
PUBLICADO DOC 25/05/2012, PÁG 96 
 
 
 
PARECER Nº 651/2012 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 385/09  
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Cláudio Prado, “estabelece 
diretrizes para a Política Municipal de Saúde e Assistência a Idosos, de modo a fixar 
condições para a distribuição de óculos de grau para pessoas com idade igual ou 
superior a 60 (sessenta) anos, e dá outras providências.” Nesse sentido, estabelece 
a iniciativa que o Poder Público Municipal, quando da realização da Política 
Municipal de Saúde e Assistência aos Idosos se pautará pelas seguintes diretrizes, 
entre outras possíveis e necessárias, quando da distribuição de óculos de grau para 
pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos: I – distribuição a título 
gratuito para pessoas que recebam até 01 (um) salário mínimo; II – comprovação, 
por parte do beneficiário, de que é morador no Município de São Paulo e de que sua 
renda não ultrapassa o teto de que trata o inciso I deste artigo; III – necessidade 
de o beneficiário ser submetido a prévio exame oftalmológico na Rede Pública 
Municipal de Saúde que ateste a necessidade dos óculos; IV – manutenção pelo 
órgão pertinente de cadastro dos beneficiários do disposto nesta lei; V – 
disponibilização, por meio de uma central de informações, especialmente por via 
telefônica, de orientação para o atendimento de idosos com problemas 
oftalmológicos. Dispõe, ainda, que as instituições da sociedade civil organizada e 
entidades públicas, das três esferas de governo, poderão contribuir com 
informações e recursos humanos e materiais para viabilizar a consecução do quanto 
proposto, por meio da celebração de acordos, convênios e parcerias com o Poder 
Público Municipal. Justifica o autor, dentre outros argumentos, que a imensa 
maioria dos idosos da cidade é beneficiária exclusivamente da Previdência Social, 
recebendo pelos valores mínimos, que mal chegam para a subsistência e compra de 
remédios, motivo pelo qual, impõe-se uma política de atendimento do idoso que lhe 
possibilite não só o acesso a consultas oftalmológicas gratuitas, como também, o 
eventual fornecimento de óculos, quando e se receitados. A Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
constitucionalidade e pela legalidade da proposta. A iniciativa reveste-se de 
relevante interesse público, motivo pelo qual esta Comissão posiciona-se 
favoravelmente à sua aprovação. Sala da Comissão de Administração Pública, em 
23/05/2012.  
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