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INSTITUI  O  APLICATIVO  DE  CELULAR
GRATUITO  PARA  RECEBIMENTO  DE
D E N Ú N C I A  D E  C R I M E S  E  D E
IRREGULARIDADES, JUNTO AOS ÓRGÃOS DA
SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO
GROSSO.

        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 âmbito do Estado de Mato Grosso, o aplicativo de celular gratuito e de fácil
visualização, para recebimento de denúncias de crimes e de irregularidades, junto aos Órgãos da Segurança
Pública do Estado de Mato Grosso.

Parágrafo único: O denunciante cadastrado poderá acionar um botão em caso de situação de emergência,
gravar um áudio ou vídeo com duração de até 20 (vinte) segundos relatando o evento.

Art. 2º O Poder Executivo poderá firmar convênios, contratos e termos de cooperação com órgãos e
entidades afins para a implantação e o cumprimento desta lei.

Art. 3º O aplicativo será instalado em um smartphone com sistema Android/IOS, sendo esse
monitorado/acompanhado pela autoridade competente.

Art. 4º O Programa deverá garantir o anonimato do denunciante que utiliza o aplicativo, além de não emitir
nenhum tipo de registro de chamada.

Art. 5º Deverá ser assegurado o acesso aos usuários com deficiência na interação com o aplicativo.

Art. 6º O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei.

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA
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A segurança pública é um dever do Estado e um direito de todos os cidadãos matogrossenses, para a
preservação da ordem pública.

O projeto pretende instituir o Aplicativo de Celular gratuito para recebimento de denúncias de crimes e
irregularidades no âmbito do Estado de Mato Grosso, o qual será fornecido através dos Órgãos de
Segurança Pública do Estado.

O serviço será gratuito e manterá aos denunciantes, o direito ao sigilo absoluto sobre seus nomes e
endereços. O aplicativo não gerará nenhum registro de chamada, evitando que seja notado por um criminoso.

A medida também reduzirá os números de trotes recebidos pelos órgãos da segurança pública, uma vez que
terá controle sobre os dados dos denunciantes podendo rastrear o telefone pelo qual foi realizada a
comunicação.

Deverá ser garantido o aplicativo também para acesso de pessoas com deficiência.

 Além disso, almejamos que com esse recurso tecnológico poderá ser assegurada maior agilidade no
atendimento das chamadas.

 A proposta visa conceder mais um canal de denúncia no âmbito do nosso Estado. Por essa razão,
submetemos esta proposição à análise e aprovação desta Casa Legislativa.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 12 de Fevereiro de 2020

 

Valdir Barranco
Deputado Estadual
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