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Regulamenta o trânsito de veículos de carga,
combinações  de  veículos  de  carga  –  CVC,
Combinações de Transportes de Veículos – CTV,
veículos de transporte de cargas indivisíveis ou
superdimensionadas e de veículos especiais em
Rodovias Estaduais sob restrição de tráfego e
dá outras providências.

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 O trânsito de veículos de carga, combinações de veículos de carga – CVC, Combinações de
Transportes de Veículos – CTV, veículos de transporte de cargas indivisíveis ou superdimensionadas e de
veículos especiais em Rodovias Estaduais e Rodovias Federais delegadas onde a Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Logística – SINFRA-MT estabelecer restrição de tráfego ficam regulamentadas nos termos
desta Lei.

Art. 2º A restrição de tráfego em Rodovias Estaduais e Rodovias Federais delegadas será estabelecida
somente para veículos de carga, combinações de veículos de carga – CVC e Combinações de Transportes
de Veículos – CTV, com dimensões acima das seguintes:

                   I - Comprimento de 18,60 metros;

                   II - 45 toneladas de PBT e PBTC;

                   III - Seis eixos, contando o veículo trator e reboque.  

Parágrafo único. Os veículos de transporte de cargas indivisíveis ou superdimensionadas e veículos
especiais submetem-se às restrições de tráfego estabelecidas em qualquer situação.

Art. 3º A restrição de tráfego em Rodovias estaduais poderá ser estabelecida em dias e horários
determinados pela SINFRA-MT, de acordo com critérios técnicos relacionados com o grau de risco para a
segurança viária.    
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§ 1º Os veículos de transporte de animais vivos (VTAV) ficam liberados da restrição de horário de trânsito em
rodovias estaduais em que seja estabelecida a restrição de tráfego pela SINFRA-MT.

§ 2º As Rodovias Estaduais onde a restrição de tráfego for estabelecida por decisão judicial, serão adotadas
pela SINFRA-MT as disposições de dimensões de veículos, dias e horários estabelecidos na referida decisão.

§ 3º Em qualquer situação de restrição de tráfego, fica proibido o trânsito nos finais de semana e feriados.  

Art. 4º Os usuários que necessitem passar pelas rodovias e trechos com restrição de tráfego determinada
pela SINFRA-MT, deverão encaminhar a documentação necessária à SINFRA-MT para obtenção de
Autorização Especial de Trânsito – AET, especialmente com a comprovação farão operações de carga e
descarga em empresas, indústrias ou propriedades rurais situadas às margens das rodovias e trechos sob
restrição ou que estejam prestando serviço em obras de manutenção e recuperação da referida via terrestre.

Parágrafo único. Os usuários de rodovias estaduais sob restrição de tráfego que residam ou exerçam
atividades comerciais nesses locais e que utilizem veículos de carga com dimensões acima das
estabelecidas nesta Lei, ficam liberados das restrições estabelecidas nesta Lei, desde que apresentado o
comprovante de residência, para os residentes ou a nota fiscal ou documento equivalente que comprove a
operação comercial.

Art. 5º As Autorizações Especiais de Trânsito – AET  que porventura forem expedidas permitindo o tráfego
nas rodovias e trechos com restrição serão emitidas por viagem, podendo ser atribuído prazo de validade da
AET após análise do processo, com prazo máxmo de 90 (noventa) dias, de acordo com as orientações da
SINFRA – MT.

Art. 6º A não observância dos preceitos desta Lei sujeita o infrator à autuação por infração de trânsito
prevista no artigo 187, inciso I, da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), bem como às medidas
administrativas previstas, sem prejuízo de outras infrações de trânsito constatadas e das sanções previstas
em Lei e demais normas da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA.

Art. 7º A SINFRA-MT deverá expedir a Normatização das Rodovias Estaduais sob restrição de tráfego no
prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação desta Lei.

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição tem como objetivo regulamentar o trânsito de veículos de carga, combinações de
veículos de carga – CVC, Combinações de Transportes de Veículos – CTV, veículos de transporte de cargas
indivisíveis ou superdimensionadas e de veículos especiais em Rodovias Estaduais sob restrição de tráfego.

Importante ressaltar que a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso – SINFRA-MT,
Órgão Executivo Rodoviário do Estado de Mato Grosso por força da Lei Complementar n.º 612, de 28 de
janeiro de 2019 e do Decreto Estadual nº 285/2015, com competências estabelecidas na Lei Federal nº
9.503/1997– Código de Trânsito Brasileiro, particularmente em seu artigo 22, tem como responsabilidade a
adoção de medidas de controle de tráfego que possibilitem maior segurança aos usuários da Rodovias
estaduais e diminuam o risco de acidentes.

Ao longo dos últimos anos vem ocorrendo o aumento significativo do fluxo de veículos de carga nas
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Rodovias Estaduais, graças à pujança do Agronegócio Mato-grossense, gerando divisas que vêm
possibilitando o desenvolvimento do Estado. Todavia, acarreta, como efeito colateral, a necessidade cada
vez mais constante de realização de obras e serviços de engenharia para recuperação e/ou reforma de
rodovias pavimentadas, devido à deterioração do pavimento e diminuição da sua vida útil, gerando aumento
de despesas relacionadas a manutenção e conservação de Rodovias, tendo ainda como consequência a
majoração do risco de acidentes de trânsito com consequências imprevisíveis. 

Portanto, faz-se necessária a regulamentação do trânsito de veículos de carga – CVC, Combinações de
Transportes de Veículos – CTV, veículos de transporte de cargas indivisíveis ou superdimensionadas e de
veículos especiais em Rodovias Estaduais e Rodovias Federais delegadas submetidas à restrição de tráfego,
como forma de uniformizar os procedimentos da fiscalização do trânsito, conjugado com a imperiosa
necessidade de propiciar a segurança e a fluidez do trânsito, mantendo o equilíbrio entre os fatores ligados à
produção e escoamento da commodities e demais produtos com a segurança viária. 

Pelo exposto, submeto a presente proposição à qualificada apreciação de meus Nobres Pares,
solicitando-lhes, nesta oportunidade, o apoio necessário para sua acolhida e merecida aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 24 de Agosto de 2021

 

Valmir Moretto
Deputado Estadual
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