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Dispõe sobre o licenciamento dos veículos de
locação no Estado de Mato Grosso 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 As Empresas Locadoras de Veículos que atuam no Estado de Mato Grosso não poderão utilizar
veículos licenciados em outros Estados, para locação neste Estado.

Art. 2º As Empresas Locadoras de Veículos deverão enviar, anualmente, ao DETRAN - Departamento
Estadual de Trânsito, a relação de todos os veículos disponíveis para locação, contendo marca, modelo, ano
de fabricação, placas dos veículos e município de licenciamento.

Art. 3º A inclusão e a exclusão de veículos na frota das Empresas Locadoras, contendo todos os dados
relacionados no caput do art. 2º, deverão ser comunicadas ao DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito,
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa por veículo, não incluído ou excluído, aplicada
em dobro no caso de reincidência.

Art. 4º Os veículos licenciados em outros Estados que forem flagrados locados no Estado de Mato Grosso,
serão apreendidos e somente liberados após o pagamento de multa, a ser regulamentada pelo órgão
fiscalizador e competente, que será aplicada em dobro no caso de reincidência.

Parágrafo único - As multas aplicadas no caso do veículo ser licenciado em outro Estado será de
responsabilidade da Empresa proprietária do mesmo.

Art. 5º As Empresas Locadoras de Veículos terão o prazo de 180 dias a contar da publicação desta lei para
licenciarem seus veículos no Estado de Mato Grosso, enviando relação ao DETRAN.

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

As Empresas de Locação de Veículos que atuam em nosso Estado vêm utilizando-se de veículos licenciados
em outros Estados, alegando que o IPVA é mais barato que em Mato Grosso.

Com isto o estado de Mato Grosso vem sendo lesado como também os municípios mato-grossenses que
devem receber parte do IPVA recolhido pelos veículos aqui licenciados.

Além disso o estado de Mato Grosso continua a sofrer prejuízos além da não arrecadação do IPVA, uma
vez que estes veículos continuam a transitar por nossas ruas e estradas causando assim desgaste das
mesmas, poluição do ar, congestionamentos e nada auferindo ao Estado em contrapartida.

Em 16/12/2015 foi aprovada a Lei Nº 4785 no Estado de Mato Grosso do Sul que trata do mesmo assunto.

Por ser este projeto de interesse para a economia do Estado é que apelamos aos nossos Nobres Pares pela
sua aprovação.
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