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Susta os efeitos do inciso I do §8º do art. 7º do
Decreto nº 1.229, de 29 de dezembro de 2021.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso XXVIII, da  Constituição Estadual, decreta:

Art. 1º Fica sustado os efeitos do inciso I do §8º do art. 7º do Decreto nº 1.229, de 29 de dezembro de 2021.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O Decreto nº 1.229/2021 do Governo do Estado de Mato Grosso introduz alterações no Decreto nº 1.977, de
23 de novembro de 2000, que regulamenta o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA,
bem como concede as isenções autorizadas pelos §§ 7º e 8º do artigo 7º da Lei nº 7.301, de 17 de julho de
2000, trouxe em seu bojo que os motoristas de aplicativo só terão a referida isenção se atingirem uma média
mensal de 150 (conto e cinquenta) atendimentos.

Esses profissionais ultrapassam a jornada de 8 horas, alguns chegando, em média a 12 horas por dia. Há
casos de até 15 horas diárias em uma situação atípica.

Durante o fim de semana, a jornada costuma ser ainda maior. Há relatos de motoristas que começam a
dirigir no sábado às 17h e só param às 8h do domingo, recomeçando o trabalho às 14h e encerrando às 22h,
totalizando 23 horas ao volante em apenas dois dias.

Ultrapassar esse limite de horas trabalhadas é situação comum entre pessoas que utilizam os aplicativos de
transporte como fonte de renda, seja principal ou secundária.

Em atendimento as reinvindicações dessa categoria, todos se mostraram preocupados com a condicionante
imposta pelo decreto, visto em que pese façam a conversão para o GNV ainda precisam atingir essa média
de atendimentos por mês para ter direito à isenção do IPVA, acabam extrapolando a jornada de trabalho
para conseguir o máximo de corridas possível.
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Isto posto, a pretensão da proposição em tela é exatamente atender ao anseio dessa categoria,
harmonizando os valores jurídico-constitucionais de forma a fazer prevalecer os princípios da segurança
jurídica e da dignidade da pessoa humana.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 05 de Setembro de 2022

 

Wilson Santos
Deputado Estadual
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