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ESTÁDO DO RTO 6RÁNDE DO NORTE

PREFETTUR,Á ,IAUNICÍPAL DE ÁRETÁ BRÁNCA
aÁBINETE DO PREFETTO

LEr No. 995/2@5.

Insfitui o Programa "IIEP il&ELHOR", visando

prestar Assisfência aos portadores de
deficiência visual à população de baixo renda do

tblunicípio de Areia Branca, e dd oufras
providências

Á Cômoro ÂÂunicipol oprovou e eu,Prefeito do lúunicípio de Áreio
Branco, sonciono e promulgo o seguinte lei;

Art. 10. Fico o lúunicípio de Areia Bronco outorizodo q instituir
Progroma de Assistêncio à Correçôo Visualdos pessoos corentes do Município.

Art. ?o. Serõo beneficiários do Progromo nominodo no ortigo
onterior os pessoqs físicos gue possuírem rendo fomiliqr mensol inferior a 02
(dois) sokírios mínimos e necessitorem de um dos trotomentos médicos
descritos o seguir:

I - óculos;
TL - lentes poro implante;
mI - tronsplonte de córneo, ou;

IV - cirurgios corretivos de refroção.

§1". Ápenos poderão ser beneficidrias do Programa criado por esta
Lei as pessods físicas que residirem neste tlúunicípio de Areia Branca/PN a, no

mínimo, 0? (dois) dnos.

§Zo. A pessoa física que desejar receber os benefícios desta Lei
devercí comprovdr a necessidade da utilizaçõo de uma
médicas descritas nos incisos do caput deste artrgo, ués
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subscri to por nédi co o ffalnologista.

Árt. 30. O Poder Executivo submeterá os pedidos oo Deporfomento
Médico do Secratoris de Sqúde, gue foró, umo triogem dos cosos poro
atendimento urgentes e ogueles gue forem considersdos eletivos.

Art. 40. Ficq vedqdo o concessão de benefícios pora otendimento
de fins estáticos.

Art. 50. As lentes utilizadas paro os óculos serão oferecidss pelo
Muni cípio, conform e especifi coçõo médi co.

§1o. O fulunicípio não deuercí oferecer tipos ou modelos de lenfes
Para atendimenfo de finalidades estéticas do beneficiório desfa Lei.

§2". A obrigatoriedade descrita nesfe Artigo se resfringe ao
atendimento da necessidade clínica do beneficiário desta Leí

Art. 50 - As despesos decorrentes do execuçõo do presente Lei
correrõo por conto de dotoçôes orçqmentórios próprios.

Art. 60. Esto Lei entrq suo publicoçõo,
revogodos as disposições em co
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