
 
 

 

Transcrição das Razões do VETO TOTAL Nº 16/15, ao Projeto de Lei nº 305/14. 

 

 

MENSAGEM Nº 11, DE 22 DE JANEIRO DE 2015. 

 

Senhor Presidente da Assembleia Legislativa, 

 

 

No exercício das competências contidas nos artigos 42, § 1º, e 66, inciso IV, da 

Constituição do Estado, comunico a Vossa Excelência as RAZÕES DE VETO TOTAL aposto ao 

Projeto de Lei nº 305/2014, que “acrescenta dispositivos à Lei nº 7.138, de 13 de julho de 1999, a 

qual dispõe sobre a Defesa Sanitária Animal no Estado de Mato Grosso e dá outras 

providências”, aprovado pelo Plenário desse Poder Legislativo, na Sessão Ordinária do dia 23 de 

dezembro de 2014. 

 

A proposição estabelece a incidência da Taxa de Defesa Sanitária Animal para o 

abate e engorda de suínos, atualmente existente juridicamente apenas para bovinos e bubalinos, em 

6% (seis por cento) da UPF/MT (Unidade Padrão de Valores de Mato Grosso) por cabeça. O 

projeto prevê, ainda, a isenção da referida taxa para o contribuinte que, espontaneamente, contribua 

para o Instituto de Sanidade e Desenvolvimento da Suinocultura Mato-Grossense (ISDS), nos 

valores por eles fixados, mediante recolhimento das contribuições diretamente aos cofres deste e 

comprovação dos correspondentes pagamentos ao INDEA/MT, autorizando o INDEA/MT a firmar 

convênio com o ISDS para operacionalizar o recolhimento e fiscalização das contribuições. 

 

Em que pese os elevados propósitos do Projeto de Lei, consistentes em resgatar 

contribuições para aprimorar a defesa sanitária na suinocultura, prevenindo e combatendo doenças 

que dificultam o desenvolvimento do setor, acaba por avançar sobre matéria atinente as atribuições 

do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Estado de Mato Grosso (INDEA/MT) e, por isso, 

não está em consonância com o art. 39, parágrafo único, II, “d”, da Constituição do Estado, que 

estabelece a iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo para iniciar o processo legislativo em 

tal matéria. Lembrando que essa interpretação é extensiva para as proposições de caráter meramente 

autorizativos, como é o caso do presente. 

 

Além disso, a proposição veio desacompanhada de informações sobre o que seria o 

Instituto de Sanidade e Desenvolvimento da Suinocultura Mato-Grossense (ISDS), pessoa jurídica 

de direito público ou privado, não havendo como identificar o futuro das contribuições recolhidas. 

 

Por estas razões, Senhor Presidente, veto integralmente por inconstitucionalidade o 

Projeto de Lei nº 305/2014, submetendo-o à apreciação dos membros dessa Casa de Leis. 

 

Palácio Paiaguás, em Cuiabá,  22  de   janeiro   de 2015. 

 

 

PEDRO TAQUES 

Governador do Estado 


