Estado do Rio Grande do Sul
MUNICíPIO DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO
PREFEITURA MUNICIPAL

LEI MUNICIPAL

NO

1448120í7, DE 27 DÉ JUNHO DÉ,2017.

AUTORTZA A ISENÇÃO DE TAXA DE
TNSCRTÇÃO EM CONCURSO PUBLTCO
PARA DOADORES DE MEDULA OSSEA E
DE SANGUE.

ÉLlo GILBERTO LUZ DE FREITAS, Prefeito Municipal de SANTO ANTÔNIO DO
PLANALTO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,
FAÇO SABER que

o

Poder Legislativo aprovou

e eu sanciono e

promulgo

a

seguinte Lei:

AÉigo 10 - Ficam isentas do pagamento de taxas de inscrição em concursos
públicos promovidos pela administração direta e indireta do Município de Santo Antônio do
Planalto para as pessoas doadoras de medula cadastrada no Registro Brasileiro de
Doadores de Medula Ossea (REDOME) e pessoas doadoras de sangue devidamente
comprovadas.
AÉigo 20 - Para obter o referido benefício, no momento da inscrição, deverá o
doador de medula comprovar a condição através de cadastro no Registro Brasileiro de

-

Doadores de Medula Óssea REDOME e/ou comprovante de doador regular de sangue
atestadas por orgão oficial ou entidade credenciada, considerando-se doadores regulares
de sangue aqueles que realizem, no mínimo, O2(duas) doaçÕes nos últimos 18 meses.

Parágrafo Único. O doador de medula óssea e o doador de sangue ficam isentos
de taxas de inscrição para concursos públicos, limitadas as isenções a 10 (dez) por
certame.

As isençÕes previstas no caput do art. 10 serão compensadas com o
aumento proporcional das taxas de inscrições nas demais inscriçÕes de cada concurso

Artigo

30 -

público.

Artigo

40

- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO PLANALTO,2T DE
JUNHO DE 2017.

tq

LUZ DE FREITAS
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se no
P?irtrLMuniciPat

,.nffihrrr*n
cht {d}

Bansemann

Gabinete
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