
P. 111.966/19 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.249, DE 20 DE AGOSTO DE 2.019 
Institui, no âmbito do município de Bauru, 
Banco de Óculos e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Municfpio de Bauru, 
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1° 

Art. 2° 

Art. 3° 

Art. 4° 

Parágrafo único. 

Art. 5° 

Art. 6º 

Art. 7º 

Fica instituido no Municfpio de Bauru, o Banco de Óculos, com o objetivo de receber e oferecer 
gratuitamente armações, a partir da doação e coleta voluntária de óculos novos ou usados, em bom estado 
de conservação. 

As doações poderão ser feitas por pessoas fisicas ou jurídicas, que depositarão as armações em locais a 
serem definidos pelo órgão encarregado. 

O Banco de Óculos funcionará em local de amplo acesso e fácil visualização, sob a coordenação da 
Secretaria do Bem-estar Social. que fará a classificação dos objetos doados para posterior distribuição. 

O Banco de Óculos destina-se exclusivamente ao atendimento de pessoas comprovadamente carentes, 
mediante cadastro e controle realizados por assistentes sociais e/ou servidores designados do quadro 
próprio do Município, sendo indispensável à apresentação por parte do beneficiário do receituário médico 
da Rede Pública que comprove a necessidade do uso de óculos. 

Para comprovação da condição socioeconômica de baixa renda será definido o critério de enquadramento 
de famílias com renda mensal per capita até 1/4 (um quarto) do salário mínimo, seguindo critérios já 
utilizados em programas sociais como Renda Cidadã e B~ . 

O Municfpio promoverá campanhas a fim de ince tivar a doa ão de óculos prevista nesta lei, mediante 
divulgação junto aos meios de comunicação local o pelo men s duas vezes por ano, sendo uma delas na 
segunda quinta-feira de outubro~ rado o D a Mundial da Visão. 

~ 

O Município poderá CO)lta~m a participaçã de entidades c ·se gov. mamentais que desenvolvem ações 
na área social objef áÍJdo a implantação do ''anco de Óculo

1 
. 

Esta Lei entra vigor na data de sua pub fcação. 

< 
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Projeto de iniciativa do 
PODER LEGISLATIVO 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura. na mesma data. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO N° 14.404, DE 07 DE OUTUBRO DE 2.019 

P. 111.966/19 Regulamenta a Lei Municipal nº 7.249, de 20 de agosto 

de 2.019, que institui o Banco de Óculos e dá outras 

providências. 
 

 

Considerando a necessidade de regulamentação da Lei Municipal nº 7.249, de 20 de agosto de 2.019, que institui o Banco de Óculos 
em âmbito municipal; 

 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1º Fica instituído o Banco de Óculos que tem como objetivo receber e ofertar gratuitamente armações, a partir da doação 

e coleta voluntária de óculos novos ou usados, por pessoa física ou jurídica em bom estado de conservação. 

 

Art. 2º O Banco de Óculos funcionará na sede da Secretaria Municipal do Bem-Estar Social- SEBES, setor do Fundo Social 

de Solidariedade de Bauru - FSSB, que fará a classificação dos objetos doados para posterior distribuição, após a 
publicação deste Decreto. 

 

Art. 3º O Banco de óculos destina-se exclusivamente para pessoas em situação de vulnerabilidade social, que possua renda per 
capita de 1/4 do salário mínimo nacional vigente. 

 

Parágrafo único. A concessão do óculos será condicionada ao prévio cadastramento, sendo que a pessoa interessada ou seu 
representante legal deverá dirigir-se Secretaria Municipal do Bem-Estar Social -setor Fundo Social de Solidariedade de 

Bauru - FSSB órgão executor, munido do receituário médico preenchido e assinado pelo médico especialista e 

mediante a apresentação dos seguintes documentos originais: 
 

I -  certidão de nascimento ou documento de identidade e CPF; 

II- comprovante de endereço atualizado do Município de Bauru; 
III- receituário médico emitido por profissional especialista em oftalmologista do Sistema Único de Saúde - SUS, do 

ano vigente, em nome do requerente, considerando que o óculos é de uso pessoal e intransferível; 

IV- requerimento preenchido e assinado pelo requerente ou seu representante legal, que será disponibilizado no 
momento do cadastramento, junto ao Fundo Social de Solidariedade de Bauru/FSSB; 

V - apresentar encaminhamento de assistentes sociais da rede pública e/ou privada bem com das Organizações da 

Sociedade Civil- OSC; 
VI- Para o cadastramento, o interessado criança e/ou adolescente deverá estar acompanhado dos país ou responsável 

legal. 

 
Art. 4º O Município promoverá campanhas a fim de incentivar a doação de óculos prevista neste Decreto, mediante 

divulgação junto aos meios de comunicação local, pelo menos 02 (duas) vezes no ano, sendo que uma delas ocorra na 

2ª quinta-feira de outubro, data alusiva ao Dia Mundial da Visão. 
 

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Bauru, 07 de outubro de 2.019. 

 

 
 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

ANTONIO CARLOS GARMS 

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 
 

 

 
JOSÉ CARLOS AUGUSTO FERNANDES 

SECRETÁRIO DO BEM-ESTAR SOCIAL 

 
 

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

 
 

 

DANILO ALTAFIM PINHEIRO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 


