
Cidadania



A Diretoria de Políticas para a Pessoa Idosa 
(DPEI), vinculada à Subsecretaria de Direito e 
Cidadania (SUDC), da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Segurança Alimentar e 
Cidadania (SMASAC), tem por competência a 
coordenação da Política Municipal para a 
Pessoa Idosa, instruída pela Lei 7.930 de 1999, 
assim como a articulação e implementação 
das diretrizes de políticas públicas municipais 
da pessoa idosa.

No seu campo de atuação, a DPEI propõe, 
articula e implementa programas, serviços, 
ações afirmativas, parcerias que busquem a 
promoção, afirmação do protagonismo, defesa 
dos direitos, eliminação da discriminação e da 
violência contra a pessoa idosa, superação das 
desigualdades e a inserção da pessoa idosa 
na vida econômica, política, cultural e social 
da cidade.

A Diretoria ainda participa ativamente dos 
processos de discussões e tomada de decisões 



A DPEI promove e articula os Fóruns da Pessoa 
Idosa  com as nove Regionais da cidade de Belo 
Horizonte proporcionando um espaço para 
discussões de temáticas  das políticas públicas 
voltadas para a pessoa idosa, objetivando a 
escuta para articular e desenvolver essas 
políticas. Isso fortalece o protagonismo do 
segmento, incentivando a participação 
constante e melhoria da representatividade no 
processo democrático da cidade. 

Acompanhamento dos Fóruns 
Regionais da Pessoa Idosa:

do município na implantação e efetivação de 
políticas públicas voltadas para a população 
idosa, colaborando tecnicamente com outros 
órgãos da administração municipal. Incentiva 
estudos e pesquisas relacionados à pessoa 
idosa, buscando melhorias e eficiência no 
desenvolvimento constante de suas ações.

São ações da Diretoria de Políticas para a 
Pessoa Idosa;



A DPEI realiza eventos abertos ao público para a 
promoção de cidadania, convivência e defesa de 
direitos da pessoa idosa. Sendo os principais: 
Carnaval do CRPI, Semana de Enfrentamento à 
Violência Contra a Pessoa Idosa, Dia dos Avós, 
Festa Junina do Centro de Referência da Pessoa 
Idosa, Dia da Família, Semana de Valorização da 
Pessoa Idosa, Festival de Talentos, seminários, 
palestras etc. Além da distribuição de material 
informativo sobre direitos da pessoa idosa.

Realização de eventos para a pessoa idosa:

Os fóruns acontecem bimestralmente conforme 
calendário disponível no pbh.gov.br/pessoa-idosa 
e previamente nos grupos de convivência e 
Instituições de Longa Permanência - ILPIs, 
Organizações da Sociedade Civial e Movimentos 
Sociais. 



A Diretoria mantém parceria com 13 organiza-
ções da sociedade civil, totalizando 28 grupos 
atendidos, além de acompanhar os demais 
grupos registrados e não parceirizados (cerca 
de 150 grupos).

E também realiza acompanhamento técnico 
metodológico dos grupos parceiros através de 
visitas técnicas sistemáticas, para verificação 
do cumprimento do objeto da parceria e do 
alcance das metas.

A DPEI mantém parcerias e oferece às pessoas 
idosas a realização de programas culturais como 
visita a museus e exposições artísticas.

Acompanhamentos de Grupos 
de Convivência de Idosos:



As parcerias com os Grupos de Convivência 
são muito importantes para a qualidade de 
vida das pessoas idosas, além de contribuir 
para a longevidade dos usuários. Com isso, 
fortalece as relações interpessoais e comuni-
tárias, e traz ganhos sociais e psicológicos 
para a pessoas idosas.



Segunda a sexta, das 8h às 17h

Diretoria de Políticas para a Pessoa Idosa - DPEI
Av. Afonso Pena, 342, Sobreloja - Centro
Tel.: (31) 3277-9761
E-mail: dpei@pbh.gov.br

Centro de Referência da Pessoa Idosa - CRPI
Rua Perdizes, 336 - Caiçara
(esquina com a Av. Pedro II, 3.250)
Tel.: (31) 3277-7164
E-mail: crpi@pbh.gov.br

Conselho Municipal do Idoso
Av. Afonso Pena, 342, sobreloja - Centro
Tel.: (31) 3277-9865
E-mail cmi.bh@pbh.gov..br

Conheça as Políticas para a Pessoa Idosa no 
município de Belo Horizonte. 

pbh.gov.br/pessoa-idosa

ATENDIMENTO



Cidadania


