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PROJETO DE LEI Nº 013, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021. 

 

“Dispõe sobre a instituição, no Município de Nova 
Aurora, Estado de Goiás, do Programa Ampla Visão, 
consistente no Fornecimento Gratuito de Consultas e 
Exames para fins de também doação de Óculos de 
Grau às pessoas que especifica, e dá outras 
providências.” 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA AURORA, Estado de Goiás, no uso 
de suas atribuições legais a que conferem a Constituição do Estado de Goiás e Lei 
Orgânica do Município, artigo 70, I, faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL APROVOU 
e eu SANCIONO a seguinte Lei. 

Capítulo I 
Das finalidades e diretrizes gerais 

Art. 1° Pela presente Lei fica instituído o PROGRAMA AMPLA VISÃO, que tem como 
fundamento, através da Secretaria Municipal de Saúde integrada com a Secretaria 
Municipal de Assistência Social, destinar recursos do orçamento Municipal específicos do 
Fundo Municipal de Saúde, para promover o auxílio através de fornecimento gratuito de 
Consultas e Exames para fins de também doação de Óculos de Grau a pessoas físicas, 
em conformidade com as disposições desta Lei, observada a conveniência e viabilidade 
orçamentária da Administração. 

§ 1.º Serão beneficiários da presente lei as pessoas consideradas de baixa renda, 
consoante definição do artigo 2º.  

§ 2.º A efetivação do programa de que trata a presente Lei dependerá, além de viabilidade 
orçamentária e financeira, de processo licitatório regular para os serviços e materiais 
inerentes ao objetivo do programa, sendo autorizado o credenciamento de profissionais ou 
pessoas jurídicas para fins de viabilização de consultas e exames necessários à 
consecução das finalidades aqui expressas. 
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§ 3.º Poderá excepcionalmente o Município, com justificativa e parecer jurídico, repassar o 
auxílio financeiro diretamente ao pleiteante, cujos valores serão definidos por ato do 
Executivo, desde que esgotadas comprovadamente todas as possibilidades previstas em 
lei para a contratação de serviços e ou aquisição de insumos, materiais e/ou equipamentos, 
observando, em todo caso, pesquisa de preços visando a menor onerosidade à 
Administração. 

 
Capítulo II 

Dos beneficiários e requisitos 
Art. 2° Será beneficiário do programa qualquer cidadão domiciliado no Município de Nova 
Aurora-GO, há no mínimo 2 anos comprovadamente, que tenha todos os seus cadastros 
no CADÚnico e SUS indicando ser morador desta Municipalidade, e: 

I – Seja pessoa de baixa renda: assim considerada aquela que esteja com inscrição ativa 
em programa governamental (federal, estadual ou do município) de distribuição de renda 
e aufira, comprovadamente, renda familiar bruta não superior a 02 (dois) salários-mínimos 
e, desde que, a renda per capta dos integrantes da família não ultrapasse 50% (cinquenta 
por cento) do salário-mínimo; 

II – Apresente, na data do requerimento, relatórios, laudos ou perícias médicas recentes 
que atestem o diagnóstico, ou por decisão de equipe da saúde do Município de Nova 
Aurora-GO, caso exista, com a prescrição técnica do grau e tipos de lentes necessárias; 

§1º Considerando que os óculos de grau serão adquiridos através de Processo Licitatório 
em que, naturalmente, se exige padronização do objeto contratado, não caberá ao 
beneficiário a faculdade de se beneficiar pela escolha de modelos, podendo a 
Administração disponibilizar tal faculdade desde que viável operacional e tecnicamente, 
definindo por ato da Secretaria de Saúde padrões-modelo para tanto. 

§2º - Para efeito desta Lei, considera-se família a unidade nuclear, eventualmente 
ampliada por outros indivíduos que com ela possuam laços de parentesco, que formem um 
grupo doméstico, vivendo sob o mesmo teto e mantendo sua economia pela contribuição 
de seus membros. 

§3º - O recebimento do benefício instituído pela presente Lei, não exclui a possibilidade de 
recebimento de outros benefícios de programas governamentais. 
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§4º - Na determinação da renda familiar per capita, será considerada a média dos 
rendimentos brutos auferidos pela totalidade dos membros da família, excluídos os 
rendimentos provenientes de programa governamental de distribuição de renda municipal, 
estadual ou federal. 

§5º - Para os fins específicos desta Lei, será excluído do cálculo para fins de apuração da 
renda familiar qualquer outra remuneração assistencial ou previdenciária de até um salário 
mínimo concedido a uma ou mais pessoas da mesma família. 

III – Não tenha sido atendido pelo Programa Ampla Visão nos últimos 18 (dezoito) meses. 

Capítulo III 
Do processo de cadastramento e beneficiamento 

Art. 3º Para os efeitos do disposto nesta Lei, o beneficiamento pelo Programa Ampla Visão 
será precedido de “Requerimento de Inscrição” junto à Secretaria Municipal de Saúde, cujo 
modelo será disponibilizado por esta, para cadastramento que, em seguida, autuará com 
número, qualificação do pretendente e responsável, se houver, data e horário, e 
providenciará deliberações, acompanhado o processo, obrigatoriamente, de: 

A – Cópia dos documentos pessoais do interessado e do responsável legal, caso 
houver; 

B – Comprovante de residência; 

C – Cópia dos documentos pessoais de todos os integrantes da família, caso haja; 

D – Cópia dos comprovantes de renda do beneficiário, responsável legal e de todos os 
integrantes da família, caso haja; 

E - Prova de inscrição ativa em cadastro de programa social governamental de 
distribuição de renda federal, estadual ou municipal; ou 

F - Prova de que aufira, comprovadamente, renda familiar bruta não superior a 02 (dois) 
salários-mínimos e de renda per capta dos integrantes da família que não ultrapasse 
50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo; 

G – Declaração de quantidade de integrantes do núcleo familiar; 
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H – Atestado da Secretaria Municipal de Assistência Social sobre adequação do caso 
aos requisitos desta lei, e 

J – Relatórios, laudos ou perícias médicas recentes que atestem o diagnóstico, ou por 
decisão de equipe da saúde do Município de Nova Aurora-GO, caso exista, com a 
prescrição técnica do grau e tipos de lentes necessárias. 

Art. 4º O requerimento de que trata o artigo precedente deverá ser apresentado de forma 
individual, independentemente de se tratar de mais de um pedido para a mesma unidade 
familiar, caso em que, processar-se-á em autos interligados.  

Art. 5º Recebido o requerimento a que alude o caput do artigo 3º e documentação 
pertinente pela Secretaria Municipal de Saúde, correrá o prazo de 20(vinte) dias para 
decisão, pelo deferimento ou não, de responsabilidade do(a) Secretário(a) respectivo(a). 

§1º - Havendo necessidade, antes de decisão final, poderá o(a) Secretário(a) Municipal, 
ou servidor público autorizado à sua ordem proceder, determinar por despacho junto ao 
interessado, mediante qualquer meio de comunicação pertinente, providências e 
informações complementares, a serem cumpridas em prazo não superior a 05(cinco) dias. 

§2º - Não havendo ou restando ultrapassada a providência a que alude o §1º deste artigo, 
fará o(a) Secretário(a) Municipal pronunciamento sobre o deferimento ou indeferimento do 
pedido. 

§3º - A decisão de que trata o §2º não está sujeita à revisão administrativa, e estará, como 
todo o procedimento, disponível para consulta por qualquer interessado. 

§4º - Após o deferimento, proceder-se-ão às medidas necessárias ao agendamento de 
consulta, exames e afins, de acordo com o requerimento. 

Art. 6º O beneficiamento pelo programa de que trata esta Lei é ato discricionário do Poder 
Executivo Municipal, que atuará dentro dos limites estabelecidos nas dotações 
orçamentárias deste e dos demais programas regularmente desenvolvidos pelo município, 
assim como nos limites e requisitos desta Lei. 
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Capítulo IV 
Da publicidade 

Art. 7º A Secretaria Municipal de Saúde manterá em dia a situação cadastral dos 
beneficiários do programa, como forma de auxiliar o controle e visando dar maior 
transparência. 

Art. 8º Para fins de atender aos princípios administrativos, notadamente o da publicidade, 
moralidade, impessoalidade, legalidade e transparência insculpidos pela Magna Carta de 
1988, manterá o Poder Público, em mural acessível a todos os interessados, relação 
atualizada de beneficiários atendidos com o programa de que dispõe esta Lei, fazendo-se 
alusão ao nome, CPF e procedimento administrativo. 

 
Capítulo V 

Disposições gerais 

Art. 9º Os parâmetros de renda e requisitos para caracterização de enquadramento ao 
programa de que trata a presente Lei poderão ser revistos por decreto do Executivo, que 
também poderá definir novas exigências. 

Art. 10 A aprovação do cadastro não garante a concessão de benefício, ficando este 
condicionado à existência de saldo orçamentário e financeiro para cobrir as despesas, 
respeitados os prazos e procedimentos inerentes à consecução das finalidades do 
programa. 

Art. 11 O Município não se responsabilizará pelo pagamento ou indenização, a qualquer 
título, de despesas realizadas e assumidas pelo usuário, que decidiu por conta própria e 
independente de autorização prévia do Poder Público, mesmo que se enquadrando nos 
requisitos desta Lei. 

Art. 12 O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei no que entender necessário. 

Art. 13 As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das respectivas dotações 
orçamentárias previstas no orçamento Municipal relativas ao Fundo Municipal de Saúde, 
a serem indicadas nos processos licitatórios e de contratação dos fornecimentos e 
serviços, podendo ser suplementadas acaso necessário, ficando desde já autorizado ao 
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Município a proceder as adequações orçamentárias necessárias à implementação do 
programa. 

Art. 14 O benefício de que trata esta Lei será cancelado se ainda não efetivado, ficando 
também proibido o beneficiário de receber qualquer outro incentivo ou ser beneficiado por 
qualquer outro programa municipal, pelo prazo de 01 (um) ano, quando se constatar 
irregularidade na sua concessão ou utilização por ato ou omissão dolosa do beneficiário 
ou desvio de finalidade, assegurado ao Município de se valer das vias judiciais e 
extrajudiciais para recomposição do Erário. 

Art. 15 A atuação dos funcionários públicos para as finalidades do programa hão de 
obedecer as responsabilidades funcionais e aos critérios da legalidade, moralidade, 
publicidade, impessoalidade e eficiência, considerando falta grave qualquer ato de burla 
durante a consecução do programa, ficando sujeito o responsável às sanções 
administrativas, sem prejuízo da responsabilização penal e civil. 

Art. 16 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as eventuais 
disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA AURORA (GO), em 19 
de fevereiro de 2021.  

 

JOÃO PIMENTA DE PÁDUA JÚNIOR 
Prefeito Municipal 

 


