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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Dispõe sobre a isenção do pagamento de taxas de inscrição de
concursos públicos no município de Carazinho ao Doador de Sangue e dá
outras providências. 

PROJETO DE LEI

Art. 1º - Fica o município de Carazinho autorizado a conceder isenção, ao doador de sangue, do
pagamento de taxas de inscrição nos concursos públicos realizados pela Administração Municipal;
Parágrafo Único – Para ter direito a isenção, o doador terá que comprovar a doação de sangue,
que não poderá ser inferior a (duas) vezes, no período de 12 (doze) meses. 
Art. 2º - Considera-se, para enquadramento ao benefício previsto por está Lei, somente a doação
de sangue promovida a órgão ou entidade credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município.
Art. 3º - A comprovação da qualidade de doador de sangue será efetuada através da apresentação
de documento expedido pela entidade coletora, que deverá ser juntado no ato da inscrição.
Art. 4º - Para atender os objetivos desta Lei, o Chefe do Poder Executivo expedirá, no prazo
máximo de sessenta (60) dias, a contar da publicação, respectivo decreto regulamentador, visando
sua efetiva aplicação.
Art. 5º - No edital do concurso devem constar às informações relativas à isenção da taxa de que
trata esta Lei, bem como os procedimentos que devem ser adotados para comprovação.
Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA: 
É espantoso o número de pacientes que necessitam de transfusão de sangue, por isso nada mais
justo que a administração municipal adotar a prática de medidas que estimulem a população
Carazinhense a doar sangue, permitindo a regularização dos estoques nos bancos de sangue e
hemocentros da região.
 Manter esses estoques e incrementar ações com vistas
a doação de sangue constitui-se um desafio para as instituições de saúde, e requer atitudes que
incentivem a essa ação. 
O Ministério da Saúde pratica uma política de
estímulo à doação de sangue e hemoderivados, mas, até o momento, a despeito da importância,
não foi possível munir a níveis regulares as necessárias reservas.
Os serviços nacionais de hemoterapia confrontam-se diuturnamente com a insuficiência de seus
estoques devida, em grande parte, ao pequeno número de doadores. Uma das raízes dessa



situação é um traço de cultura: a população brasileira
não é espontaneamente doadora.
Perante a necessidade de atender a demanda, só há um
incentivo para a pessoa que se presta a doar sangue: a possibilidade de faltar ao serviço por um
dia, sem prejuízo de salário. Infelizmente essa flexibilidade não tem provocado nas pessoas a
vontade de doar sangue. Talvez, por isso, não são alcançados no tocante a estoques
de sangue no Brasil. 
Segundo estudos disponíveis, menos de 1% dos brasileiros são doadores regulares de sangue, um
índice muito abaixo do preconizado pelos organismos internacionais e pelos estudiosos do assunto.
Faz-se necessário, assim promover e estimular permanentemente a doação de sangue entre
nossas populações por meio de ações educativas e esta propositura vem oferecer, então, como
estímulo à doação de sangue, a isenção do pagamento de taxa de inscrição em concursos para
preenchimento de cargos públicos municipais. Trata-se de procedimento de fácil operacionalização
e sem impacto econômico significativo para o poder público.
Tendo em vista os benefícios apresentados por este projeto, submeto aos meus pares à apreciação
da presente propositura.

Sala Antônio Libório Bervian, em 02/07/2012.

Felipe Sálvia - PDT
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