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Concede  gratuidade  aos  Policiais  Civis,
Militares,  Bombeiros,  Agentes  Prisionais,
Rodoviários e Federais, em atividade no Estado
de Mato Grosso, no transporte intermunicipal
no 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:

Art. 1º Fica concedido aos Policiais Civis, Militares, Bombeiros, Agentes Prisionais, Rodoviários
e Federais, em atividade no Estado de Mato Grosso, a gratuidade na utilização do serviço de
transporte intermunicipal de passageiros convencional, mediante apresentação da identidade
funcional.

Art. 2º A concessão da gratuidade prevista no caput do art. 1º observará as seguintes condições:

I – é prerrogativa pessoal dos Policiais Civis, Militares, Bombeiros, Agentes Prisionais,
Rodoviários e Federais em atividade no Estado de Mato Grosso, sendo vedada a sua
transferência a qualquer outra pessoa, inclusive para familiares;

II – fica limitado a 2 (dois) assentos por viagem no serviço convencional intermunicipal;

III – caso não haja assentos disponíveis no ônibus procurado, os profissionais citados no caput
do art. 1º não poderão viajar em pé, devendo, caso optem pela gratuidade, esperar pela
próxima condução;

IV – deverá o beneficiário da gratuidade, utilizar-se do transporte intermunicipal de passageiros
convencional, explorado pelo permissionário ou concessionário da linha entre o município de
embarque e o destino final.

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, e será regulamentada na forma do art.
38º da Constituição do Estado de Mato Grosso.
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JUSTIFICATIVA

Trata-se de antiga reivindicação dos profissionais de segurança pública de nosso Estado, que
muitas vezes precisam se deslocar pelo Estado, a trabalho, ou em função dele, sem diárias e
locomoção por parte do Órgão em que atua.

Em outros casos, esses profissionais residem em outro Município e tiram plantões ou serviço
em Municípios visinhos ao de sua residência.

Devemos lembrar que estes profissionais da segurança pública sempre estão em serviço como
guardiões da ordem pública que são e entendemos que o nosso projeto beneficia tanto os
profissionais de segurança, pois resulta em estímulo  legal ao exercício de sua missão, quanto
as empresas de transporte de passageiros e seus usuário devido ao fato de assegurar maior
segurança a todos devido haver um profissional da segurança pública presente.

Em diversos Estados da Federação já foram promulgadas Leis semelhantes, inclusive de
autoria de Parlamentares Estaduais.

Quanto a constitucionalidade da mesma o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,  julgou
recurso (Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 70019055953/2007) da Federação das
Empresas de Transportes que pretendia suspender os efeitos da Lei 3.499/05, do município de
Uruguaiana, no sentido de que conceder transporte gratuito a policiais não é inconstitucional.  

Pelo exposto, peço o apoio dos nobres Pares para a aprovação deste Projeto de Lei.
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