
PROGRAMA DA COOPERALESP DE SUBVENÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS 

CORRETIVOS 

 

REGULAMENTO 

 

1 – O presente regulamento disciplina o Programa da Cooperalesp de Subvenção 

para Aquisição de Óculos Corretivos, criado para auxiliar a compra, por associados 

da Cooperalesp, de óculos corretivos, através do uso da verba do FATES – Fundo 

de Assistência Técnica Educacional e Social. 

 

2 – O valor máximo a ser destinado para cada aquisição de óculos será de até R$ 

180,00 (cento e oitenta reais), ainda que o seu preço seja superior a esse valor. 

 

3 – A subvenção será concedida para compra de óculos corretivos para uso 

exclusivo de cooperado, mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

a. Receita médica, original, fornecida por oftalmologista com, no máximo, 90 

(noventa) dias, em nome do cooperado. 

b. Nota fiscal, original, da compra dos óculos em nome do cooperado. 

c. Para serem aceitos, os documentos relacionados neste item deverão estar 

legíveis e sem rasuras. 

4 – Não será subvencionada, em nenhuma hipótese, a compra de óculos de sol. 

5 – Apresentados os documentos relacionados no item 3, o valor da subvenção 

será entregue pessoalmente ao cooperado, mediante recibo, ou depositado em 

conta bancária de sua titularidade e por ele indicada, no prazo de 3 (três) dias 

úteis. 

6 – O associado que obtiver a subvenção para compra de óculos, somente após 1 

(um) ano poderá pleitear novamente esse benefício. 

7 – O Programa da COOPERALESP de Subvenção para Aquisição de Óculos 

Corretivos iniciará em 29 de maio de 2014. 

8 – A duração do Programa da COOPERALESP de Subvenção para Aquisição de 

Óculos Corretivos fica condicionada à existência de verba disponível no FATES – 

Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social. 

9 – A Diretoria da COOPERALESP decidirá terminativamente sobre qualquer 

questão relacionada ao Programa da COOPERALESP de Subvenção para Aquisição 

de Óculos Corretivos. 

             

COOPERALESP, em 1º de maio de 2014. 

 



A Diretoria 

 

 

Modesto Falabella Tavares de Lima 
Diretor Presidente 

 
 
 
 

Celso Mitsuhiro Matsumoto     José Carlos Borges 
          Diretor Operacional                 Diretor Administrativo 

 


