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LEI N° 8.378, DE 08 DE AGOSTO DE 2018.

Institui a HSemanaMunicipal de Incentivo à
Doação de Órgãos e TecidosH•

Autoria: Vereadores João Pedro
Albuquerque de Azevedo e Fábio Zanetti.

O PREFEITO DO MUNiCíPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL.

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte
Lei:

Art. 1° Fica instituída a "Semana Municipal de Incentivo à Doação de Órgãos e
Tecidos", que será realizada, anualmente. na última semana do mês de setembro.

~ 1° A semana instituida por esta Lei integrará o calendário oficial do Município
e terá como data de referência o dia 27 de setembro, na qual se celebra o Dia Mundial da
Doação de Órgãos.

~ 2° Para os efeitos e objetivos desta Lei, não estão compreendidos entre os
tecidos o sangue. o esperma e o óvulo, em consonância com a Lei Federal nO9.434, de 4 de
fevereiro de 1997, que dispõe sobre a remoção de órgãos. tecidos e partes do corpo humano
para fins de transplante e tratamento.

Art. 2" A Semana Municipal de Incentivo à Doação de Órgãos e Tecidos tem
por objetivos a promoção de palestras, eventos, ações, campanhas educativas e celebração
de parcerias para o fim de:

I - conscientizar a população do Municipio sobre a importância da doação de
órgãos e tecidos;

11 - estimular as atividades de promoção e apoio à doação de órgãos e tecidos;
111 - sensibilizar a sociedade para que apoie as campanhas de doação de

órgãos e tecidos.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito. 08 de agosto de 2018.
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