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EMENTA: AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A
CRIAR E IMPLANTAR O PROGRAMA " SANGUE E
VIDA" .

Art.1° - Fica pela presente lei, autorizado o Executivo Municipal a criar e implantar

o Programa "Sangue e Vida", com o objetivo de desenvolver junto ao

funcionalismo publico municipal consciencia sobre a necessidade de doar sangue

a 6rgaos oficiais da Saude.

Art.2° - O programa de doaçao de sangue atuara em parceria com Hemocentro de

Passo Fundo-RS, mediante convenio entre a entidade e o poder publico.

Art.3° - O programa "Sangue e Vida" devera desenvolver, com a colaboraçao do

Hemocentro de Passo Fundo, as seguintes atividades:

I - efetuar campanha de divulgaçao e esclarecimento junto a todos os servidores

municipais que, voluntariamente, se dispoem a doar sangue;

II - elaborar o cadastramento dos servidores municipais que, voluntariamente, se

disp6em a doar sangue;

III - expedir aos servidores municipais doadores de sangue uma carteira de

identidade de doador; e
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IV - elaborar uma agenda para coletar o sangue dos doadores, somente com
autorizaçao do 6rgao controlador.

Paragrafo Unico: - Quando da aprovaçao da agen da a que se refere o"inciso IV,

deste artigo, observar-se-a o numero de servidores de cada setor que podera ser

dispensado na mesma data, considerando-se a demanda de serviços.

Art.4° - Os servidores publicos municipais que doarem sangue de forma

voluntaria, terao como folga do serviço 1 (um) dia, em cada 12 (doze) meses de

trabalho, sem prejufzo da remuneraçao ou ao banco de horas.

Art.5° - A presente Lei sera regulamentada pela Poder Executivo no prazo de 30

(trinta) dias contados da data de sua publicaçao.

Art.Go - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçao.

Sala Lib6rio Bervian, 05 de Abril de 2010 .

.1 1:.. j CJ- ,'1 i



-""'". .
. ... . '

ESTAOO DO RIO GRANOE DO SUL
"

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

JUSTIFICATIVA:

"Doar sangue nao e algo simples para algumas pessoas. O receio e a falta de

informaçao impendem que muitos se tornem potenciais doadores".

Devido El insuficiencia no numero de doaç6es, os estoques de sangue&dos 6rgaos

especializados atingem a niveis criticos, colocando em risco a saude da

populaçao e principalmente dos pacientes que tem transfus6es e cirurgias

adiadas.

Dados da Coordenaçao Geral de Sangue e Hemoderivados do Ministerio da

Saude apontam que, entre 2006 e 2008, houve uma reduçao de 30,5 mil doadores

de sangue no Brasil. Entre todos os brasileiros que doaram sangue nos ultimos

cinco anos, a media ficou em 1,8% da populaçao. Essa media e muito inferior El

preconizada pela Organizaçao Mundial de Saude (OMS), que e entre 3% e 5% em

relaçao El populaçao total do pais.

Com a criaçao do Programa "Sangue e Vida" a Secretaria de Saude podera

respaldar os nossos cidad6es nestas investidas e ate mesmo abri um canal para

que seja articulado junto aos 6rgaos competentes, a possibilidade de efetuarem o

recolhimento do sangue no pr6prio municipio, em data previamente programada.

Para tanto solicito o apoio dos nobres Edis, para aprovaçao deste projeto, onde

estaremos valorizando a vida.

Sala Lib6rio Bervian, 05 de Abril de 2010.
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