
Estado de Sao Paulo 
www.camaracajamar.sp.gov.br

PROJETO DE LEI N° 059 DE 18 DE MAIO DE 2021.

“Institui o Banco Municipal de 
oculos provenientes de doagoes de 
pessoas fisicas e juridicas para 
destinagao as pessoas carentes.

Art. 1° Fica instituido o Banco de Oculos para fornecimento gratuito as 
pessoas carentes e de baixa renda, provenientes de doagoes de pessoas 
fisicas e juridicas no municipio de Cajamar.

Art. 2° As armagoes e lentes obtidas a partir da doagao e coleta 
voluntaria de oculos novos ou usados, em bom estado de conservagao pode 
ser realizada por qualquer pessoa fisica ou juridica em locals estabelecidos 
pela Secretaria de Saude do municipio de Cajamar.

Art. 3° Regulamentagao posterior dispora sobre criterios para cadastro 
dos beneficiarios desta lei, o qual sera realizado e gerido pela Secretaria de 
Saude do Municipio de Cajamar.

Paragrafo unico. Os beneficiados com esta lei deverao apresentar 
receituario que ateste necessidade do uso de oculos.

Art. 4° A Secretaria de Saude devera disponibilizar urnas coletoras em 
locais definidos pela mesma para as doagoes, bem como incentivara a doagao 
atraves de campanhas e pela fixagao de cartazes informativos.

Art. 5° O Poder Executive Municipal podera firmar parcerias com 
empresas de oticas da cidade, para que oferegam descontos aos beneficiados 
com esta lei, na venda das lentes de grau para as armagoes.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.
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JUSTIFICATIVA

Pesquisas mostram que Milhoes de brasileiros sofrem com algum tipo de 
problema na visao e muitas destas pessoas nao tem acesso as lentes 
corretivas devido ao custo elevado de armaqoes e lentes.

Diante de tal cenario sao necessarias politicas publicas para atender a 
parte mais carente da populagao que sofre com tais problemas, e, ao ver deste 
vereador, o incentive a doagao de armagoes e lentes usadas, desde que em 
com estado, pode contribuir com aqueles mais carentes que nao possuem 
condigdes de adquirir este bem tao essencial, mas de custo relativamente 
elevado.

Assim, a presente lei objetiva a criagao de urn Banco de Oculos 
provenientes de doagdes com o objetivo de proporcionar aos mais carentes 
acesso a este item tao fundamental a promogao de melhora a saude visual.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 18 de maio 2021.
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DESPACHO

Os Projetos de Lei N° 59, 67, 68, 69 e 70/2021, foram encaminhados 
para Juridico, Vereadores e Comissoes via Whatsapp.

Cajamar, 28 de Junho de 2021.

Secretaria
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