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Lei Nº 1778/1991

DISPÕE SOBRE "DOADORES DE SANGUE VOLUNTÁRIOS".

Art. 1º - Fará jus a uma "CARTEIRA DE DOADOR VOLUNTÁRIO", todo
cidadão que se cadastrar para doar sangue nos estabelecimentos de
hemoterapia, no município de União da Vitória - PR.

§ 1º - A Secretaria Municipal de Saúde fornecerá ao "DOADOR DE
SANGUE VOLUNTÁRIO", a respectiva carteira de doador, após os exames
necessários, e desde que este apresente um comprovante qualquer (luz, água,
telefone, etc.) provando que reside neste município.

§ 2º - O "Doador de Sangue Voluntário", deverá doar seu sangue, no
mínimo, três vezes ao ano, observados os intervalos recomendados pela
Secretaria Municipal de Saúde, entre uma e outra doação.

§ 3º - O número das doações de sangue será anotado no corpo (verso)
da "Carteira do Doador Voluntário", juntamente com a data de doação.

Art. 2º - O "Doador de Sangue Voluntário" , desde que obedecidos os
contidos nos Parágrafos 1º, 2º e 3° do artigo 1º, contará com atendimento
prioritário nas unidades Sanitárias, ambulatoriais ou hospitalares ligadas ao
Sistema Único de Saúde (SUS) inclusive prioridade no atendimento médico
Odontológico e ainda direito a um Check-up geral e gratuito com os exames
necessários, inclusive AIDS.

Parágrafo Único - O cidadão "doador de sangue Voluntário" gozará dos
benefícios citados neste artigos após um ano de cadastro e de haver contribuído
com três (3) doações conforme o previsto no § 2º do artigo 1º desta lei.

Art. 3º - Entrará esta lei em vigor na data de sua publicação revogadas as
disposições em contrário.

União da Vitória, 19 de setembro de 1991.  


