
Projeto de lei - 0rcdq9mq

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: 0rcdq9mq
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
14/05/2019
Projeto de lei nº 512/2019
Protocolo nº 3285/2019
Processo nº 924/2019
 

Autor: Dep. Elizeu Nascimento

Fica instituído o “Programa CNH Para Todos”
no  Estado  de  Mato  Grosso  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 instituído no Estado de Mato Grosso, o “Programa CNH Para Todos”, com a finalidade de
possibilitar o acesso gratuito aos serviços de concessão de CNH (Carteira Nacional de Habilitação) para
conduzir veículos automotores às pessoas reconhecidamente de baixa renda, cuja mesma não ultrapasse 2
(dois) salários mínimos.

Parágrafo Único: Os recursos oriundos da arrecadação originária dos autos de infração de trânsito cometidos
no âmbito estadual e dê competência fiscalizatória do Estado de Mato Grosso, serão destinados ao custeio
integral do “Programa CNH Para Todos”.

Art. 2º A comprovação da baixa renda será feita através de atestado assinado por profissional competente e
emitido pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania - SETASC/MT, após cadastro que
comprove a baixa condição financeira do beneficiário.

Art. 3º A concessão do benefício previsto nesta Lei não exime o beneficiário da realização de todos os
exames necessários e indispensáveis para a habilitação na categoria pretendida, que serão realizados por
entidades públicas ou entidades credenciadas na forma do artigo 148 da Lei Federal 9.503, de
1997, que Institui o Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 4º. O benefício instituído por esta Lei não se aplica as taxas de renovação, troca de categoria, troca de
CNH definitiva, mudanças de categorias e reteste da CNH, às pessoas que:

I - Tenham cometido crimes na condução de veículo automotor;

II - Necessitem reiniciar o processo de habilitação;

III - Tiveram a CNH ou a Permissão para Dirigir cassadas;
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IV - Tiveram suspenso o direito de dirigir.

Art. 5º O regulamento estabelecerá os demais critérios necessários para a concessão do benefício, bem
como designará os agentes públicos competentes para aplicar o previsto nesta Lei.

Art. 6º. O Poder Público fará publicar na rede mundial de computadores o número de benefícios concedidos
e a identificação dos beneficiários.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, na forma em que dispõe a Emenda Constitucional
nº 19, de 20 de dezembro de 2001.

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A presente matéria legislativa tem como objetivo contribuir para que pessoas comprovadamente de baixa
renda, tenham acesso ao benefício do Programa “CNH – Para Todos”, que institui a liberação da CNH, sem
os pagamentos das taxas.

Essa medida fortalece as iniciativas das políticas públicas de lutar contra o desemprego, pois permite que
mais pessoas se qualifiquem para lutar por uma vaga no mercado de trabalho, bem como, resulta na
inclusão social do beneficiário após estar habilitado.

Outro ganho importante está na capacitação das pessoas para dirigir, evitando assim que acidentes de
trânsitos venham ocorrer, além de evitar uma série de infrações rotineiras, pois com acesso ao benefício, as
pessoas terão conhecimento da legislação de trânsito e sabedoria para conduzir um veículo automotor.

Trata, pois, de uma ação de relevante interesse social, com uma amplitude significativa junto à população
mais carente, que na sua maioria está alijada, desse importante benefício, devido aos altos custos das taxas
hoje cobradas pelo poder público.

Dessa forma, entendendo ser a propositura revestida de interesse público, conclamos os Pares à sua
aprovação.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 08 de Maio de 2019

 

Elizeu Nascimento
Deputado Estadual
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