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Lei nr. 1.171/2022 de 21 de setembro de 2022. 
(Origem Projeto de Lei nº 677/2022 de 22 de agosto de 2022) 

 

 

INSTITUI O PROGRAMA VISÃO PARA TODOS 

NO MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA-SC, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

A CÂMARA DE VEREADORES de Abdon Batista, Estado de 

Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais votou e 

aprovou e eu, JADIR LUIZ DE SOUZA, Prefeito Municipal de 

Abdon Batista, na forma da Lei sanciono e promulgo a seguinte 

Lei:  

 

 

Art. 1º.  Fica instituído no âmbito do território do Município de Abdon 

Batista-SC, o programa denominado “VISÃO PARA TODOS”, tendo como objetivo 

central o atendimento de pessoas carentes residentes e domiciliados no Município de 

Abdon Batista, que de alguma forma dependam de atendimentos oftalmológicos. 

  

Art. 2º O programa visa atender pacientes com algum problema de visão, 

sendo que engloba o atendimento gratuito de oftalmologista disponibilizado pelo 

Município. 

 

Art.3º No caso que for detectado pelo especialista a necessidade de uso de 

óculos, ou troca de lentes, poderá o Município através de procedimento próprio junto a 

Secretaria de Saúde, custear as referidas despesas até o limite de R$350,00 (trezentos e 

cinquenta reais). 

 

Parágrafo único. O valor descrito no artigo 3º, será corrigido anualmente 

pelo INPC. 

 

Art.4º A Seleção dos beneficiários adotará o critério de renda mensal 

familiar per capta, a qual deve ser igual ou inferior a um salário mínimo nacional, não 

sendo considerado para tanto o Auxílio Brasil ou outros auxílios de distribuição de 

renda do Governo Federal. 

 

Art.5º Suprimido. 

 

Art.6º o auxílio de que trata esta lei será concedido após parecer social que 

recomende o deferimento do mesmo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Art.7º Ocorrendo a necessidade o Poder Executivo poderá regulamentar a 

presente Lei por meio de Decreto. 

 

 

Art.8º As despesas de execução da presente lei correrão a conta do 

orçamento vigente.  

 

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

 

Abdon Batista, 21 de setembro de 2022. 

 

 

 

 

JADIR LUIZ DE SOUZA 

Prefeito Municipal 

Registrada e Publicada em data supra 
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