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Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho  

Autor: Comissão de Agropecuária, Desenvolvimento Florestal e Agrário e de Regularização Fundiária

Modifica a redação do inciso VI do artigo 3º da
Lei  n.º  10.669,  de  16.01.2018,  que  altera  e
revoga  dispositivos  da  Lei  n.º  8.464,  de
04.04.2006, altera dispositivo da Lei n.º 9.619,
de 04.10.2011, e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.42 da
Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

 

       Art. 1º Fica modificado o  artigo 3º da Lei nº 10.669 de 16.01.2018, que alterou a escrita do artigo 15-A
da Lei n° 8.464, de 04.04.2006, acrescido pela Lei n.º 9.619 de 04.10.2011, que passa a ter a seguinte
redação:

     Art. 3º  - (...)

      “Art. 15-A. A emissão de Guia de Trânsito Animal para amparar o transporte de animais aquáticos vivos
e matéria-prima de animais aquáticos, provenientes de estabelecimento de aquicultura é de responsabilidade
do Órgão de Defesa Sanitária Animal do Estado.

       Parágrafo Único: A emissão de autorização de despesca no âmbito do Estado de Mato Grosso é
permitida pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data da publicação desta lei.".

 

     Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O presente substitutivo integral ao Proj. de Lei nº 15/2018 busca modificar a redação artigo 3º da Lei nº
10.669 de 16.01.2018, que alterou a escrita do artigo 15-A da Lei n° 8.464, de 04.04.2006, acrescido pela Lei
n.º 9.619 de 04.10.2011, que dispõe e disciplina sobre a piscicultura.

1



A modificação se faz necessária vez que a Lei nº 10.669, de 16.01.2018,
ao alterar a redação do art. 15-A da lei nº 9619, de 04 de outubro de
2011, atendendo ao disposto na instrução normativa Nº 21 alterada pela
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 33, de 08 de setembro de 2018,do
Ministério da Agricultura e Abastecimento – MAPA que determina a
regularização dos estabelecimentos produtores de pescado.

A legislação propôs com a alteração da lei 9.619 de 04 de outubro de
2011, busca  atender ao dispositivo do Ministério da Agricultura e
abastecimento – MAPA, no tocante a regularização dos
empreendimentos. Desta feita, é salutar ressaltar que o estado de Mato
Grosso passa por transformações que visão atender a segurança
alimentar e a sanidade animal.

Assim sendo, vale ressaltar que, o que o do Ministério da Agricultura e
abastecimento – MAPA dispõe de legislação a cerca da manipulação de
alimentos e suas exigências estão previstas no Serviço de Inspeção
Federal – SIF para comercialização em nível de exportação ou dentro do
território nacional, bem como, as exigências para comercialização dentro
do território estadual previstas no Serviço de Inspeção Estadual – SISE,
não obstante o SIM, para Serviço de Inspeção Municipal.

Atendo a toda essa celeuma e a esta discussão, o parlamento criou a lei
do Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar,
Artesanal e de Pequeno Porte - SUSAF, que prevê entre outros que os
municípios se consorciem para gerir a sanidade dos produtos artesanais
produzidos em suas regiões.

Desta forma, pleiteia amparar a comercialização do pescado modulando
os efeitos da lei, na medida em que os pequenos produtores têm neste
período a sua safra, promovendo a venda de seus produtos durante a
“semana santa”, o  ápice de vendas do pescado.

Esta alteração busca a emissão da autorização de despesca, como
medida adotada pelo estado de Mato Grosso, para controlar a
comercialização do pescado junto as feira e mercados populares, bem
como, as peixarias.

O intuito é de estabelecer o prazo de 180 dias para que os municípios
regularizem os serviços de inspeção municipal ou o SUSAF, conforme
atenda melhor suas condições.

Portanto, entende que desta forma esta se promovendo a justiça social,
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uma vez, que estes produtores receberam incentivo para produção de
pescado, com programas voltados a este fim, por meio de financiamento
de tanques ou hora maquina para sua construção,

Assim sendo, considerando o que, aqui esta sendo proposto, pedimos o
apoio aos nobres colegas para aprovação da presente propositura.

 

 

Sala de Reunião das Comissões em 06 de Março de 2018

 

Comissão de Agropecuária, Desenvolvimento Florestal e Agrário e de Regularização Fundiária
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