 
EXECUÇÃO 

MONITORAMENTO 
  

RESPONSÁVEL  FONTE DE 
RECURSOS  

Possibilitar acesso dos idosos 
nos programas habitacionais da 

prefeitura 

Definir percentual  para 
atendimento de idosos nos 

loteamentos   

3%   de  
idosos 

incluídos   

2018-2021 Verificação do percentual 
atendido 

Habitação Habitação 
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EIXO 6: CULTURA, ESPORTE E LAZER 

OBJETIVO  AÇÕES  METAS  PRAZO DE 
EXECUÇÃO 

MONITORAMENTO 
  

RESPONSÁVEL  FONTE DE 
RECURSOS  

Ofertar atividades físicas, 
esportivas, recreativas e de 

lazer, adequando-as às 
características e necessidades da 

população idosa 

Manter o projeto Saúde em 
Movimento  oferecendo 

atividades orientadas por 
profissional de educação 

física 
Criar outros projetos  

70 idosos 2018-2021 Procura e participação dos 
idosos no projeto 

Secretaria de 
Esporte 

Secretaria de 
Esporte 

 

 

EIXO 7: TRABALHO 

OBJETIVO  AÇÕES   METAS  PRAZO DE 
EXECUÇÃO 

MONITORAMENTO 
  

RESPONSÁVEL  FONTE DE 
RECURSOS  

Trabalhar a conscientização dos 
empregadores quanto a 

viabilidade de contratar idosos, 
através da criação de espaços de 

discussão do tema 

Palestras/ reuniões com 
empregadores 

10 idosos/ ano 2018-2021 Participação da sociedade 
nas reuniões 

Agência do 
Trabalhador 

Sem custo 
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4 ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO  

 

O Plano Decenal dos Direitos da Pessoa Idosa do Município de Ipiranga, é um 

documento que estabelece um planejamento de longo prazo, para os próximos quatro 

anos, ao município de Ipiranga - PR, para que haja a congregação de esforços, recursos 

e ações, com metas e indicadores de monitoramento, integrando as políticas públicas 

direcionadas à efetivação dos direitos da pessoa idosa. 

A partir disso, visando à efetiva implementação do Plano, com relação à efetivação 

dos direitos da Pessoa Idosa, há a necessidade de atividades de acompanhamento, 

monitoramento e avaliação bem estruturadas e desenvolvidas por equipe técnica de cada 

órgão envolvido, pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, indicando 

responsabilidades, formas de coleta e análise de dados e periodicidade. 

O acompanhamento deve ser entendido como um processo permanente, que 

ocorrerá ao longo de todo o período de execução do Plano, sendo que os responsáveis 

pelas ações deverão acompanhar atentamente cada etapa de sua implementação, 

promovendo o registro contínuo da realização das ações, e criando, assim, bases 

estruturadas para o monitoramento. 

O monitoramento é um importante instrumento para acompanhar metas e prazos 

de execução e a implementação das ações, visando mensurar se os resultados 

esperados foram alcançados.  á a avaliação é um momento reflexivo, que avalia todo o 

processo e resultado para verificar a efetivação das políticas públicas propostas no Plano. 

Assim, é necessário estabelecer um fluxo de monitoramento e avaliação das ações dos 

órgãos e instituições que possuem responsabilidade com relação às ações estabelecidas. 

Por isso, cada órgão ou instituição envolvida, cada um dos responsáveis pelas 

ações do Plano de Ação deverá acompanhar suas ações constantemente, verificando se 

as metas instituídas estão próximas de serem atingidas, organizando a coleta e análise 

dos dados e mantendo os registros das ações previstas. Anualmente, as instituições e 

órgãos deverão encaminhar o relatório ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 

Idosa, contendo informações quanto ao cumprimento das metas, de acordo com o prazo 

previsto e os indicadores de resultado escolhidos, tudo constante no Plano de Ação. 

O Conselho, com base em todos os relatórios enviados, verificará se as ações 

previstas se desenvolveram adequadamente para a concretização do Plano.  

No exercício de sua atribuição de controle social, a sociedade civil organizada será 

convidada para participar de todo o processo de monitoramento e avaliação. Ainda 
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visando à transparência, à credibilidade, bem como informar a população sobre o Plano 

Decenal, estão previstos dois seminários, em 2019 e 2021, nos quais serão apresentados 

os resultados obtidos. 

Aqui cabe reiterar que no Marco Situacional foi elaborado um estudo sobre a 

realidade atual das pessoas idosas do município, retratando as condições de vida dos 

idosos(as) relacionadas à garantia dos direitos fundamentais. O Marco Situacional é o 

marco zero, ou seja, o ponto de partida para a elaboração do Plano, constituindo, 

portanto, a base para verificar os avanços obtidos nas políticas públicas propostas. Assim, 

será realizada em 2021 a avaliação final, com a atualização do Marco Situacional, 

evidenciando a efetividade do Plano. 

Como o Plano Municipal é um planejamento de médio prazo, elaborado com base 

na realidade dos idosos no município de Ipiranga - PR, para alguns indicadores, de 

acordo com a realidade socioeconômica analisada, deve-se acompanhar as mudanças 

sociais. Neste sentido, o Plano deve ser um processo dinâmico e flexível. Por isso, no 

momento da avaliação, poderão ser propostas alterações, redefinições, repactuações e 

ajustes necessários, sempre visando à eficácia e efetividade da política pública da pessoa 

idosa. 

Assim, o Conselho do Idoso fará o acompanhamento, por meio dos relatórios já 

citados, elaborados pelos responsáveis do Plano de Ação, e as avaliações periódicas em 

período estipulado e a avaliação final em 2021, momento em que serão avaliados todo o 

processo e o resultado, verificando a efetividade das políticas públicas e propondo novos 

redirecionamentos. 

A fim de facilitar a visualização do processo de monitoramento e avaliação do 

Plano Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, apresenta-se o quadro abaixo, com as 

principais atividades: 

Cronograma de monitoramento e avaliação 

AÇÃO 2018 2018 2019 2020 

Implementação do Plano 
Decenal 

X    

Acompanhamento das ações X X X X 

Monitoramento e avaliação  X  X 

Seminário de apresentação de 
resultados  

   X 

Avaliação final    X 

Atualização do Marco 
Situacional  

   X 

 



39 

 

 

Referências 
 
BRASIL. Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994. Dispõe sobre a política nacional do 
idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8842.htm>. Acesso em: 09 ago. 2017. 

BRASIL. Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá 
outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.741.htm>. Acesso em: 17 ago. 2017. 

CENEVIVA, W. Estatuto do Idoso, Constituição e Código Civil: a terceira idade nas 
alternativas da lei. A Terceira Idade, v.15, n.30, 2004. 

PLANO ESTATUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DO PARANÁ. Secretaria de 
Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos - SEJU.  Acesso em: 17 de ago.2017. 


