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Altera a Lei Complementar nº 432, de 08 de
agosto de 2011, que dispõe sobre o Sistema de
Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal
de  Passageiros  do  Estado  de  Mato  Grosso  –
STCRIP/MT e sobre os  terminais  rodoviários,
serviço de interesse público de fretamento e dá
outras  providências,  para  dispor  sobre
autorização  precária.

    

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 45
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei complementar:

Art. 1º Acresce o Art. 76-A a Lei Complementar n º 432, de 08 de agosto de 2011, que dispõe sobre o
Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso –
STCRIP/MT e sobre os terminais rodoviários, serviço de interesse público de fretamento e dá outras
providências, com a seguinte redação:

“Art. 76-A Fica a AGER/MT autorizada a conceder, na forma prevista no Capítulo IX da Lei
Complementar n° 149, de 30 de dezembro de 2003, autorização precária às empresas que
explorem serviços de transporte coletivo de passageiros pelo prazo de 01 (um) ano, prorrogável
pelo mesmo período de acordo com interesse público.

Parágrafo único Para os fins dispostos neste artigo, a autorização precária poderá ser
concedida aos serviços de transporte coletivo previstos no art. 2º da Lei Complementar n°
149, de 30 de dezembro de 2003, assim considerados:

I - serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros: o efetuado
entre municípios pertencentes ao Estado de Mato Grosso, por estrada federal, estadual
ou municipal;

II - serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros de
característica urbana: o efetuado entre municípios pertencentes ao Estado de Mato
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Grosso, ligados por zonas urbanas contíguas;

III - serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros de
característica convencional: aquele realizado com veículo com capacidade de lotação
superior a 20 passageiros;

IV - serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros de
característica alternativa: aquele realizado com micro-ônibus ou veículo de médio porte,
com capacidade para até 20 passageiros, podendo ser efetuado o embarque e
desembarque no domicílio do usuário;

V - serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros de
característica semiurbana: aquele que, com extensão igual ou inferior a setenta e cinco
quilômetros e efetuado com veículo de característica de transporte urbano, liga dois ou
mais municípios;

VI - transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros de característica rural:
aquele que transpõe os limites do município, ligando a sua sede a uma comunidade rural,
ou ligando duas ou mais comunidades rurais, sempre de municípios diversos.”

Art. 2° Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A presente Proposta de Lei Complementar tem por objetivo alterar a Altera a Lei Complementar nº 432, de
08 de agosto de 2011, que dispõe sobre o Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de
Passageiros do Estado de Mato Grosso – STCRIP/MT e sobre os terminais rodoviários, serviço de interesse
público de fretamento e dá outras providências, para dispor sobre autorização precária e surge baseada em
Emenda, de autoria do Dep. José Domingos Fraga Filho, ao projeto de lei complementar nº 38/2014.

O serviço de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros - TCRIP é definido como aquele
efetuado entre municípios pertencentes ao mesmo Estado trafegando por rodovias federais, estaduais ou
municipais.

A competência para regular, controlar e fiscalizar os serviços públicos na área de transporte intermunicipal
de passageiros é atribuída, por lei, à AGER - Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do
Estado de Mato Grosso.

A AGER, quanto ao transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros deverá regular e fiscalizar,
permanentemente, a prestação do serviço outorgado, zelando pela sua boa qualidade, coibir o transporte
irregular, não concedido ou não autorizado, intervir na execução e prestação de serviço, nos casos e
condições previstas em lei e no contrato, proceder a fixação, revisão e reajuste das tarifas e fiscalizar seu
cumprimento, zelar pela boa qualidade dos serviços, receber, e visando a satisfação dos usuários, apurar e
solucionar queixas, reclamações e conflitos.

Ocorre que, o transporte coletivo intermunicipal em nosso Estado vive um impasse que já perdura a anos, e
pior, sem data para ser solucionado.

Assim, este projeto acrescenta dispositivos à citada Lei Complementar n.º 432/2011 para fazer constar em
seu texto a possibilidade de a AGER, nos termos da Lei Complementar n° 149, de 30 de dezembro de 2003,
a conceder autorização precária as empresas que explorem serviços de transporte coletivo de passageiros
pelo prazo de 01 (um) ano, prorrogável pelo mesmo período de acordo com interesse público.
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Pelas razões expostas, apresento a presente Proposta para análise e apreciação dos Nobres pares,
para que Vossas Excelências ao final emitam parecer e voto favorável à aprovação deste Projeto de Lei
Complementar perante esta Douta Casa Legislativa.     

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 23 de Novembro de 2017

 

Guilherme Maluf
Deputado Estadual
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