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PROJETO DE LEI Nº ____ / 2019. 

 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de os 

fornecedores responsáveis pela prestação 

do serviço de estacionamento e guarda de 

veículos, a título oneroso, de conceder 

desconto no importe de 20% (vinte por 

cento) aos consumidores que, 

comprovadamente, sejam doadores de 

sangue. 

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Ficam os fornecedores responsáveis pela prestação do serviço de 

estacionamento e guarda de veículos, no âmbito do Estado do Espírito Santo, a 

título oneroso, de conceder desconto no importe de 20% (vinte por cento) aos 

consumidores que, comprovadamente, sejam doadores de sangue. 

 

§ 1º A comprovação da doação de sangue deverá ser feita por registro em carteira 

de doador ou documento que a substitua, fornecido por hospital, clínica, laboratório 

ou entidade autorizada, com comprovação de doação nos últimos 120 (cento e vinte) 

dias. 

 

Art. 2º A inobservância do disposto no art. 1º constituirá prática infrativa à Lei nº 

8.078, de 11 de setembro de 1990, e sujeitará o fornecedor às seguintes 

penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de 

forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo 

das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas: 

 

I - multa, no valor de 500 (quinhentos) Valores de Referência do Tesouro Estadual – 

VRTEs; 
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II - suspensão temporária de atividade; 

 

III - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade; 

 

IV - interdição total ou parcial do estabelecimento. 

 

Parágrafo único. As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelo 

Instituto Estadual de Defesa do Consumidor – PROCON/ES ou pelo PROCON do 

Município em que o fornecedor for estabelecido, na forma da legislação vigente. 

 

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

 

 

Sala das Sessões, 14 de junho de 2019. 

 

 

 

GANDINI 

Deputado Estadual 
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JUSTIFICATIVA: 

 

A doação de sangue é o maior ato de solidariedade do ser humano, com apenas um 

doador, pode-se salvar até quatro vidas. 

 

Diante da atual situação escassa nos bancos de sangue do estado do Espirito 

Santo, com a intenção de motivar a população estadual, a presente proposição 

objetiva estabelecer que os fornecedores responsáveis pela prestação do serviço de 

estacionamento e guarda de veículos, a título oneroso, sejam obrigados a conceder 

desconto no importe de 20% (vinte por cento) aos consumidores que, 

comprovadamente, sejam doadores de sangue. 

 

Todos os anos são efetuadas inúmeras campanhas para incentivar a doação de 

sangue. No entanto, dados do Ministério da Saúde de 2016 mostram que os 

doadores são apenas 1,6% da população brasileira.  

 

O número está abaixo do parâmetro da Organização Mundial da Saúde, que estipula 

que ao menos 4% da população do país deve ser doadora. A escassez é, então, um 

grande problema para os bancos de sangue do país, visto que a doação é essencial 

para a saúde pública. 

 

Sendo assim, imperiosa é a necessidade de se criar mecanismos adequados e 

eficientes para incentivar os cidadãos a se tornarem doadores. 

 

Por todo o exposto, submetemos à apreciação desta Casa o presente Projeto de Lei, 

contando, desde já, com indispensável apoio dos nobres pares. 
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