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Institui a 1/2 (meia) entrada em eventos de cultura, 
esporte e lazer para doadores de sangue e medula 
óssea, do município de formosa. 
 

Autoria: Ver. Joelson Trovão. 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA aprova: 
 

                    Art. 1º Fica instituída a 1/2 (meia) entrada para doadores regulares de sangue e medula 
óssea, lhes garantindo o acesso a salas de cinema, cineclubes, teatros, espetáculos musicais, 
circenses, eventos educativos, esportivos, de lazer e de entretenimento, no âmbito do município 
de formosa, promovidos por quaisquer entidades e realizados em estabelecimentos públicos ou 
particulares, mediante pagamento da metade do preço do ingresso efetivamente cobrado do 
público em geral.  

                     Parágrafo único. A 1/2(Meia) entrada corresponde a 50% (cinquenta por cento) do 
valor do ingresso cobrado, sem restrição de data, horário e local de venda. 
                    Art.2º Para efeitos desta Lei são considerados doadores regulares de sangue e medula 
óssea aqueles que concomitantemente: 

                    I estiverem oficialmente cadastrados e registrados no hemocentro como possíveis 
doadores de medula óssea;                  

                   II - que comprovadamente realizarem três doações mínimas no período de doze meses 
antecedentes à data em que for pleiteado o incentivo desta lei; 

            
                    Art.3º Terão direito ao benefício os doares regulares comprovem esta condição, 
mediante a apresentação da Carteira de Identificação do Doador, no momento da aquisição do 
ingresso e na portaria do local de realização do evento, emitida pelo Hemocentro de formosa, com 
prazo de validade renovável a cada ano. 
Parágrafo único. Após o cadastro como doador de medula óssea e a terceira doação de sangue no 
período de até 12 meses o Hemocentro deverá emitir a Carteira de Identificação do Doador, onde 
conste seu nome completo, seu registro de RG, inscrição de CPF, foto, carimbo do órgão, validade 
e a assinatura do responsável técnico.              

                    Art.4º O benefício previsto nesta lei não será cumulativo com quaisquer outras 
promoções e convênios e não se aplica ao valor dos serviços adicionais eventualmente oferecidos 
em camarotes, áreas e cadeiras especiais. 
                    Art.5º Deverão ser afixadas nas áreas de ingresso dos locais públicos e privados 
designados no artigo 1º, informações com a frase “Doador de sangue e medula paga 1/2 (meia) 
entrada”, com o objetivo de dar publicidade ao benefício em favor dos doadores, nos termos e 
condições presentes nesta Lei. 
                   Art.6º O descumprimento das obrigações imposta por esta Lei acarretará em 
penalidades administrativas, tendo multa estipulada ao valor de 10 (dez) salários mínimos vigente 
ao tempo da infração, para os estabelecimentos que negar o benefício aos doadores de sangue e 
medula óssea que atenderem os requisitos estipulados nos artigos antecedentes. 
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                    Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 60 (sessenta) dias, 
a contar da data de sua publicação. 

Art. 8º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
Câmara Municipal de Formosa, 12 de fevereiro de 2020. 

 

┌ 

Vereador 
 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Tendo em vista, que o número de doadores anuais no Brasil chega a 3,5 milhões de 
bolsas por ano, em porcentual 1,9% da população atualmente são doadores. A 
Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que as doações necessárias devam 
chegar ao percentual de 3% para cobrir por completo toda demanda necessária. 
Diante desta realidade apresentada, diversos procedimentos deixam 
de ser feitos, o que se tornar um problema de saúde pública. Desta forma, na busca de 
contribuir e poder interferir no que se diz respeito ao estoque em nosso município, 
pretendemos incentivar com a presente propositura a doação- voluntária, buscando 
índices que possam suprir a demanda local e trazer maiores estoques, e, 
consequentemente, menos problemas que possam ocorrer com a falta deste insumo 
fundamental para os serviços de saúde. 
Ao lado da doação sanguínea, também estamos a estimular a doação de medula óssea, 
necessidade patente que estamos a vivenciar com o aumento substancial de 
formosente acometidos com leucemia. 
Este tema já teve constitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal 
quando do julgamento Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3512, decidindo a 
Corte a conformidade constitucional de legislação que conceda meia entrada como 
forma de incentivar as pessoas a doarem sangue. 
Por fim, insta salientar que  formosa está aumentando sua estrutura quanto aos 
serviços de saúde pública, elevando a sua capacidade de atendimento, assim é 
necessário que as doações acompanhem a crescente desta demanda, tendo em vista 
os atendimentos a cidadãos residentes em municípios circunvizinhos. 
 

Ante o exposto, peço aos pares a aprovação desta matéria. 
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