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INSTITUI O PROGRAMA “DOAÇÃO SOLIDÁRIA
DE SANGUE” NO ESTADO DE MATO GROSSO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fulcro no art. 42 da Constituição
Estadual aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Fica instituído o Programa Doação Solidária de Sangue com a participação dos Servidores Públicos
da Administração Direta das três esferas do Governo – Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como, das
Autarquias e das Fundações Estaduais.

Art. 2º O Programa objetiva incentivar a doação de sangue regular dos servidores públicos do Estado,
objetivando auxiliar o alcance da média de doação recomendada pela Organização Mundial da Saúde –
OMS, que é de 05 (cinco) doadores a cada grupo de 100 (cem) pessoas.

Parágrafo único. Para efeitos desta lei, é considerado doador regular de sangue toda pessoa que,
comprovadamente, realizar pelo menos 03 (três) doações, no período de 12 (doze) meses.

Art. 3º O Hemocentro do Estado de Mato Grosso – MT HEMOCENTRO será o responsável pela coleta e
destinação do sangue e deverá emitir ao doador uma carteira com a denominação “Doador de Sangue”,
onde conste seu nome completo, foto, número da carteira de identidade (RG) e CPF, data da doação,
carimbo do órgão, assinatura do responsável técnico e o histórico das doações realizadas.

Parágrafo único. O Hemocentro do Estado de Mato Grosso - MT HEMOCENTRO definirá os locais de
coleta de sangue ou enviará sua unidade móvel (ônibus) de coleta aos órgãos estaduais em dia previamente
agendado, que será divulgado pelo órgão.

Art. 4º Objetivando o cumprimento da presente Lei, os órgãos da Administração Direta, das Autarquias e das
Fundações em parceria com o Hemocentro do Estado de Mato Grosso – MT manterão cadastro com os
nomes e demais dados dos servidores participantes do Programa com vistas a acompanhar as doações.

Art. 5º O servidor detentor da carteira de “Doador de Sangue” que mantiver a regularidade em suas doações,
receberá 02 (dois) dias de folga a cada 03 (três) doações consecutivas, devidamente comprovadas.



§1º O número de folgas concedidas ao doador regular não poderá exceder a 12 (doze) dias, no período de
01 (um) ano.

§2º Para fins de controle e continuidade dos serviços públicos, o incentivo tratado neste programa fica
restrito a 10% (dez por cento) ao dia dos servidores de cada repartição.

Art. 6º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias, após sua publicação.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

 

Praticamente todos os dias, ouvimos notícias a respeito da falta de sangue nos hospitais e hemocentros ou
tomamos conhecimento de casos de pessoas à espera de doadores para atender casos de urgência.

Infelizmente tal situação de escassez nos bancos de sangue somente ocorre em função da falta de doadores
regulares.

Dados do Ministério da Saúde indicam que apenas 1,8% dos brasileiros são doadores regulares de sangue
— em países desenvolvidos esse índice chega a 5%.

As razões para a baixa adesão são diversas, variando da falta de informação acerca da importância das
bolsas de sangue no dia a dia de um hospital, à falta de tempo para se deslocar até um ponto de coleta, o
horário de funcionamento dos postos de coleta, trabalho e etc...

Por isso, incentivar novas doações e, mais ainda, incentivar a regularidade destas doações, é uma ação
necessária na situação em que vivemos. É preciso adotar medidas para promover uma mudança de
comportamento da população em relação a doação de sangue.

A Organização Mundial de Saúde - OMS recomenda uma média de cinco doadores para cada grupo de cem
pessoas. Mas, segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, os índices de doação são baixos: de cada cem
pessoas, apenas duas doam sangue.

Neste contexto, este projeto de lei objetiva salvar vidas e ajudar a colocar o Brasil no índice correto de
doadores e assim superar a carência deste insumo fundamental.

Para tanto, institui um incentivo para a doação de sangue por intermédio do Programa “Doação Solidária de
Sangue” com o objetivo de estimular, junto aos servidores públicos estaduais, a consciência da necessidade
de doar sangue, não uma única vez, mas sim, regularmente (pelo menos, 3 vezes ao ano).

O art. 124, I do Estatuto do Servidor – Lei Complementar n.º 04/90, prevê que os servidores que doarem
sangue poderão deixar de comparecer ao serviço sem prejuízos, porém, tal autorização, além de não
estimular a doação não define à quantidade de vezes que isso pode ocorrer.

Art. 124 Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço:

I - por 01 (um) dia para doação de sangue;

Em função dessa omissão da Lei resta a Administração Pública utilizar como referência o disposto no art.
473, IV da Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, que autoriza o abono de apenas uma falta por ano em
caso de doação de sangue.

Art. 473 - O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário:

IV - por um dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de doação voluntária de
sangue devidamente comprovada;

Porém, acreditarmos que esta orientação não incentiva a doação de sangue, uma vez que os servidores que
doarem uma vez ao ano receberão o mesmo benefício daqueles que doarem mais vezes.

O programa ora proposto consiste incentivar a doação regular de sangue, estabelecendo que a cada 03 (três)
doações consecutivas, devidamente comprovadas, o servidor fará jus a 02 (dois) dias de folga.

Acreditamos que instituir uma lei que incentive a doação entre os servidores públicos, contribuirá para que a
importância do ato de doar sangue seja incorporada como um valor social e um compromisso com a
coletividade.



A intenção almejada com este projeto é incutir na cabeça dos cidadãos, no caso os servidores públicos, a
relevância do caso em tela, confiando que estaremos mais próximos do dia em que a intervenção do Poder
Público não será mais necessária.

Pois bem. Por todo exposto acima, é que apresentamos o presente PROJETO DE LEI, na expectativa de ser
aprovado por unanimidade dos membros dessa Egrégia Casa Legislativa.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 24 de Maio de 2016

 

José Domingos Fraga
Deputado Estadual


