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Dispõe sobre a concessão de incentivo à
doação fidelizada de sangue neste Município,
através da criação do Certificado de Doador
Fidelizado.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído o certificado de doador fidelizado de sangue em Cabo Frio.
I - terão direito ao Certificado de Doador Fidelizado (CDF) no Município, os
funcionários e clientes das empresas que possuírem o Selo Empresa Solidária com a Vida,
doadores que realizarem 3 (três) doações no período de 12 (doze) meses e que estejam
devidamente cadastradas ao HEMOLAGOS;
II- o doador poderá solicitar a emissão do certificado no HEMOLAGOS e terá validade
de 12 (doze) meses;
III – a renovação do CDF se dará a cada 12 (doze) meses e estará condicionada a 2
(duas) doações nesse período.
Art. 2º Além dos benefícios já garantidos aos doadores, pelas demais legislações
pertinentes às empresas que incentivam a doação por meio de seus funcionários poderá se
inscrever no Programa Nacional Selo Empresa Solidária com a Vida, instituído pela Lei Federal
nº 13.289, de 20 de maio de 2016.
Parágrafo único. Da mesma forma que os promotores de eventos culturais poderão
conceder desconto ao Doador Fidelizados, com base na Lei Rouanet.
Art. 3º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, no prazo
máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua publicação.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Cabo Frio, 19 de fevereiro de 2021.

JOSÉ BONIFÁCIO FERREIRA NOVELLINO
Prefeito
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