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Excelentíssimo Senhor Presidente,  

Excelentíssimos Senhores Deputados:  

 

 

No exercício da competência estabelecida no artigo 39, da Constituição Estadual, 

tenho a honra de submeter à apreciação dessa augusta Casa de Leis, o anexo projeto de Lei 

Complementar que “Acrescenta dispositivos da 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”. 

 

A presente alteração na Lei Complementar nº 432 de 08 de agosto de 2011, visa 

contemplar o denominado transporte alternativo com a segurança jurídica que representa a 

formalidade de um contrato. 

 

O presente projeto de lei não perde de vista a regulamentação da matéria desde a 

Constituição de 1988, que determina que para a delegação de serviço público aos particulares é 

necessária e indispensável a realização de licitação. É o que dispõe o artigo 175 do referido diploma 

constitucional, in verbis: 

 

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou 

sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de 

serviços públicos.  

Parágrafo único. A lei disporá sobre:  

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de 

serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as 

condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;  

II - os direitos dos usuários;  



III - política tarifária;  

IV - a obrigação de manter serviço adequado.  

 

Também, a Lei Federal n.º 8.987, de 13 de fevereiro de 2005, que disciplina o art. 

175 da CF/88, ao definir o regime de concessão de serviços públicos, reafirma a obrigatoriedade da 

realização da licitação, determinando em seu artigo art. 2º, o seguinte: 

 

Art. 2º  Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se: 

... 

IV - permissão de serviço público: a delegação, a título precário, 

mediante licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à 

pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua 

conta e risco. 

 

Observa-se então que a regra é a licitação, e de outro modo não poderia ser, uma 

vez que a Administração Pública, na impossibilidade de prestar o serviço diretamente, está obrigada 

a buscar a melhor solução, técnica e econômica, para a execução das atividades a serem delegadas.  

 

Nesse sentido, é também certo que a Constituição Federal de 1988 atribuiu aos 

Estados membros, a titularidade do Poder Concedente dos serviços de transporte intermunicipal de 

passageiros, uma vez que em matéria de transporte de passageiros dispôs:   

 

“Art. 21. Compete à União: 

(...) 

XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou 

permissão: 

(...) 

e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional 

de passageiros; 

(...) 

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis 

que adotarem, observados os princípios desta Constituição. 

§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam 

vedadas por esta Constituição. 

(...) 

Art. 30. Compete aos Municípios: 

(...) 

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou 

permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que 

tem caráter essencial; 

(...) 

 

Ao interpretar os citados dispositivos constitucionais, o SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL, guardião da Carta da República, decidiu: 

 

“A Carta de 1988 estabelece as esferas de competência dos entes federados 

para a definição das linhas de transporte coletivo de passageiros, cabendo aos 

Estados as intermunicipais e aos Municípios as intramunicipais, nada 

impedindo, obviamente, que o serviço de transporte intermunicipal se exerça 

no território municipal, utilizando-se, mesmo, de logradouros que também 



servem de itinerário para o transporte local.” (RE 107.337 EDv, Rel. p/ ac. 

Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, julgado em 20.2.1992, DJ 08.6.2001, P. 

23)  

 

Logo, é certo que o Governo do Estado de Mato Grosso, é o titular do Poder 

Concedente do Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros, o que, aliás, foi contemplado pela 

Constituição Estadual que no artigo 322 determina que: 

 

Art. 322 O transporte coletivo de passageiros é um serviço público 

essencial, sendo de responsabilidade do Estado o planejamento e a operação ou 

concessão dos ônibus intermunicipais e outras formas vinculadas ao Estado. 

 

Para regulamentar a norma constitucional e a lei federal, o Estado de Mato Grosso 

outorgou diversas e sucessivas leis, culminando na atual Lei Complementar nº 432 de 08 de agosto 

de 2011, que em seu artigo primeiro estabeleceu: 

 

Art. 1º Incumbe ao Estado de Mato Grosso, nos termos da 

Constituição Estadual, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, sempre 

através de licitação, a prestação dos serviços integrantes do Sistema de Transporte 

Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso - 

STCRIP/MT, bem como a implantação, exploração e administração dos Terminais 

Rodoviários, sob o regime de concessão. 

 

Indiscutível, portanto, a competência do Estado de Mato Grosso para legislar, 

normatizar e delegar o serviço público de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de 

passageiros, e no exercício desta competência, classificou, na Lei Complementar nº 149 de 30 de 

dezembro de 2003, as modalidades dos serviços de transporte intermunicipal de passageiros 

definindo suas características no artigo segundo da referida lei, com a redação da Lei 

Complementar nº 240 de 30 de dezembro de 2005, determinando o seguinte: 

 

Art. 2º Para os fins do disposto nesta lei complementar, considera-se: 

... 

XIII - serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de 

passageiros: o efetuado entre municípios pertencentes ao Estado de Mato Grosso, por 

estrada federal, estadual ou municipal; 

... 

XIV - serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de 

passageiros de característica urbana: o efetuado entre municípios pertencentes ao 

Estado de Mato Grosso, ligados por zonas urbanas contíguas; 

... 

XV - serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de 

passageiros de característica convencional: aquele realizado com veículo com 

capacidade de lotação superior a 20 passageiros; 

... 

XVI - serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de 

passageiros de característica alternativa: aquele realizado com microônibus ou veículo 

de médio porte, com capacidade para até 20 passageiros, podendo ser efetuado o 

embarque e desembarque no domicílio do usuário; 

XVII - serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de 

passageiros de característica semi-urbana: 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; 

XVIII - 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; 

 

Especialmente quanto ao serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal 

de passageiros de característica alternativa conceituado, desde a Lei Complementar nº 149/2003, o 

Estado de Mato Grosso, por intermédio do Departamento de Viação e Obras Públicas da Secretaria 

de Infraestrutura, licitou no ano 2000, linhas de transporte a ser operadas pelo sistema denominado 

de alternativo.  

 

Realizada a licitação que obedeceu a Lei Federal nº 8.987 de 13 de fevereiro de 

1995, a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e ainda a Lei Estadual nº 6.992 de 12 de 

fevereiro de 1998, que era regulamentada pelo Decreto nº 2.487 de 24 de agosto de 1998, e após a 

divulgação do resultado, foram concedidas Permissões, formalizadas em Termo de Compromisso, 

que decorrido o período de 01 (um) ano de experiência, assinou-se os contratos de concessão pelo 

prazo de 07 (sete) anos. 

 

Os referidos contratos encontram-se vencidos desde o ano de 2008 e 2009, que 

por decisão do Poder Concedente não foram renovados. 

 

Nesse sentido, o Governo do Estado, titular do Poder Concedente do Serviço 

Público de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros, aprovou em 25 de 

janeiro de 2012, pelo Ato nº 5.894/2012, o Plano de Outorga, consistente em um conjunto de 

propostas resultantes de um processo de planejamento doSistema Público de Transporte Coletivo 

Rodoviário Intermunicipal de Passageiros – STCRIP/MT. 

 

O referido Plano subdividiu o denominado STCRIP em um Subsistema 

Principal, composto de duas categorias, a básica e a diferenciada, e umSubsistema Secundário 

composto das categorias alternativa e suplementar. 

 

É importante relembrar que: 1) a edição da Lei Complementar nº 432 de 2011;2) o 

estabelecimento do planejamento do sistema de transporte aprovado pelo já referido Ato; 3) outros 

instrumentos normativos, fazem parte do adimplemento das obrigações do Estado de Mato Grosso e 

da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados – AGER/MT frente ao Termo de 

Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público do Estado.  

 

Todos os referidos procedimentos devem culminar na licitação do sistema de 

transporte do Estado, objeto maior das determinações insculpidas no citado TAC.  

 

Nesse sentido, é notório que o Estado de Mato Grosso, por meio da AGER/MT 

vem executando desde o ano de 2012 o processo licitatório,contudo, até o presente momento, sem 

expectativa de conclusão do mesmo. 

 

Neste contexto, observa-se que o referido plano de outorga contemplou entre as 

categorias de transporte o já conceituado transporte alternativo. E a Lei Complementar nº 432/2011 

garantiu que as operadoras do referido serviço, outorgados por contrato de concessão, continuassem 



operando as respectivas linhas até que sejam regularizadas as delegações do transporte alternativo. 

É o que se extrai da redação do parágrafo segundo do artigo 76 da referida lei, in verbis: 

 

Art. 76 O Estado de Mato Grosso disciplinará, através de lei 

específica, o serviço público de transporte intermunicipal de passageiros denominado 

de transporte alternativo, classificando e integrando esse serviço ao Sistema de 

Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato 

Grosso de que trata esta lei.   

... 

§ 2º Os editais e contratos do serviço principal a ser licitado deverão 

conter dispositivos que determinem o respeito ao serviço de transporte alternativo, 

inclusive das atuais linhas em operação, decorrentes de contratos de concessão 

outorgados anteriormente à vigência desta lei, até que sejam regularizadas as 

delegações do transporte alternativo.(grifamos). 

 

Assim, em atenção ao determinado pela lei, o edital de licitação que tem como 

objetivo a concessão do Subsistema Principal em suas categorias básica e diferenciada, quando 

caracterizou o Objeto a ser licitado, assegurou em suas Cláusulas a continuidade do atual serviço de 

transporte alternativo, especificamente aqueles operados em decorrência de contratos de concessões 

formalizados após prévio procedimento licitatório, vejamos: 

 

4. DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

4.1. O objeto da licitação é a delegação da CONCESSÃO do 

SERVIÇO PRINCIPAL integrantedo SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO 

RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – STCRIP/MT, em suas Categorias Básica e Diferenciada para os 8 (oito) 

Mercados Intermunicipais de Transporte – MIT descritos e caracterizados no Anexo  I 

– PROJETO BÁSICO do EDITAL, sendo que cada MIT é composto pelos LOTES I e 

II, sob a regulação, controle e fiscalização da AGER/MT, na forma da legislação 

pertinente e das normas estabelecidas neste EDITAL. 

4.1.1. Não constituem objeto do presente EDITAL as linhas/ligações 

integrantes do Subsistema Secundário, Categorias Alternativa e Suplementar, pois 

essas serão objeto de licitação específica. 

4.1.1.1. A Categoria Básica, ora licitada, excepcionalmente, atenderá 

os serviços de característica Suplementar, que atualmente são operados no âmbito do 

STCRIP/MT até que os municípios assumam sua operação.  

4.1.1.2. Em cumprimento ao parágrafo 2º do art. 76 da Lei 

Complementar nᵒ 432/2011 o Subsistema Principal, ora licitado, operará 

concomitantemente com as linhas do atual serviço de transporte de característica 

Alternativa, decorrente de contratos de concessão outorgados pelo Estado de Mato 

Grosso antes do presente Edital, e relacionadas no Anexo I – Projeto Básico deste 

EDITAL, até que se cumpra o disposto no artigo 76, caput, da Lei Complementar nᵒ 

432/2011. 

 

Observa-se que as garantias legais, asseguradas no Plano de Outorga específico do 

Estado de Mato Grosso, e o estabelecimento na lei e no projeto de que a licitação do sistema 

alternativo se daria posteriormente à concessão do Subsistema Principal, se deram após o 

vencimento dos Contratos de Concessão do referido sistema, contudo, não houve a formalização em 

tempo oportuno da prorrogação dos contratos, que venceram nos anos de 2008 e 2009. 

 



Assim, não obstante as garantias de continuidade da prestação do serviço pelos 

atuais operadores, os mesmos encontram-se operando há mais de 05 (cinco) anos sem qualquer 

garantia ao usuário, de que não haverá solução de continuidade dos serviços, uma vez que o Poder 

Concedente não estabeleceu nenhum instrumento legal que representasse segurança jurídica à 

Administração, aos usuários e também ao operador do sistema alternativo oriundo de contrato de 

concessão devidamente licitado. 

 

Não se mostra coerente e diligente a Administração que permite a operação de 

serviço público de transporte por empresa sem qualquer instrumento legal que a credencie a prestar 

o serviço com a anuência do Poder Concedente. Nesse sentido, é bom que se ressalte que o serviço 

anteriormente denominado de categoria convencional vem operando há muitos anos no Estado de 

Mato Grosso com contratos vencidos e sem qualquer segurança ao usuário, ao operador e à 

Administração. 

 

Logo, não deverá, este Estado, continuar a permitir a operação do serviço de 

transporte de passageiros por empresas sem qualquer contrato de delegação. Assim, sendo que o 

serviço do denominado Subsistema Principal encontra-se em licitação e o Sistema Alternativo só 

poderá ser licitado após a implantação do sistema principal e a prévia normatização do sistema de 

característica alternativa, faz se necessário, então, a regularização legal dos operadores do referido 

sistema alternativo. 

 

Por tal razão, propõe-se a presente lei visando a formalização de um contrato de 

adesão, onde possa-se estabelecer normas a serem cumpridas pelas empresas que operam o sistema 

alternativo de transporte, fazendo com que o Estado ofereça instrumento jurídico necessário para 

que a Agência Reguladora possa executar uma fiscalização e regulação eficiente, proporcionando 

uma prestação de serviço adequada aos usuários. 

 

Nesse sentido, estabeleceu neste projeto de lei a forma de delegação na 

modalidade de permissão, não abstraindo-se da necessidade da realização de processo licitatório 

para tal fim. Contudo, também não se deve perder de vista que o referido sistema alternativo foi 

devidamente licitado e todos possuíam contratos de concessão válido até o vencimento nos anos de 

2008 e 2009, e portanto, de acordo com seus contratos e a lei vigente à época do vencimento, os 

mesmos poderiam ser prorrogados. Não obstante, o Estado de Mato Grosso optou por não prorrogar 

os contratos, entretanto, não promoveu novo processo licitatório. 

 

É certo que o TAC assinado com o Ministério Público em 2007 não atingia os 

contratos devidamente licitados pós a Constituição de 1988 e que atenderam os ditames das Leis 

Federal nº 8.987 de 13 de fevereiro de 1995, a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993. O 

instrumento acordado, obriga o Estado de Mato Grosso, Poder Concedente dos referidos serviços, a 

licitar o sistema de transporte então denominado de convencional, uma vez que os contratos deste 

sistema estavam praticamente todos vencidos, e os mesmos já haviam sido objeto de prorrogações 

antes do novo ordenamento jurídico brasileiro. 

 

Nesse compasso, o Estado de Mato Grosso promoveu todos os procedimentos 

necessários ao atendimento da lei e do Termo de Ajustamento de Conduta, promovendo, através da 

Agência de Regulação, AGER/MT, os estudos necessários para a formulação de projeto para a 

implantação de novo sistema de transporte de passageiros, o que foi oficializado pela aprovação do 

já referido Plano de Outorga. 

 



Assim, o Plano de Outorga garantiu a continuidade do sistema de transporte 

coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros de característica alternativa, que já havia sido 

confirmado no novo sistema pelo ordenamento jurídico definido pela Lei Complementar nº 

432/2011. 

 

A referida lei foi mais além, pois garantiu aos operadores do sistema alternativo, a 

continuidade da prestação do serviço, entretanto, sem indicar a forma jurídica pela qual o operador 

continuaria a prestar o serviço público de transporte de característica alternativa.  

 

A continuar desta maneira, o referido serviço de transporte de característica 

alternativa, estará fadado a cair na mesma vala do denominado serviço convencional, sem contrato 

válido e permanecendo, em alguns casos, há 16 (dezesseis) anos sem qualquer instrumento legal 

que garanta ao usuário a continuidade na prestação dos serviços. 

 

Posto isso, o presente projeto de lei visa garantir a segurança estabelecida com a 

formalização de um contrato administrativo, até que se conclua a licitação do Sistema Principal do 

STCRIP, e em continuidade, execute a licitação do sistema secundário, especificamente o serviço 

de característica alternativa.  

 

Assim procedendo, este Estado busca não permitir a continuidade da prestação de 

serviço público sem que o operador, tenha firmado com a Administração um contrato de delegação 

que traga tanto ao operador, à administração e principalmente ao usuário, a segurança jurídica 

necessária. 

 

É imprescindível esclarecer que o prazo estabelecido de 07 (sete) anos para o 

contrato de permissão, esta em consonância com o edital de licitação do processo licitatório que 

delegou às atuais concessionárias do serviço alternativo a prestação do serviço público de que se 

fala. Em consequência, os respectivos contratos de concessão, firmado com as concessionárias 

estabeleceram em sua Cláusula Segunda o prazo de 07 (sete) anos. 

 

 

Contudo, é bom que se esclareça que o estabelecimento do referido prazo não tem 

como fundamento o prazo da licitação citada, mas apenas como um ponto referencial, uma vez que 

a garantia da continuidade da prestação dos serviços, até futura licitação, estabelecida pela Lei 

Complementar nº 432/2011, é apenas e tão somente às empresas concessionárias do serviço de 

característica alternativa devidamente licitado. 

 

Corroborando a isso, deve-se levar em conta que o sistema principal do STCRIP 

encontra-se desde o ano de 2007, portanto, há 07 (sete) anos, em procedimentos preparatórios para a 

delegação, considerando como ponto inicial a formalização do Termo de Compromisso de 

Ajustamento de Conduta – TAC. 

 

Como já manifestado anteriormente, a licitação do Sistema Principal encontra-se 

em andamento desde o ano de 2012. Assim, considerando a experiência adquirida na primeira parte 

do referido processo licitatório, não é por demais pensar que a total implantação de um novo 

Sistema de Característica Alternativa possa levar o prazo estabelecido na presente proposta de lei. 

 

Não obstante, a formalização do contrato de permissão, garante que as citadas 

empresas tenha total conhecimento que havendo a licitação do sistema de característica alternativa, 



mesmo antes de finalizado o prazo de 07 (sete) anos, poderá, o Poder Concedente revogar 

unilateralmente o contrato.  

 

Por fim, a determinação para que a Agência Reguladora do Estado providencie a 

formalização dos contratos de permissão, visa dar maior celeridade aos atos necessários à 

regularização do referido sistema, uma vez que a agência já detém a aguarda dos contratos de 

concessões das concessionárias que se enquadrarem na autorização de que fala a presente lei, 

configurando-se, portanto, em uma delegação do Poder Concedente à citada Agência para realizar 

os atos necessários.  

 

Expostas, assim, em linhas gerais as razões determinantes da iniciativa, submeto à 

elevada apreciação dessa Casa Legislativa a presente proposta, certo de poder contar com o valioso 

apoio de Vossa Excelência e de seus insignes Pares na aprovação do Projeto de Lei em anexo.  

 

Ao ensejo, renovo aos membros dessa Casa meus protestos de elevado apreço e 

distinta consideração.  

 

Palácio Paiaguás, em Cuiabá,  20  de   agosto   de 2014.  

 

 

 

SILVAL DA CUNHA BARBOSA 

Governador do Estado 



PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº            DE         DE                DE 2014. 

 

Autor: Poder Executivo 

Acrescenta dispositivos da 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.    

 

 

A ASSEMBLÉIA 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  Acrescenta os §§ 4º, 5º, 6º, 7º e 8º no artigo 76 da Lei Complementar nº 

432, de 08 de agosto de 2011:  

 

“Art. 76  (...) 

 

(...) 

 

§ 4º  Fica o Poder Concedente autorizado a celebrar contrato de 

permissão com as empresas do serviço público de transporte intermunicipal de 

passageiros denominado de transporte alternativo, que tenham contrato de concessão 

vencido, outorgados por meio de licitações, anteriormente à vigência desta lei 

complementar e que atenderam as normas estabelecidas na Constituição Federal de 

1988 e nas Leis Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e 8.987, de 13 de fevereiro 

de 1995. 

 

§ 5º  A permissão será delegada pelo prazo de 07 (sete) anos, e não 

poderá ser prorrogada.  

 

§ 6º  Deverá a AGERMT, realizar os atos necessários para a 

formalização dos contratos de permissão de que fala os parágrafos anteriores deste 

artigo, bem como celebrar os respectivos contratos, como representante do Poder 

Concedente, observando a validade do registro cadastral da concessionária. 

 

§ 7º  Enquanto lei específica não disciplinar o serviço público de 

transporte intermunicipal de passageiros denominado de transporte alternativo, este 

deverá atender, no que couber, às determinações desta lei complementar, as normas 

definidas em decreto do Poder Concedente e em Resoluções da AGER/MT 

 

§ 8º  A presente autorização tem caráter especial e exclusivo, visando 

a segurança jurídica da operação do serviço público de transporte intermunicipal de 

passageiros denominado de transporte alternativo, devendo o Poder Concedente 

promover a respectiva licitação até 31 de dezembro de 2021.”. 



Art. 2º  O artigo 16 da Lei Complementar nº 432, de 08/08/2011, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

Art. 16  A transferência da concessão ou da permissão e do controle 

societário da concessionária ou da permissionária e permitida somente com previa 

anuência do Poder Concedente, ouvida a AGER-MT, implicando na caducidade da 

concessão ou da permissão a desobediência a este artigo, devendo, para tanto, serem 

atendidas as seguintes condições: 

 

I - atender as exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e 

regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do serviço; 

II - comprometerem-se a cumprir todas as clausulas do contrato em 

vigor; 

III - não venha resultar infrigência à legislação de repressão ao abuso do 

poder econômico e de defesa da concorrência. 

 

Parágrafo único.  A subconcessão será admitida nos termos previstos no 

edital e contrato de concessão, desde que expressamente autorizada pelo Poder 

Concedente, ouvida a AGER-MT e atendendo-se, ainda, as seguintes condições: 

 

I - a outorga da subconcessâo será sempre precedida de concorrência; 

II - o subconcessionário se sub-rogará todos os direitos e obrigações da 

subconcedente dentro dos limites da subconcessão; 

III - aplicam-se as regras de transferência de controle societário, 

dispostas nos incisos do caput deste artigo, também ao subconcessionario.”. 

 

Art. 3º  Ficam revogados o § 3º do artigo 76 e o artigo 77 da Lei Complementar nº 

432, de 08 de novembro de 2011.  

 

Art. 4º  Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário.  

 

Palácio Paiaguás, em Cuiabá,       de             de 2014, 192º da Independência e 125º 

da República.  

 

 

 

SILVAL DA CUNHA BARBOSA 

Governador do Estado 

 


