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PROJETO DE LEI N° 002/2021

AUTORIA DO PODER LEGISLATIVO

“DISPÕE  SOBRE  A  ISENÇÃO  DO  VALOR  DA
TAXA  DE  INSCRIÇÃO  EM  CONCURSOS
PÚBLICOS  REALIZADOS  NO  ÂMBITO  DO
MUNICÍPIO  DE  GLORINHA,  PARA  DOADORES
REGULARES  DE  SANGUE  E  PARA
CADASTRADOS NO BANCO DE DADOS COMO
POSSÍVEIS DOADORES DE MEDULA ÓSSEA.”. 

Paulo José Silveira Corrêa, Prefeito Municipal de Glorinha, Estado do
Rio Grande do Sul.

Faço saber, em cumprimento ao disposto no Artigo 55, Inciso IV, da Lei
Orgânica do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte 

LEI:

Art.  1º Ficam  isentos  do  pagamento  de  taxas  de  inscrições  nos
concursos  públicos  realizados  no  âmbito  do  município  de  Glorinha,  os
doadores  regulares  de  sangue,  bem como,  os  cadastrados  no  banco  de
dados como possíveis doadores de medula óssea. 

Parágrafo  único.  Para  obtenção  do  direito  estabelecido  no  caput  do
art.1º, o doador terá que comprovar a doação de sangue, que não poderá ser
inferior a 2 (duas) vezes em um período de 12 meses. 

Art. 2º Considera-se, para enquadramento ao benefício previsto nesta
Lei somente a doação de sangue promovida à órgãos oficiais ou entidade
credenciada pela União, pelo Estado ou por Município. 

Art. 3º A Comprovação da qualidade de doador de sangue, bem como,
de  cadastrado  como  doador  de  medula  óssea  será  efetuada  através  de
apresentação  de  documento  expedido  pela  entidade  coletora  ou  entidade
responsável de cadastro de doador de medula óssea, que deverá ser juntado
no ato de inscrição. 

Art. 4º As Despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta das
dotações próprias. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Glorinha, 10 de maio de 2021.
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JUSTIFICATIVA

Muitas pessoas não sabem que doar sangue é simples, rápido e não
dói. Desconhecem que todo ser humano em boas condições de saúde pode
doar sangue sem qualquer risco ou prejuízo a sua saúde. 

Todos os dias,  infelizmente,  acontecem acidentes.  Pessoas sofrem
cirurgias  de  urgência.  Elas  aguardam  que  pessoas  façam  um  gesto  de
solidariedade e doem sangue para reabilitar a vida. 

Não  só  os  acidentados  precisam  de  transfusões.  Quem  sofre
queimaduras e os hemofílicos, por exemplo, também necessitam delas. Se
cada cidadão saudável doasse sangue pelo menos duas vezes por ano não
seriam necessárias campanhas emergenciais para coletas de reposição de
estoques.  O sangue não  tem substituto  e  por  isso  a  doação  voluntária  é
fundamental. 

De igual modo, qualquer pessoa que tenha entre 18 e 55 anos de
idade  e  bom  estado  geral  de  saúde  (não  ter  doença  infecciosa  ou
incapacitante) pode fazer a doação de medula. 

Realizada  exclusivamente  nos  hemocentros,  onde  é  retirada  uma
pequena quantidade de sangue (5ml) do doador e preenchida uma ficha com
informações  pessoais.  O  sangue  é  tipificado  por  exame  de
histocompatibilidade  (HLA),  em um teste  de  laboratório  para  identificar  as
características genéticas que podem influenciar no transplante. O tipo de HLA
será incluído no cadastro. Os dados serão cruzados com os dos pacientes
que  precisam  de  transplante  de  medula  óssea  constantemente.  Se  for
compatível com algum paciente, outros exames de sangue serão necessários.
Se a compatibilidade for confirmada, o doador será consultado para confirmar
que deseja realizar a doação. 

A adoção da medida em comento, seria uma forma de contemplar o
doador de carteira, aquele que mesmo sem ter campanha de coleta, mesmo
sem  ter  qualquer  direcionamento,  sem  atender  pedidos  de  amigos  ou
parentes, regularmente comparece nos órgãos oficiais e promove a doação,
inclusive há casos em que o doador adota a postura como compromisso de
vida.

Desse modo, espera-se, portanto, que os Nobres Edis aprovem este
Projeto de Lei.

Glorinha, 10 de maio de 2021.

EDUARDO DOS SANTOS PIRES
Vereador do Republicanos
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