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Despacho  

Autor: Dep. Sebastião Rezende

Aplicam-se ao artigo 1º do Projeto de Lei Complemntar n.º 38/2014 as seguintes modificações:

"Art. 1º (...)

     Art. 76 (...)

          (...)

§ 3º Fica caracterizado como transporte coletivo intermunicipal de passageiros de característica
alternativa, aquele realizado com microônibus ou veículo de médio porte, com capacidade para até 24
passageiros, podendo ser efetuado o embarque e desembarque no domicilio do usuário.

(...)

§ 9º O Estado poderá firmar o contrato de permissão diretamente com as empresas que estejam de
fato operando as linhas alternativas, seja a título de mandato, de subconcessão, ou a serviço de
operadoras que deixaram de executar o serviço.

§ 10 Até que se promova a licitação, o Estado poderá também celebrar, com nova permissionária,
contrato de permissão para linhas alternativas antes concedidas, mas paralisadas ou abandonadas,
sem direito a prorrogação ou indenização."
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JUSTIFICATIVA

A alteração proposta visa dar mais efetividade à permissão dada pelo Estado às operadoras do Transporte
denominado alternativo.

Acontece que algumas empresas que receberam delegação do Estado para operar as linhas alternativas
deixaram de executar o serviço público e alguma dessas linhas estão sendo realizadas a anos por outras
empresas que empenharam vêm atendendo o interesse público. Se simplesmente for celebrado contrato de
permissão na forma proposta, algumas empresas sequer existem para dar continuidade ao serviço público
de transporte alternativo, enquanto que aquelas que de fato estão no dia-dia atendendo a população ficarão
sem cobertura contratual por parte do Poder Público.

É a Agência Reguladora, como órgão que diz as regras que viabilizam a sustentabilidade da concessão que
deve dizer as características e especificações técnicas e de capacidade do veículo adequado para o
transporte alternativo. Entretanto, a Lei deve assegurar sua principal característica: a possibilidade de
embarque e desembarque a domicílio, o que muito significa para pessoas com dificuldade de locomoção em
especial os portadores de necessidades especiais.

A Ager/MT é a única Agência Reguladora, Controladora e Fiscalizadora do transporte de passageiros do
Estado. É necessário assegurar sua competência na regulação do transporte de passageiros, inclusive o
ferroviário, o  que assegurará aos usuários a existência de um órgão estatal que ouvirá as demandas e
reclamações da população e tomará as providências cabíveis.

De igual forma, é necessária a regulação econômica dos serviços de transportes, para assegurar a
sustentabilidade do sistema e a continuidade do serviço prestado a população.
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