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RIO GRANDE DO NORTE

Mensagem no 028/2019 - GE

Em Natal/ RN, 27 de agosto de 2019.

Excelentíssimo Senhor
Deputado EZEQUIEL FERREIRA DE SOUZA
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte
NESTA

Excelentíssimo Senhor Presidente

Tenho a honra de submeter & apreciação dessa Egrégia Assembleia
Legislativa, por intermédio de Vossa Excelência, o incluso Projeto de Lei que "Institui. no
âmbito do Poder Executivo, o Programa Mofo Legal e dá outras providências."

O presente Projeto de Lei tem por objetivo incentivar a regularização da

transferência de propriedade e do licenciamento de motocicletas, motonetas ou
ciclomotores de até 155cc (cento e cinquenta e cinco cilindradas), registradas perante o
Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/RN).

Como é cediço, a utilização de motocicletas, motonetas ou ciclomotores de
até 1.55cc se dá, majoritariamente, em função do trabalho, pela população de baixa renda,
estando a maior parte delas irregular perante o licenciamento anual junta ao DETRAN/RN.

No entanto, no caso de condução de veículo que não esteja devidamente
licenciado, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece corno medida administrat
a remoção do veículo.
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cumprimenio do Código de Trânsito Brasileiro com os princípios e valores da Co
da República.
Cunld AC

CTt(

Ção

Ressalto que o presente Projeto de Lei não apresenta quakjuer violação à
uuciativa legislativa da União para legislar sobre trânsito Pelo contrario, a iniciativa
estadual busca o cwnprimento das normas do Codigo de Trânsito Brasileiro, considerados
os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das pobticas publicas a seu
cargo, sem prejuizo dos direitos dos administrados, çont vistas à eliminação de
irregularidades na aplicação do direito público
Coma aprovação deste Projeto de Leis, oPoderEet..1vo.terá instr.entos
eficazes para a celebração de termos de compromisso com os proprietarlos e/ou condutores
desses veículos de pequem. capacidad pr •meõdos..quaisse adotárão alguns incentivos
para a regulanzação do registro de propriedade e do licenciamento anual, como por
exemplo (i) parcelamento de taxas e tributos, (u) aceitação:.de pagamento por cartão de
Q

débito ou crédito, (iii) remissão de despesas com remoção e estada em depósito, (iv)
prioridade na:.te ]iaçAo de leilão dco vec lo apree~.o.rer..ovidÕ (v) equipara o do
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ao proprietário, para fins de. preferncia na aquiÚção por k~ do veiculo, (vi)

incentivo à regularização admimstrativa da transferência de propriedade mediante ações
que possibilitem a reunião do condutor possuidor com o proprietário registrado, (vii)
incentivoá regu1ari~ judicial da ttansfr..••j: de

~edade por meiõ da Defensoria.

Pública. .Estadual, (viii) realização de parcerias com o. Poder Judician.o para fins de
regularização judiciaL da transferência de propriedade, (ix) isenção de taxas d
DETRAN/R14 para fins de regulanzação da transferência de propriedade, e (x) ações
educativas com o objetivo de esclarecer os beneficios da regularização do licenciamento
veicular..
.Qstcnnos de compromisso pbedeerão aw:

adrninistraivo

escorreito, desburocranzado, com manifestação juridica em cadaprocesso, que buscará
uma solução proporcional equâmme, eficiente e compatível com os interesses do Estado e
da população, com o cumprimento da lei de trânsito e, finalmente, com osprincípios e
valo..sconsljtucion..
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Ainda, para corrigir distorções identificadas no cumprimento da Lei
Estadual n° 10.507, de 2019, proponho a extensão de seu alcance para as motocicletas,
motonetas ou ciclomotores de até 1 55cc.
Por fim, no sentido de abranger os casos não alcançados pelos incentivos
previstos no presente Projeto de Lei, proponho, ainda, a isenção do IPVA incidente sobre
novas aquisições de veículos, no âmbito do Programa Moto Legal, limitada ao exercício de
2019 e a um veiculo por beneficiário, desde que seja utilizado capacete de segurança, com
viseiras ou óculos protetores, sob pena de cancelamento do beneficio.
Ciente da relevância da matéria, que certamente será inserida no
ordenamento jurídico potiguar, confio na rápida tramitação do incluso Projeto de Lei, em
regime constitucional de urgência, nos termos do art. 47, §
ao final, na sua aprovação por essa Casa Legislativa.

lO,

da Constituição Estadual, e,

RIO GRANDE DO NORTE
PROJETO DE LEI
Instilu4 no âmbito do Poder Executivo, o
Programa Moto Legal e dó outras
Providências.
A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE:
FAÇO SABER que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Ait 11 Fica instituído, no âmbito do Poder Executivo, o Programa Moto
Legal, com a finalidade de propiciar, nos termos da lei, a regularização da transferência de
propriedade e do licenciamento ou a aquisição de motocicletas, motonetas ou ciclomotores
de até 1 55cc (cento e cinquenta e cinco cilindradas), registrados perante o Departamento
Estadual de Transito do Rio Grande do Norte (DETRANIRN).
Art. 2° Para os fins desta Lei, o Poder Executivo celebrará compromisso
com os possuidores, sejam eles proprietários ou condutores, de motocicletas, motonetas ou
ciclomotores de até 1 55cc (cento e cinquenta e cinco cilindradas), registrados perante o
DETRAN/RN, com o objetivo de eliminar irregularidades na transferência de propriedade
e no licenciamento.
§ 1° Não se dará o recolhimento imediato do veículo quando o condutor
manifestar, formalmente, a intenção de celebrar o compromisso de que trata o caput,
enquanto perdurarem seus efeitos, desde que o veículo ofereça condições de segurança
para circulação em via pública.
§ 2° Na hipótese do § 1°, o condutor receberá o veículo em depósito,
obrigando-se a devolver o bem quando solicitado, sob pena de registro de impedimento e
perda dos incentivos de que trata esta Lei.
§ 3° As obrigações assumidas deverão ser integralmente cumpridas até 31
de dezembro de 2019.
Art. Y Para incentivar a regularização da transferência de propriedade ciou
do licenciamento de que trata esta Lei, além do beneficio previsto na Lei Estadual n°
10.507, de lO de maio de 2019, o Poder Executivo adotará, em conjunto ou separadamente,
nos termos do regulamento, as seguintes ações:
1 parcelamento:
a) do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA);

b) das taxas e multas de trânsito de competência do DETRAN/RN;
c) da taxa de proteção contra incêndio, &vamento e resgate em via pública:
II - remissão de taxas e despesas com remoção e estada havidas até a

publicação desta Lei;
III - prioridade na realização de leilão do veículo apreendido ou removido,
não reclamado no prazo legal:
IV - equiparação do condutor ao proprietário, para fins de preferência na
aquisição por leilão do veículo apreendido ou removido;
V - incentivo à regularização administrativa da transferência de propriedade
mediante ações que possibilitem a reunião do condutor possuidor com o proprietário
registrado;
VI - incentivo à regularização judicial da transferência de propriedade por
meio da Defensoria Pública Estadual;
VII - realização de parcerias com o Poder Judiciário para fins de
regularização judicial da transferência de propriedade;
VIII - isenção das taxas do DETRAN/RN em razão da transferência de
propriedade;
IX - ações educativas com o objetivo de esclarecer os beneficios da
regularização do licenciamento veicular.
Parágrafo único. Os incentivos previstos no caput somente serão
concedidos a pessoas naturais em relação a um único veículo.
Art. 4° Fica autorizado o pagamento das taxas e multas de competência do
DETRAN/RN e dos tributos de competência da Secretaria de Estado da Tributação (SET),
inscritos ou não na Dívida Ativa Estadual, por meio de cartão de débito ou crédito.
Parágrafo único. A aprovação e efetivação do parcelamento ou do
pagamento por meio de cartão de débito ou crédito liberam o licenciamento do veículo,
caso não haja outro impedimento.
Art. 5° A celebração do compromisso de que trata o art. 2° será efetivada no
âmbito do DETRAN/RN, observada a legislação aplicável, em especial as resoluções do
Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAIN).

motivada.

§ 1° A decisão que homologar o compromisso a que se refere o caput será

§ r O compromisso buscará solução proporcional, equânime, eficiente e
compatível com os interesses gerais e com os princípios e valores constitucionais.
§ 3° O teimo de compromisso conterá.
Cob.,4dfCo,to3fr lo,
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1- a identificação e as obrigações do interessado;
II - o prazo e o modo para seu cumprimento;
LII - a forma de fiscalização quanto a sua observância;
IV - a sua eficácia de título executivo extrajudicial;
V - as sanções aplicáveis em caso de descumprimento.
Art. 6° As aquisições de veículos novos no âmbito do Programa Moto
Legal, ainda que se deem nas modalidades de arrendamento mercantil ou leasing, ficam
isentas do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incidente no
exercício da aquisição, limitado a 1 (um) veículo por beneficiário.
§ lO

São condicionantes para o direito ao beneficio previsto no caput:

1 - o adquirente seja pessoa natural;
II - a aquisição envolva veículo novo, limitado a motocicletas, motonetas ou
ciclomotores de até 1 55cc (cento e cinquenta e cinco cilindradas);
iii - o adquirente detenha Permissão para Dirigir ou Carteira Nacional de
Habilitação que abranja a Categoria A ou ACC;
IV - o adquirente comprometa-se a utilizar o capacete de segurança, com
viseira ou óculos protetores, nos termos da lei;
V - o adquirente não tenha cometido infração de trânsito nos últimos 12
(doze) meses.
§ 2° Em caso de infração de trânsito consistente na não utilização do
capacete de segurança, com viseiras ou óculos protetores, haverá o cancelamento do
beneficio, com o restabelecimento do crédito tributário.
§ 3° Á isenção a que se refere o caput:
1 - limita-se aos fatos geradores ocorridos no exercício de 2019;
Lei.

II - não poderá ser cumulada com os incentivos previstos no art. 31desta

Art. 7° A Lei Estadual n 10.507, de 10 e maio de 2019, passa a vigorar
com as seguintes alterações;
'.4rt. 1°
JO

trata o capul somente çe aplica aos
créditos de tPV4 e de Taxo d2 Licenciamento Anual de Veículo
vencidos até 31 de dezembro de 2018, incidentes sobre
• e elas,
mownaas ou cic!omotore.ç de até ISScc (cento e quenla e cinco

§

4 remissão de que

cilindradas), ainda que adqufridos na modalidade de arrendamento
mercantil ou leasing.
"(NR)
Art. 80 As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações
constantes do Orçamento Geral do Estado.
Art, 9° Os procedimentos para o cumprimento desta Lei serão disciplinados
por decreto do Poder Executivo.
Art 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em NataiIRN,
198° da Independência e 131° da República.
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A;SMBLEIA LEGbLA L'IVA
RIO GRANDE DO NORTE
DIRETORIA LEGISLATIVA

Processo n.°: 2983/2019 PI./DL
Assunto: Institui, no âmbito do Poder Executivo, o Programa Moto Legal e dá outras
providências:
Iniciativa: Governo do Estado do Rio Grande do Norte

CERTIDÃO

Certifico, para os fins que se fizerem necessários, que, após realização de busca
nos arquivos da Divisão de Documentaçào e Informação desta Diretoria Legislativa,
verificou-se que há em tramitação matéria análoga à proposição objeto destes autos,
conforme observado no Processo n°2885/2019 (Projeto de Lei n°0263/2019), de autoria
do Deputado Tomba Farias, que Dispâe sobre os pmcedimenLos a serem adotados
quando da realização de operações da Polícia de Trânsito Estadual para averiguação de
infração de trânsito".
O referido é verdade e dou fé.

Gabinete da Diretoria Legi

eNatal, 29aosto de 2019.
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Diretora Legislativa
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ASEMBLEIA LEGISLATIVA
RIO GRANDE DO NORTE
DIRETORIA LEGISLATIVA
Processo flO: 2983/2019 PL/DL
Assunto: Institui, no âmbito do Poder Executivo, o Programa Moto Legal e dá outras
providências.
Iniciativa: Governo do Estado do Rio Grande do Norte
DESPACHO
Encaminhem-se os autos à Chefia de Gabinete da Presidência para apreciação
do Excelentíssimo Senhor Presidente, atentando-se para a existência de matéria análoga
em tramitação nesta Casa, conforme certificado nos autos.
Por oportuno, verifica-se que o presente Projeto de Lei foi encaminhado pela
Excelentíssima Senhora Governadora do Estado. Fátima Bezerra, na forma do artigo 47,
§ 1°. da Constituição Estadual, dispositivo cujo teor prevê que a chefe do Poder Executivo
pode solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.
Com efeito, trata-se da urgência constitucional, rito específico aplicado ao
Processo Legislativo que exige manifestação da Assembleia Legislativa em até 45 dias,
sobrestando-se as demais matérias em deliberação até que se conclua a respectiva
votação, consoante disposto no artigo 47, § 20, da Constituição Estadual.
Somado a isso, segundo a disciplina do artigo 242 do Regimento Interno desta
Casa,, lida uma proposição urgente, deverá ela ser encaminhada às Comissões
Parlamentares para reunião conjunta e apreciação no prazo de 2 dias.
Quanto à existência de Projeto de Lei com conteíido análogo ao contido nesses
autos, deve-se obs.ar ao regramento do artigo 235. inciso IV. alíneas "a" e "e" do
Regimento interno. De acordo com o seu teor, as proposições de iniciativa do Poder
Executivo têniã precedência sobre as apresentadas pelos Parlamentares, estendendo-se o
regime de tramitação especial a que estiver sujeita urna poposiçâo àquelas que lhe sigam
apensas.
Nesse cenârio, o Processo no 2885/2019 (Projeto de Lei n°0263/2019), de autoria
do Deputado Tomba Farias e que tramita nas Comissões Parlamentares, deve ser
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ASSEMELE1A LEGESLfIVA
RIO GRANDE DO N9KtF
DIRETORIA LEG ATIVA
acerca de ma ria análoga., consoante
apensado a esse caderno processual por
certidão acostada aos autos, recebendo o ri o de rg&icía que

aqui atribuído.

Gabinete da Diretoria Lçgisiativa, em .. ,29 de a :osto de 2019.
dZX:t kXÂÀ-O
TATIANA MtDES C
Diretora Legislativa

SETE DC SETEM8i).
CIOAL» A.TA NATAL/RN «CP 59025-3OO
432.S71

AF':1tLEIA LEG,iLJT'VA
RIO GRANDE DONÜI(IE
DIRETORIA LEGISLATIVA

Processo n.°: 2983/2019 PL/DL
Assunto: Institui, no âmbito do Poder Executivo, o Programa Moto Legal e dá outras
providências.
Iniciativa: Governo do Estado do Rio Grande do Norte
DESPACHO
Encaminhem-se os autos do mencionado processo legislativo às comissões
Permanentes abaixo relacionadas, em atenção ao artigc 108, 1, III e V, do Regimento
Interno, para que, na forma do artigo 242 do Regimento Interno, manifestem-se sobre a
proposição:
1 .Comissão de Consticuição. Justiça e Redação;
2.Comissão de Finanças e Fiscalização e
3.Comissâo de Admii:;uação, Serviços Públicos e Trabalho.
Tratando-se de matéria submetida ao rito de urg cia, consoante ressaltado em
Despacho da Diretoria Legislativa, determino a reunião conjunta das aludidas
Comissões, para que, dentro de 2 dias, emitam parecer.
Ademais, compulsando os autos, verifico a existência de certidão exarada pela
Diretoria Legislativa atestando a existência de matéria em tramitação com conteúdo
análogo ao proposto neste Projeto de Lei.
Desta forma, observando a precedência da proposição do Poder Executivo sobre
as demais e com fundamento no artigo 73, inciso IX, e/e artigo 235, incisos 1 e IV, do
Regimento Interno, determino o apensarnento a esses autos do Processo n° 2885/2019
(Projeto de Lei n°0263/2019) para tramitação por dependência.
Gabinete da Presidência. em NwaI. 29 de agasto dc 2019

/
Deputado EZEQU
Presiden
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54 3232.77- dire

RECEBIMENTO
RECEBI, 29/08/2019, o processo n° 2983/2019,
conferido e registrado.
Ao Procurador Legislativo.
Secretaria das Comissões Permanentes da
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte.
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Larissa Cristina Pinheiro Fagundes de Oliveira
Analista Legislativo
Mat. 206.899-0

DESPACHO

Em atenção ao disposto nos art. 54 e 55 da
Resolução n° 90/2017 e ao contido no despacho presidencial,
designo para atuar neste processo os seguintes servidores:
Comissão de Constituição, Justiça e Redação:
Victor Hugo Batista Soares.
Comissão de Finanças e Fiscalização: Matheus
Abdon Meirelies.
Comissão de Administração, Serviços Públicos e
Trabalho: Cynthia Gabrielie de Oliveira Gomes
Pereira.
Gabinete do Procurador Legislativo.
Natal, 10/12/2019

Washington Alves Fontes
Procurador Legislativo
Mat. 092.161-0

DESPACHO

RECEBO nesta data e DISTRIBUO o presente feito
para a relatoria do(a) Deputado(a)

Tr---

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
REDAÇÃO.
Natal, 9/ O/ h

Deputado

IMUNDO F RNANDES
Presidente
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RIO GRANDE DO NORTE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
Processo n° 2.983/2019
Projeto de Lei n° 275/2019
Mensagem Governamental n°28/2019
Assunto: Institui, no âmbito do Poder Executivo, o Programa Moto Legal.
Iniciativa: Governo do Estado
Relatoria: Deputado Raimundo Fernandes

PROJETO DE LEI. INSTITUI, NO ÂMBITO DO
PODER EXECUTIVO, O PROGRAMA MOTO
LEGAL. INICIATIVA LEGITIMA. LEGALIDADE DO
OBJETO. REGI M ENTALI DADE. CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. ASPECTOS FINANCEIROS
E ORÇAMENTÁRIOS A CABO DA CFF, PELA
ADMISSIBILIDADE DA MATÉRIA COM EMENDA
SUPRESSIVA.
- RELATÓRIO:
Vem ao exame desta Comissão o Projeto de Lei, de iniciativa do Governo
do Estado, oriundo da Mensagem Governamental n° 28/2019-GE-RN, que Institui,
no âmbito do Poder Executivo, o Programa Moto Legal.
A proposição foi processada e publicada no Diário Oficial Eletrônico n.° 278,
em 29 de agosto deste mesmo ano.
Em seguida, o projeto recebeu o despacho do Presidente da Assembleia
Legislativa, encaminhando-o para receber os pareceres das Comissões
Permanentes da Casa.
É o relatório.
II- VOTO:
Por força regimental, passamos à análise tão-somente dos aspectos de
ordem constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa da
Proposta em comento, consoante preconiza o art. 108, inciso 1, alínea "a", do
Regimento Interno, porque à Comissão de Finanças e Fiscalização cabe
esmiuçar a proposição em seus aspectos financeiros e orçamentários, como
dispõe o art. 108, V, a, do Regimento Interno'.

1

- Comissão de Finanças e Fiscalização

A princípio, necessário se faz assinalar que a iniciativa legislativa está
plenamente considerada, conforme se extrai do art. 46, caput, da Carta Estadual,
senão vejamos:
"Art. 46. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer Deputado ou
Comissão ou Mesa da Assembleia Legislativa, ao
Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça e
de Contas, ao Procurador Geral de Justiça, ao
Defensor Público-Geral do Estado e aos
cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta
Constituição". (grifos nosso)

Desse modo, encontra-se resguardada a legitimidade do ato que deu início
ao processo de elaboração legislativa.
No que tange à regimentalidade, até o momento o Projeto de Lei observou
procedimento concernente à tramitação de assuntos dessa monta, com a leitura,
publicação e distribuição da matéria pelo Presidente, conforme do art. 235, incisos
1, II, alínea "a", do Regimento Interno.
Quanto ao requisito de constitucional idade e procedibilidade - condição
necessária para o início do processo - disposto no art. 1132, do ADCT, consta a
peça de estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro, além de outros
elementos que melhor instruem os autos, mas que, por questões regimentais,
cabe à CFF sua detalhada análise.
Ademais, ao se examinar a técnica legislativa empregada no texto
proposto, resta patente que sua redação considerou as regras apontadas na Lei
Complementar n.° 95/1998 - que dispõe sobre a elaboração, a redação, a
alteração e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que
menciona.
Dessa feita, restam preservados os aspectos formais e mateytais de
constitucionalidade, juridicidade e legalidade da matéria.

a) aspectos financeiros e orçamentários públicos de quaisquer proposições, quanto à sua compatibilidade ou adequação
com o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes
Orçamentárias e o Orçamento Anual;
2
Art. 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada
da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro.

Com a observância dos requisitas acima expostos, passo a dispor sobre as
sugestões dadas ao nosso voto, nos termos ao art. 140, XIX e XX, do Regimento
Interno3.
A Deputada Isolda Dantas apresentou emenda supressiva ao art. 60, § 10,
V, pois, não visão da parlamentar, o alcance social, que é a o cerne da
proposição, será mais efetivo. Deste modo, acolho essa emenda por entendê-la
mais benéfica aos cidadãos.
Ainda, o Deputado Allyson Bezerra, com o intuito de contribuir com a
proposição, apresentou 4 (quatro) emendas modificativas para que a norma
alcançasse as motocicletas, motonetas ou ciclomotores de até 160cc e não mais
de 155cc, como está no projeto. Rejeito as emendas, isto porque, apesar de
relevante, traz renúncia sem que se demonstre fonte alternativa de custeio,
violando normas legais e regimentais. Por fim, apresentou duas outras emendas
supressivas. Uma nos moldes da Deputada Isolda, ao que acolho; outra para
suprimir o art. 50, §

30,

IV, do projeto, que, a meu ver, traria prejuízo à

Administração Pública porque cortaríamos a eficácia de título extrajudicial para
quem descumprisse a benesse dada pelo governo, portanto, rejeito-a.
Assim, ante o exposto, não vislumbro óbice à tramitação do Projeto, motivo
por que opino pela ADMISSIBILIDADE da matéria com a EMENDA SUPRESSIVA
ao artigo 60, § 10, V, devendo esta seguir sua regular tramitação para que, ao
final, o Plenário soberanamente se manifeste.

É como voto.

Sala das Comissões Permanentes

-

Comissão de Constituição, Justiça e

Redação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grano do Norte, em Natal,
-

de agosto de 2019

1..
Ár,~

Deputa/Faimundo Fern
Reator

des

XIX se ao parecer ao relator forem oferecidas sugestões, com as quais ele concorde, ser-lhe-á concedido prazo até a
reunião ordinária seguinte para redação de novo texto, quando necessário, e, desde que a matéria esteja em regime de
tramitação ordinária,
prorrogado automaticamente, se for o caso, o prazo concedido à Comissão;
XX no caso do inciso anterior, se a matéria estiver em regime de urgência ou prioridade, o novo prazo a ser concedido ao
relator não implicará dilatação do prazo da Comissão, salvo deliberação do Plenário:
-

-

RIO GRANDE DO NORTE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
PROCESSO N° 2.983/2019-PLIDL
MINUTA AO PROJETO DE LEI N° 0275/2019, APÓS EMENDA SUPRESSIVA

Institui, no âmbito do Poder Executivo, o
Programa Moto Legal e dá outras providências.
A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: FAÇO SABER
que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Fica instituído, no âmbito do Poder Executivo, o Programa Moto Legal, com a
finalidade de propiciar, nos termos da lei, a regularização da transferência de propriedade
e do licenciamento ou a aquisição de motocicletas, motonetas ou ciclomotores de até
1 55cc (cento e cinquenta e cinco cilindradas), registrados perante o Departamento
Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (DETRAN/RN).
Art. 2° Para os fins desta Lei, o Poder Executivo celebrará compromisso com os
possuidores, sejam eles proprietários ou condutores, de motocicletas, motonetas ou
ciclomotores de até 1 55cc (cento e cinquenta e cinco cilindradas), registrados perante o
DETRAN/RN, com o objetivo de eliminar irregularidades na transferência de
propriedade e no licenciamento.
§ 1° Não se dará o recolhimento imediato do veículo quando o condutor manifestar,
formalmente, a intenção de celebrar o compromisso de que trata o caput, enquanto
perdurarem seus efeitos, desde que o veículo ofereça condições de segurança para
circulação em via pública.
§ 2° Na hipótese do § 1°, o condutor receberá o veículo em depósito, obrigando-se a
devolver o bem quando solicitado, sob pena de registro de impedimento e perda dos
incentivos de que trata esta Lei.
§ 3° As obrigações assumidas deverão ser integralmente cumpridas até 31 de dezembro
de 2019.
Art. 3° Para incentivar a regularização da transferência de propriedade e/ou do
licenciamento de que trata esta Lei, além do beneficio previsto na Lei Estadual n° 10.507.
de 10 de maio de 2019, o Poder Executivo adotará, em conjunto ou separadamente, nos
termos do regulamento, as seguintes ações:

RIO GRANDE DO NORTE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
a) do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA);
b) das taxas e multas de trânsito de competência do DETRAN/RN;
c) da taxa de proteção contra incêndio, salvamento e resgate em via pública;
II - remissão de taxas e despesas com remoção e estada havidas até a publicação desta
Lei;
III - prioridade na realização de leilão do veículo apreendido ou removido, não reclamado
no prazo legal;
IV - equiparação do condutor ao proprietário, para fins de preferência na aquisição por
leilão do veículo apreendido ou removido;
V - incentivo à regularização administrativa da transferência de propriedade mediante
ações que possibilitem a reunião do condutor possuidor com o proprietário registrado;
VI - incentivo à regularização judicial da transferência de propriedade por meio da
Defensoria Pública Estadual;
VII - realização de parcerias com o Poder Judiciário para fins de regularização judicial da
transferência de propriedade;
VIII - isenção das taxas do DETRAN/RN em razão da transferência de propriedade;
IX - ações educativas com o objetivo de esclarecer os benefícios da regularização do
licenciamento veicular.
Parágrafo único. Os incentivos previstos no caput somente serão concedidos a pessoas
naturais em relação a um único veículo.
Art. 40 Fica autorizado o pagamento das taxas e multas de competência do DETRAN/RN
e dos tributos de competência da Secretaria de Estado da Tributação (SET), inscritos ou
não na Dívida Ativa Estadual, por meio de cartão de débito ou crédito. Parágrafo único.
A aprovação e efetivação do parcelamento ou do pagamento por meio de cartão de débito
ou crédito liberam o licenciamento do veículo, caso não haja outro impedimento.
Art. 50 A celebração do compromisso de que trata o art. 20 será efetivada no âmbito do
DETRAN/RN, observada a legislação aplicável, em especial as resoluções do Conselho
Nacional de Trânsito (CONTRAN).
§ 1° A decisão que homologar o compromisso a que se refere o caput será motivada.

o

RIO GRANDE DO NORTE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
§ 2° O compromisso buscará solução proporcional, equânime, eficiente e compatível com
os interesses gerais e com os princípios e valores constitucionais.
§ 3° O termo de compromisso conterá:
1 - a identificação e as obrigações do interessado;
II - o prazo e o modo para seu cumprimento;
III - a forma de fiscalização quanto a sua observância;
IV - a sua eficácia de título executivo extrajudicial;
V - as sanções aplicáveis em caso de descumprimento.
Art. 6° As aquisições de veículos novos no âmbito do Programa Moto Legal, ainda que
se deem nas modalidades de arrendamento mercantil ou leasing, ficam isentas do Imposto
sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incidente no exercício da
aquisição, limitado a 1 (um) veículo por beneficiário.
§ 1° São condicionantes para o direito ao beneficio previsto no caput:
1 - o adquirente seja pessoa natural;
II - a aquisição envolva veículo novo, limitado a motocicletas, motonetas ou ciclomotores
de até 1 55cc (cento e cinquenta e cinco cilindradas);
III - o adquirente detenha Permissão para Dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação que
abranja a Categoria A ou ACC;
IV - o adquirente comprometa-se a utilizar o capacete de segurança, com viseira ou óculos
protetores, nos termos da lei;
(SUPRIMIDO)
§ 2° Em caso de infração de trânsito consistente na não utilização do capacete de
segurança, com viseiras ou óculos protetores, haverá o cancelamento do beneficio, com
o restabelecimento do crédito tributário.
§ 30 A isenção a que se refere o caput:
1 - limita-se aos fatos geradores ocorridos no exercício de 2019;
II - não poderá ser cumulada com os incentivos previstos no art. 3° desta Lei.
Art. 70 A Lei Estadual n° 10.507, de 10 e maio de 2019, passa a vigorar com as seguintes
alterações:

a
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"Art. 1°
§ 1° A remissão de que trata o caput somente se aplica aos
créditos de IPVA e de Taxa de Licenciamento Anual de Veículo
vencidos até 31 de dezembro de 2018, incidentes sobre
motocicletas, motonetas ou ciclomotores de até 1 55cc (cento e
cinquenta e cinco cilindradas), ainda que adquiridos na
modalidade de arrendamento mercantil ou leasing.
"(NR)
Art. 80 As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações constantes
do Orçamento Geral do Estado.
Art. 9° Os procedimentos para o cumprimento desta Lei serão disciplinados por decreto
do Poder Executivo.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal/RN,
Independência e 131° da República.

o

de 2019, 198° da
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Processo n°2.983/2019
Projeto de Lei n° 275/2019
Mensagem Governamental n° 28/2019
Assunto: Institui, no âmbito do Poder Executivo, o Programa Moto Legal.
Iniciativa: Governo do Estado
Relatoria: Deputado Raimundo Fernandes

PARECER DA COMISSÃO:
A Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa
do Estado do Rio Grande do Norte, em reunião ordinária hoje, opinou, à maioria,
pela ADMISSIBILIDADE, COM EMENDA SUPRESSIVA, do Projeto de Lei n°
275/2019, nos termos do voto do relator, o Deputado Raimundo Fernandes.
O Deputado Allyson Bezerra apresentou voto em separado pela
admissibilidade da proposição com restrições ao voto do relator.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: Raimundo Fernandes
(PSDB)

-

Presidente, Kleber Rodrigues (AVANTE)

-

Vice-Presidente, Coronel

Azevedo (sem partido), George Soares (PL), lsolda Dantas (PT) e Allyson Bezerra
(SDD).
Em cumprimento ao despacho proferido pelo Excelentíssimo Senhor
Presidente desta Casa Legislativa, sigam os autos à Comissão de Finanças e
Fiscalização (CFF)

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia
Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, 29 de agosto de 2019.

Deputab~~0—
/ U`N~~
dFER('NDE
Presidente

REMESSA
Em cumprimento ao determinado por Sua Excelência,
Presidente da COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E REDAÇÃO remeto, nesta data, os autos à COMISSÃO DE
FINANÇAS E FISCALIZAÇÃO.
Secretaria das Comissões Permanentes da Assembleia
Legislativa do Rio Grande do Norte.
Natal, 29/08/2019
D Qe-&O
Larissa Cristina Pinheiro Fagundes de Oliveira
Analista Legislativo
Mat. 206.899-0

DESPACHO

RECEBO nesta data e DISTRIBUO o presente feito
para a relatoria do(a) Deputado(a) 3L tc
COMISSÃO DE FINANÇA FISCALIZAÇÃO.
Natal, 3/O /_
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PODER LEGISLATIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
GABINETE DO DEPUTADO SANDRO PIMENTEL - PSOL
Processo: 2983/2019
Projeto de Lei: 0275/2019
Assunto: Institui, no âmbito do Poder Executivo, o Programa Moto Legal e dá
outras providências.
Iniciativa do Governo do Estado - Mensagem n.028/2019-GE

•

Comissão de Administração, Serviços Públicos e Trabalho
Relator:

PROPOSIÇÃO
EMENDA MODIFICATIVA

Segue a redação modificativa para inserir no art. 21,

11, do PL n.0275/2019,

§

encaminhado pelo Executivo, Mensagem n.028/201 9-GE:

•

Art. 2°(...)
§11Não se dará o recolhimento imediato do veículo quando o condutor
manifestar, formalmente, a intenção de celebrar o compromisso de que trata
o caput, enquanto perdurarem seus efeitos, desde que o veículo ofereça
condições de segurança para circulação em via pública, nos termos
estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro.

Segue a redação modificativa para inserir no art. 20 , §30 , do PL n.0275/2019:
Art. 21( ... )
§30 As obrigações assumidas deverão ser integralmente cumpridas no
prazo de 120 (cento e vinte) dias, após a data do recebimento do veículo em
depósito, conforme o §20 deste artigo.

Segue a redação modificativa para inserir no art. 61, §31, inciso 1, do PL n.0275/2019:
Art. 61(...)

o

- limita-se aos fatos geradores ocorridos na data da aquisição do veículo;

Sala das Comissões da Assembleia Legislativa do Estado do Rio
Grande do Norte, Palácio "JOSÉ AUGUSTO", em Natal, 12 de setembro de
2019.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PODER LEGISLATIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
GABINETE DEP. TOMBA FARIAS

Projeto de lei n 2 027512019
Processo n 2 2983/2019
Iniciativa: Governo do Estado do Rio Grande do Norte - Mensagem n 2 028/2019-GE

o

Emendas ao Projetos de Lei que "institui no âmbito do
Poder Executivo, o Programa Moto Legal e dá outras
providências.

Altera a redação do inciso li, do art. 39, do Projeto de Lei n2 0275/2019:

Art. 32
II - remissão das taxas e despesas com remoção e estada
do veículo, havidas até 31 de dezembro de 2019, e anistia
dos juros de mora, das multas, da correção monetária e
eventuais acréscimos previstos em lei incidentes sobre o
tributo disposto na alínea "a" do inciso 1, deste artigo;

o

Inclui o inciso X no art. 32, do Projeto de Lei n2 0275/2019:

Art. 39
X - realização do Dia "D" do Programa Moto Legal em
todas as agências do DETRAN do Estado, o qual será
precedido de ampla divulgação nos principais meios de
comunicação;
Altera a redação do inciso III, do § 1, do art. 6, do Projeto de Lei n2 0275/2019:

Art. 6
§ 12
III - O adquirente deteia Pe. issão para Dirigir ou
Categoria Nacional de Ha.il' ao; o à ue abranja a Categoria
A, AB, AC, AD, AE ou ACC;
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Inclui o art. 72 ao Projeto de Lei n 9 0275/2019:
Art. 72 Os proprietários de motocicletas, motonetas ou
ciclomotores de até 155cc (cento e cinquenta e cinco
cilindradas) adquiridos em exercícios anteriores a 2019,
ainda não emplacados, serão anistiados das multas
tributárias incidentes sobre o veículo até a publicação da

o

presente lei, além dos benefícios previstos na Lei n 2
10507/2019.

Sala das Comissões da Assembleia L
"JOSÉ AUGUSTO", em Natal, 24 de setembro

Dep.

o

ativa do Rio Grande do Norte, Palácio
019.
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JUSTIFICATIVAS

A emenda n2 01 pretende alterar a redação do inciso II, do art. 32 do Projeto
de Lei n 2 0028/2019, para ampliar o prazo da remissão das taxas e despesas com
remoção e estada do veículo para 31 de dezembro de 2019. Tal alteração visa propiciar
aos proprietários ou condutores mais tempo para que, após a publicação da lei, reúnam
todas as condições necessárias para regularizar o seu veículo, sem que, para isso,
tenham que arcar com as taxas e despesas mencionadas no referido dispositivo. Vale
ressaltar ainda que, a alteração pretendida evitará maiores transtornos nos primeiros
dias de vigência da lei.
A emenda n2 02 pretende incluir o inciso X, no art. 39 do Projeto de Lei n 9
0028/2019, o qual prevê a realização de um Dia "D" que, além de promover as diretrizes
e os benefícios do Programa Moto Legal para todo o Estado, também chamará atenção
do público-alvo, pois, o evento deverá ser precedido de ampla divulgação nos principais
meios de comunicação. A divulgação do programa, especialmente, através rádio e
televisão é, inegavelmente, o meio mais eficaz de alcançar o público pretendido,
inclusive às pessoas que residem no campo, que, geralmente, não tem acesso à internet.
A emenda n2 03 pretende adequar à redação do inciso III do art. 69 do Projeto
de Lei n2 0028/2019 tão somente para incluir todas as categorias possíveis de CNH's que
autorizam a condução dos veículos inseridos no Programa "Moto Legal", apenas para
evitar interpretações equivocadas que possam dificultar o acesso aos benefícios da
futura norma.
A emenda n2 04 pretende incluir o art. 79 ao Projeto de Lei n 2 0028/2019 e,
consequentemente, renumerar os demais, para que os proprietários ou condutores de
motocicletas, motonetas ou ciclomotores de até 155cc (cento e cinquenta e cinco
cilindradas), adquiridos em exercícios anteriores a 2019, porém não emplacados,
garantam os benefícios da Lei n 2 10.507/2019. Pretende-se, também, conceder anistia
de todas as multas tributárias incidentes sobre o veículo até a publicação da lei que
instituirá, no âmbito do Poder Executivo, o programa Moto Legal. A presente emenda é
crucial para incentivar os proprietários de mo os que não se enquadram no art. 62 do PL

h

ceito de "veículos novos" e também,
em discussão, pois, não se enquadram no
ionan prevista pelo inciso 1, do § 32 do mesmo
evidentemente, não atendem à con
artigo. Com a inclusão do art. 72
condutores de veículos não emplac

p(a o de lei em tela, os proprietários ou
os pos- :o regularizar a situação sem que, para
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isso, tenham que arcar com as elevadas multas tributárias decorrentes da irregularidade
mencionada.

Sala das Comissões da Assembleia Legis va do Rio Grande do Norte, Palácio
"JOSÉ AUGUSTO", em Natal, 24 de setembro de 2' 9.

Dep.

FARI

vó

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PODER LEGISLATIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
GABINETE DEP. TOMBA FARIAS

Projeto de lei n 2 027512019
Processo ng 2983/2019
Iniciativa: Governo do Estado do Rio Grande do Norte - Mensagem nQ 028/2019-GE

Emendas ao Projetos de Lei que "institui no âmbito do
Poder Executivo, o Programa Moto Legal e dá outras
providências.

Altera a redação da ementa do Projeto de Lei ng 0275/2019:
Institui, no âmbito do Poder Executivo, o Programa
Veículo Legal e dá outras providências.
Altera a redação do art. 12 do Projeto de Lei n 2 0275/2019:
Art. 19 Fica instituído, no âmbito do Poder Executivo, o
Programa Veículo Legal, com a finalidade de propiciar,
nos termos da lei, a regularização da transferência de
propriedade e do licenciamento ou a aquisição de
motocicletas, motonetas ou ciclomotores de até 155cc
(cento e cinquenta e cinco cilindradas) e automóveis,
registrados perante o Departamento Estadual de Trânsito
do Rio Grande do Norte (DETRAN/RN).
Altera a redação do art. 22 do Projeto de Lei n 2 0275/2019:
Art. 22 Para os fins desta Lei, o Poder Executivo celebrará
compromisso com os possuidores, sejam eles
proprietários ou condutores, de motocicletas, motonetas
ou ciclomotores de até 155cc (cento e cinquenta e cinco
cilindradas) e automóveis, registrados perante o
DETRAN/RN, com o objetivo de eliminar irregularidades
na transferência de propriedade e no licenciamento.

4
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Alteram as redações do caput e dos incisos II e IV do § 12 do art. 62 do Projeto
de Lei n 2 0275/2019:
Art. 62 As aquisições de veículos novos, no âmbito do
Programa Veículo Legal, ainda que se deem nas
modalidades de arrendamento mercantil ou leasing,
ficam isentas do Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA) incidente no exercício da aquisição,
limitado a 01 (um) veículo por beneficiário.
§ 12
II - a aquisição envolva veículo novo, limitado a
motocicletas, motonetas ou ciclomotores de até 155cc
(cento e cinquenta e cinco cilindradas) e automóveis;

IV - o adquirente de motocicletas, motonetas ou
ciclomotores de até 155cc (cento e cinquenta e cinco
cilindradas) comprometa-se a utilizar o capacete de
segurança, com viseira ou óculos protetores, nos termos
da lei;

Sala das Comissões da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, Palácio
"JOSÉ AUGUSTO", em Natal, 24 de setembro d
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JUSTIFICATIVAS

Pretende-se, com as emendas, ora apresentadas, alterar as redações da
ementa, do art. 12, do art. 22 e do caput e incisos II, IV do § 19, do art. 6, do Projeto
de Lei n 9 0275/2019, para abranger os benefícios constantes do aludido projeto aos
proprietários, possuidores ou condutores de automóveis.
Deve ser considerada, para fins de aplicação da futura norma, a definição de
"automóvel" disposta na Lei n2 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).
Tais alterações são relevantes, pois, permitirão alcançar um maior número de
contribuintes, os quais terão a oportunidade de regularizar o seu veículo, sejam eles
automóveis, motocicletas, motonetas ou ciclomotores, que, em alguns casos, são
utilizados como único meio de transporte ou, até mesmo, instrumento de trabalho e
fonte de renda de muitas famílias norte-rio-grandenses.
A regularização dos veículos abrangidos pela futura lei, no que tange as
isenções, anistias e parcelamentos de débitos junto ao DETRAN/RN, além de outros
benefícios, propiciará significativo aumento da arrecadação de tributos nos exercícios
seguintes ao encerramento do Programa, uma vez que, que o público-alvo tenderá a
manter o pagamento dos tributos em dia, garantindo, portanto, a regularidade do seu
veículo.
Pretende-se, ainda, fomentar a venda de veículos novos no âmbito do Estado,
proporcionando, dentre outros benefícios, o aquecimento da economia e a geração de
emprego em renda.
Finalmente, a alteração da nomenclatura do programa se faz necessária, ante
a inclusão de outro tipo de veículo no rol disposto no Projeto de Lei n9 0275/2019,
passando o mesmo a ser denominado de "Programa Veículo Legal".

Sala das Comissões da Ass- 'leia Legi ttiva do Rio Grande do Norte, Palácio
"JOSÉ AUGUSTO", em Natal, 24des -mbro.e 2119.

Dep. jjt , BAFARIS
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RIO GRANDE DO NORTE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
COMISSÃO DE FINANÇAS E FISCALIZAÇÃO
Processo n° 2983/2019
Projeto de Lei n° 027512019
Mensagem Governamental n° 0028/2019
Ementa: Institui, no âmbito do Poder Executivo, o Programa Moto Legal e dá outras
providências.
Iniciativa: Poder Executivo
Relatoria: Deputado José Dias

PROJETO DE LEI. INSTITUI, NO ÂMBITO DO
PODER EXECUTIVO, O PROGRAMA MOTO
LEGAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
INOCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADES. PELA
APROVAÇÃO DA MATÉRIAS. CONSIDERADAS
AS EMENDAS DA CCJR, DO MESMO MODO
ACOLHIDAS
AS
EMENDAS
QUE
PARLAMENTARES SUGERIDAS AO RELATOR
NA COMISSÃO DE FINANÇAS E FISCALIZAÇÃO.

1

- RELATÓRIO:

Trata-se de Projeto de Lei cuja iniciativa teve a Governadora do Estado do

o

Rio Grande do Norte.
Esta matéria chegou, inicialmente, a Casa Legislativa através da Mensagem
Governamental n° 02812019-GE, lida em Plenário em 27 de agosto de 2019, e tendo
por objetivo "incentivar a regularização da transferência de propriedade e do
licenciamento de motocicletas, motonetas ou ciclomotores de até 155cc (cento e
cinquenta e cinco cilindradas), registradas perante o Departamento Estadual de
Trânsito (DETRAN/RN)", isto nos termos da exposição de motivos da referida
mensagem.
Conforme o Regimento Interno desta Casa Legislativa, o Projeto recebeu o
despacho do Presiden e"da Assembleia Legislativa, encaminhando-o para receber
os parecer sdas Co.' ssões de Constituição, Justiça e Redação, de Fanças e
Fiscalizaçã

de Admi istração, Serviços Públicos e Trabalho.

/

o

No que coube à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, tem-se que
ali foi reconhecida a admissibilidade da matéria, com a inserção de uma emenda
supressiva ao art. 61, §11, V.
Por ora, o presente processo vê-se pautado para a Comissão de Finanças e
Fiscalização em virtude do art. 108, V, do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa.
É o relatório.
II— VOTO:
Trata-se de Projeto de Lei originado pelo Governo do Estado.
Com o Programa Moto Legal, na forma da Mensagem Governamental n°
028/2019, "o Poder Executivo terá instrumentos eficazes para a celebração de
termos de compromisso com os proprietários e/ou condutores desses veículos de
pequena capacidade, por meio dos quais se adotarão alguns incentivos para a
regularização do registro de propriedade e do licenciamento anua!'.
Nesse sentido, aprecio as emendas ao Projeto de Lei sob exame.
Primeiramente, as emendas redigidas pelo Deputado Tomba Farias e,
posteriormente, as emendas protocoladas pelo Deputado Sandro Pimentel.
A EMENDA N°01 - MODIFICATIVA (Deputado TOMBA FARIAS) pretende
alterar a redação do inciso II, do art. 31do Projeto de Lei n° 0028/2019, para ampliar
o prazo da remissão das taxas e despesas com remoção e estada do veículo para
•

31 de dezembro de 2019.
Tal alteração visa propiciar aos proprietários ou condutores mais tempo para
que, após a publicação da lei, reúnam todas as condições necessárias para
regularizar o seu veículo, sem que, para isso, tenham que arcar com as taxas e
despesas mencionadas no referido dispositivo. Vale ressaltar ainda que, a alteração
pretendida evitará maiores transtornos nos primeiros dias de vigência da lei.
A EMENDA N° 02 - ADITIVA (Deputado TOMBA FARIAS) pretende incluir
o inciso X, no art. ; do Projeto de Lei n° 0028/2019, o qual prevê a realização de
um Dia "D" sue, ala.,, de promover as diretrizes e os benefícios do Programa Moto
Legal para toa
deverásr

s

E-tado, também chamará atenção do público-alvo, pois, o evento

ecedi., de ampla divulgação nos principais meios de comunicação.

A divulgação do programa, especialmente, através rádio e televisão é,
inegavelmente, o meio mais eficaz de alcançar o público pretendido, inclusive às
pessoas que residem no campo, que, geralmente, não tem acesso à internet,
A EMENDA N°03— MODIFICATIVA (Deputado TOMBA FARIAS) pretende
adequará redação do inciso III do art. 6' do Projeto de Lei n°O028l20l9 tão somente
para incluir todas as categorias possíveis de CNH's que autorizam a condução dos
veículos inseridos no Programa "Moto Legal", apenas para evitar interpretações
equivocadas que possam dificultar o acesso aos benefícios da futura norma.
A EMENDA N°04— ADITIVA (Deputado TOMBA FARIAS) pretende incluir
no art. 71ao Projeto de Lei n° 0028/2019 e, consequentemente, renumerar o antigo
art. 70 como 80, bem como os demais, para que os proprietários ou condutores de
motocicletas, motonetas ou ciclomotores de até 155cc (cento e cinquenta e cinco
cilindradas), adquiridos em exercícios anteriores a 2019, porém não emplacados,
garantam os benefícios da Lei n° 10.507/2019.
Pretende-se, também, conceder anistia de todas as multas tributárias
incidentes sobre o veículo até a publicação da lei que instituirá, no âmbito do Poder
Executivo, o programa Moto Legal.
A presente emenda é crucial para incentivar os proprietários de motos que
não se enquadram no art. 61do PL em discussão, pois, não se enquadram no
conceito de "veículos novos" e também, evidentemente, não atendem à
condicionante prevista pelo inciso 1, do § 31do mesmo artigo.
Com a inclusão do art. 70 no projeto de lei em tela, os proprietários ou
condutores de veículos não emplacados poderão regularizar a situação sem que,
para isso, tenham que arcar com as elevadas multas tributárias decorrentes da
irregularidade mencionada.
Encerrando o conjuno de emendas do Deputado Tomba Farias, tem-se a
EMENDA N° 05 - MODIFICATIVA (Deputado TOMBA FARIAS) cuja intenção é
alterar as redações do art. 11, do art. 20 e do caput e incisos II, IV do § 10, do art. 60,
do Projeto de Lei n° '275/2019, para abranger os benefícios constantes do aludido
projeto aos .ropriet
Lê-s.- da
permitir
oportuni

s, possuidores ou condutores de automóveis.
icativa da Emenda que tais alterações são relevantes, pois,

Icança9 um maior número de contribuintes, os quais terão a
de

rízar o seu veículo, sejam eles automóveis, motoc-ta
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motonetas ou ciclomot ores, que, em alguns casos, são utilizados como único meio
de transporte ou, até mesmo, instrumento de trabalho e fonte de renda de muitas
famílias norte-rio-grandenses.
Além disso, espera-se fomentar a venda de veículos novos no âmbito do
Estado, proporcionando, dentre outros benefícios, o aquecimento da economia e a
geração de emprego em renda.
O Deputado Sandro Pimentel, como dito, também apresentou emendas ao
presente Projeto de Lei.
A EMENDA N° 01 - MODIFICATIVA (Deputado SANDRO PIMENTEL)
pretende modificar o §11, do art. 21, do Projeto sob análise, para incluir a expressão
"nos termos estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro", restando a redação
configurada do seguinte modo:
Art. 2°...
§ 1° Não se dará recolhimento imediato do veículo quando o condutor
manifestar, forma/mente, a intenção de celebrar o compromisso de que trata
o caput, enquanto perdurarem os efeitos, desde que o veículo ofereça
condições de segurança para circulação em via pública, nos termos
estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro.

A EMENDA N° 02 - MODIFICATIVA (Deputado SANDRO PIMENTEL)
busca inibir que o prazo de quitação das obrigações criadas pelo Projeto de Lei,
restem reduzidos caso a Lei demore a ser promulgada e publicada. Desse modo, o
Deputado Sandro Pimentel deu nova redação ao §31, do art. 21, do Projeto.
Vejamos:
Art. 2°...
§31 As obrigações assumidas deverão ser integralmente cumpridas
no prazo de 120 (cento e vinte) dias, após a data do recebimento do veículo
em depósito, conforme o §21,deste artigo.

Tem-se, por fim, a EMENDA N° 03— MODIFICATIVA (Deputado SANDRO
PIMENTE
re'a ao

alterando o §30 , inciso 1, do art. 60, do Projeto para aperfeiçoar a
eguinte forma:
Art. 6°
31 A isenção a que se refere o caput:

1 - limita-se aos fatos geradores ocorridos na data da aquisição do
veículo. (NR)

Acolho as emendas propostas pelos Deputados Tomba Farias e Sandro
Pimentel.
Assim, OPINO PELA APROVAÇÃO DA MATÉRIA, na forma da minuta
anexa, considerando a emenda parlamentar aprovada pela CCJR, bem como as
emendas realizadas pelo Deputado Tomba Farias e Deputado Sandro Pimentel, por
mim, integralmente acolhidas, devendo seguir com a regular tramitação nas outras
Comissões designadas pelo Presidente da Casa.
É como voto.
Sala das Comissões Permanentes - Comissão de Finanças e Fiscalização
da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, em Natal,
de outubro de 2019.

Deputado JO DIAS
Relator

RIO GRANDE DO NORTE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
COMISSÃO DE FINANÇAS E FISCALIZAÇÃO

PROCESSO N° 2.983/2019-PL/DL
MINUTA AO PROJETO DE LEI N° 0275/2019, APÓS EMENDAS SUPRESSIVA,
MODIFICATIVA E ADITIVA

Institui, no âmbito do Poder Executivo, o Programa
Veículo Legal e dá outras providências. (NR)
A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: FAÇO SABER que o
Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Fica instituído, no âmbito do Poder Executivo, o Programa Veículo Legal, com a
finalidade de propiciar, nos termos da lei, a regularização da transferência de propriedade e
do licenciamento ou a aquisição de motocicletas, motonetas ou ciclomotores de até 1 55cc
(cento e cinquenta e cinco cilindradas) e automóveis, registrados perante o Departamento
Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (DETRAN/RN). (NR)
Art. 2° Para os fins desta Lei, o Poder Executivo celebrará compromisso com os possuidores,
sejam eles proprietários ou condutores, de motocicletas, motonetas ou ciclomotores de até
155cc (cento e cinquenta e cinco cilindradas) e automóveis, registrados perante o
DETRAN/RN, com o objetivo de eliminar irregularidades na transferência de propriedade e
no licenciamento. (NR)
§ 1° Não se dará o recolhimento imediato do veículo quando o condutor manifestar,
formalmente, a intenção de celebrar o compromisso de que trata o caput, enquanto
perdurarem seus efeitos, desde que o veículo ofereça condições de segurança para circulação
em via pública, nos termos estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro (NR).
§ 20 Na hipótese do § 1°. o condutor receberá o veículo em depósito, obrigando-se a devolver
o bem quando solicitado, sob pena de registro de impedimento e perda dos incentivos de que
trata esta Lei.
§ 3° As obrigações assumidas deverão ser integralmente cumpridas no prazo de 120 (cento
e vinte) dias, após a data do recebimento do veículo em depósito, conforme §20 deste
artigo. (NR)
Art. 30 Para incentivar a regularização da transferência de propriedade e/ou do licenciamento
de que trata esta Lei, além do beneficio previsto na Lei Estadual n° 10.507, de 10 de maio de
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2019, o Poder Executivo adotará, em conjunto ou separadamente, nos termos do regulamento,
as seguintes ações:
- parcelamento:
a) do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA);
b) das taxas e multas de trânsito de competência do DETRAN/RN;
c) da taxa de proteção contra incêndio, salvamento e resgate em via pública;
II - remissão de taxas e despesas com remoção e estada do veículo, havidas até 31 de

o

dezembro de 2019, e anistia dos juros de mora, das multas, da correção monetária e
eventuais acréscimos previstos em lei incidentes sobre o tributo disposto na alínea "a"
do inciso 1, deste artigo; (NR)
III - prioridade na realização de leilão do veículo apreendido ou removido, não reclamado no
prazo legal;
IV - equiparação do condutor ao proprietário, para fins de preferência na aquisição por leilão
do veículo apreendido ou removido;
V - incentivo à regularização administrativa da transferência de propriedade mediante ações
que possibilitem a reunião do condutor possuidor com o proprietário registrado;
VI - incentivo à regularização judicial da transferência de propriedade por meio da Defensoria
Pública Estadual;
VII - realização de parcerias com o Poder Judiciário para fins de regularização judicial da

o

transferência de propriedade;
VIII - isenção das taxas do DETRAN/RN em razão da transferência de propriedade;
IX - ações educativas com o objetivo de esclarecer os benefícios da regularização do
licenciamento veicular.
X - realização do Dia "D" do Programa Moto Legal em todas as agências do DETRAN
do Estado, o qual será precedido de ampla divulgação nos principais meios de
comunicação; (NR)
Parágrafo único. Os incentivos previstos no caput somente serão concedidos a pessoas
naturais em relação a um único veículo.
Art. 4° Fica autorizado o pagamento das taxas e multas de competência do DETRAN/RN e
dos tributos de competência da Secretaria de Estado da Tributação (SET), inscritos ou não na
Dívida Ativa Estadual, por meio de cartão de débito ou crédito. Parágrafo único. A aprovação
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e efetivação do parcelamento ou do pagamento por meio de cartão de débito ou crédito
liberam o licenciamento do veículo, caso não haja outro impedimento.
Art. 50 A celebração do compromisso de que trata o art. 20 será efetivada no âmbito do
DETRAN/RN, observada a legislação aplicável, em especial as resoluções do Conselho
Nacional de Trânsito (CONTRAN).
§ 1° A decisão que homologar o compromisso a que se refere o caput será motivada.
§ 2° O compromisso buscará solução proporcional, equânime, eficiente e compatível com os
interesses gerais e com os princípios e valores constitucionais.
§ 30

O termo de compromisso conterá:

1 - a identificação e as obrigações do interessado;
II - o prazo e o modo para seu cumprimento;
III - a forma de fiscalização quanto a sua observância;
IV - a sua eficácia de título executivo extrajudicial;
V - as sanções aplicáveis em caso de descumprimento.
Art. 60 As aquisições de veículos novos no âmbito do Programa Veículo Legal, ainda que se
deem nas modalidades de arrendamento mercantil ou leasing, ficam isentas do Imposto sobre
a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incidente no exercício da aquisição, limitado
a 1 (um) veículo por beneficiário.
§ 1° São condicionantes para o direito ao beneficio previsto no caput:
1 - o adquirente seja pessoa natural;
11 - a aquisição envolva veículo novo, limitado a motocicletas, motonetas ou ciclomotores de
até 155cc (cento e cinquenta e cinco cilindradas) e automóveis; (NR)
III - o adquirente detenha Permissão para Dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação que
abranja a Categoria A, AB, AC, AD, AE ou ACC; (NR)
IV - o adquirente de motocicletas, motonetas ou ciclomotores de até 155cc (cento e
cinquenta e cinco cilindradas) comprometa-se a utilizar o capacete de segurança, com
viseira ou óculos protetores, nos termos da lei; (NR)
(SUPRIMIDO)
§ 2° Em caso de infração de trânsito consistente na não utilização do capacete de segurança,
com viseiras ou óculos protetores, haverá o cancelamento do benefício, com o
restabelecimento do crédito tributário.
§ 30

A isenção a que se refere o caput:
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1 - limita-se aos fatos geradores ocorridos na data de aquisição do veículo; (NR)
II - não poderá ser cumulada com os incentivos previstos no art. 30 desta Lei.
Art. 70 Os proprietários de motocicletas, motonetas ou ciclomotores de até lSScc (cento
e cinquenta e cinco cilindradas) adquiridos em exercícios anteriores a 2019, ainda não
emplacados, serão anistiados das multas tributárias incidentes sobre o veículo até a
publicação da presente lei, além dos benefícios previstos na Lei n° 10.507/2019.
(INCLUÍDO)
Art. 8° A Lei Estadual n° 10.507, de 10 e maio de 2019, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. l

§ 1° A remissão de que trata o caput somente se aplica aos
créditos de IPVA e de Taxa de Licenciamento Anual de Veículo
vencidos até 31 de dezembro de 2018, incidentes sobre
motocicletas, motonetas ou ciclomotores de até 1 55cc (cento e
cinquenta e cinco cilindradas), ainda que adquiridos na
modalidade de arrendamento mercantil ou leasing.
"(NR)
~NUMERADO)
Art. 9° As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações constantes do
Orçamento Geral do Estado. ~NUMERADO)
Art. 10° Os procedimentos para o cumprimento desta Lei serão disciplinados por decreto do
Poder Executivo. ~NUMERADO)
Art. 11°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. (RENUMERADO)

Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal/RN,
Independência e 131° da República.
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RIO GRANDE DO NORTE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
COMISSÃO DE FINANÇAS E FISCALIZAÇÃO
Processo n° 2983/2019-PL/DL
Projeto de Lei n° 275/2019
Mensagem Governamental n° 28/2019
Ementa: Institui, no âmbito do Poder Executivo, o Programa Moto Legal e dá outras
providências.
Iniciativa: Chefe do Poder Executivo
Relatoria: Deputado José Dias
III - PARECER DA COMISSÃO:
A Comissão de Finanças e Fiscalização da Assembleia Legislativa do Estado
do Rio Grande do Norte, em reunião ordinária realizada hoje, opinou, à
unanimidade, pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei n° 275/2019, com a EMENDA
SUPRESSIVA apresentada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação
(CCJR) desta Casa e as EMENDAS MODIFICATIVAS encartadas nesta Comissão
e na forma do voto do relator, o Deputado José Dias.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Tomba Farias (PSDB) - Presidente, Galeno Torquato (PSD), Getúlio Rêgo
(DEM), Francisco do PT (PT), Ubaldo Fernandes (PTC) e José Dias (PSDB).
Em atenção ao despacho do Excelentíssimo Senhor Presidente desta Casa
Legislativa, sigam os autos à Comissão de '. inistração, Serviços Públicos e
Trabalho (CASPT).
Sala da Comissão de Fi
do Estado do Rio Grande do

ças -

isc lização da Assembleia Legislativa

e,:mNatal 1d

Deput

utubro de 2019.

A FAIAS
dente

ÃW
REMESSA

Em cumprimento ao determinado por Sua Excelência,
Presidente da COMISSÃO DE FINANÇAS E
FISCALIZAÇÃO nesta data, remeto os autos à COMISSÃO
DE ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS E
TRABALHO.
Secretaria das Comissões Permanentes da Assembleia
Legislativa do Rio Grande do Norte.
Natal, 16/10/2019

Sandra Dias éCa1ho Negócio
Analista Legislativo
Mat. 101.075-1

DESPACHO

RECEBO nesta data e DISTRIBUO o presente feito
para a relatoria do(a) Deputado(a)

~-./ ~"J2

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS
PÚBLICOS E TRABALHO.
Natal, Vk i\\ /\

7

DepííokLPS LIMA
Presidente

a
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRABALHO
Processo n° 2.983/2019
Projeto de Lei n° 275/2019
Mensagem Governamental n° 28/2019
Assunto: Institui, no âmbito do Poder Executivo, o Programa Moto Legal.
Iniciativa: Governo do Estado
Relatoria: Deputado Coronel Azevedo

PROJETO DE LEI. INSTITUI, NO ÂMBITO
DO PODER EXECUTIVO, O PROGRAMA
MOTO LEGAL. PELA APROVAÇÃO,
CONSIDERADAS AS EMENDAS DA CCJR
E DA CFF.
- RELATÓRIO:

A Comissão de Administração. Serviços Públicos e Trabalho, da
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte - ALRN, recebeu, para análise
normativa de mérito, o Projeto de Lei n° 275/2019, de iniciativa do Poder
Executivo, o qual apresenta a seguinte ementa: "Institui, no âmbito do Poder
Executivo, o Programa Moto Legal".
O Projeto tem por objetivo incentivar a regularização da transferência de
propriedade e do licenciamento de motocicletas, motonetas ou ciclomotores de
até 155 cc (cento e cinquenta e cinco cilindradas), registradas perante o
Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/RN, por meio de instrumentos
eficazes para a celebração de termos de compromisso com os proprietários
e/ou condutores desses veículos.
A proposição foi lida no Expediente de 27 de agosto de 2019.
processada e publicada no Diário Oficial Eletrônico n° 278, Ano II, em 29 de
agosto do mesmo ano.
A Comissão de Constituição, Justiça e Redação - CCJR concluiu
com unanimidade pela ADMISSIBILIDADE DA MATÉRIA, COM EMENDA
SUPRESSIVA ao art. 61, § 1, V.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRABALHO
Os Deputados Tomba Farias e Sandro Pimentel apresentaram emendas
à proposta, as quais foram acolhidas e apresentadas pela Comissão de
Finanças e Fiscalização - CFF.
As que se originaram do Dep. Tomba Farias visam: a) ampliar o prazo
da remissão das taxas e despesas com remoção e estada do veículo para 31
de dezembro de 2019; b) a realização de um Dia "D" que promoveria as
diretrizes e os benefícios do Programa Moto Legal para todo o Estado; c) incluir
todas as categorias possíveis de CNH's que autorizam a condução dos
veículos inseridos no Programa, somente para evitar interpretações
equivocadas que possam dificultar o acesso aos benefícios da futura norma; d)
que os proprietários ou condutores de motocicletas, motonetas ou ciclomotores
de até 155 cc, adquiridos em exercícios anteriores a 2019, porém não
emplacados, garantam os benefícios da Lei n° 10.507/2019; e) conceder anistia
de todas as multas tributárias incidentes sobre o veículo até a publicação da lei
que instituirá o Programa; e f) abranger os benefícios constantes do projeto em
apreciação aos proprietários, possuidores ou condutores de automóveis,
fomentando a venda de veículos novos no âmbito do Estado.
As emendas advindas do Dep. Sandro Pimentel têm por objeto: a)
modificar o §11, do art. 21, do projeto sob análise, para incluir a expressão nos
termos estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro; b) inibir que os prazo
sde quitação das obrigações criadas pelo Projeto de Lei restem reduzidos caso
a Lei demore a ser promulgada e publicada; e c) aperfeiçoar redação de
dispositivo (31, inciso 1, do art. 60 ).
É
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o que importa relatar.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRABALHO
11 —VOTO:

Inicialmente, cumpre destacar que, consoante o disposto no art. 108, III,
do Regimento Interno desta Assembleia Legislativa (Resolução ALRN n°
046/1990), compete a esta Comissão se pronunciar acerca do campo temático
objeto do presente projeto de lei.
Ante o exposto no relatório, em virtude, sobretudo, das razões
apresentadas pela Chefe do Executivo, reconheço se tratar de matéria
oportuna, consistente, pertinente e meritória, a qual poderá beneficiar grande
parcela da população necessitada do Estado, portanto, completamente em
consonância com o interesse público.
Desse modo, opino pela APROVAÇÃO DA MATÉRIA, NOS TERMOS
DAS EMENDAS DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
REDAÇÃO - CCJR E DA COMISSÃO DE FINANÇAS E FISCALIZAÇÃO CFF.
É como voto.

Sala das Comissões Permanentes - Comissão de Administração,
•

Serviços Públicos e Trabalho da Assembleia Legislativa do Estado do Rio
Grande do Norte, em Natal/RN,

de

DEPUTAD4C. - 0 AZEVEDO
/ Rlator
j

1
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de 2019.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRABALHO
Processo n° 2.98312019-PLIDL
Projeto de Lei n° 275/2019
Mensagem Governamental n° 2812019, de 27 de agosto de 2019.
Assunto: Institui, no âmbito do Poder Executivo, o Programa Moto Legal.
Iniciativa: Chefe do Poder Executivo
Relatoria: Deputado Coronel Azevedo
III - PARECER DA COMISSÃO:
A Comissão de Administração, Serviços Públicos e Trabalho da
Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, em reunião
extraordinária realizada hoje, opinou, à unanimidade, pela APROVAÇÃO do
Projeto de Lei n° 275/2019, com as EMENDAS SUPRESSIVAS

e

MODIFICATIVAS encartadas na Comissão de Constituição, Justiça e Redação
(CCJR) e Finanças e Fiscalização (CFF) e nos termos voto do relator, o
Deputado Coronel Azevedo.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Kelps Lima (SDD) - Presidente, Coronel Azevedo (PSC) - VicePresidente e Francisco do PT (PT).
Em cumprimento ao disposto no art. 131, §201, do Regimento Interno
desta Casa Legislativa e em virtude da edição de EMENDAS da Comissão de
Finanças e Fiscalização, sigam os autos à Comissão de Constituição,
Justiça e Redação (CCJR).
Sala da Comissão de Administração, Serviços Públicos e Trabalho
da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, de 4 de
dezembro de 2019.

./
Deput(do KELPS LIMA
Psidente

1

Art. 131 - Excetuados os casos expressamente indicados neste Regimento, cada comissão
deverá obedecer aos seguintes prazos para examinar as proposições e sobre elas decidir:

§ 21- Emendada numa Comissão, a matéria seguirá sua tramitação regular, naquela e nas
demais Comissões que se devam manifestar, voltando, após a última destas, àquelas que
ainda não se tenham manifestado sobre a emenda, cumprindo-se o prazo do parágrafo
anterior. Só na primeira ida à Comissão pode uma proposição nela receber emenda.
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REMESSA

Em cumprimento ao determinado por Sua Excelência,
Presidente da COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO,
SERVIÇOS PÚBLICOS E TRABALHO remeto, nesta data,
os autos à COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
REDAÇÃO.
Secretaria das Comissões Permanentes da Assembleia
Legislativa do Rio Grande do Norte.
Natal, 10/12/2019

Sandra Dias 'e C alho Negócio
Analista Legislativo
Mat. 101.075-1

DESPACHO

RECEBO nesta data e DISTRIBUO o presente feito
para a relatoria do(a) Deputado(a)
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
REDAÇÃO.
Natal,

/

1
Á'

/
1 7

Deputado R1MUNDO FERNAN E
Presidente

DESPACHO
Em Sessão Plenária realizada hoje, à unanimidade, foi aprovado o texto
original Projeto de Lei n.° 275/2019. Por oportuno, cumpre registrar que os autos
foram remetidos nesta data no intuito de se cumprir o disposto no art. 243 do
Regimento Interno, diante do encerramento do' prazo concedido ao exame das
comissões, motivo pelo qual a matéria foi imediatamente incluída na Ordem do Dia.
Ato contínuo, por consequência do indeferimento da emenda oferecida pelo
Deputado Allyson Bezerra na Comissão de Constituição, Justiça e Redação - por
maioria -, bem assim diante da inexistência de prazo ao protocolo de peça recursal,
foi apresentado pelo autor da proposição rejeitada recurso oral, no sentido de permitir
o exame dessa modificação pelo Plenário. Em votação, por maioria, foi rejeitado o
recurso.
Logo após, em segunda votação, foram apreciadas em bloco, com aprovação
por unanimidade, as emendas encartadas na Comissão de Finanças e Fiscalização.
No entanto, considerou-se prejudicada a emenda que alterou o art. 3°, inciso II, da
proposição.
Por fim, o Plenário rejeitou, à unanimidade, a emenda proposta pela Deputada
Isolda Dantas, que suprimia o inciso V do § 1° do art. 60 constante no projeto.
Diante da necessidade de redação final da matéria, por força do art. 147 do
Regimento Interno, sigam os autos à Comissão de Constituição, Justiça e Redação
para elaborá-la em definitivo, inadmitido recurso.
Após o que, devolvam-se os autos à Mesa para o encaminhamento à sanção.
Cumpra-se.
Sala das Sessões - Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do
Norte, em Natal, 11 de dezembro de 2019.

o

Deputado EZEQUIEL
Presidente

REMESSA
Nesta data, dando cumprimento à determinação acima, remeto os autos para a
Diretoria Legislativa.
Sala das Sessões - Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do
Norte, em Natal, li de dezembro de 2019.

7
- ustavo e e L'kL Brito
Coordenador de Suporte Legislativo
Mat. 201.289-8

RIO GRANDE DO NORTE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
Processo n°2.983/2019
Projeto de Lei n° 275/2019
Mensagem Governamental n° 28/2019
Assunto: Institui, no âmbito do Poder Executivo, o Programa Moto Legal, e dá
outras providências.
Iniciativa: Governo do Estado
Relatoria: Deputado Raimundo Fernandes
PROJETO DE LEI. PROJETO DE LEI. INSTITUI,
NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO, O
PROGRAMA MOTO LEGAL. PELA
APROVAÇÃO DA REDAÇÃO FINAL, NOS
TERMOS DO ART. 147 DO REGIMENTO
INTERNO DAALRN, SEM POSSIBILIDADE DE
RECURSO.
- DO RELATÓRIO
Retornam ao exame dessa Comissão os autos do Projeto de Lei
Complementar n° 275/2019, de iniciativa do Governo do Estado, que pretende
instituir, no âmbito do Poder Executivo, o Programa Moto Legal.
Em 27 de agosto de 2019, o PL r° 275/2019 foi admitido, nesta Comissão,
à maioria, com emenda supressiva, nos termos do voto deste relator.
No âmbito da CFF, em 16 de outubro p. passado, a proposição foi
aprovada, à unanimidade, considerando a emenda supressiva da CCJR, bem
como todas as emendas apresentadas naquela Comissão, de autoria dos
deputados Tomba Farias e Sandro Pimentel.
Por fim, quando da análise de mérito pela CASPT, a matéria foi aprovada
com o acolhimento de todas as emendas encartadas pela CCJR e CFF.
Quando da votação em Plenário, as emendas encartadas pela CFF foram
apreciadas em bloco, com aprovação por unanimidade. No entanto, as
emendas que alteraram o art. 31, inciso II. bem como a que suprimia o inciso V, do
§11, do art. 60 foram consideradas prejudicadas.
Em cumprimento ao art. 1471 do Regimento Interno, assumindo a
1

Art. 147 - Havendo necessidade de redação final, a matéria vai à Comissão de Constituição,
Justiça e Redação, que a elaborará definitivamente, sem possibilidade de qualquer recurso,
enviando-se a mesma à Mesa para promulgação ou encaminhamento à sanção.
vh

e

necessidade de redação final da matéria, a Comissão de Constituição, Justiça e
Redação desta Casa pronunciar-se-á, neste exato momento processual
legislativo, acerca das alterações que se fazem necessárias, sem qualquer
possibilidade recurso.
É o que importa relatar.

II— DO VOTO

Em finalização ao voto e em razão de todas as alterações redacionais
apresentadas neste documento, conforme Minuta que segue anexa, opino, na
minha qualidade de relator, pela APROVAÇÃO da REDAÇÃO FINAL do Projeto
de Lei n° 275/2019, nos termos do art. 147 do Regimento Interno, devendo a
matéria ser distribuída à Diretoria Legislativa, para fins de elaboração do autógrafo
e posterior remessa ao Poder Executivo deste Estado.
Eis o meu voto.

Sala das Comissões Permanentes - Comissão de Constituição, Justiça e
Redação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, em Natal,
de

de 2019.

Deputado R1AIMUNDO,FRNANDES
Relator'
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RIO GRANDE DO NORTE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
PROCESSO N° 2.983/2019-PL/DL
REDAÇÃO FINAL AO PROJETO DE LEI N° 275/2019
Institui, no âmbito do Poder Executivo, o
Programa Moto Legal e dá outras providências.
(NR)
A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: FAÇO SABER
que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Fica instituído, no âmbito do Poder Executivo, o Programa Moto Legal, com
a finalidade de propiciar, nos termos da lei, a regularização da transferência de
propriedade e do licenciamento ou a aquisição de motocicletas, motonetas ou
ciclomotores de até 155cc (cento e cinquenta e cinco cilindradas), registrados
perante o Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte
(DETRAN/RN).
Art. 21Para os fins desta Lei, o Poder Executivo celebrará compromisso com os
possuidores, sejam eles proprietários ou condutores, de motocicletas, motonetas
ou ciclomotores de até 155cc (cento e cinquenta e cinco cilindradas), registrados
perante o DETRAN/RN, com o objetivo de eliminar irregularidades na
transferência de propriedade e no licenciamento.
§ 10 Não se dará o recolhimento imediato do veículo quando o condutor
manifestar, formalmente, a intenção de celebrar o compromisso de que trata o
caput, enquanto perdurarem seus efeitos, desde que o veículo ofereça condições
de segurança para circulação em via pública, nos termos estabelecidos pelo
Código de Trânsito Brasileiro (NR).
§ 2° Na hipótese do § 11, o condutor receberá o veículo em depósito, obrigando-se
a devolver o bem quando solicitado, sob pena de registro de impedimento e perda
dos incentivos de que trata esta Lei.
§ 31As obrigações assumidas deverão ser integralmente cumpridas no prazo de
120 (cento e vinte) dias, após a data do recebimento do veículo em depósito,
conforme §21 deste artigo. (NR)
vh

Art. 30 Para incentivar a regularização da transferência de propriedade e/ou do
licenciamento de que trata esta Lei, além do benefício previsto na Lei Estadual n°
10.507, de 10 de maio de 2019, o Poder Executivo adotará, em conjunto ou
separadamente, nos termos do regulamento, as seguintes ações:
- parcelamento:
a) do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA);
b) das taxas e multas de trânsito de competência do DETRAN/RN;
ública;c) da taxa de proteção contra incêndio, salvamento e resgate em via pública,
II - remissão de taxas e despesas com remoção e estada havidas até a publicação
11
desta Lei; (NR)
III - prioridade na realização de leilão do veículo apreendido ou removido, não
reclamado no prazo legal;
IV - equiparação do condutor ao proprietário, para fins de preferência na aquisição
por leilão do veículo apreendido ou removido;
V - incentivo à regularização administrativa da transferência de propriedade
mediante ações que possibilitem a reunião do condutor possuidor com o
proprietário registrado;
VI - incentivo à regularização judicial da transferência de propriedade por meio da
Defensoria Pública Estadual;
VII - realização de parcerias com o Poder Judiciário para fins de regularização
judicial da transferência de propriedade;
VIII - isenção das taxas do DETRAN/RN em razão da transferência de
propriedade;
IX - ações educativas com o objetivo de esclarecer os benefícios da regularização
do licenciamento veicular.
X - realização do Dia "D" do Programa Moto Legal em todas as agências do
DETRAN do Estado, o qual será precedido de ampla divulgação nos
principais meios de comunicação; (NR)
Parágrafo único. Os incentivos previstos no caput somente serão concedidos a
pessoas naturais em relação a um único veículo.
Ari. 4° Fica autorizado o pagamento das taxas e multas de competência do
DETRAN/RN e dos tributos de competência da Secretaria de Estado da Tributação
(SET), inscritos ou não na Dívida Ativa Estadual, por meio de cartão de débito ou
crédito. Parágrafo único. A aprovação e efetivação do parcelamento ou do
pagamento por meio de cartão de débito ou crédito liberam o licenciamento do
vh

veículo, caso não haja outro impedimento.
Art. 5° A celebração do compromisso de que trata o art. 20 será efetivada no
âmbito do DETRAN/RN, observada a legislação aplicável, em especial as
resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).
§ 11 A decisão que homologar o compromisso a que se refere o caput será
motivada.
§ 21O compromisso buscará solução proporcional, equânime, eficiente e
compatível com os interesses gerais e com os princípios e valores constitucionais.
§ 30 O termo de compromisso conterá:
- a identificação e as obrigações do interessado;
II - o prazo e o modo para seu cumprimento;
III - a forma de fiscalização quanto a sua observância;
IV - a sua eficácia de título executivo extrajudicial;
V - as sanções aplicáveis em caso de descumprimento.
Art. 60 As aquisições de veículos novos no âmbito do Moto Legal, ainda que
se deem nas modalidades de arrendamento mercantil ou leasing, ficam
isentas do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA)
incidente no exercício da aquisição, limitado a 1 (um) veículo por
beneficiário. (NR)
§ 11São condicionantes para o direito ao benefício previsto no caput:
- o adquirente seja pessoa natural;
II - a aquisição envolva veículo novo, limitado a motocicletas, motonetas ou
ciclomotores de até 155cc (cento e cinquenta e cinco cilindradas); (NR)
III - o adquirente detenha Permissão para Dirigir ou Cadeira Nacional de
Habilitação que abranja a Categoria A ou ACC;
IV - o adquirente de motocicletas, motonetas ou ciclomotores de até 155cc
(cento e cinquenta e cinco cilindradas) comprometa-se a utilizar o capacete de
segurança, com viseira ou óculos protetores, nos termos da lei; (NR)
V - o adquirente não tenha cometido infração de trânsito nos últimos 12
(doze) meses. (NR)
§ 2° Em caso de infração de trânsito consistente na não utilização do capacete de
segurança, com viseiras ou óculos protetores, haverá o cancelamento do
benefício, com o restabelecimento do crédito tributário.
§ 30 A isenção a que se refere o caput:
- limita-se aos fatos geradores ocorridos na data de aquisição do veículo; (NR)
vh

II - não poderá ser cumulada com os incentivos previstos no art. 30 desta Lei.
Art. 70 Os proprietários de motocicletas, motonetas ou ciclomotores de até
155cc (cento e cinquenta e cinco cilindradas) adquiridos em exercícios
anteriores a 2019, ainda não emplacados, serão anistiados das multas
tributárias incidentes sobre o veículo até a publicação da presente lei, além
dos benefícios previstos na Lei n° 10.507/2019. (NR)
Art. 80 A Lei Estadual n° 10.507, de 10 e maio de 2019, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art.1°

§ 1° A remissão de que trata o caput somente se aplica
aos créditos de IPVA e de Taxa de Licenciamento Anual

1

de Veículo vencidos até 31 de dezembro de 2018,
incidentes sobre motocicletas, motonetas ou
ciclomotores de até 155cc (cento e cinquenta e cinco
cilindradas), ainda que adquiridos na modalidade de
arrendamento

mercantil

ou

leasing.
11

(NR) (RENUMERADO)
Art. 90 As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações
constantes do Orçamento Geral do Estado. (RENUMERADO)
Art. 100 Os procedimentos para o cumprimento desta Lei serão disciplinados por
decreto do Poder Executivo. (RENUMERADO)
•

Art. 110. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. (RENUMERADO)

Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal/RN,

de

2019, 1980

da Independência e 1310 da República.
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RIO GRANDE DO NORTE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Oficio n° 1948/2019 - GP

Natal, 18 de dezembro de 2019.

Senhora Governadora,

Encaminho a Vossa Excelência, para os efeitos Constitucionais da
Sanção, o Projeto de Lei n° 275/19, constante do Processo n° 2983/19 - PL/SL, oriundo
da Mensagem Governamental n° 028/2019-GE, datada de 27 de agosto de 2019, que
institui, no âmbito do Poder Executivo, o Programa Moto Legal e dá outras
providências, aprovado o Projeto Original e Emendas, em Sessão Plenária, realizada no
dia 11 de dezembro de 2019.

Atenciosamente,

Deputado EZEQUIE
Presidente

A Sua Excelência a Senhora
MARIA DE FÁTIMA BEZERRA
Governadora do Estado
Palácio de Despachos de Lagoa Nova
Centro Administrativo
Nesta

'

IRA

RIO GRANDE DO NORTE

LEI Número

Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em
de 2019,
de
Natal,
1310
da República.
198° da Independência e

Governadora

Institui, no âmbito do Poder Executivo, o
Programa Moto Legal e dá outras
providências.
A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE:
FAÇO SABER que o PODER LEGISLATIVO decreta e EU sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1° Fica instituído, no âmbito do Poder Executivo, o Programa Moto Legal, com a
finalidade de propiciar, nos termos da lei, a regularização da transferência de propriedade e do
licenciamento ou a aquisição de motocicletas, motonetas ou ciclomotores de até 1 55cc (cento e
cinquenta e cinco cilindradas), registrados perante o Departamento Estadual de Trânsito do Rio
Grande do Norte (DETRAN/RN).
Art. 20 Para os fins desta Lei, o Poder Executivo celebrará compromisso com os
possuidores, sejam eles proprietários ou condutores, de motocicletas, motonetas ou ciclomotores
de até 1 55cc (cento e cinquenta e cinco cilindradas), registrados perante o DETRAN/RN, com o
objetivo de eliminar irregularidades na transferência de propriedade e no licenciamento.
§ 1° Não se dará o recolhimento imediato do veículo quando o condutor manifestar,
formalmente, a intenção de celebrar o compromisso de que trata o caput, enquanto perdurarem
seus efeitos, desde que o veículo ofereça condições de segurança para circulação em via pública,
nos termos estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro.
§ 2° Na hipótese do § 1°, o condutor receberá o veículo em depósito, obrigando-se a
devolver o bem quando solicitado, sob pena de registro de impedimento e perda dos incentivos de
que trata esta Lei.
§ 30 As obrigações assumidas deverão ser integralmente cumpridas no prazo de 120
(cento e vinte) dias, após a data do recebimento do veículo em depósito, conforme § 2° deste
artigo.
Art. 30 Para incentivar a regularização da transferência de propriedade e/ou do
licenciamento de que trata esta Lei, além do beneficio previsto na Lei Estadual n° 10.507, de 10 de
maio de 2019, o Poder Executivo adotará, em conjunto ou separadamente, nos termos do
regulamento, as seguintes ações:
1— parcelamento:
a) do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA);

b) das taxas e multas de trânsito de competência do DETRAN/RN;
c) da taxa de proteção contra incêndio, salvamento e resgate em via pública;
II— remissão de taxas e despesas com remoção e estada havidas até a publicação desta
Lei;
III - prioridade na realização de leilão do veículo apreendido ou removido, não
reclamado no prazo legal;
IV - equiparação do condutor ao proprietário, para fins de preferência na aquisição por
leilão do veículo apreendido ou removido;
V - incentivo à regularização administrativa da transferência de propriedade mediante
ações que possibilitem a reunião do condutor possuidor com o proprietário registrado;
•

VI - incentivo à regularização judicial da transferência de propriedade por meio da
Defensoria Pública Estadual;
VII—realização de parcerias com o Poder Judiciário para fins de regularização judicial
da transferência de propriedade;
VIII—isenção das taxas do DETRAN/RN em razão da transferência de propriedade;
IX - ações educativas com o objetivo de esclarecer os beneficios da regularização do
licenciamento veicular;
X - realização do Dia "D" do Programa Moto Legal em todas as agências do
DETRAN do Estado, o qual será precedido de ampla divulgação nos principais meios de
comunicação.

o

Parágrafo único. Os incentivos previstos no caput somente serão concedidos a pessoas
naturais em relação a um único veículo.
Art. 4° Fica autorizado o pagamento das taxas e multas de competência do
DETRAN/RN e dos tributos de competência da Secretaria de Estado da Tributação (SET),
inscritos ou não na Dívida Ativa Estadual, por meio de cartão de débito ou crédito. Parágrafo
único. A aprovação e efetivação do parcelamento ou do pagamento por meio de cartão de débito
ou crédito liberam o licenciamento do veículo, caso não haja outro impedimento.
Art. 5° A celebração do compromisso de que trata o art. 2° será efetivada no âmbito do
DETRAN/RN, observada a legislação aplicável, em especial as resoluções do Conselho Nacional
de Trânsito (CONTRAN).
§ 1° A decisão que homologar o compromisso a que se refere o caput será motivada.
§ 2° O compromisso buscará solução proporcional, equânime, eficiente e compatível
com os interesses gerais e com os princípios e valores constitucionais.
§ 300 termo de compromisso conterá:
1— a identificação e as obrigações do interessado;

11—o prazo e o modo para seu cumprimento;
III - a forma de fiscalização quanto a sua observância;
IV - a sua eficácia de título executivo extrajudicial;
V - as sanções aplicáveis em caso de descumprimento.
Art. 6° As aquisições de veículos novos no âmbito do Moto Legal, ainda que se deem
nas modalidades de arrendamento mercantil ou leasing, ficam isentas do Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incidente no exercício da aquisição, limitado a 1
(um) veículo por beneficiário.
§ 1° São condicionantes para o direito ao beneficio previsto no caput:
1— o adquirente seja pessoa natural;
II - a aquisição envolva veículo novo, limitado a motocicletas, motonetas ou
ciclomotores de até 1 55cc (cento e cinquenta e cinco cilindradas);
III - o adquirente detenha Permissão para Dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação
que abranja a Categoria A ou ACC;
IV - o adquirente de motocicletas, motonetas ou ciclomotores de até 155cc (cento e
cinquenta e cinco cilindradas) comprometa-se a utilizar o capacete de segurança, com viseira ou
óculos protetores, nos termos da lei;
V - o adquirente não tenha cometido infração de trânsito nos últimos 12 (doze) meses.
§ 2° Em caso de infração de trânsito consistente na não utilização do capacete de
segurança, com viseiras ou óculos protetores, haverá o cancelamento do beneficio, com o
restabelecimento do crédito tributário.
§ 3° A isenção a que se refere o caput:
1— limita-se aos fatos geradores ocorridos na data de aquisição do veículo;
II— nAo poderá ser cumulada com os incentivos previstos no art. 3° desta Lei.
Art. 7° Os proprietários de motocicletas, motonetas ou ciclomotores de até 1 55cc
(cento e cinquenta e cinco cilindradas) adquiridos em exercícios anteriores a 2019, ainda não
emplacados, serão anistiados das multas tributárias incidentes sobre o veículo até a publicação da
presente lei, além dos benefícios previstos na Lei n° 10.507/2019. (NR)
Art. 80 A Lei Estadual n° 10.507, de 10 e maio de 2019, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art.1°
§ 1° A remissão de que trata o caput somente se aplica aos créditos de IPVA e de
Taxa de Licenciamento Anual de Veículo vencidos até 31 de dezembro de 20185
incidentes sobre motocicletas, motonetas ou ciclomotores de até 1 55cc (cento e

cinquenta e cinco cilindradas), ainda que adquiridos na modalidade de
arrendamento mercantil ou leasing.
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Art. 9° As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações
constantes do Orçamento Geral do Estado.
Art. 10. Os procedimentos para o cumprimento desta Lei serão disciplinados por
decreto do Poder Executivo.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,
Palácio "JOSÉ AUGUSTO", em Natal, 18 de dezembro de 2019.

Deputado EZEQUIE
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