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Com fundamento no que preceituam o art. 177, caput, e art. 183, inciso VIII, ambos do Regimento Interno
desta Casa de Leis, e o art. 28 da Constituição Estadual de Mato Grosso, requeiro à Mesa Diretora, depois
de ouvido o Soberano Plenário, que aprove o presente REQUERIMENTO direcionado à Secretaria de
Estado de Infraestrutura-SINFRA e à AGER-MT, para antecipação das obras junto à rodovia MT 208 com a
MT 320, no município de Alta Floresta.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição se dá em decorrência de solicitação do munícipe senhor Robson Quintino, acerca da
situação precária e perigosa que se encontra o trecho que compreende a rodovia estadual MT-208 e a
rodovia estadual MT-320, trecho este que é de responsabilidade da Via Brasil MT Concessionária de
Rodovias S.A., sob o Contrato de Concessão nº 001/2018/00/00 – SINFRA, firmado pelo Governo do Estado
de Mato Grosso, por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso com o
Consórcio Via Brasil, formado pelas Empresas CONASA Infraestrutura S.A., CLD Construtora, Laços
Detentores e Eletrônica LTDA, ZETTA Infraestrutura e Participações S.A., Construtora Rocha Cavalvante
LTDA., FBS Construção Civil e Pavimentação S.A. e FREMIX Pavimentação e Construções LTDA.

Foram instaladas Praças de Pedágios nestas rodovias por parte da Via Brasil e começaram a operar desde
29 de outubro de 2020, com preços de tarifas que vão desde R$4,30 (quatro reais e trinta centavos) à
R$77,40 (setenta e sete reais e quarenta centavos), porém, as obras não foram concluídas e muito menos
houve um cronograma para estas obras.

A rotatória do entroncamento entre a Rodovia Estadual MT-208 e a Rodovia Estadual MT-320 é um dos
trechos que não foi concluído, gerando muitos acidentes no local, até mesmo fatais, com informações de que
a média de morte no local é de 01 (uma) pessoa por dia por acidentes.

O contrato da Via Brasil MT-320 “CONTRATO DE CONCESSÃO N° 001/2018/00/00 – SINFRA” nos mostra
na parte de “Revisões Ordinárias do Contrato”, cláusulas “34.5 e 34.5.1”, que quem pode propor a
antecipação de obras previstas no Plano de Negócios da Via Brasil é a própria Via Brasil ou a AGER.

As obras de rotatória do perímetro urbano de Alta Floresta estão inclusas na Modelagem
Econômico-Finaceira (Plano de Negócios) da Via Brasil. Consta dizer que o Plano de Negócios tem caráter
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meramente de consulta, sem vinculação ao processo licitatório. Já o Programa de Exploração Rodoviário é
vinculado ao processo licitatório.

34.5 - A antecipação de obra prevista em Plano de Negócios vigente, por proposição da
CONCESSIONÁRIA, deverá ser analisada pela AGER/MT em sede de REVISÃO
ORDINÁRIA ou REVISÃO EXTRAORDINÁRIA, se for o caso;

34.5.1 - A AGER/MT e/ou o PODER CONCEDENTE também poderão propor a
antecipação de obras nos termos do item 34.5, promovendo as devidas REVISÕES
ORDINÁRIA ou EXTRAORDINÁRIA, se for o caso.

           

Ainda nas cláusulas de revisões ordinárias do contrato, a Cláusula “34.2” permite a Revisão Extraordinária
para demandas urgentes, de segurança e de interesse público:

34.2 - Caso existam demandas urgentes, por razões técnicas, econômico-financeiras, de
segurança ou de interesse público, que demandem intervenção imediata, sem que se
possa aguardar o término do ciclo contratual de 03 (três) anos de cada REVISÃO
ORDINÁRIA, proceder-se-á a implementação de tais novos investimentos via REVISÃO
EXTRAORDINÁRIA, que observará os termos e procedimentos previstos neste
CONTRATO e na legislação e regulação pertinentes.

 

As cláusulas do contrato “20.4, 20.5, 20.5.1 e 20.5.2” tratam sobre a obrigação de realização de obra, por
estarem em níveis de serviços ruins. Os níveis de serviços vão de “A” a “F”, sendo que “A” satisfaz ao regime
de escoamento livre com condições de circulação muito satisfatórias; e “F” mostra que o escoamento está
em regime de sobressaturação, ou seja, congestionamento:

20.4 - A obrigação da realizaçäo, pela CONCESSIONÁRIA, das obras de melhoria e
ampliação de capacidade não se limitam às especificadas no PROGRAMA DE
EXPLORAÇÄO RODOVIÁRIO, devendo a CONCESSIONÁRIA considerar, em seu
PLANO DE NEGÓCIOS, aquelas que surgirem em virtude de nível de serviço baixo,
segurança (PSR) e/ou conforto do USUÁRIO.

20.5 - A operação de trecho previsto neste CONTRATO em nível de serviço "E" obriga a
CONCESSIONÁRIA a adotar a alternativa técnica adequada para retorno ao nível de
serviço "D", sendo admitida a operação por ate 50 h/ano em nível de serviço "E", conforme
previsto no PROGRAMA DE EXPLORAÇÃO RODOVIÁRIO — Intervenções
Condicionadas.

20.5.1 - Deverá a CONCESSIONÁRIA, no prazo de 06 (seis) meses a contar da detecção
do problema de redução de nível de serviço pelo PODER CONCEDENTE, AGER/MT e/ou
VERIFICADOR INDEPENDENTE, elaborar projeto executivo, obter as licenças ambientais,
promover desapropriações, promover a remoção das interferências e demais providências
que se façam necessárias para a realização de obras de melhoria e ampliação de
capacidade, observadas as especificações contidas no PROGRAMA DE EXPLORAÇÃO
RODOVIÁRIO.
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20.5.2 - As obras de que trata o item 20.5 serão realizadas por conta e risco da
CONCESSIONÁRIA, não ensejando reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO
decorrente deste evento.

           

Já de acordo com o PROGRAMA DE EXPLORAÇÃO RODOVIÁRIO, LOTE 2 - ALTA FLORESTA,
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2018, o Tópico 1.1.4.3 “Interseções”, ou seja, rotatórias, no diz que até o
primeiro de ano de concessão, a concessionária deverá entregar um relatório de conformidade das
interseções da rodovia:

“Com relação aos Acessos às rodovias do Lote, a CONCESSIONÁRIA deverá, até o final
do 12º mês da CONCESSÃO, apresentar, no documento Cadastro da Situação dos
Componentes Rodoviários, a ser entregue à AGER, um diagnóstico sobre a regularidade
ou não dos referidos acessos. Tal verificação deverá ser feita a partir de consultas a serem
efetuadas na SINFRA.”

 

Com relação à Segurança do Trânsito, o tópico “1.2.2.2.2” do referido Programa de Exploração Rodoviário,
nos mostra que uma rodovia segura deverá ser efetivada por obras e que havendo ocorrências de acidentes
nela, deverá ter um controle especial de trânsito:

“A adequação das condições de fluidez e segurança das vias deverá se efetivar através de
intervenções físicas que incluem: melhorias na pavimentação, nas características
geométricas, na sinalização, nos dispositivos de proteção e segurança e nas obras-de-arte
especiais, dentre outras.

A existência de obras ou serviços nas vias, além da ocorrência de acidentes e incidentes
constituem-se em eventos para os quais será preciso implantar esquemas específicos de
controle das operações de trânsito.”

 

Ademais, com referência ao tópico supracitado, a concessionária, após elaborar o Plano de Segurança
Rodoviário dentre o seu primeiro ano de concessão, deverá a cada 02 (dois) anos apresentar a atualização
desse plano de segurança e apresentará seus estudos e medidas de segurança, com relação a acidentes, a
situação das interseções (rotatórias) e etc.

“Após a assinatura do contrato, a CONCESSIONÁRIA deverá elaborar o Plano de
Segurança Rodoviário no prazo de 12 (doze) meses da CONCESSÃO, e submetê-lo à
AGER para a “Não Objeção”.

Posteriormente, a cada 2 anos, a CONCESSIONÁRIA deverá submeter à “Não Objeção”
da AGER uma atualização do Plano de Segurança Rodoviária onde baseada em seu
banco de informações com os dados de acidentes, cadastro planialtimétrico da rodovia,
medidas de velocidades, pontos críticos existentes, uso do solo nas áreas adjacentes à
rodovia, situação das interseções e acessos, travessias dos conglomerados urbanizados, e
outros.
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Já o tópico “1.1.1” trata sobre os Trabalhos Iniciais da Concessionária, dentre os objetivos, destaca-se a
redução de problemas crônicos existentes nas rodovias, como por exemplo, o número altíssimo de acidentes
em uma interseção (rotatória), sendo que, a concessionária só poderá começar o cobrar o pedágio se
cumprir os objetivos dos trabalhos iniciais.

“Os objetivos dos Trabalhos Iniciais compreendem, em linhas gerais:

? A eliminação de problemas emergenciais existentes nas rodovias, que possam
apresentar riscos pessoais e materiais iminentes;

? A minimização de problemas crônicos que afetem qualquer dos sistemas existentes;

? A melhoria das condições de conforto ao rolamento ofertada aos usuários;

? O aprimoramento global da apresentação visual das rodovias do Lote.

O prazo dos Trabalhos Iniciais estende-se por 12 meses tendo início na transferência do
sistema rodoviário à CONCESSIONÁRIA, sendo exigida sua conclusão para o início da
cobrança de pedágio.”

 

A Conceituação Operacional do contrato de concessão da Via Brasil MT-320 nos mostra características
básicas para o devido funcionamento da rodovia em questão e está elencado no seu tópico “1.2.2.1.2” do
PER Lote 2:

“Uma rodovia adequadamente planejada, projetada, construída e operada tem como seu
produto final o usuário plenamente satisfeito, função de suas plenas condições de
trafegabilidade, através de uma viagem confortável e econômica. No entanto, essas
condições ideais nem sempre são atingidas, seja pela ocorrência de imprevistos, seja pela
necessidade de se efetuarem intervenções programadas ou emergenciais nas rodovias.

A CONCESSIONÁRIA, responsável pela Operação das rodovias em condições ideais,
deverá estar preparada para também operá-la da forma mais adequada possível, em
condições de trânsito adversas.”

 

Existem três regimes operacionais disponibilizados pela concessionária, dentre eles destaca-se o Regime de
Operação Normal, que é o regime padrão e que deve garantir rodovias sem acidentes, dentre outros,
vejamos:

I) Regime de Operação Normal: é o regime padrão a ser disponibilizado pela
CONCESSIONÁRIA, segundo os seguintes parâmetros:

Acessos às rodovias livres e descongestionados;

Todas as faixas de tráfego escoando em regime normal, permitindo ao usuário trafegar na
velocidade desejada, respeitando-se os limites vigentes;

Rodovias sem acidentes;
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Sinalização e sistemas de comunicação ao usuário em pleno funcionamento.

 

Em decorrência destas obrigações contratuais, e da grave situação encontrada no município, requer seja
solicitado a antecipação das obras junto ao trecho que compreende a rodovia estadual MT-208 e a rodovia
estadual MT-320.

REQUERIMENTO:

- Que seja direcionado pela AGER-MT junto ao Consórcio Via Brasil a antecipação das obras do trecho que
compreende a rodovia estadual MT-208 e a rodovia estadual MT-320, bem como na rotatória do
entroncamento entre a Rodovia Estadual MT-208 e a Rodovia Estadual MT-320, ainda não concluído e com
grande número de acidentes.

Por esta razão que contamos com o apoio dos Nobres Deputados para a aprovação do presente
requerimento.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 17 de Novembro de 2021

 

Faissal
Deputado Estadual
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