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Adota medidas, no âmbito do estado de Mato
Grosso, para proteger a população e garantir o
acesso aos transportes públicos, no período de
duração  da  pandemia  do  Coronavírus
(Covid-19).

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 - Ficam as empresas concessionárias de ônibus intermunicipais, do Estado do Estado de
Mato Grosso, após serem autorizadas a operar novamente, obrigadas a realizar higienização
dos veículos de transporte de passageiros, enquanto perdurarem as medidas de prevenção de
contágio pelo COVID-19, determinadas pelo Governo Estadual.

Parágrafo único - A higienização das partes internas deverá ocorrer em especial nos pontos de
contato com as mãos dos usuários, bem como no sistema de ar condicionado dos meios de
transporte, para combater a propagação do vírus deverá ser realizada ao final de cada viagem
realizada pelo coletivo.

Art. 2º O não cumprimento do disposto nesta Lei acarretará em multa de 5.000 (cinco mil)
UFIRS- MT; em caso de reincidência, a multa será duplicada.

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O Governo do Estado de Mato Grosso estabeleceu uma série de medidas para evitar a
aglomeração de pessoas e a consequente propagação do vírus coronavírus (COVID-19),
agravando o quadro da pandemia no Estado.

Uma destas medidas foi à suspensão do transporte intermunicipal de passageiros no Estado por
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ônibus.

Entretanto, após o retorno desta atividade tão importante a sociedade, direito constitucional de ir
e vir, sobretudo daqueles que não possuem veículo próprio, é imperativo que sejam tomadas
todas as medidas para se evitar a contaminação de passageiros.

Devido à urgência e relevância deste tema, peço o apoio dos meus nobres pares para a
aprovação desta proposta legislativa.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 30 de Março de 2020

 

Dr. Gimenez
Deputado Estadual

2


