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Senhor Presidente,

Com amparo no caput do art.6'7 da Constitui96o Estadual, submeto d apreciag6o

dessa Casa de Leis, por intem6dio de Vossa Excel€ncia, o projeto de lei que Altera a redaqdo

do inciso V do $ io do art. 3'da Lei ne 5.478, de 1B de dezembro de 2019, naforma que

menciona.

O projeto de lei, que ora se encaminha, tem por finalidade promover adequagSo

no texto da Lei ns 5.478, de 18 de dezembro de 20i9, que alterou a Lei ne 4.282, de 14 de

dezembro de 2012, e estabeleceu os vaiores das taxas da Tabela de Servigos do Departamento

Estadual de Tr6nsito de Mato Grosso do Sul (DETRAN-MS).

A citada norma, possui, em sua tabela anexa, as taxas dos servigos realizados

pelo DETRAN-MS, conforme se verifica no art. 3o, caput, bem como, no $ 3o, do mesmo artigo,

os pardmetros m6ximos a serem cobrados dos usu6rios nos exames a serem realizados para a

avaliagSo e/ou renovag6o da Carteira Nacional de Habilitagdo.

A aiteragdo pretendida visa, desta forma, inserir, no tocante aos parAmetros, o

termo "junta psicoldgica", ao inciso V do $ 3o do art. 3o da citada Lei, a fim de constar que o

valor m6ximo ali previsto tambdm se refere ds avaliag6es psicol6gicas.

Desse modo, a alteragio se faz necessdrtapara dar clareza d legislagdo vigente,

na qual s6o estabelecidos pardmetros de Unidade Fiscal Estadual de Refer€ncia de Mato Grosso

do Sul (UFERMS), que ndo poderdo ser ultrapassados na cobranga de exames executados pelos

psic6logos credenciados, conforme previsto no art. 12 da Resolugdo do Conselho Nacional de

Transito - CONTRAN ng 92712022, que disp6e sobre os exames de aptiddo fisica e mentai e a

avaliagao psicol6gica exigidos nos processos de habilitagdo e com previsdo do $ 1'do afi. 15,

da Porlaria DETRAN '(N" no 10112021, a qualtrata do credenciamento desses profissionais.

36o essas, Senhor Presidente, as raz6es que me levam a submeter d apreciagdo

de Vossa Excel6ncia e dos ilustres Pares o anexo projeto de lei, contando com a imprescindivel

aquiesc6ncia desse respeit6vel Parlamento Estadual para a sua aprovagSo.

Atenciosamente,

--'-h ('\ \>-*
REINALDO AZAMBUJA SILVA

Governador do Estado

A Sua Excel0ncia o Senhor
Deputado PAULO ARAUJO JOSE CORREA
Presidente da Assembleia Legislativa
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PROJETO DE LEI

' Altera a redaqdo do inciso V do $ 3o do art
3o da Lei ne 5.478, de 18 de dezembro de

2019, naforma que menciona'

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

Fago saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Ar; lo O inciso V do $ 3o do art. 3o da Lei ne 5.478, de l8 de dezembro de 2019,

passa a vigorar com a seguinte redag6o:

"Art. 3o

$3',

V - exame especialpor juntamddica oujuntapsicol6gica: i,45 UFERMS." Q'lR)

Art.2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagdo.

Campo Grande,

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado

Av. Poeta Manoel de Barros, Bloco 8

Po. dos Poderes Governador Pedro Pedrossian 'CEP: 79031-350

Campo Grande/MS . PABX: (67) 3318-1 000 ' www.ms.gov.br


