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Art. 1º Fica acrescentado o §1º ao artigo 5º do Projeto de Lei nº 1215/2019 que passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 5º

(...)

§1º Toda a arrecadação do que tratam os artigos 1º, 2º e 3º desta Lei, deve obrigatoriamente permanecer no
Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/MT.”

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

JUSTIFICATIVA

Esta emenda tem fundamento no Princípio Constitucional da Publicidade/Transparência e da Eficiência dos
Atos da Administração Pública, insculpidos no caput do art. 37 da Constituição Federal de 1988.

Na mensagem do Governo está prevista a criação de 36 novas taxas e produz alteração em mais de 100.
Por exemplo:

Taxa para renovação de credenciamento de médico/psicólogo, que é de R$ 254,63, para R$ 582,61.●

O credenciamento de empresas de guinchos de R$ 713,48 para R$ 937,16.●

Renovação de credenciamento de Centro de Formação de Condutores (CFC), de R$ 167,65 para R$●

906,82.

A majoração que o Governo quer implementar num momento de crise econômica, de desemprego, aumenta
mais de 30 taxas em 31%. E quer corrigir a inflação de 2014 até agora, com uma majoração que vai de 30%
a 597%. O que é um absurdo.

O problema do DETRAN/MT, há décadas, está no fato de que sua arrecadação não fica com o órgão. Vai
para a Fonte 100 e é diluida em mais de uma centena de pagamentos.

Diante de filas demoradas nos postos de atendimento do DETRAN/MT, ruas com faixas de sinalização
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defasadas e longos trechos com poucas placas de orientação, sobram questionamentos quanto à boa
aplicação destes recursos. 

O montante obtido com taxas e serviços deve ser aplicado no próprio DETRAN/MT, com pagamento de
pessoal, equipamentos e aperfeiçoamentos. Esta arrecadação deverá ser destinada para a construção e
reforma de CIRETRANs em todo o Estado, bem como no plano de cargos e salários dos servidores do órgao
e na parceria com os municípios.

Pela razão exposta e tendo em vista o cumprimento das atribuições e da busca de melhorar o desempenho
dos Trabalhos Legislativos deste Parlamentar e desta Casa de Leis, apresento esta emenda para análise e
apreciação dos nobres Pares, para que Vossas Excelências ao final o aprovem perante o Plenário desta
Casa de Leis.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 17 de Dezembro de 2019

 

Wilson Santos
Deputado Estadual
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