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Dispõe sobre o congelamento das tarifas dos
pedágios de concessionárias e permissionárias
que estiverem com as obras de melhoramento
das vias atrasadas.

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 – Nas vias públicas estaduais e nas federais exploradas pelo Estado por delegação da União, ficam
impedidas, as concessionárias ou permissionárias aumentar as tarifas dos pedágios nos trechos em que as
obras de melhoramento estiverem atrasadas.

§ 1º – Para fins dessa lei, serão consideradas atrasadas, as obras que estiverem em desacordo com o
cronograma estipulado em contrato.

§ 2º – Para os fins específicos dessa lei, aditamento contratual de dilação de prazo para realização da obra
não será considerado.

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

 

JUSTIFICATIVA

As privatizações das rodovias têm dois cernes principais, um o de desonerar o Estado no tocante à
manutenção das rodovias estaduais, e o segundo é o melhoramento das vias como, por exemplo, a
duplicação das faixas.

Lado outro, sabemos também que as concessionárias e permissionárias descumprem rotineiramente o
cronograma das obras, com único intuito de aferir maior lucro em detrimento dos usuários das rodovias.
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Sendo assim, esse projeto de lei tem por finalidade fazer com que as concessionárias e permissionárias
cumpram com cronograma das obras de melhoria das rodovias, bem como, que os usuários não arquem
com o aumento das tarifas enquanto as empresas não cumprirem com o seu compromisso. Compromisso
este previamente assumido com as assinaturas dos contratos.

Por todo o exposto, pedimos aos nobres Pares o apoio necessário para aprovação da presente proposição.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 02 de Abril de 2019

 

Paulo Araújo
Deputado Estadual
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