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Torna  obrigatória  a  fixação  de  cartazes  em
todos  os  guichês  das  rodoviár ias  ou
estabelecimentos que comercializem passagens
terrestres intermunicipais no Estado de Mato
Grosso, com informações da Lei nº 10.320/2015
regulamentada  pela  Resolução  nº  11/2015  –
AGER MT 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 obrigatório em todos os guichês de rodoviárias e os estabelecimentos que comercializem
passagens terrestres intermunicipais, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a fixarem cartazes visíveis ao
Consumidor com a seguinte informação:

Parágrafo Único. O texto deve ser: “Todo idoso maior de 60 anos, aposentado ou não, com renda igual ou
inferior a 02 (dois) salários mínimos tem o direito do desconto de 50%, no mínimo, no valor das passagens,
no transporte intermunicipal de passageiros para os demais assentos, estando as duas poltronas gratuitas
ocupadas. O idoso deverá adquirir o bilhete da passagem com no mínimo de 3 horas de antecedência em
relação ao horário da partida”. Lei 10.320/2015 Resolução nº11/2015 AGER.

Art. 2º Os cartazes deverão ser confeccionados obedecendo ao formato de 500mm x 800mm, com letras que
garantam ampla visibilidade aos frequentadores.

 

 

 

 



 

 

Art.3º A não obediência ao disposto nesta Lei, sujeitará o infrator as penalidades presentes no Código de
Defesa do Consumidor – Lei 8.078/1999.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
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Sebastião Rezende
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei visa informar à população, mormente à parcela afim da sociedade, neste particular
os Idosos acima de 60 anos, aposentados ou não, com renda igual ou inferior a dois salários mínimos, de
forma clara, eficiente e direta de um Direito estabelecido através do Dispositivo Legal Ordinário nº
10.320/2015 e regulamentado pela AGER-MT através da Resolução 011/2015 que lhes garante 50%
(cinquenta por cento), no mínimo, quando os dois assentos gratuitos já tiverem ocupados, nos demais
assentos no transporte intermunicipal de passageiros no âmbito do Estado de Mato Grosso, desde que o
mesmo adquira o bilhete da passagem com no mínimo três horas de antecedência com relação ao horário da
partida.

Cremos que além desta Casa de Leis, através de seus Membros, entabular e aprovar leis que tragam justiça
social ao povo mato-grossense é preciso fazer com que o conteúdo das mesmas seja do conhecimento
público, daí a necessidade da aprovação da presente propositura e para tanto conclamamos os Nobres
Pares para com a máxima celeridade possível o façamos, assim garantimos à população o acesso ao
conhecimento que indubitavelmente será de grande alcance social.
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