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Referente ao Projeto de Lei n." 1123/2019 que "ACRESCENTA
DISPOSITIVOS A LEI N" I0.258 DE 19 DE JANEIRO DE 2015 E
DÁ oUTRAS PRoVIDENCIAS.-.

Autor: Deputado Delegado Claudinei

Relator (a): Deputado (a
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- Relâtóíio

Íbi recebida e registrada pela Secretaria de SeNiços Legislativos no
colocâda
em segunda pauta ro dia 0110612021, tendo seu devido
dia 16/10/2019, sendo
cumprimento rc dia 16/0612021, após foi encâmiúada para estâ Comissão no dta 21/0612021,
tendo a esta aportâda na mesma data, tudo confonne as folhas Í.'s 02, 17v e 18v.
A

presente iniciativa

Submete-se â esta Comissão o Projeto de
Delegado Claudinei. confonnc crncnla acirna.

Lci n.'

112312019,

de autoria do Deputado

De acordo com o projeto em referência, tal propositura visa alterar a Lei n.' 10 258/2015,
qrL;e "Dispõe sobre a cassação tla gficcicia da insclição no cadasto de contribuifiles do Imposío
tubrc Oper.!Ções Rela[tuas à Círculoção de Mercadorias e sohre Prcstações de Seniços de
l'ranspot le lntercsÍadual e lnlermunicípal e de Comunicação - ICMS "
O Àutor da proposiÇào assim expõe ctn suajustitjcativa:
"O presenle Projelo de Lei ten por finalidade conbdter, dircían\enle, o crine de
rccepídÇão por',,enlurd pralic.tdo pot sócios, ptoprielários e adminisrradores de
eslabelecinenlo,\ comeraictis, e, indirela lenle, os cting§ de Íuílo e rouho tle
cargas, e-\peridl|lenÍe, beu cotto os delibs.le aproqiação incléhita e oan<ts
co tru o parri ônio, por neio da dtudÇão do Eslado que írá púnir enlpresds que
co lercializan mercadorias de origem ilíciÍd ou sen orígent conprotatla.
Con o qÍaque aos esí«belecimentos comerciais recePíadores das mercadorias
roubatl.ts ou íartaÍlas e de origen desconhecída, os ctifies de Íurlo e rcubo íle
cargas tende» a ditl1i1uir, pois haverá naior dilculclude na venda ílos prcdttlor
oriündos desses ui tes.
Nesse senlido, o atuação do Esla.lo se re|estirci n.! redúção dc! critlifialiddde, ben
cotno, n.) ctprinora tento tlas nedidas de combate à ,-onee:aÇão .liscal'

André Anlônio Massi, n.'06, Sctor
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Comissão de Constituição, Justiça e Redação

possibílitando

naior efcácia na lscalizaçào e

Lonsequente autnenb de

arreccrddção aos coíres públicos.

Cou efeito, a perda de bens ent proldo Estado e as verbas arrecadadas poderão
ser ulilizLtdos no conbale direlo aos qimes reJerírlos pela proposÍa, pois
increnlentatão rccürsos a seteht despendidos com a segwanÇa pública, além de
possibilildt ao Eslado rcalizdr intleslí enlos efi áreas eienLiúi.,, t:Õhto por
exenplo, satide e ed caÇão.
Assi t, entendenos que o presenle Projeto de Lei complemenía ds dísposições dd
Lei 10.258 de 19 da j«neiro de 2015 perüiíindo que o Estado atue co t tilais rigot
contru estabelecimeilk)s co tercidis qüe opercm com nercadorias de orige t ilítií(1
ot sen origen conProYadd.
Dianle desses dtgumeníos, justtlcd os a dpro\)ação do proieto proposlo, que irá
beneliciar o nercddo e a populaÇão ent gerul.
Essct são as ruzõet que justifcam a elaboração do Presente Prdelo de Lei que oft1
subnete ns à elevada dprcciaÇão de Vossas Excelências."

Cumprida a primeirâ pautâ, o projeto foi encâminhado a Comissão de Fiscalização
Acompanhameflto da Execução Orçamentária, a qual exarou parecer de mérito favorável
aprovação, tendo sido aprovado em 1." votação pelo Plenário destâ Câsa de Leis no dia 26/05/2021

e

à

Após, os autos foram encaminhados a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação
para análise e parecer.

É o relatório.

II - Análise
CCJR, de acordo com o artigo 36 da
Constituição do Estado de Mato Grosso, e artigo 369, inciso I, alínea "a", do Regimento Intemo
desta Casâ de Leis, opinar quanto ao aspecto constitucional, legal e juridico sobre todas as
proposições oferçcidâs à deliberação da Casa.
Cabe à Comissão de Constituição, Justiça e Redação

-

O presente projeto de lei objetiva acrescertar dispositivos a Lei n." 10.258 de 19 de janeiro
de 2015, que "Dispõe sobre a cassaçiio da eficácia da inscríção no cadastro de conÍribuinles do
lmposlo sobte Operações Rel.ltiras à Circulação de Mercadoricts e sobre Prestações de Serúços
de Transporte lnteresladual e Intermunicip.tl c de Cot'nut1ic.lçiío - ICMS."

Sendo assim, imperioso se faz aprofuirdannos o estudo na atual redação e propostâ do
legislador para âlteração da referida Lei n" 10.258 de 19 de janeiro de 2015, que Dispõe sobre a
cassação da eficácia da inscrição ro cadastro de contdbuintes do ICMS.
Vcjamosr

Av. André Antônio Massi, n.' 06. Setor
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Comi).ao de (or\1ir.riçao. JLsti!d ê qedàçào

l9lcjt,t(ito tlc 2015
Att. l"Será cctssdda a efrcácia cla ínscrição t1o ,4tí. l" /üe.\.a]1lu o iü(iln l/ da utt. /" ld Lri
údastrc de contribuintes do h posÍo sobre 10.:5E lc l9 de jrnciru rle 2015 e"t ( \qtintt
Lci fi." 10.2511tlc

Oprações Relalirdt à Cit'culaÇão de Mercadorias

e

.\obre PresÍdções de Serviços de Trafisporle
htt,:ttttadual ( lút.t tunictprl , J( t-,'nunn,\';u - eltíregur, trm zcnít, possuir am lepótito,
ICMS, do
írnryorln, w!nlu ou axpusc, a refiílu fircÍc«lotitt
I
ddquiit, .littribuir, trunsportar, estocot, ne otige, ilí:itu ou tl o u q,,ot'tdo."
revender ou expor à venda quditquet hens de
conltunto, gôneros ali pntícios ou q disquer oúros A1. 2" A(,-(\.!ntu t) a]t. :'o a pttrigftlo\ ( Lci
produtos h1düstrializados .fruto cle roubo ou -furto,
inllependenle knte de icor ou não cardcteriz.tdtT a

II -

adtlu

ir, dislribuir, bansporlar,

estocat olt
petróleo,
gás
revender derivados de
noÍurdl e suas
f'qções tecuperá,reis, álcool etílico hidrutado
carbwanÍe e denuis combustíteis líqridos
LarburunÍes, e
desconfonnid«de cofi as
es pec ilicaÇões estabe lec idos pe lo Ú gão conpetan te,
upós Lunryrinento do eslabelecido no /1rí. 2" desta

llI - aílquiir, estocar, expor eh)u co,nercíalizat
produtos .fdlsifiudos, ptoduíos de descorninho ou

/ _'r\,À ,, l. t,)',,,'. I 'Ol5 ,",,.,.-;tt

t.

"Aú. 7" Toíli c tluttlquct nr,t:ttílotít tlu! se
(nqualrc fio üa. 1" tl6t« lci ,r utÍifu Flo

tnít) Lo,,tttiírl. lctÍi i,flclitttnatltt
Íryraenílitut Nh órgno .li!(diztklor, que htrt i
tttlo Ílc ttTaefisio c mnrcarú fupotikitio./icl ott,
t st(th.la.i,

.n!' .'tth'lltt lt'r,\\,írn'. tn^itlttt i,hi
i rcÍliÍÍtt tctltoç.io a loctl udequtlo.
§1" O ttttÍo Ílt! uprce síio sctú

lir,nftb po,

lilt!ütcs trúhlito\ ( to íefi

2

ttht

khit)

a

|ü, ,rtt!,|orixoíln dt n lrruÍlotitt.
§2" O tutu lc nfeensào tInbó,rt
instruíht con tuudo futogrilito.
lV - vcuder tebtdn., aL,»;li,tr t , igüro ,t5 criançaç §3" Se u ultt,titkkle liscdizaloru rcconhe&r
! ddoleticenles e l desrespeilo do que dispõe o Arl. Nle dll risto unhie ttl no (rtltíucn«nrcnlt)
rcrt1lk)riu q,eu liút,
8l clo Estcttuto da Criança e AdolcscenÍa - ECÁ. üo''irório út
pror, iílc fi citl1i

Afl.

A desconlôrniddde relbrido no ittciso 11 do
Átí. l" destd lei será apurudd por análise
laboratorial, e cot pror)ddd pot laudo elaborudo o1t
reconheciclo pela Agêncid Naciondl do Pelróleo,
realizada no eslabelecinenlo que adquirir,
dislribuir, íransporldr, estocar ou rerender os
produtos de qua lrala o itlciso II do Arl. 1",
2"

obedecido o

devido prccexso

legat.

A . 3"A falto de regulariJad,. dr in\ riçao ttl'
caÍlastro íle contrih inras do lklposto sobre

s

ul i,,clittu

le §ru iç ão, "

lcrcstentLt o Lrt. 8" r pdftigftlo! ( l-(i
10258 ir l9 dc vntiro tla )0Í5 co ) tl lcgllint(

Átt,3"

Áú. 8" O eskl)lleti tcnlo conrcrcful q e ./bt
t,tl,t,lt,hl,' t i.,tthl,' 4u htuü r/,tr ,4ri'r
tlclctiít§,to (rt. 1", in!isos I, II, II e l/ d(!tu lei,
íctti o tit.lxo lÍ, 05 (cin.o) ni(s úteis lún
qrcs?nttt loctnl?ntos cotlttrrcbakiriis qutúo t

tus nertutloritts.
le qreensato íle nuxulotii cttitt
Operações RelaÍi'ras à Circul.qão de Merc«doriai e ?rolrric.ltule tito llo\§a lrt deler ti,t tlít, ou
sohrc Pteslações de Sen,iços Lle Ttdn:porle hÍNe lo lrunlo!^o rlo pnuo previstrt no "Ltt?uí"
','tttuaiiaçào
ílrst? ltligo :'etrt qttukl o tltít,tiÍt\tttçÍio lo \ó(io,
lnrtrtsraduol e l t, n'tu i. tp'tl . d" t
prdtíca
de
lo ?tot ekirio oI ílo tulni,tisttttlor lo
ICMS indhilitd o estabelecinento à
oleruÇões relaliws à circulação de nercadorías e cúubrlccinenb conrctti.l, se i n?licttlít I teN le
de preslaçõe.\ de sertiços (le transPo e retli,rrc b tu t ltlt(Íkbtia.

re;1uItritu
§1" Nt

e

hilttircse

.l

Av. André Antôrio Mâggi, n.'06.
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..n

lt,,/ , 1,r,*,rr,ri.i

Parágrafo
Atí. 4'A

único. VDTADO

da eficácia da inscrição do
cddctslto cle co h'ibuinles do lnposto sobre
LassdÇão

Operuções Reloti|ds à Circulição de Mercddorids

e

l* J?
le*" tz-

§2" Ás nrrc«lorius a?rcenliíttts ct,rlt posíerior
ú.chttÍrçtio la r li,rlrtto ! t lttot do L!tt(ú)
l1oílctão íu n seguittc lcttífiaÇÍio:

II s!rcn rcwúitkrs ant hc elítio do EtttÍkh;
III \,t,tl tl l \,t ifi\titfii\tit\ likrttnt,i \ ttfi(
úet,i tus scgui,ttcli,etpisitq:i:

sobre Pre:tuÇões de SerriÇo.\ de Transporte
(
Itrtr,.,radnal e h "nt nripal c d? Collnira\àn - ít) íct reco hecitut uíilitkklc t,í )liL( cskuluttl;
ICMS, prcvisía na Arí. 1", inplicarui à pe.\sod dos h) exeftet tíit,itt«tc !t!,'1.Íi,ts Iuut h'ot;
cc iÍiLqno «)ttu entitkkh. hcneliLrnte
sócios do estabelecinento penalizado, sejdn eles c) tossuit
h Lei Fele l,1" 12.101 lc 27 de
ltos
tcrnot
pa:so« f:ico ou jutídica, eut conlu ou

orenú

de 2009;

rcs líItu§ .Íitrunce itus ?rot'eniení!! do
I - o iulpedínenío de exercerent o nesno fti|lo de §3" Os
t,isío no §2", ildso I lestu otigo,
ali|idade, meli to que en esÍabelecimenlo dislinlo leilio tn
led zi.hs o$ Lu:ilos tk ,ctrtuç.io, lruns?o e,
t:uttr,ht.,tli,t,t\ti,', ftntt. tt tht\, \t,\it'
ll- a proibiçào de entfttren con pedido de Jt7,irir,',
rculhkbs
ao\ cofra:i lo lesouro !§kkluttl, tlt t'ctttlo
inscrição de novd enpresd, no 1es 10 fi1no de
ser qli.tdo ttas seguittes ?rupo4õu:
l2o/r kl|z( ?ot t:cfik» poru stúde;
Ill- i posiçLio Íle nulta correspondetlte oo dobro tt)
h)
25"-. tvittt,,, itt, t, 1','r ú ttt,') t, t,t,,luút\,i,':
do valar dos produlos constltlt:tdos sercn produlo de
c) 6,5'% (scis ifitcitus e d u dó(i ns troÍ «nít» ?t|t
roübo, íurto, -ídlsifcodos, produros de ílescaninho
ou tonlr.tbandeado.

§ 1' As rcsttições

pt eralecerAo

ci t:o ltLi tos trot ccníD
ruis;
.ull
ltoielos
e) 20'/a (vinír Nr ce,Íí, ptxt tcgtrtfiçu túbliu;"
§/ \/ ,,rri, ú' tri, i,t. tr,pitttiri,' ,,n
d,,thtisltu.lor ílo etlnhelecitruttlt, Lonrcftiil
co,,t?tottt tt origcn e ( Nít htitkd? íot,,ttl tttt
nrcrcÍti0 n n?rccnliút, Íüá diteitu t:
I rcsliluiçio ÍlK nelc dotitts;
II i le izuçíio lrch, wht le nerc&lo das
neKtttbrits ttltcc tlilus, la (corlo «nt a
lelcririo t:o,tthnl( no restcditl ítuh tfu
tl)

prer)istus nos incisos

I e 1I

pelo prazo de 05 (cinco)

ctnos,

conrados da data de cdssação, lendo requisilos a
seren obserwrlos, obriSaloria lente, para o in de

itlsctiçiio no cdrlastro de Lonlribuiníes prerísto
na ki n --!)91, de 30 tle dezenbro de
1998. (Rehunerudo .le p. único taru § 1' pela
Lei I t).88)/19)

§ 2" Et

círso de reincidência de qualquer das
prttticos de.tcritas no afi. 1", será dohrado o peiodo
clctt restriçõe)- descito no § l" e lriplicado o valor

6,5'% (sei: i,tÍt'itos e

t!,1

Árt. 1" - -,lct cs(:c tít o tn1. 9" ( l,ei l0 258 dc lt) da
jd|citu tu 1015 u,i o scgti t.: r?Jação'
drtigo. (Acrescentuú,
?atu
AÍt. 9" O Polat Excctti,ro dirtlgut.i, ?o, ,ntrio lo
Diúrio Oíicirtl Ílo listalo, t rchtÇtio lo!
Átt.5'l/ETÁDO.
csÍ.thclednc,tlo§ contertittit tlua lh'ctzn n
penalizados
la eJicáci( ln iltscriçio,to turh§tto le
na
c6stçio
Art. 6"Os estLlhelaci lentos
Jorna
(leÍd lei perderão en ilvor do Estado a totali.ldde to » íti h ti n td esítu| utl.
clos cróditos lribulários, cujoíalo gerddor tenha por
objeto.t circulaÇão ou transpofie de nercddotias ds Átí, 5" - O tt. 7" lu Ltii 10,258 ne 19 ítu i.ttt(ito .lc
quais renharn sido consl.tídddt sere,n produto dc 2015 liu ruutrrcrtd| ?ítfut ítrt. 10.

da nluha descrií.! no inciso III

do cdpul desle
Lei l0-ll3 ) ll r)

fahifrcação, descaninho, rouho e Íurro,
Andró AnÍôDio M.ggi. n.'' 06, Sclor

^\..
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41

ó" - O tt/, 8'tlo Lei 10.2511 l!1 19 ttu imeiro tu
^rt,
2015 liLt hnuncrklo turu oÍt. I l.

camcterizado ou não a

Átt,7'As despesas decorrufiteti ílo aplicdção desxt
lei correrão à conla de ÍlotaÇões consignadds no
otç.t kntú vi$nt?. supkntntad« p n?, eiiàrio.

Arí. 8" Esta lei entra en vigor na data de süd
p hlicaçao e são.íornahnente rerogodos, por
consolidação e set ifiteftüpção de sud .forya
nor l«tiya, ds ta.\.t)": llÍ), de 27 de julho de
2045,

\lG-

de A7 de dezembrc de 2007, e LliZ de

01de dbril de 2008.

Analisando a propositura, observa-se que a mesma não possui reserva de iniciativa, tanto
quc a lci que se objetivâ âlteràr é de autoria do Dcputado Romoaldo Júnior, Parlamentar desta Casa
de Leis, poúanto, podem os irltegrantcs do Parlâmelto iniciar o processo legislativo, conforme
dispõe o artigo 61, da CoNtituição Federal:
Á inicidíi|a das leis coüplemenldres e oúiniirías cobe d qüalquer menhro
t)ü Cotitis,tão cla C,irndra dos Deputados, do Senaclo Federal ou do Congrcsso
Nacional, oo Presiclente da Repúblial ao Sttprenn Ttibunal Federal, atts
Tribun.tis Superbre:, ao Procuraclor-Geral da RePúblíca e aos cidadãos na.lôruw
e not casos previstos nesla Consíituição,

Árl.

61

Esse dispositivo é de reprodução cottpulsória pelos Estados-Membros da Federação, e,
aqui no Estado de Mato Grosso, a Constituição o reproduziu em seu artigo 39:

Arí. 39 Á iniciatiw das leis cotnpletúenltlres e otdinórias cabe a qualqtter menbro
ou Conissão da Asse tbleia Legislatira, ao Govemador do Eslatlo, ao Trih nal de
.lusliça, à Procuradorio Geral de JuíiÇa e aos cidadãos, na íoí a e nos c!1sos
previ.ttos nesla Con s! iluição.

Com relação à iniciativa vejamos os ensinamentos dâ Doutnna:

(

ihatl

ru o roQltto tte el«boração tlas lei\ ü.dinát'itl!
tt» k)io lo da "ini.it itl1" to "to ttua potu rct cotlceituultt «»no a cttpttctrk e
da tlcll a sro. t)rotc.t."t l c s^ ld n\ ). itt i u Li' l a.
Á Constiíuiçtio h'elerut e!;túateu um rul mtplo l«lut!tus q e \io lei:iti ttubs tt
asírcftr o lrousto tcgiskttivo otílitttitio, tt/ifial ( Prllrrugítlirít íoi oÍ bttí.ltt ít
qurlqket ne,rúro o Colltisstlo tfu Cdruru do!; De?ttíttdo!,lo Sc olo Fc.lctnl ou
íto Congruslo Naciond, uo Prc!ile tt! ílo Re?úblic«, tto Suprcno Tributtftl
Lelenl, «tt Ttibufiüs Suryriores, tu Ptocur«lorcerul tu Reryihli« t! aos
t ithhl,i,'\ t,ttt. ôL t't , ( L"88)
/1

4".

A.d-.ó

/it.\c itllt'od\Íót i.! t'

quc

À"tôri" M",rsi, n.'oe, Seror,q CPA CEP:78049-901 Cuiabá MT(LS)
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Esta cdpociddde t1e apresentar un projeto de lei, principiando o processo
legislaíiw, dew set cltlssifcada efi diíercfites tipologias, paq fielhor ser
conlpreendiÍla:
(...)

(í) inicidíivo pa ame lar: prusefile a nosst ConsliÍuiçiio Federul, é ext tírle rla
cohcessiio tns fiemhros e cotfiissões ílo Podet Legislilivo da prcnoguíit'e p«m
aprcsent çtio de projeíos íle lei. As:i t, a inicidliva pode se\ pot eÍenplo, de úk1
Deputatlo Fcderat, de u»t Sen«dor da República, das Mesa.\ Di,etoros, das
CoDtissões intemas, da Preti.lêncid dat Cdsas,'
(....)

ou pltitiha: é t que perlence simallnnemente a fiais
plo no alual íexlo conslilucional: d íniciati,a de lei sobre d
organização do Ministério Público dd União é da co peÍência concorrente eníre o
Pre:ídente da República e o Procurudor-Cerul da Repúhlica (aú. 61,' 1", "í1"
cL art. 128, - 5", anbos cla CF/88),

(iii) inicitíiva concorre le

le

urh legilihtido.

Dk

(...)

(t') inicialivo geral: é a regr« gerul no processo legislulivo. Oulotq«íh a cerío§
legitimo.los p«ri ipresettliçito de pnielo de lei §ohrc múétios vari«fus,
irrdeíe rilltdos, islo é, paru aprcse laçâo de proieíos que lragafi lircilo novo
sobrc ílire$as mdérids, con exceção tliquells que e§tão reservadas i algum|
tuloridatle ou órgíío. No nosso ulual diplonla constitucional, ot legilimddo§
possuiclores de inicitlti'a Serdl são os nemltros ott conissõet da Cânaxt dos

Deplltctd.'s, clo Senado Federal ou do Congresso NÍtciondl e, ainda, o Pre§idenle dd

República e os cidddão:.

Dere-se ter ole çíío «o seguinle: possuir iniciotiw gerul niío signÜct Pottsuir
contpelôhcit iftesí ío para iniciúiva íle leis sobre qudquu fiatéri.t, .luaquet
dssuttÍo. Em verdode, quefi tem iniciolivr gerul delém o prufiogtÚiva de
(presentor projeíos de lei sobrc diw$as rrraléi6, ressabadas o§ hilxileses le
ítticiotiw reserviíla.(...) (Manual cle clireilo consliíucional /Nathalia Masrcn - 8. ad.
rei,. dmpl edÍual. -Sdlvddot: JutPODII/M, 2020. PAgina 1031/1035). (gío nosso).
Neste scntido a mâté a apreseDtada não se ercontra no rol de competência privativa do
Covemador do Estado, previstas no parágral'o único do art. 39 da Constituição do Estado de Mâto
Grosso, podendo os membros do Parlamento iniciar o processo legislativo.

todâs as

Ademais a Câfia Estadual determina ainda que câbe à Assembleia Legislativa dispor sobre
matérias de competênciâ do Estado, conÍbnne dispõe seu afiigo 25:

Art. 25 Cd)a à Assenbleia Legislatira, con a sanção do Gorenadot do Estatlo,
não exigida esta paru o especiÍicddo no
compelência do Esíado, especi(lh enle:

att

26, dispor sobte todas as mutétids de

Importante destacannos aindâ que a proposição não acareta em criação de atribuições ou
alterações da estrutuÍa dos órgãos do Poder Executivo, sendo que a Secretaria de Estado de

^!.
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Segurança Pública, composta pelos seus órgãos desconcentrados
atribuiçôes.

já

está incumbidâ de tâis

Neste porto, imprescindível reproduzirmos dispositivos da Lei Complementar n" 612, dc
28 de janciro de 2019, que "Dispõe sobre q orgqnizqçdo adminísttativo do Potler Execulito
Estadual e dá ouÍras providênciai. ", â quâl dispôe sobrc as competências da SECRETÁRLA DE
ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA. in wrbis:
Art. 26 À Secretaria dc Eitado da Segürdnça Públic!1co ryeíe:
I - ilminíslÍat a lolílicd esldduol de seguruqa e prcsett,(tÇiio dt oÍdem pública,
beh, como is alividades de polícítt ostensivt, com dlenÇão às zonas cle.flonleira;
Il - (revogddo) (Rerogado pela LC ó76/2020)
I - ad inislrdr as aÇões cle prewnção e coübaíe a incêndios, cle butcd,
:alva lento e rcsgtte;
IV - adnfuisttü as alividailes de polícid odmirrisÍrutiva e le Jiscolizoçtio .le
oÍivifuules polencio|mente dt osas;
V - cotltroldL regisíror e Jísctlizü oÍab co, o comércio, o tÍott§lrorÍe e o uso de
anflds, tunições, explosiros, combuslíveis e i Ílímivei§;
VI - idnliniílr« política estodudl de inteligôrtciu de segumnçt priblica;
VII - dminislrar os ativithíles de polícfu iutliciiria, comPÍeendehlo h.kt
alit'id.ule invesÍigaliv« ttt apuruçiio de ih[rações Penãi§;
(...)

XIII - adnini\ltor a polííica estacluLtlsobrc dtogas (Aüescenúdo Pela LC 635/19)
§ l" O a\tclho de segurtnça pública do PoÍler Erecuíivo EsÍadual de|etá atudr
deíor 1a integrada entre si, com órgãas esÍacluais eÍederôis e co l ouhos Poderes
e intitihtições Íederudas, alét dds enlidades clo lerceiro setor e dds organizações
priradas, pot neio de acordos, conrênios e parcerias, para realização das dções
do inleresse da segtrattça pública e do conbale do crinrc organizaclo.
§ 2" A Secrataria dereú nanter u 1banco de dd.los único con iníonlações dc
segurançd pública, realízat análises cri indis alén de protluzir ettudos sobre
violência, Üini alidade e ,ritinizctção.
§ 3' A Secreldrid dewfii adminisÍrut os rechr:ios ditetamente arrccadatlos
oritndos das tams de presl.tção de.\eniços cle segarança pública

§ 4'A Secrclorfu le Esíado de Segurunçi Público é composit pek,s seguí les
ti t gi os de s co n cen tt adí,s :
I lolicto \úl or
11 - Polícia Judiciária Civil:
III'Corpo d? Bo beiro§ Militar;
LV' Peicia Ofcial e |dentiliLação Téc iLa.

Assim, não vislumbramos questões constitucionais e legais que sejam óbice para
aplovação do presente projeto de lei.
É n pr.ecer.

e'.
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III -

Voto do (a) Relator (a)

M

de Lei n'1123/2019' dc
Pelas razões expostas, voto favorável à aprovação do Projeto
curor ia do Depulado Delegado Claudinei
sala das Comissões. ero

tV

-

?é,

Ficha dc Votâção

t',-,ri"t,, dc L"i tt." I I23,'2019 PaÍccer
Reunião cia Comissão cnt

Pr..i,l""tr.,

D"Drtrd.

Z?-//

Fã=ru,

ã#-*po.t"i-,*t.

ll'ry?i2q2

/5ú/\./ S )

Rclator (a): D

Voto Rclator (a

a" 1O a"zozl.

1

6;--

7:W

rnrore""rãip.o*çao ao p.j"to del-ei n.'

1123/2019, dc autoria do

Deputado Delcgado Claudinei.
PosiÇào

ra Clol1lissào

Mcrnbros (a'

,Á-'6n6.6 a.161iq úagi. n:0í seo.,t cpe

crpr1s049-901

-Cuiabá MT(LS)
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Maro GRosso

comissão de constituição,lustiçâ e Redação

vorAçÃo - srsrEMA

Reunião
Dãta
Proposição

20ê Reunião Ordinária Híbrida

Autor (a)

Deputado Delegâdo Claudinei

CCI R

HÍBRrDo

DE DELTBERAçÃ.

Horário

26/rO/2021

I

ffi

08h00min

PROJETO DE LEr N-.112312019

vorAçÃo
Sim

Não

Abstenção

x

n

!

Dêputado Dr. Eugênio-Vice Presidente

N

Deputâdo Dilmar Dal Bosco

x

tr
tr

tr
tr

Deputada Janaina Riva

tr

!

Deputado Sebãstião Rezende

x

n
n

tr
tr

Membros Titulares
Deputado Wilson sãntos

-

Presidente

tr
tr

n

x
!

LI

Membros Suplentes
Deputâdo Caíos Avallone

!

Deputado Faissal

tr

tr
tr

Deputado Eduârdo Botelho

!

n

n

Deputâdo Delegado clâudin€i

!
tr

!
!

!

Deputado Xuxu Dal Molin

tr
tr

Soma Totâl

5

0

0

1

L]

tr
tr
tr

Dilolar Dal Bosco por videoconlcrôncia ootll
paÍcoer FAVORÁVEL. Votaram corn o relatol os Deputados Dr. tsugênio, wilson Santos
plesencialmcntc, Delegado Claudinei e Sebastião Rezendc por vidcoconÍerênciâ Auscllte
Dcputada Janajna Riva. Sendo a matóÍia apror'ada cotn Pareccr FAVORAVEI-Resultâdo Finâl Matória rclatacla pelo Dcputâdo

h§"n*
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DoninasUe Almeida Nunes
Consultora Legislativa e.r Substituição Lcsâl
Núcleo CCJR

Avenida André Antônlo Mâggi, n.e 06, setor

A

cPA

-

CEP: 78049

901 cuiabá

MT

