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Estabelece  prioridade  de  atendimento  a
membros  da  Polícia  Civil,  Polícia  Militar,
Polícia Penal, do Corpo de Bombeiros, fardados
e em serviço, em filas para uso do caixa, em
estabelecimentos comerciais e da rede bancária,
lotérica  e  assemelhados  no  Estado  de  Mato
Grosso 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 garantida a prioridade de atendimento a membros da Polícia Civil e Polícia Penal em serviço,
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, fardados e em serviço, em filas para uso do caixa, em
estabelecimentos comerciais e da rede bancária, lotérica e assemelhados no Estado de Mato Grosso.

Art. 2º O estabelecimento comercial ou da rede bancária, lotérica ou assemelhados deverá expor para seus
clientes e usuários, mediante uso de cartaz ou outro instrumento visível, o direito do beneficiário da presente
Lei.

Art. 3º O estabelecimento comercial ou da rede bancária, lotérica e assemelhado que descumprir o disposto
na presente lei ficará sujeito às seguintes penalidades:

I - multa de 05 (cinco) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso-UPFs/MT para o primeiro
descumprimento registrado;

II - multa de 10 (dez) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso- UPFs/MT para cada reincidência.

Parágrafo único Os recursos originários da aplicação das multas tipificadas no caput do presente artigo
serão destinados aos programas de capacitação dos profissionais de segurança de pública.

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a presente lei em 90 (noventa) dias.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

1



Projeto de lei - qiu7ec68

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

JUSTIFICATIVA

Os membros das Polícias Civil, Militar, Penal e do Corpo de Bombeiros muitas vezes estão fardados e
armados e precisam enfrentar filas em correspondentes bancários, comércio e assemelhados para cumprir
com suas obrigações de cidadãos e cidadã. Isso chama atenção e causa certa insegurança dos que se
encontram nesses estabelecimentos, pois temem por eventual troca de tiros em caso de assalto.

Ao priorizar o atendimento aos policiais e bombeiros nos termos proposto por esta lei, estaremos
contribuindo para a segurança tanto da população quanto desses valorosos profissionais, que retornarão
mais rápido as suas atividades no combate a criminalidade e na preservação da ordem pública.

Diante disso, é que proponho o presente projeto de lei e conto com apoio dos Nobres Pares pela sua
aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 04 de Maio de 2021

 

João Batista
Deputado Estadual
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