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INDICA  AO  EXCELENTÍSSIMO  SENHOR
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO,
M A U R O  M E N D E S ,  C O M  C Ó P I A S  A O
EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE
ESTADO  CHEFE  DA  CASA  CIVIL,  MAURO
CARVALHO E AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
SECRETÁRIO  DE  ESTADO  DE  SEGURANÇA
PÚBLICA,  ALEXANDRE  BUSTAMANTE  DOS
SANTOS, A NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA
LEI Nº 10.914/2019.

Nos termos do artigo 160 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que seja encaminhado o presente expediente legislativo as autoridades supracitadas, por
meio da qual aponto e indico a necessidade de alteração da Lei nº 10.914/2019, que criou a gratificação de
atividade voluntária de fiscalização de trânsito, para incluir no rol descrito no art. 1º, os servidores da Polícia
Penal, do Sistema Penitenciário e do Socioeducativo, Corpo de Bombeiros e da Perícia Oficial de
Identificação Técnica – Politec.

JUSTIFICATIVA

A Lei nº 10. 914, de 1º de julho de 2019 instituiu jornada de trabalho e criou a gratificação de
atividade voluntária de fiscalização de trânsito, no âmbito do Departamento Estadual de Trânsito,
remunerada por verba destinada exclusivamente à atividade específica, de natureza compensatória, aos
servidores do Detran, da Polícia Militar e da Polícia Judiciária Civil que voluntariamente atuarem na
organização, coordenação e execução das ações especiais e integradas de fiscalização no trânsito a cargo
da Secretaria de Estado de Segurança Pública, desenvolvidas fora do horário normal  de expediente ou das
respectivas escalas de serviço regular, bem como nos feriados e finais de semana, na conveniência e
necessidade da Administração (art. 1º).

A vertente propositura propõe alterar a Lei nº 10.914/2019, fazendo-se incluir no rol descrito no art. 1º,
os servidores da Polícia Penal (Agentes Penitenciários), do Sistema Penitenciário e do Socioeducativo,
Corpo de Bombeiros e da Perícia Oficial de Identificação Técnica – Politec. Esses profissionais, tem atuado
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juntamente com o Detran, Polícia Militar e Judiciária Civil, nas chamadas Blitz.

Imperioso destacar que sem a união das forças de segurança, o Estado não conseguiria obter o
resultado esperado nas fiscalizações, que não se restringe apenas, no caso da operação da lei seca, a
realização do teste de alcoolemia, de modo que, os agentes também verificam Mandados de Prisão em
aberto, furto/roubo de veículos, de cargas, etc.

Ademais, no rol de deveres essenciais do Estado, a segurança pública está prevista no art. 144 da
CF/88, bem como o direito de responsabilidade de todos, a preservação da ordem pública, a incolumidade
das pessoas e do patrimônio, prevê também os órgãos públicos incumbidos de garantir tal direito, dentre os
quais as polícias: militar, civil e penal, verbis:

Art. 144 A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes
órgãos:

I - polícia federal;

II - polícia rodoviária federal;

III - polícia ferroviária federal;

IV - polícias civis;

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

VI - polícias penais federal, estaduais e distrital. 

Em respeito ao princípio da isonomia e como forma de valorizar os esforços desses agentes, nas
atividades de organização, coordenação e execução das ações especiais e integradas de fiscalização no
trânsito, apresentei nesta Casa de Leis o projeto de lei nº 1114/2019 (doc. anexo), com fito de alterar
dispositivo da Lei nº 10.914/2019, entretanto referida matéria por vício de iniciativa, recebeu parecer
contrário, razão pela qual a encaminho na forma de indicação, contando com apoio dos nobres Pares pela
sua aprovação e posterior atendimento pelo Poder Executivo.

 

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 31 de Março de 2022

 

João Batista
Deputado Estadual
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