
CORnÉüO{n)PROCÚPIO
PREE^EITURA

LEI N° 508/2020

DATA: 12/11/2020

SÚMULA: Isenta o doador de sangue do pagamento de taxas de

inscrição em concursos públicos e processos seletivos realizados

no âmbito do Município de Cornélio Procópio - Paraná

A CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO,
Estado do Paraná, APROVOU e eu, AMIN JOSÉ HANNOUCHE, Prefeito Municipal,
SANCIONO a seguinte:

FAZ SABER

SANCAO

SancioiVn nesta (l:ita a Lei n° 508/2020.

C. Proc(icio, 12 de novembro de 2020.

Y^í^rcfeito

LEI

Art. 1° Isenta o doador de sangue do pagamento de taxas de

inscrição em concursos públicos e processos seletivos realizados no âmbito do Município de Cornélio

Procópio - PR.

§1° - Para ter direito à isenção disposta no capid deste artigo, o doador deverá comprovar que realizou

duas doações dentro do período de doze meses anterior à data da publicação do edital do concurso.

§2« - A comprovação da condição de doador de sangue será efetuada através da apresentação de

documento expedido pela entidade coletora, devidamente atualizado, o qual deverá ser juntado no ato

de inscrição.

Av. Minas Gerais. 301, Cornélio Procópio - PR, 86300-000
Fone: (43) 3520-8000

CNPJ N° 76.331.941/0001-70

Site: http://www.cornelioprocoDio.pr.aov.br

Facebook; (gprefeituracornelioprocopio

■ímm



CORnELIO{n>PROCOPIO
PREFEITURA

Art. 2° - Considera-se, para enquadramento ao benefício previsto

por esta lei, somente a doação de sangue promovida a órgão oficial de saúde ou à entidade credenciada

pela União, pelo Estado ou pelo município.

Art. 3° - O benefício da isenção e as regras para sua obtenção

serão inseridos e discriminados nos editais convocatórios para concurso público ou processo seletivo.

Art. 4" - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PROMULGAÇÃO

Proniuí^ií nesta data a Lei n" 508/2020.

C. Pro «̂io, 12 de novembro de 2020.

^^^rcfcito

in Josê^a

ito Mu

Gabinete do Prefeito, 12 de novembro de 2020.

Claudío^^Xroninini Bernardo

Procurad'(^r Ge/al do Município

FERNANDO V. PEPPES

Vereador - MDB

RAPHAEL D. SAMPAIO

Vereador - DEM
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