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Altera  e  acrescenta  dispositivos  à  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.

A ASSEMBLÉIA 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 alterado o art. 1º da Lei Complementar n.º 432, de 08 de agosto de 2011, que passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 1º Incumbe ao Estado de Mato Grosso, nos termos da Constituição Estadual, diretamente,
mediante concessão de autorização precária ou ainda, sob o regime de concessão ou
permissão, neste caso, 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.”

§1º Compete ao Estado de Mato Grosso a normatização dos serviços de interesse público de
fretamento.

§2º A delegação dos Serviços Públicos de Transporte concedida por intermédio da autorização
a que se refere o caput, será efetuada nos termos desta Lei Complementar e na forma descrita
nos artigos 26, 27, 28 e 32 da Lei Complementar n.º 149, de 30 de dezembro de 2003.”

Art. 2º Fica acrescido o inciso XII ao art. 3º da Lei Complementar n.º 432, de 08 de agosto de 2011, com a
seguinte redação:

“Art. 3º (...)



(...)

XII – autorização precária: delegação ocasional, provisória e circunstancial, com prazo
determinado, para exploração de serviço público de transporte coletivo intermunicipal de
passageiros em determinada linha;

Art. 3º Fica acrescido o inciso XIV ao §2º do art. 9º da Lei Complementar n.º 432, de 08 de agosto de 2011,
com a seguinte redação:

“Art. 9º (...)

(...)

§2º(...)

(...)

XIV – conceder autorização precária na forma prevista nesta Lei Complementar e nos artigos
26, 27 e 28 da Lei Complementar n.º 149, de 30 de dezembro de 2003.”

Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

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.

Dessa forma, com vistas a solucionar, em caráter emergencial, tal situação, apresento esta emenda à 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”

No caso a emenda 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.

Diante disso, e pelos motivos aqui expostos, conto com o apoio dos nobres colegas de Parlamento para a
aprovação deste projeto de lei complementar.
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