
 
 

LEI Nº 3.162 DE 29 ABRIL DE 2019 

 

Ementa: Dispõe sobre o registro do grupo 

sanguíneo e fator RH nas carteiras de 

estudantes de todos os alunos da rede pública 

do município de Petrolina e dá outras 

providências. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, faz saber 

que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

  
Art. 1º - O Grupo Sanguíneo e fator RH de todos os alunos da Rede Pública do Município 
de Petrolina serão registrados nas Carteiras de Estudantes ou Cadernetas Escolares pelas 
Escolas do Município de Petrolina. 

  
Art. 2º - As informações de que trata o Art. 1º desta Lei deverão ser comprovadas através 
de exame e/ou documentos médicos pelos pais ou responsáveis dos alunos menores de 
18 (dezoito) anos, quando da realização da matrícula e/ou confecção da Carteira de 
Estudante. 

  
§ 1º - Os alunos que contarem com 18 (dezoito) anos completos na data da matrícula 
comprovarão pessoalmente com documentos médicos, as informações de que trata o Art. 
1º desta Lei. 

  
§ 2º - A não apresentação exames e/ou documentos médicos na data da matrícula não 
impedirão a realização da matrícula do aluno, cabendo à Unidade de Ensino, 
periodicamente, solicitar as informação pendentes aos pais ou responsáveis. 
 
§ 3° - A não apresentação das informações de que trata o Art. 1° não impedirão a 
confecção da Carteira de Estudante. 

  
Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que couber, no prazo de 90 
(noventa) dias, a contar da data da publicação. 

  
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 
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Gabinete do Prefeito, em 29 de abril de 2019. 

 

 

MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 



 
 

ATO DE SANÇÃO Nº 1284/2019 

 

 

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, desincumbindo-se de suas 

atribuições legais e com arrimo no art. 60, inciso V, da Lei Orgânica do Município, e 

considerando o atendimento do regular procedimento legislativo à espécie aplicado. 

 

 

 

- RESOLVE: SANCIONAR e PROMULGAR a lei que “Dispõe sobre o registro do grupo 

sangueneo e fator RH nas carteiras de estudantes de todos os alunos da rede pública 

do município de Petrolina e dá outras providências”. Tombada sob nº 3.162, de 29 de 

abril de 2019, publique-se, nos termos e na forma da lei. 

 

 

 

 
                                        

 

Gabinete do Prefeito, em 29 de abril de 2019. 

 

 

 

 

MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO 

Prefeito Municipal 


