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Altera dispositivos da Lei nº 9.572, de 29 de
j u n h o  d e  2 0 1 1 ,  q u e  D i s p õ e  s o b r e  a
obrigatoriedade  das  locadoras  licenciarem  e
emplacarem seus veículos no Estado de Mato
Grosso para estabelecer medidas para aumento
da eficácia legal.

                   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 Esta Lei altera dispositivos da Lei nº 9.572, de 29 de junho de 2011, que Dispõe sobre a
obrigatoriedade das locadoras licenciarem e emplacarem seus veículos no Estado de Mato Grosso para
estabelecer medidas para aumento da eficácia legal.

Art. 2º Fica alterado o Art. 1º da Lei nº 9.572, de 29 de junho de 2011, que passa a vigorar com a seguinte
redação: “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.

§ 1º 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.

§ 2º A inclusão e a exclusão de veículos na frota das Empresas Locadoras, contendo todos os dados
relacionados ao § 1º deste artigo, deverão ser comunicadas ao DETRAN - Departamento Estadual de
Trânsito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.

§ 3º O não cumprimento das obrigações criadas no caput e em seus parágrafos será punido com multa por
veículo, aplicada em dobro no caso de reincidência.

Art. 3º Fica acrescido o Art. 1º-A a Lei nº 9.572, de 29 de junho de 2011, com a seguinte redação:

“Art. 1º A 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 serão de
responsabilidade da empresa proprietária do mesmo.”

Art. 4º Fica acrescido o Art. 1º-B a Lei nº 9.572, de 29 de junho de 2011, com a seguinte redação:
“Art. 1º-B O Poder Público de Mato Grosso não poderá contratar serviço de locação de veículos, quando
estes forem emplacados em outras unidades federativas.
Parágrafo único: Tal determinação deverá constar no edital de licitação.”

Art. 5º Esta lei será regulamentada de acordo com o art. 38-A da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

O presente Substitutivo Integral pretende melhorar o Projeto de lei nº 127/2017, que dispõe sobre o
licenciamento dos veículos de locação no Estado de Mato Grosso e dá outras providências, de nossa autoria.
As alterações surgem para aperfeiçoar a Lei nº 9.572, de 29 de junho de 2011, que Dispõe sobre a
obrigatoriedade das locadoras licenciarem e emplacarem seus veículos no Estado de Mato Grosso, de
autoria do Dep. Riva, que não teve a devida regulamentação no prazo constitucional pela gestão que
ocupava o Poder Executivo a época.
Observamos que nos anuários da Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis – ABLA que
analisaram os anos de 2015 e 2016 da citada associação, houve um aumento de 182 para 228 no número
de locadoras no Estado de Mato Grosso, mas os números de veículos para locação emplacados em nosso
estado caiu de 7.422 para 5.225.
É flagrante a evasão de emplacamentos. Por exemplo, o Estado de Minas Gerais possui uma frota de
328.152 veículos para locação, número mais que três vezes maior que do Estado de São Paulo.
Sem dúvida muitos carros alugados que circulam nas vias mato-grossenses pagam IPVA em Minas Gerais
ou no Paraná.
O impacto legislativo da proposta causará um incremento de arrecadação no próximo exercício fiscal e
tornará as empresas mato-grossenses que sempre emplacaram seus carros em nosso Estado, competitivas
perante aos seus concorrentes que hoje emplacam seus veículos em outras unidades federativas.
Pelas razões expostas, apresentamos a presente Proposta, em forma de substitutivo integral, para análise e
apreciação dos Nobres pares, para que Vossas Excelências ao final emitam parecer e voto favorável à
aprovação desta Emenda perante esta Douta Casa Legislativa.
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