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Art. 9º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá,  26  de   dezembro   de 2016, 195º 
da Independência e 128º da República.

<END:885125:2>

<BEGIN:885127:2>

LEI Nº             10.474,            DE   26   DE         DEZEMBRO          DE 2016.

Autor: Deputado Sebastião Rezende

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
comunicação, pelos estabelecimentos 
de tratamento de saúde, públicos e 
privados do Estado de Mato Grosso, 
aos Órgãos de Proteção à Criança e 
ao Adolescente, dos atendimentos 
envolvendo embriaguez ou consumo de 
drogas por crianças e adolescentes.

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  Ficam obrigados os hospitais, clínicas, ambulatórios 
e postos de saúde, da iniciativa pública e privada do Estado de Mato 
Grosso, a comunicar ao Conselho Tutelar do Município, bem como aos 
pais ou responsáveis legais, quando identificáveis, o atendimento em 
suas dependências de crianças ou adolescentes recebidos em estado de 
embriaguez ou de consumo de drogas.

Art. 2º  Em caso de descumprimento do disposto no art. 1º, o 
estabelecimento de saúde responsável pelo atendimento à criança ou ao 
adolescente incorrerá nas seguintes penalidades:

I - advertência, quando do primeiro descumprimento;
II - pagamento de multa, a partir do segundo descumprimento, no 

valor de 10 (dez) Unidades Padrão Fiscal de Mato Grosso - UPF/MT, sendo 
cobrado o valor em dobro em caso de reincidência.

Art. 3º  O valor da multa descrita no inciso II do art. 2º desta 
Lei será destinado ao Fundo Estadual sobre Drogas de Mato Grosso - 
FUNESD/MT, criado pela Lei nº 10.057, de 14 de fevereiro de 2014.

Art. 4º  Esta Lei será regulamentada na forma do art. 38-A da 
Constituição Estadual.

Art. 5º  A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá,  26  de   dezembro   de 2016, 195º 
da Independência e 128º da República.

<END:885127:2>

<BEGIN:885128:2>

LEI Nº             10.475,            DE   26   DE         DEZEMBRO          DE 2016.

Autor: Deputado Pedro Satélite

Autoriza o Executivo a firmar convênios 
com municípios para implantação de 
ciclovias, ciclofaixas e bicicletários em 
vias municipais.

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 o Poder Executivo autorizado a firmar convênios com 
os municípios para a implantação de ciclovias, ciclofaixas e bicicletários nos 
projetos de ampliação, de reforma e de novas vias municipais.

Parágrafo único  A implantação da infraestrutura cicloviária 
deverá ser precedida de estudo de impacto viário apresentado pelo órgão 
municipal de trânsito.

Art. 2º  O piso das ciclovias e ciclofaixas deverá ser feito, 
preferencialmente, com materiais reaproveitados de obras de pavimentação 
executadas na cidade, sempre atendendo aos parâmetros da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Art. 3º  Todo sistema cicloviário deverá estar de acordo com 
o Código de Trânsito Brasileiro e com os padrões técnicos do Conselho 
Nacional de Trânsito - CONTRAN, constantes no Manual Brasileiro de 
Sinalização de Trânsito.

Art. 4º  As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão 
à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 5º  O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 
180 (cento e oitenta dias), a partir da data de sua publicação.

Art. 6º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá,  26  de   dezembro   de 2016, 195º 
da Independência e 128º da República.

<END:885128:2>

<BEGIN:885129:2>

LEI Nº             10.476,            DE   26   DE         DEZEMBRO          DE 2016.

Autor: Deputado Gilmar Fabris
Cria a “Semana Estadual Maria da Penha 
nas Escolas” e 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 criada a ‘‘Semana Estadual Maria da Penha 
nas Escolas’’, a ser comemorada anualmente, no mês de março, nas 
Escolas Estaduais, juntamente com as comemorações em alusão ao Dia 
Internacional da Mulher, com os seguintes objetivos:

I - proporcionar a instrução dos alunos sobre a Lei nº 11.340, de 
07 de agosto de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha;

II - estimular reflexões e debates sobre o combate à violência 
contra a mulher e o respeito aos Direitos Humanos;

III - esclarecer acerca da necessidade do registro nos órgãos 
competentes das denúncias de violência contra a mulher.

Parágrafo único Essa semana passará a fazer parte do 
Calendário Oficial do Estado.

Art. 2º  Esta Lei será regulamentada conforme disposto na 
Emenda Constitucional nº 19, de 12 de dezembro de 2001.

Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá,  26  de   dezembro   de 2016, 195º 
da Independência e 128º da República.

<END:885129:2>

<BEGIN:885130:2>

LEI Nº             10.477,            DE   26   DE         DEZEMBRO          DE 2016.

Autor: Deputado Guilherme Maluf

Institui o Dia Estadual de Combate à 
Poliomielite.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO 
GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 42 da Constituição Estadual, 
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