
PROJETO DE LEI CM 046/2019

Dispõe  sobre  a  prioridade  especial  de

atendimento aos idosos maiores de 80 anos

junto  aos  órgãos  públicos  e  privados

prestadores de serviços à população.

O povo do Município de Divinópolis por seus representantes legais, aprovou

e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º  Dentre os idosos, é assegurada prioridade especial aos maiores de

oitenta anos, atendendo-se suas necessidades sempre preferencialmente em relação aos

demais idosos, junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população.

Art. 2º  Em todo atendimento de saúde, os maiores de oitenta anos terão

preferência especial sobre os demais idosos, exceto em caso de emergência.

Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Divinópolis, 30 de maio de 2019

César Tarzan

Vereador Líder PP
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JUSTIFICATIVA

A Lei Federal 13.466/2017 demonstra que o direito está acompanhando e se

adaptando  à  realidade  social.  O  aumento  da  expectativa  de  vida  dos  brasileiros,

notadamente com relação aos idosos com 80 (oitenta) anos de idade ou mais, desperta a

necessidade  de  se  diferenciar  o  tratamento  dentro  da  classe  idosa,  conferindo  aos

octagenários tratamento especial em relação aos demais idosos. É que com o aumento

da  longevidade  de  nossa  população,  tornou-se  necessária  a  aplicação  e  criação  de

políticas públicas capazes de satisfazer e amparar essa nova faixa populacional.

A partir dos 80 (oitenta) anos de idade as pessoas têm mais dificuldade de

locomoção e  ficam com a  saúde  ainda  mais  fragilizada.  Demais  disso,  a  preferência

valerá em atendimentos de saúde que não envolvam situações de emergência. Trata-se,

pois, de medida voltada a garantir a dignidade da pessoa mais idosa, como mecanismo

de  viabilização  e  facilitação  da  participação  social,  traduzindo-se  como  verdadeira

manifestação de respeito àqueles que, em decorrência das peculiaridades inerentes ao

envelhecimento, já sofrem certas limitações ao exercício dos direitos e à participação na

sociedade.  Não se  cuida,  portanto,  de  favor  ou  privilégio  desprovido  de razão ou de

fundamento  constitucional,  mas  de  discriminação  positiva,  voltada  ao  alcance  da

igualdade  material,  valendo  salientar  a  relevância  desse  direito  frente  ao  crescente

envelhecimento populacional.
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