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PROJETO DE LEI COMPLEMENTARNº 65/2017 - VEREADORALES-
SANDRO MARACA — DISPOE SOBRE A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA
TAXA DE SEPULTAMENTODA PESSOA QUE TIVER DOADO, POR ATO
PRÓPRIO OU POR MEIO DE SEUS FAMILIARES OU RESPONSÁVEIS,

. SEUS ÓRGÃOS OU TECIDOS CORPORAIS PARA FINS DE TRANSPLANTE
MÉDICO, NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO E DÁ OUTRAS PROVI-
DÉNCIAS.

A propositura em apreciação nesta Comissão, de iniciativa do
Vereador Alessandro Maraca, Visa atingir O objeto proposto e tratado pela ementa dO
projeto.

Esta Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, Fiscaliza-
ção, Controle e Tributária, no âmbito de suas atribuições estabelecidas no artigo 73 "do
Regimento Interno (Resolução nº 174/15) analisou a matéria sob O aspecto orçamentá—
rio bem como em relação às responsabilidades que serão acarretadas ao Erário Munici-
pal.

Observamos que o cumprimento da presente medida trará bene-
fícios para a população local e aos pacientes na fila de transplantes em situação de risco
de morte e não acarretará ônus ao Erário Municipal uma vez que diminuirá as despesas
municipais com tratamentos de saúde em pacientes crônicos.

NOS aspectos supra referidos, o mérito do projeto em questão
foi acolhido pela Comissão, a qual, após a análise e discussão da propositura opina
FAVORAVELMENTEà sua APROVAÇAO pelo Egrégio Plenário.

Sala das Comissões, 30 de maio de 2018.
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JEAN CORAUCI
Presidente

ADAUTO MARMITA MARINHOSAMPAIO
Vice-gªr vidente
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PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR

&
.. %:DISPÓE SOBRE A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE

SEPULTAMENTO DA PESSOA QUE TIVER DOADO, POR ATO
PRÓPRIOOU POR MEIODE SEUS FAMILIARES OU RESSONSÁVEIS,

, SEUS ÓRGÃOS ou TECIDOS CORPORAIS PARE FINS DE
TRANSPLANTE MÉDICO, NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÍ'O PRETO E
DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. ª
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Apresentamos à consideração da Casa o sãuinte:
&; .

Art. 1º Os doadores de órgãos ou tecidos, cujo óbito venha a ocorrer no Municàzio deRibeirão Preto, ficam isentos do pagamentoda taxa de sepultamento, nos cerªte'riospúblicos localizados no município de Ribeirão Preto.
9!
Lt

êlº Pará jus à isenção de que trata o "caput” do artigo lº, a pessoa que tiverâoado,por ato próprio ou por meio de seus familiares ou responsáveis, seus órgãos ou. . . , . , ºtecrdos corporais para fins de transplante medico.

520 Serão concedidos todos os incentivos da presente lei, independentementede osórgãos terem sido efetivamente utilizados para OS fins de transplante-

MJ

Art. 2º Os Hospitais e Unidades Básicas de Saúde deverão afixar nas entradas ou nasáreas de atendimento ao público, em local de fácil visualização, material informativo(placa ou cartaz), contendo a seguinte inscrição: "ISENÇÃO DE TAXA DESEPULTAMENTO,NOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS" - E dispensadado
pagamento de taxa de sepultamento a pessoa que tiver doado, por ato próprio ou porseus familiares ou responsáveis, seus órgãos corporais ou tecidos para fins detransplante médico".

Art. Sº Os hospitais e as unidades básicas de saúde do município, deverãoprovidenciar a instalação das placas de que trata O artigo 2º, no prazo de 30 (trinta)dias contados da data da publicação desta Lei.

Art. 4º Ocorrendo a doação de órgãos ou tecido corporal, a unidade hospitalarcompetente emitirá atestado específico confirmando a doação para fins de
transplante.

EXPEDIENTE:
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Art. ãº As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 6O Esta Lei entra em Vigor na data de sua publicação.

. . - 4 ' xx
Art. 7º Revogam—seas d1sp051çoes em co ; ano. (X na
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Sala das Sessões, 5 's tambm 2d”

[USTIFICATIVA ANEXA.
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ÍUSTIFICATIVA

Motivados pela força do ”SETEMBRO VERDE”, que é

consideradoo mês oficial da conscientização da importânciada doação de órgãos,
apresentamos esta propositura com o objetivo de fomentar o entendimento e

adesão a importante ação.

Nesse sentido, cremos como salutar a adoção de medidas
para que a família do doador de órgãos ou tecidos seja isenta de taxas,
emolumentos e tarifas em razão da realização do sepultamento nos cemitérios

públicos municipais (independentemente da efetiva utilização dos órgãos para
transplantes).

Sabemos que atos como esse não aliviam a dor de familiares,
e tão pouco busca compensar o ato de amor e solidariedade prestado, mas sim
um gesto de reconhecimentoque se presta a tão bela atitude e ainda promover
Campanhas Sociais que buscam aumentar ogíãdige de doadores de órgãos para
transplantes.
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