


REDE DE PARCEIROS - CHAVE



Objetivos do Projeto

⚫ Expansão, capacitação e fomento à operacionalização
dos Conselhos e dos Fundos Municipais da Pessoa
Idosa;

⚫ Capacitação para a gestão e a captação dos Fundos,
notadamente quanto das destinações tributárias;





Perfil da população de 
pessoas idosas no Brasil







Crescimento da população idosa no 
Maranhão (fontes: IBGE)

⚫ População Idosa/MA (Censo, 2010) = 525.983 pessoas

(8,6%)

⚫ População Idosa/MA (estimativa 2020) = aprox. 660.000

pessoas (9,41%)

• Maranhão (2020): Estado mais jovem da federação, único

com menos que 10% da população de idosos

• Brasil (2018): 13% de idosos

• Nordeste (2020) – 12% de idosos

• BA, CE, PB, PE (2020) - na faixa de 12 a 12,73% (PB).



Clique para adicionar 
texto

(aprox) dos Municípios brasileiros tem
a receita com APOSENTADORIAS,
PENSÕES E BPCs MAIOR QUE A
RECEITA COM O REPASSE
FEDERAL (FPM)

(fonte: https://www .anfip.org.br/noticia.php?id_noticia=21496)

https://www


Importância dos benefícios do INSS para a economia dos municípios



Políticas Públicas 

• O aumento da LONGEVIDADE é uma tendência

mundial;

• LONGEVIDADE é variável INDISPENSÁVEL ao

PLANEJAMENTO e para a EXECUÇÃO das

POLÍTICAS PÚBLICAS adotadas em níveis

municipal, estadual e nacional;

• POLÍTICAS PÚBLICAS EXIGEM ORÇAMENTO

E QUALIFICAÇÃO.



Potencialidade de destinação do IRPF -
MARANHÃO para os FMDIs (fonte: Receita Federal)



Alguns outros benefícios advindos do 
Projeto

⚫ Colegiado qualificado DELIBERANDO e APOIANDO as políticas
públicas no município, PRINCIPALMENTE PLANEJANDO 2020 para
ACEITES de EDITAIS;

⚫ Criação de uma rede sistematizada para a resolutividade de
problemas, afastando a necessidade agir sob demanda;

⚫ Combate ao superendividamento da pessoa idosa. Dinheiro tirado
da economia do município para ir para banco

⚫ Possibilidade de ações com empresas regionais ou nacionais,
estimulando destinações e doações para obtencão de recursos a
fim prestar serviços para a pessoa idosa, beneficiando também os seus
funcionários;

⚫ Fomentar a política pública para a distribuição de serviços e de
equipamentos nos municípios do Ceará (no caso no Maranhão),
evitando a retirada do idoso da vida comunitária/familiar.



8 ENCONTROS REGIONAIS



Formato de cada Oficina



OS AVANÇOS OBTIDOS POR MEIO DAS 
PARCERIAS



Avanços:

CMDIs no Ceará 
(85% dos Municípios)

(fonte:CEDI,Jun/2019)



Avanços:

FMDIs no Ceará

(fonte:CEDI,Jun/2019)



Avanços:

Faltam 28 CMDIs no 
Ceará, sendo apenas 9 
Municípios sem a lei de 
criação

(fonte:CEDI,Jun/2019)



Novas etapas para evolução do PROJETO:

• Campanha IR 2020 – Lei 13.797/2019;

• Submeter ao Fundo Direitos Difusos –
FIDD – Projeto para qualificacao de
conselheiros;

• Encaminhamento de material com
acompanhamento e articulação de
apoio aos PJs para as comarcas
ainda sem CMDIs.



Precisamos da participação de 
TODOS



Link para página do Projeto:
http://www.mpce.mp.br/caocidadania/idoso-e-deficiente/caminhos-para-

um-envelhecimento-cidadao-no-ceara/

Muito Obrigado!

Centro de Apoio Operacional de Cidadania –
CAOCIDADANIA

Avenida Antônio Sales, nº 1740, Dionísio Torres
Telefone: 85 3252-6352

E-mail: caocidadania@mpce.mp.br


