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LEI Nº 11.271, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.
Autor: Deputado Dr. Gimenez
Obriga as maternidades públicas e privadas do Estado de Mato Grosso a realizarem o Teste do Quadril em todos
os recém-nascidos.
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no desempenho da atribuição
conferida pelo art. 42, § 8º, da Constituição Estadual, promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam obrigadas as maternidades públicas e privadas do Estado de Mato Grosso a realizarem o Teste do Quadril
em todos os recém-nascidos.
§ 1º O Teste do Quadril engloba os seguintes exames:
I - manobra de Barlow;
II - manobra de Ortolani.
§ 2º O teste referido no caput deste artigo visa detectar problemas na região do quadril, a fim de evitar que a criança fique
com limitação de movimentos.
Art. 2º Esta Lei será regulamentada de acordo com o art. 38-A da Constituição do Estado de Mato Grosso.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado, em Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.
Original assinado: Dep. Eduardo Botelho – Presidente
LEI Nº 11.272, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020.
Autor: Deputado Dilmar Dal Bosco
Altera o § 2º do art. 7º da Lei nº 10.703, de 29 de maio de 2018, que institui o Passaporte Equestre e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no desempenho da atribuição
conferida pelo art. 42, § 8º, da Constituição Estadual, promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica alterado o § 2º do art. 7º da Lei nº 10.703, de 29 de maio de 2018, que passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 7º (...)
§ 1º (...)
§ 2º O período total do trânsito deve estar dentro do período de validade dos exames negativos para anemia infecciosa
equina - AIE e para o mormo, que é de 180 (cento e oitenta) dias, devendo ser emitido por laboratório oficial ou credenciado junto ao INDEA/MT.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado, em Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.
Original assinado: Dep. Eduardo Botelho – Presidente
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 96, DE 2020.
Autor: Deputado João Batista do SINDSPEN
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Altera e acrescenta dispositivos à Constituição do Estado de Mato Grosso para criar a Polícia Penal Estadual.
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos do que dispõe o
art.38 da Constituição Estadual, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional:
Art. 1º Fica alterado o inciso VII do art. 25 da Constituição do Estado de Mato Grosso, que passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 25 (...)
(...)
VII - organização administrativa e judiciária do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Procuradoria Geral do Estado,
da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas, da Polícia Judiciária Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar
e da Polícia Penal;
(...)”
Art. 2º Fica acrescentado o inciso III ao parágrafo único do art. 39 da Constituição do Estado de Mato Grosso, com a
seguinte redação:
“Art. 39 (...)
Parágrafo único (...)
(...)
III - fixem ou modifiquem os efetivos da Polícia Penal.”
Art. 3º Fica acrescentado o inciso XVII ao parágrafo único do art. 45 da Constituição do Estado de Mato Grosso, com a
seguinte redação:
“Art. 45 (...)
Parágrafo único (...)
(...)
XVII - Organização da Polícia Penal do Estado.”
Art. 4º Fica alterado o inciso XII do art. 66 da Constituição do Estado de Mato Grosso, que passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 66 (...)
XII - exercer o comando supremo da Polícia Penal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado e as
demais atribuições previstas nesta Constituição;
(...)”
Art. 5º Ficam alterados o título da Subseção V da Seção VI do Capítulo III e o art. 85 da Constituição do Estado de Mato
Grosso, que passam a vigorar com a seguinte redação:
“Subseção V
Da Polícia Penal
Art. 85 A Polícia Penal vinculada ao órgão administrador do sistema penal do Estado é responsável pela segurança dos
estabelecimentos penais.
§ 1º A Polícia Penal será dirigida por policial penal estável na carreira, de livre escolha, nomeação e exoneração pelo
Governador do Estado, ao qual se subordina.
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§ 2º O preenchimento do quadro de servidores da Polícia Penal será feito, exclusivamente, por meio de concurso público
e da transformação dos cargos de carreira dos atuais agentes penitenciários estaduais.”
Art. 6º Fica alterado o art. 89 da Constituição do Estado de Mato Grosso, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 89 Lei complementar disporá sobre a organização, estatuto, competência, atribuições, estrutura, investidura, direitos,
deveres, prerrogativas e regime disciplinar da Polícia Penal, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança
pública estaduais e federais.”
Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado, em Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.
Original assinado: Dep. Eduardo Botelho - Presidente
Dep. Max Russi - 1º Secretário
Dep. Valdir Barranco - 2º Secretário
LEI Nº 11.175, DE 15 DE JULHO DE 2020.
Autor: Deputado Eduardo Botelho
Dispositivos da Lei nº 11.175, de 15 de julho de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso de 16
de julho de 2020, cujo veto foi rejeitado pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no desempenho da atribuição
conferida pelo art. 42, § 8º, da Constituição Estadual, promulga os seguintes dispositivos da Lei nº 11.175, de 15 de
julho de 2020, que “Estabelece o descarte correto de máscara de proteção individual e outros Equipamentos de
Proteção Individual - EPI's em vias e logradouros públicos, bem como a sua separação em recipientes de lixo
domiciliar e comercial, como medidas de prevenção e redução de riscos de adquirir ou transmitir o coronavírus/
covid-19, na forma que indica, e dá outras providências”:
(...)
“Art. 2º (...)
Parágrafo único Caberá ao Poder Executivo a edição de normas complementares visando disciplinar as sanções e as
infrações sanitárias para quem descumprir as medidas previstas neste artigo.”
“Art. 3º (...)
(...)
(...)
(...)
(...)
§ 2º No caso de hospitais, consultórios e serviços de saúde o lixo deve estar acomodado em sacos brancos leitosos com
a identificação de materiais infectantes e deverá ser recolhido por uma empresa especializada.”
(...)
“Art. 5º Como medida de proteção ao meio ambiente e à saúde pública, o Poder Executivo deve promover campanhas de
cunho educativo, ressaltando a necessidade do descarte e a separação correta da máscara de proteção individual e dos
demais Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s em vias e logradouros públicos e em recipientes de lixo domiciliar
ou comercial.
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