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Dispõe sobre a politica nacional do idoso,
cria o Conselho Nacional do Idoso c dá
outras providências.
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Capítulo 1
DA FINALIDADE
An. r A política nacional do idoso tens por objetivo assegurar os direitos sociais do
idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e panicipação efetiva na
sociedade.
suas de idade.

An. 2° Considera-se idoso, para os efeitos desta Lei, a pessoa maior de sessenta

DOS PRINC1PrCa4 fEuN1S DIRETRIZES
Seção I
Das Princípios

M3 A política nacional do idoso regcr-se-tt pelos seguintes princípios:
I - a familia, a sociedade e o estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os
direitos da cidadania, garantindo sua particinnão na comunidade, defendendo sua dignidade, bemestar n o direito A vida;
II - o processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em geral, devendo ser
objeto de conhecimento c informação para todos;
IU- o idoso ndo dava sofrer discriminação de qualquer natureza:

Atos do Poder Legislativo

IV- o idoso deve ser o principal agente eu destinatário das transformaçOes a serem
efetivadas através desta poaias;
V - as diferenças econômicas, sociais, regionais e, panicularmente. as contradições
entre o meio rural e •o urbano do Brasil deverão ser observadas pelos poderes públicos e pela
sociedade em geral, na aplicação desta Lei.

LEI COMPLEMENTAR 09 78, DL 30 DE DEZEMBRO DE 1993

Lei:

Disciplina a Exação do número de
Deputados, nos termos do art. 45. § l. da
Constituição Federal.
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Da%2L.,
Art. 4° Constituem diretrizes dapolitica nacional do idoso:
I - viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do
idoso. que proporcionem sua integração às demais gerações:

Art. I° Proporcional li população dos Estados e do Distrito Federal, o número de
deputados federais não ultrapassará quinhentos c treze representantes, fornecida, pela Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no ano anterior Is eleições, a atualização estatística
dernogr'afica das unidades da Federação.

II • participação do idoso. através de suas organizações representativas, na
formulação, implementação c avaliação das políticas, planos, progranms e projetos a serem
desenvolvidos;

Panlgrafo dnico. Feitos os cálculos da representação das Estados e do Distrito
Federal, o Tribunal Superior Eleitoral fornecerá aos Tribunais Regionais Eleitorais e aos partidos
políticos o número de vagas a serem disputadas.

III - priorização do atendimento ao idoso através de suas prdprias famílias, em
detrimento do atendimento asilar, à exceção dos idosos que Mio possuam condições que garantam
sua prdpria sobrevivência:

federais.
federais.

ArL 2° Nenhum dos Estados membros da Federação terá menos de oito deputados
Panlgrafo único. Cada Território Federal sara representado por quatro deputadas

V - capacitação e reciclagem dos moamos humanos nas áreas de geriatria e
gerantologia c na prestação de serviços:

Art. 3° O Estado mais populoso será representado por setenta deputados federais.

VI - implementação de sistema de informações que permita a divulgação da
politica. dos serviços oferecidos, das planas, programas e projetos em cada nivel de governo:

Art. 4° Esta Lei Complementar entra em vigor na data dc sua publicação.
An. 5° Revogam-se as disposições em contrário.
República.

IV — descentralização político-administrativa;

Brasília. 30 de

dozcobro

de 1993, 17r da Independência c 105° da

Vil - estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações
de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais do envelhecimento:
VITI - priorização do atendimento ao idoso em drgãos públicos e privados
prestadores de serviços, quando desabrigados c sem família;

IX - apoio a estudos e pesquisas sobra as questões relativas ao envelhecimento.
ITAMAR FRANCO
Maurício Corrêa

Parágrafo único. É vedada a permanência de ponadorcs de doenças que necessitem
de assistência medica nade enfermagem pemunente cm instituições asilares de caráter social.

