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LEI Nº 3.709/2018, DE 29 DE MAIO DE 2018 

Institui a “Semana Municipal de Incentivo à Doação 
de Sangue”, e dá outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas por lei,  

Faz saber, que a Câmara Municipal aprovou o Projeto de Lei n° 016/2018 de autoria dos 

Vereadores Daniel Zanesco, Claudemir Malage e Allyne Marini, e eu sanciono e promulgo a seguinte: 

LEI: 

Art.1º - Fica instituída no âmbito do Município de Chopinzinho-PR, a “Semana Municipal de 

Incentivo à Doação de Sangue”, a ser realizada anualmente, pela Secretaria de Saúde em 

conjunto com autoridades competentes estaduais de controle e distribuição de sangue 

(hemocentro). 

Parágrafo único: A “Semana Municipal de Incentivo à Doação de Sangue” deverá ser 

publicada anualmente no início de cada ano, conforme calendário estabelecido em conjunto com o 

hemocentro. 

Art. 2° - A Semana Municipal de Incentivo à Doação de Sangue, tem por objetivo 

conscientizar a população do Município de Chopinzinho-PR, através de procedimentos 

informativos, educativos e organizativos sobre a importância de doação de sangue, seus 

procedimentos, sua confiabilidade, quais os possíveis doadores, bem como os benefícios 

assegurados aos doadores de sangue. 

Parágrafo único: aos doadores de sangue e medula óssea é garantido entrada franca em 

eventos esportivos, culturais e concursos públicos municipais, em todo o território do município de 

Chopinzinho, mediante a apresentação de documento hábil comprobatório. 

Art. 3° - Durante o período instituído, o Poder Executivo envidará esforços no sentido de 

promover palestras, eventos, ações e campanhas educativas de divulgação da importância da 

adoção de sangue, através dos órgãos de saúde municipais. 
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Art. 4° - As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de verba 

orçamentária própria destinada a campanhas, conforme orçamento previsto na LOA da Secretaria 

Municipal de Saúde, autorizados, desde já, suplementação se necessário for.   

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

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, DE 29 DE MAIO DE 2018. 

 
 

Álvaro Dênis Ceni Scolaro 
Prefeito 

 

Publicado no Diário Oficial dos Municípios 
do Sudoeste do Paraná 
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