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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL/MA;

CNPJ n.º

LEI Nº 1391/2019 DE 17 DE JUNHO DE 2019

Institui o atendimento preferencial aos doadores de sangue nos estabelecimentos comerciais, bancários, prestação de
serviços e serviços similares no município de Bacabal/Ma, e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE
BACABAL, no uso de suas atribuições legais faz saber que a Câmara Municipal de Bacabal aprovou e eu sanciono a
seguinte  Lei:  Art.  1º.  Fica  instituído  o  atendimento  preferencial  aos  doadores  de  sangue  nos  estabelecimentos
comerciais,  bancários,  prestação de serviços  e  serviços  similares  na cidade de Bacabal/MA.  Parágrafo  Único.  O
atendimento preferencial consiste na prestação de serviços em filas específicas ou em filas comuns com atendimento
especial e prioritário. Art. 2º. Os estabelecimentos descritos no art. 1º deverão afixar cartazes ou placas em local
visível, informando do direito concedido por esta Lei, incluindo o número e a data de sua publicação. Art. 3º. Considera-
se doador de sangue, para fins previstos nesta Lei, quem fizer pelo menos uma doação de sangue de 06 (seis) em 06
(seis) meses ou 03 (três) doações por ano, o que será comprovado por emissão de carteira ou qualquer credencial,
emitida pelo banco de sangue coletor que preencha estas condições, cuja denominação é Doador Especial. Art.4º. Os
beneficiários desta Lei deverão apresentar a carteira de que trata o Art. 4º, juntamente com a cédula de identidade ou
carteira profissional. Art. 5º. A Prefeitura Municipal de Bacabal-MA realizará campanha anual de estímulo à doação de
sangue. Art. 6º. Aos infratores da presente Lei será aplicada a penalidade de multa no valor de 01 (um) salário
mínimo. Parágrafo Único. No caso de reincidência, o valor será devido em dobro. Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação. Bacabal, 03 de outubro de 2019. EDVAN BRANDÃO DE FARIAS Prefeito Municipal de Bacabal 
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