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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 6.565, DE 09 DE OUTUBRO DE 2.014 
Dispõe sobre a Polft ica Municipal da Pessoa 
Idosa - POMPI - e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru. faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1° 

Art. 2° 

Art. 3° 

Art . 4° 

CAPÍTULO 1 
DA FINALIDADE 

A Política Municipal da Pessoa Idosa tem por objetivo assegurar os din:iLos sociais da pessoa idosa criando 
condições pnra promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. 

Considera-se idoso, para os efeitos desta Lei, a pessoa com idade igual ou superior a scsscnca anos de idade. 

CAPÍTULO 11 
DOS PRINCÍPIOS E DAS DIRETRIZES 

Seção 1 
Dos Princlpios 

A Política Muni<.:ipal da Pessoa Idosa reger-se-á pelos seguintes princípios: 

1 • /\ famrJ ia. a sociedade e o Estado Lêm o dever de assegurar à pessoa idosa todos os direitos da 
cidadania, garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade. bem-estar e o 
diri.:i to à vida: 

11 · O processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em g.eral. devendo ser objeto de 
conhecimento e informação para todos: 

Ili - /\ pcs.~oa idosa não deve sofrer discriminação de qualquer natureza: 
1 V • /\ peS$Oa idosa deve ser o principal agente e o destinatário das transfonnaçõcs a serem efetivadas 

mmvl!s desta política; 
V - /\s diferenças econômicas. ~ociais. regionais e. particulannente. as contradições entre o meio rural e 

o urbano do Município deverão ser observadas pelo Poder Público Municipal c pela sociedade em 
gemi. na aplicação desta Lei. 

Seção [J 

Das Diretrizes 

Constituem diretr izes da Política Municipal da Pessoa Idosa: 

1 - garantir aos idosos: 

a) DIREITO À VIDA, nenhum idoso será arbitrariamente privado de sua vida. sob qualquer 
circunstância; 

b) DIREITO À DIGNLDADG. os idosos devem ser tratados de forma justa, independentemente 
ela idade. sexo, origem racial ou étnica, condição econômica, defil: iéncia ou qualquer outra 
condição e devem ser valorizados: 

~} DIREITO À PROTEÇÃO CONTRA ABUSO. VIOLÊJ\'CIJ\, l\EGLIGÊNCIA E 
l\XPLORAÇÀO, bem como. de não serem torturados ou tratados de forma desumana ou 
degradante: 

d) DIREITO A SER LIVRE DE DISCRIMINAÇÃO. todo o indivíduo tem o dever de 
n:spcitar e considerar os seus semelhantes sem nenhuma discriminação e de manter com 
eles, inclusive os idosos. relações que permitam promover, salvaguardar e reforçar o 
respeito e a tolerância mútua: 

e) DIREITO À ASSISTÊNCIA EM SAÚDE, os idosos terão direito 11 cuidados de saúde 
i1ccss[veis e apropriados às suas necessidades para proporcionar qualidade de vida aceitável; 

J) DIR.EITO DE ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLI COS 13ÁS ICOS DE PRESERVAÇÃO 
DA VIDA. os idosos têm o direito de acesso a nutrição adequada e água potável, abrigo 
ndi::quado, roupas e saneamento de acordo com as normas da sociedade vigente; 

g) DIREITO À ASSISTÊNCIA MATERIAL PELO PODER PlÍBLICO, os idosos têm o 
direito de obter assistência material por parte do Governo e da sociedade e desfrutar das 
realizações no desenvolvimento social; 
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(] -

III -

IV -
V-

VI -

VII -

VIIJ -

IX -
X-

Xl -

XII -

h) DIREITO DE PROPRIEDADE. os idosos têm o direito garantido a cada pessoa por lei de 
usar. gozar e dispor da sua propriedade. Nenhuma pessoa pode ser privada dos mesmos, 
salvo para fins públicos e sujeitos ao pagamento de uma indenização nas condições 
determinadas pela lei; 

i) DIREITO À PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE, as pessoas idosas têm o direito de: 
1. Acesso a programas de educação e formação que lhes permitam permanecer 

produtivos: 
2. Participar na vida social. econômica, cultural e política do país; 
3. O acesso preferencial aos cuidados em serviços de saúde abrangentes. serviços de 

transporte e atividades educativas, culturais e recreativas; 
4. Receberem correspondência. 

j) DIREJTO AO TRAI3ALHO. os idosos devem ser selecionados para preencher qualquer 
cargo, se as suas habilidades e conhecimento qualificá-los. Não deve haver qualquer 
discriminação com base na idade. 

Participação da pessoa idosa, através de suas organizaç(ics representativas, na formulação, 
implementação e avaliação das política~. planos. programas e projetos a serem desenvolvidos; 
Priorização do atendimento à pessoa idosa através de suas próprias famílias, cm detrimento do 
atendimento de acolhimento institucional, à exceção dos idosos que não possuam condiçôes que 
garantam sua própria sobrevivência: 
Descentralização político-administrativa; 
Capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas án:as de geriatria e geronto logia e na prestação 
de serviços; 
lmpicmcntação de sistema de informações que permita a divulgação da pol ítica, dos serviços 
oferecidos. dos planos, programas e projetos cm nível de governo municipal; 
Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo 
sobre os a~pectos biopsicossociais do envelhecimento: 
Priorização cio atendimento à pessoa idosa cm órgãos públicos e privndos prestadores de serviços, 
quando desabrigados e sem família: 
Apoio a estudos e pesquisas sobre as questões relativas ao envelhecimento; 
i\s atividades nas áreas de saúde, esporte, lazer, cultura. educaçfü> e assistência social dcvi.:rão ser 
estimuladas <ltravés de atividades intergeracionais; 
Competem às secretarias municipais. órgãos envolvidos na Política Municipal da Pessoél Idosa. 
dentro elas suas competências, promoverem a capacitação de recursos humanos voltados ao 
atendimento da pessoa idosa; 
/\.pessoa idosa terá atendimento preferencial nos órgãos públicos e pr ivados prestadores de serviços 
à população. 

Parágrafo único. É vedada a permanência de portadores de doenças que necessitem de assistência médica ou de enfonnagem 
permanente ern acolhimento institucional de caráter social. 

Art. 5" 

Art. 6° 

i\n. 7" 

Art. 8° 

Art. 9° 

CAPÍTULO nr 
DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO 

A implantaçilo da Política Municipal da Pessoa Idosa dar-se-á por meio de a~:õcs integrndas e de parcerias 
entre poder público e sociedade civil. 

Competir<\ à Secretaria Municipal do Bem-Estar Social. responsúvel pela assistência social, a coordenação 
geral da Política Municipal da Pessoa Idosa. com a participação do Conselho Municipal da Pessoa Idosa. 

O Conselho :Vlunicipal da Pessoa Idosa é órgão de caráter permanente. deliberativo, consultivo, fiscalizador, 
paritário. compos!o por igual número de representantes dos órgãos e entidades pública5 e de organizações 
representativas da sociedade c ivil ligadas à área. 

Compete ao conselho de que trata o artigo anterior a supervisão, o acompanhamento, a fiscalização e a 
avaliação eia Política Nacional do Idoso, no âmbito das respectivas instâncias poiitico-administrativas. 

Ao Município. por intermédio da Secretaria Municipal responsável pela rnlítica de assistência social, 
compete: 

I -
II -

Coordenar as ações relativas à Política Municipal da Pessoa Idosa: 
Participar. em conjunto com os demais enLes e órgãos na formulai,;uo, acompanhamento e nvaliação 
da Política Municipal da Pessoa ldosa; 
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Ili - ProlllO ver ll!i articulações intrasccretariais e in tcrsecrctariais neces~árias à implementação da 
Política Municipal da Pessoa Idosa: 

IV - Elahornr a proposta orçamentâria no âmbito da Assistência Social e submetê-la ao Conselho 
Municipal da Pessoa Idosa: 

V - Articular e apoiar a estruturação de Rede Municipal de Proteção e Delesa dos Direitos da Pessoa 
Idosa: 

VI - Eni;aminhar as denúncias relacionadas à violação dos direitos da pessoa idosa aos órgãos públicos 
competentes: 

VII - /,t:lnr em conjunto com o Conselho Municipal da Pessoa Idos(! pcln aplicação das normas de 
pro teção à pessoa idosa. 

Paragrafo ünico. As secrt:tnrin:; dns áreas de saúde, educação, cu ltura. esporte e lazer devem elaborar proposta orçamentária, no 
âmbilo de suas competências. visando ao financiamento de programas municipais compatíveis com a Política 
Municipal da Pessoa Idosa. 

Art. 10 

CA PÍT ULO IV 
DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS 

Na implcmcnLaçào da Política Municipal da Pessoa Idosa são competencias cios órgãos e entidades públicos: 

1 - Na :'lrea de assistência social : 

a) prestar serviços e desenvolver ações voltadas para o atendimcmo das necessidades bás icas 
do idoso. mediante a participaçi'lo das famílias, da sociedade e de entidades governamentais 
e não governamentais: 

l>) estimular a criação de incentivos e de alternmivas de atcndimcmo para prevenção do 
acolhimento institucional de idosos em abrigos. tais como Centro de Convivência. Centro 
Dia Serviço de Acolhimento cm República.. e outros: 

e) promover simpósios, seminários e encontros específicos: 
d ) planejar, coordenar, supervisionar e fi nanciar estudos, lev:rntamentos, pesquisas e 

publicações sobre a sirnação social do idoso. din:ta111e11Lc OLI cm parceria com outros 
órgãos; 

e) apoiar a capacitação de rc.:cursos humanos para alendimcnto ilO idoso. junto aos demais 
órgi'los govemamentais: 

1) desenvolver programas educativos. especialmente nos mcios de comunicação. a lim de 
informar a população sobre o processo de envelhecimento: 

g) os serviços. programas. projetos e beneficias da assistência social serão normatizados de 
acordo com a Política Nacional de Assistência Social; 

h) a pessoa idosa que não tenha meios de prover à sua própria subsistência, que não tenha 
família ou cuja família não tenha condições de prover à sua manutenção. terá assegurado o 
acolhimento institucional: 

i} n pessoa idosa que não dispõe de condições parn permanecer com a famíl ia, com vivência 
de situações de violência e negligência, cm situaçt'ío de rua e de abandono, com vinculas 
fami liares fragilizados ou rompidos. terá assegurada a pnllcçí!o integral mravés do serviço 
de acolhimento institucional; 

j ) entende-se por modalidade de serviços de prevcnçiio ao aco lhirncnto institucional ao que se 
rc.:fore a alínea "b" deste: 
l. Centro de Convivência: local destinado <L pt:rmanência diurna do idoso, onde são 

desenvolvidas atividades tisicas, laborais. recreativas. cul1urais, associativas e de 
educação para a cidadania: 

2. Centro Dia - local destinado à permanência diurna do idoso com algum grau de 
dependência que tiveram suas limitações agravadas, que necessitem de cuidados para 
vida prática e diária: 

3. Serviço de proteção social especial para pessoas i;om dc;fie iência, idosas e suas 
famílias: oferta de atendimento especializado a famíl ias 1;0111 pessoas com deficiência 
e idosos com algum grau de dependência, que tiveram suas limitações agravadas por 
violações de direitos: 

4. Serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiências e idosas: 
tem por fi nalidade a prevenção dt: agravo~ q uc pos~um provocar o rompimento de 
vínculos familiares e sociais dos usuários. pmmov1.:ndo acesso dos idosos à rede 
socioassislencial; 
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5. Serviço de acolhimento cm repúblíca: oferta proteção. apoio e moradía subsidiada a 
idosos que tenham capacidade de gestão coletíva e condições de desenvolver de forma 
independente as atividades da vida diária; 

k) estimular a participação do idoso nas diversas instâncias de controle social municipal, 
principalmente, naqueles afetos ao seu interesse; 

1) estabelecer que a permanência ou não da pessoa idosa enferma cm serviço de acolhimento 
institucional vinculada à Politica de Assistência Social. de acordo com a Tipificação 
Nacional dos Serviços Socioassistenciais, tenha assegurada a avaliação e acompanhamento 
por médicos integrantes do Sistema Municipal de Saúde; 

111) estabelecer que todo cidadão tem o dever de denunciar à autoridade competente qualquer 
forma de negligência ou desrespeito à pes8oa idosa. 

fl - l\la úrea de saúde: 

u) garantir ao idoso a assisll~ncia integral à saúde. entendida como conjunto articulado e 
contínuo das ações e serviços preventivos e curativos nos diversos níveis de atendim<::nto do 
Sistema Único de Saúde; 

b) prevenir, promover, proteger e recuperar a saúde do idoso. mediante programas e medidas 
pro!iláticas. com elaboração de programa de gestão do cuidado ao idoso, de natureza 
multidisciplinar, com conteúdo que promova a avaliação, identificação de riscos à saúde. 
projeto terapêutico comparti lhado e plano de cuidados que contemple medidas objetivas de 
pn:venção e assistência às grandes síndromes geriátricas que conferem vulnerabilidade ao 
idoso: imobilidade, instabilidade postural. incontinência, iatrogenia, insuficiência cognitiva 
e insuficiência familiar; 

e) ndocar e aplicar normas de fu ncionamento às instituições geriátricas e similares. com 
liscalização pelos gestores do Sistema Único de Saúde: 

d) elaborar normas de serviços geriátricos hospitalares e acompanhar a sua implementação; 
e) desenvolver formas de cooperação entre as Secretarias de Saúde dos Estados e do 

Município e entre os Centros de Referência em Geriatria e Gcrontologia para treinamento 
de equipes interprofissionais de saí1de, que visem obtenção ele cuidado imcgrado. que atuem 
comra a fragmentação dos serviços e propiciem resultado~ melhores, com menos 
desperdícios, maior eficiência e uma expcriência cxitosa para os idosos e seus làmiliares: 

f) inclu ir a Geriatria como especialidade clínica, para efei to de concurso público municipal; 
g) realizar estudos para dcteclar o caráter epidemiológico municipal de determinadas doenças 

do idoso, com vistas à prevenção. tratamento e reabili tação. 
h) criar serviços alternativos de saúde para o idoso; 
i) assegurar a internação hospitalar a todas as pessoas idosas doentes: 
j) fornecer medicamentos. ortcscs e próceses. necessários à recuperação e reabilitação da saúde 

da pessoa idosa; 
k) estruturar Centro de Referência de acordo com as normas específicas do Ministério da 

Saúde com características de assistência à saúde, de pesquisa. de avaliação e de 
treinamento; 

1) desenvolver e apoiar programas de prevenção, educação e promoção da ::;aúde da pessoa 
idosa de forma a: 
Estimular a permanência da pessoa idosa na comunidade. junto à família. desempenhando 
pupd social ativo. com a autonomia e independência que lhe for própria: 
EsLi mular o autocuidado e o cuidado informal; 
1:11volver a população nas ações de promoção de saúde da pessoa idosa; 
[stimular a formação de grupos de autoajuda. de grupos de convivência, em imegração com 
outras instituições que atuam no campo social: 
Produzir e difundir material educativo sobre a saúde da pcliSOa idosa. 

m) garantir os serviços médicos c hospitalares às pessoas idosas asiladas, crônicas ou terminais; 
n) incorporar as ações de assistência médica ao idoso enformo em serviço de acolhimento 

institucional, de caráter social. assegurando a avaliação e acompanhamento médico prestado 
pelo serviço de saúde local, conforme determina o Decreto nº 1.948. de 03 de julho de 
19%: 

o) melhorar os cuidados de psiquiatria ao idoso; 
p) incentivar atendimento domiciliar cm saúde para o idoso: 
q) estabelecer que os casos dt: suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos 

serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à 
autoridade sanitária. bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer 
dos seguintes órgãos: 
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1. Autoridade Policial; 
2. Autoridade Judiciária: 
3. Ministério Público; 
11. Centro de Referência de Assistência Social- CRAS; 
5. Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS. 

r) apoiar e acompanhar a aç.lo de cuidadores de idosos pelo Poder l:xecutivo :Vfunicipal, que 
deve exigir dos cuidadores que estabeleçam um código de conduta e verificar se sí'lo 
adequadamente treinados e cadastrar todos os cuidadores que awem no setor pi'.lblico e, a 
es1cs, designar a obrigatoriedade de frequência em cursos de fonnaçüo e aprimoramento 
continuo. obtendo-se melhvrcs pníticas para permitir que a saúde e o bem-estar dos idosos 
cst~iam garantidos. 

Ili - Nn área de educação: 

11) adequar currículos. metodologias e material didático aos programas educacionais destinados 
n pessoa idosa; 

b) inserir nos currículos mínimos. nos diversos níveis do ensino formal, conteúdos 
voltados para o processo de envelhecimento, de formu a climinar preconceitos e a produzir 
conhecimentos sobre o assunto; 

e) desenvolver programas educativos, especialmente nos meios ele comunicação, a fim de 
informar a população sobre o processo de envelhecimento: 

d) desenvolver programas que adotem modalidades de ensino à distância, adequados às 
condições da pessoa idosa; 

e) apo iar o fomento ele universidade aberta para a lt:rceira idadc. como meio de lmiversalizar o 
acesso às diferentes formas do saber: 

t) propiciar ao idoso participaç<lo no comribuir tanto na cducaç~o formal - em projetos 
escolares - quanto na educação não formal - cm projetos c1>munitários. no âmbito dus 
escolas municipais c em projetos escolares de inscrçôcs comunit.írias de aplicação 
inicrgeracional: 

g) cs1imular a formação de classes de idosos no CEJA - Centro de Educação de Jovens e 
Adultos. 

IV - Na i'ln:a de trabalho e previdência social : 

a) garantir mecanismos que impeçam a discrimin<1çilo da pessoa idosa quanto a sua 
participação no mercado de trabalho. no setor público e privado: 

b) csrnbdecer critérios para priorizar o atendimento du pessoa idosa nos benefícios 
previdenciários; 

e) criar e estimular a manutenção de programa de preparação pam aposentadoria no setor 
público com antecedência mínima de dois anos do alàstamemo: 

d) estimular a realização de cursos para a habilitação de profissionais. atendentes e cuidadores 
de idosos. 

e) estimular o setor privado e público a admitir novo formato laborativo a partir de exccut;ão 
domici liar do trabalho pelo idoso: 

t) estimular programas de capacitação ou requalificação profiss ional cio idoso e sua inserção 
ou reinserção no mercado de trnbalho para evitar-se o empobrecimento progressivo de suas 
fa mílias; 

g) pro111over projetos que administrativamente eiou linum:eiramcnte p(•Ssam <~iudar os 
cmprcgadores na gestão de funcionários idosos. tais corno: l>ricntaçàu l' aconsdhumento. 
formação profissional e manutençuo das instalaçôcs neccss!ll'ias que permitam a 
participaçiiu ativu dos i<lo~s na fon;a de trabalh1'. 

V - !\la í1rca de habitação e urbanismo: 

n) destinar, nos programas habitacionais. percentual de unidades i::m número compatível com o 
i.:cnso populacional da pessoa idosa; 

b) inclui r nos programas habitacionais formns de melhoria de condições de habitabilidade e 
adaptação de moradia. considerando a pessoa idosa, seu estado l'isico e sua independência de 
locomoção; 

e) elaborar critérios que garantam o acesso da pessoa idosa à habi tação popular: 
d) diminuir barreiras arquitetônicas e urbanas; 
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e) previsão de equipamentos urbanos de uso público que tambl!m atendam às necessidades da 
população idosa; 

1) formu lar program~ que melhorem as condições do transporte e da segurança dos coletivos 
urbanos e intermunicipais. introduzindo as necessárias adaptnçõcs: 

g) proporcionar instalação de equipamentos urbanos de uso público que também atendam as 
necessidades da população idosa, como academia de ginástica ao ar livre para idosos com 
supervisão de Educadores Físicos, permitindo atividades tisicas orientadas e adaptadas às 
condições de cada idoso; 

h) estimular, por ação do Poder Púbico Municipal, a construção de condomínios específicos 
pnra os idosos, tanto na iniciativa privada com programa de atrat ivos tributários quanto para 
habitações sociais, ambos nncorados por equipamentos urbanos no cntorno adequados às 
nccessidades habitacionais e vivenciais do idoso. decorrentes da progressiva perda de 
autonomia e necessária prevenção de riscos inerentes à idadt!. 

VI - l\u área de justiça: 

a) 

b) 

e} 

d) 

e) 

1) 

g) 

h) 

i) 

.Íl 

J..) 

1) 

cn) 

promover e defender os direitos da pessoa idosa. conferindo-lhe acesso à justiça ofcrcccndo
lhc tutela jurisdicional adequada; 
i'.clar pela aplicação das normas sobre a pessoa idosa d.:rnrminando ações para evitar 
violência, abusos. exploração. negligência, discriminação e lesões a seus din:itos; 
i 111plantar uma Curadoria de Defesa da Pessoa Idosa; 
por ação dos entes assistenciais do governo municipal, esclarl!cer que a famí lia de uma pl!ssoa 
idosa tem o dever de cuidar da saúde e do bem-estar mental dos idosos e fornecer o apoio 
nt:cessário para satisfazer suas necessidades básicas. excc.;Lo se não houver condições nem 
cm.:ios sulicientes para fazê-lo, condição esta que deverá ser formalrnentt: atestada por orgào 
público municipal de assistência social; 
para os efeitos da presenlc Ld. considera-se violéncia contra o idoso qualquer ação ou 
omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte. dano ou sofrimento tisico 
ou psicológico; 
para efeitos da presente lei. entende-se como abuso a eli:tivaçâo de maus-tratos fisicos, 
mental. ou material de uma pi:ssoa idosa, incluindo. mas nUo limitudo à privação de alimentos 
OLI 111edicamentos. cspancamt:ntos, agressões orais e isolamento: 
pnrn efeitos da presente lei. entcnde-st: por exploração ilegal de ido~os a obtenção de 
bcneficio financi.:iro ou material de idosos para beneficio próprio. 
para eleitos da presente lei. entende-se a ni.:gligência como a omissào de atenção adi.:quada, 
supervisão ou prestação de cuidados para uma pessoa idosll. de Lal forma que não confira 
dignidade à mesma e, também. qual idade de vida satisfatória e com a respectiva omissão 
culmine com resultados adversos ou é provável que resulte em tanto: 
para efeitos da presente lei, entende-se família como uma comunidade formada por 
inc!ividuos, com ou sem compromisso patrimonial. que têm um compromisso comum para 
uma relação doméstica, ligada à pessoa idosa por consanguinidade (bio) ou, pela 
consanguinidade com afeto (bioafetiva) ou como parcnu1lidade decorrente de decisão 
espontânea (socioafctiva), l'undadas no valor afeto como bem jurídico, independt:nte de 
Micntaçào sexual e especialmente dt:ntro de duas ou três gerações. e que além do cônjuge e 
fi lhos. considera-se quaisquer pessoas que vivam dcpcndcnti.:~ financeiramente e que constem 
cm seu assentamento indivithml e que pode consti tui r-se cm llm núcleo de pessoas que se 
cuidam e promovem a autonomia llns dos outros. resultando cm vida digna; 
para efeitos da presente lei, entende-se como cuidadores de idosos: agcntt:s a quem foram 
dadas autoridade legal c substrato técnico para prestar apoio di rclo ou serviços aos idosos. 
incluindo-se instituições públicas ou privadas ou indivíduos que exercem tal atividade 
nssistcncial à pessoa idosa; 
p:ira efeitos da prnsentc lei. entende-se por serviço de acolhimento institucional o atendimento 
com oferta de proteção integral ao idoso sem vinculo familiar ou cm abandono, sem 
condiçôes de prover à própria subsistência de modo a satisfm:er as suas necessidades de 
moradia, alimentação. saúde i.: convivência: 
C)(crccr pelo Poder Executivo Municipal o dever de proteger o idoso ao prover assistência 
p:.i ra manutenção de sua saúde sob todos os seus aspectos. quando a fam íl ia não tem meios 
sulicicntcs para fazê-lo : 
tornar exequivel ao Podt:r Executivo Municipal exercer os deveres inseridos nessa lei, 
dcvt:ndo atuar nos interesses dos idosos, efetivando todos os atos necessários a isso por meio 
de Curadoria da Pessoa Idosa. bem como valer-se do Ministério Público, para dentro de sua 
competência institucional afastar violações ou assegurar os c.lirt:itos contemplados nessa leL 
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§ Iº 

§ 3º 

Vil - Na {lrca de cultura, esporte e lazer: 

a) garnntir à pessoa idosa a panicipação no proce."50 de produção. reelaboração e fruição dos 
bens culturais: 

b) propiciar à pessoa idosa o acesso aos locais e eventos culturnis. mediante preços reduzidos. 
cm 5.mbito municipal; 

e) incentivar os movimentos das pessoas idosas a desenvolver atividades cu!(urais; 
d) valorizar o registro da memória e a transmissão de informações e habil idades da pessoa idosa 

aos mais jovens, como meio de garantir a continuidade e a identidade cultural; 
e) incentivar e criar programas de lazer, esporte e atividadcs lisicas que proporcionem a 

melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa e esLimu lcm sua participaçúo na comunidade; 
í) im:cntivar os movimento~ d a.~ pessoas idosas a desenvolver atividades culturais. 
g) i:stahelecer centros de idosos ele 11a1un:za mulliuso. quul sc.:ju. cspm;o púhlico para atividades 

de la7.er, esporte. cultura e cducaçilo. a partir de áreas físicas que permitam interação entre 
crianças e jovens com idosos. dita relações intergeracionnis. isto no sl.!ntido de propiciar a 
transmissão de conhecimento e vivências e concorrer para minimizar o isolamento social dos 
idosos que, muitas vezes, pode culminar em estados depressivos, doenças psicossomáticas e 
ou1ras. propor a prática esportiva para idosos, esiabelecer um processo de sensibilização e 
<1 proximação gradativa ao esporte e suas possibilidades, estimular a capacidade de 
aprend izagem e desenvolviim:nt<> que se mantcm e propiciar novas experiências. vivenciar 
práticas diversas, desenvolver capacidades tis icas. mdhorar a qualidade de movimenLO e, com 
isso. diminuir ou retardar perdas determinadas pelo processo de.: envelhecimento; 

h) pro ver aos idosos residentes nos serviços de acolhimento c casas de repouso da cidade. 
programas com artistas. entre elc.:s músicos, palhaços. atores. comadorcs de história e 
pnksirantes mo ti vacionais: 

i) c.:stahelccer programas de lazer onde professores e e:;iagiários de Educação Física, da 
l'rct'ciiura e organizações não-govenamemais, dt:senvolvam atividades lúdicas e recreativas 
cm serviços de acolhimento. cai;us de repouso e hospitais da cidade . 

.il pro111over, de per si ou cm a~snciação com entidades patrocinadoras. regularmente passeios 
t.urlsiicos por Bauru, palestras sobre saúde. sobre espiritualidade. mostra de dança, visitas a 
muscllS e exposições. frequentar cinemas em grupo. u ti v i ela elc.:~ recreativas nus praças, 
caminhada saudável nos parques da cidade e bailes para idosos. 

/\ p1:: rma11 \:ncía nu nno da pessoa idosa docncc em serviço de acolhi mento iusLituciorrnl vi:1culaela a política ele 
assistência social. de acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços Soeioassistl!nciais. dependerá de 
avalinç.'\o médica prestada pelo Sistema Único de Saúde (SliS). 

É assegurado à pessoa idosa o direito de dispor de seus bens. proventos, pensões e beneílcios, salvo nos ca.sos 
de incapacidade judicialmente comprovada 

l\'os ca.~os de comprovada incapacidade da pessoa idosa para gerir sws bens. ser-lhc-á nomeado Curador 
Especial cm .l uízo. 

Todo cidadi1o lcm o dever ele denunciar à auloridade competente qualquc.:r fo rma de negligência ou 
desrespeiio à pcssou idosa. 

Vll l - /\çôcs ele fomento à cidadania: 

a) n:ulizar estudos demográficos. periódicos. com discriminaçi1o da distribuição territorial de 
idoso e variáveis sociocconôrnicas. compreendendo itens de trabalho. saúde, educação, 
moradia e família no município de ílauru. para servir de indicadores acerca da saúde e 
vulnerabilidades sociais dos idosos, para que se ctc tivc bem fundamentada e positivada, 
consistente elaboração das práti ca~ normativas das políticas públicas aqui ekncadas: 

b J promover esforços de colaboração entre órgãos do governo locaL a comunidade e as 
organizações sem lins lucrati vos para examinar as necess idades e proteger os interesses dos 
idosos. 

IX - TRANSPORTE PÚBLICO DO IDOSO 
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Art. 11 

Art. 12 

Art. 13 

a) <lmparar as pessoas idosas é dever da família. sociedack e o Estado, assegurando sua 
participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o 
direito à vida e mobilidade urbana. neste contexto lhes é também garantida a gratuidade dos 
transportes coletivos urbanos: 

b) assegurar aos idosos a gratuidade dos transportes coh:tivos públicos urbanos e semi-urbanos, 
exceto nos serviços seletivos e especiais. quando prestados paralelamente aos serviços 
regulares: 

c) apresentar qualquer documento pessoa! oficial que faça prova de sua idade basta para que o 
idoso tenha acesso à gratuidade; 

d) nos veículos de transporte coletivo aqui tratados, scrào reservados 10% (dez por cento) dos 
assentos para os idosos. devidamente identificados com a piaca de reservado 
preferencialmente para idosos: 

e) assegurar a prioridade do idoso no embarque no sistema de transporte coletivo municipal. 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os recursos financeiros necessários à implantação das ações afotas às órcas de compel~ncia do governo 
municipal scr:1o consignados em seus respectivos orçamentos. 

O Poder Ex..:cutivo regulamentará esta Lei no prazo de sessenta dias, a partir da dma de sua publicação. 

l~sta 1 ,ei entra cm vigor na data de sua publicação. 

Bauru. 09 d..: outubro de 2.014. 

~ck~2-ô --h,~.A:. ô_. 
RODR:Juo ·ANT~IO D~~IO MENDONÇA 

PREFEJ" · L 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

__.. . .... 

Registrada no D..:.partrnncato de Co:;iunicação e Documcntaçilo da Prefeitura, na mesma data. 

·~A.~v m. Ltl(;, j., 
ANDRF~A MARIA LIBERA.TO 

DIRETOR.1\ DO DEPARTAMENTO DE COMUNIC1\ÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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