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Dispõe sobre a reserva de no mínimo 50% das
vagas em estacionamentos em todos os órgãos
públicos do Estado de Mato Grosso.

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:

Artigo 1º - Fica assegurada a obrigatoriedade de reserva de no mínimo 50% das vagas em estacionamentos
em todos os órgãos públicos do Estado de Mato Grosso.

§1º - As vagas devem ser destinadas aos cidadãos comuns usuários dos órgãos públicos.

§2º - As vagas devem ser de caráter rotativo, limitando o estacionamento do veículo em no máximo uma
hora, de uma forma que, haja rotatividade e todos os cidadãos /usuários possam usufruir do beneficio.

Artigo 2º - O Poder Executivo adotará as medidas necessárias à execução do disposto nesta lei.

Artigo 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da
data de sua publicação.

Artigo 4º - Esta lei entra em vigor da data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

O objetivo da presente proposição é destinar  com obrigatoriedade, no mínimo de 50% das vagas nos
estacionamentos em órgãos públicos e secretarias do Estado de Mato Grosso, aos cidadãos/usuários. Vagas
estas em caráter rotativo, limitando o referido estacionamento em no máximo 01h00 min.

Levando em consideração que os estacionamentos das Secretarias e órgãos públicos no nosso Estado
permanecem lotados no horário de atendimento ao público e que é um verdadeiro transtorno para o usuário
eventual encontrar uma vaga para estacionar seu veículo. Ocorre que a maioria das vagas nos
estacionamentos só consegue beneficiar exclusivamente aos próprios funcionários, não deixando desta
forma, vagas para as pessoas que precisam dos serviços públicos.

Em meio a essa disputa por esses espaços, os usuários que precisam resolver problemas breves como:
entrega de documentos, assinatura de contratos, retirada de documentos, agendamento e etc, acabam
sempre sendo prejudicados.

Com a aprovação desta Lei os usuários passam a se beneficiar ao menos com 50% das vagas nos
estacionamentos, uma vez que os órgãos são públicos e destinados ao público.

Pelos fatos expostos e pela relevância do tema, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação
da presente propositura por se tratar de grande interesse público.
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