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Parecer Ilelator

Rctàrente ao Projeto de Lei n" 238/2022 quc "Dkpõe sobrc..a

".i",iràrir"ia. " ",,*da 
vicinal denominada dc "Vale do Rio Cuiabá"'

."..it""fr"'q." interliga as Rodovias MT 240 à MT 140'

,"rp""lt"r""ri" localiza'das nos municipios de Nobrcs e Rosário

Oestc".

Autor: Dcputado Nininho.

I - Rclatório

A presentc illiciativa foi recebid'r e registradâ pcla Seck-taria de Serviços Legislativos no

dia 09/03/2022 sen<io coloca<la em segunrlr paiio no 'l'o ll !41?!:2 
com o de\ido cumprimento no

d1à )1l[5l2l22e cncaminhada a esta Cnlnit"Eo no 'tio 
loi 05'2022 e aportado nâ rnesma data' tudo

sonfonne fls 02/13v.

Srrbmetc.seâcstaComissãooPlojetodeLeinj238l2o22.'deautoriadoDeputado
Nininho. conforme eúcnta aciila N" ;t;i; desta Cornissão' esgotado o prazo regimental' não

loram aprcsentadas emendas e/ou substihrtivos'

Dc acordo com o frojoto em rcferência' tal propositura visa estadualizar a estrada vicinal

clcnoninada dc "Vale do nio Cuiatt;"', no trecf'o que intcrliga as Rodovias MT 240 à MT 140'

,".p".iir"r"",r," f".rlizadas nos municipios de Nobres e Rosárjo Oestc'

O Autor assim explana cm sua justifi cativa:

Relator: Deputado T4cllr & r h/)l

'lrart-:t 11, L)roPott,l Túrt'túnnt'tr ttt »l"J'ttiJod' d' pt"itn rk l'-i ,+dnina'
lhnd.útdntúdn no,tt 1) dr er4a L-'raJu"l qu' wria 'ohh a P5t'ldurt|.z(t\at' un

r ia .L nnni,uJt tt, "t ot, d., R", Cunbd". ,' ,rpitn ,tuP llnettt.fd " "i,''Y".:..'': ,'
210. Iottto ttl- \'uttt r.\ :"tuittt'5 !"otlinúJaç P rtrdttcns
',il 

rut í:i: , , t,',,i,,a.' s: toitooro' t't ttttzada n nutti' iPtu 
^nb^.''' "t': 

"
;:,,;:;;;;,;";,; ,i,,,i .' n"a-i,, w t t0, Ponto 02 con as sesuintes coonten.ad«t

i"í:,,,í".i-i"- i..i,,,',a" t1.2s7st9s2 e Lonsitude 51'9988t7t39' toc izoda no

nictPú dc Ra\rrin L)eitt
fr\ú t uto kttiltdt' o\r1u t1"s 'epre-- atntnt' Jo'' t rJ' ft' f\' !l't ur LÕ' lircJa''
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,;;,;,,,,' : L"' r':"a. *, tivt'tativ '* d"s 'nnr.it'i"s ':ttnttid'^ t'cnu"o'*
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,. ,i,,,"',,,:,;,, J" i,i. *'.. t,r'ti,- a" ropto''\ ' trc." c 't' ^ t.rdtdn,^ r t 

.u.a^
tfttJi.ion,ti. r.toril?, idn: naqu,h wvn' i fr 'ipttl PnL do tttt]t^ ua rtattuu

,i. 
-n-,' 

ri '*.t'.. ' 1' to i'nct" i" da 'tn'turtiza' i" d't tÀ 'rt l

i"t l,*iil)'',-,^ na ve,t, a"'rt' nlo aç l' tt-'l: !': !::'^ i:.^'l:::.,!":
;i;i:,:;;;"'";;;';";;;;;;,;" ? in*surancc, no rransport? lr carsos c

fijss.tgciros. Deç",) Jorna' tú 1 a ?trcdualtzaçào esnrem'» dand\ devida

^iH, e.are anto.lo Ivruggi, n: oe, saor a c'rA - cEP: ?8049-901



alençõo, que é iúsíd, e 1 contrapartida as conttib ições tecolhidas aos coíres

públicos ior ínternédio do Futldo Estadual de Tra'lsporte e HabiÍação FETHAB'
'Mencioni 

con ênfase, que a reíeridd região é proilutoru Íle grãot com nak de I 00

mit hectares de fiantação, w;ía átea cle pecuórid extensira e ai cla é íonlecedora
de ínsumos agricolas, nesle cafi, o calcátio que é extraído e clisíribuído em latga

escala patu;odo o estado e que pÜ isso, necessildm de n Jluxo cle ttansporte

coerente com a produção e i neite Ttuo que delemos co si(lerar a lo9ísíica de

uma região o seu todo e os relexos que 
't 

citculação do lransporle promove nas

rotloviis cta região Assin iomo nelhorar as condiÇões de circuldção dos

veículos' à^ pessoas, do lranspotrt escolur e de roclos aqueles que se enconítam

inslal.t(los e istabetecklos en'süor ProPriedades ao lonSo do írajelo da esírada

icinal denominada de "Vale do Rio Cuiabá"
Vale dizer que a Pruposb visa inlertigdr dois pontos releranles de rodovía

esídduai:' em m fiicipios vizinhos e que lln em suas áreas ínúmerds Íamílias e

propfie.lades ió initaladas e inseridas na referida via que ora prelende los
'est;dudlizar 

e jit eslà no mapa da5 rodovios quc inlegrum a nalhtt riáría estadual

coni enor e vator em potincid prolutivo cle minàrrc c de grãos e de gtande

imPottôncia p(ra o desinvotvinciro local e regionol pela Potencialidade das suas

tetos,
Destdíotma' ct lígação ora proposía e (t construÇão em cdrltter deÍniliw de uma

via esíadualizadi irá pronõver na regiào dc abra génckt as qüais sãt) cdrcntes

ainilade')i.tse§ltuluradosebenclaboroclosparaíocilitatodeslocaentode
veícúlos que levam o desenl)olvi ento econômico la' bém como os de ais ser|iÇo§

públicos'que dlendan os i leresses da popuktção local desempenhamlo assin o

detet do Estado e apresen@ndo se ntisier' o caráter social de uma |ia públicade

integrução rcgional.
Com isso, estaretlos ptoporcionando a cotlsolidação da eco omia tegional que é

pujaníe, o que ven'a ixigir todo|ias de quatidade' que t'aça flÚir o táíego'

eútando acident^ e a peràa Jc tempo en atoleiros na estoção das chuvat' Nesse

sentído, soci.,l potítio' pode'nos dizer que a aberturu de novas esíradas

possibilíla o aloiganenro'Jas lronreiras inlernds Íormando notos aglomerados
'hufianos que' 1'\'ratenre, tiansiornar-se'ào as cél-ulos do desenvohiinenlo

naciondl e'Poliíic'mente, obsettamos que as estradas além de consiituíre íalores

cle segürança fiacional, preslam-se ía bém para-dertnir adminislrações

Nesla seara, a estaduaiização tla refefida via bu§ca au enlar a conpetili'ridade

das organizações dos dgtic hores do Esíodo de Malo Grosso atrarés de projelos

esÚuturanaes e, entre o;tar' cla elhoria da i Íraesttutura rurdl "

Ato contínuo, cumprida a pÍimeira pauta no dia 2310312022' o Projeto foi encamiúado à

Comissãà de Infraestrutura'Urbana e de Transporte, a qual exarou nar9c91 de mérito favorável à

;p;;;""çã",;;ã; siào uprovaao em 1.'votaçã; duranté a Sessão ordinária em 06104/2022 pelo

PleniíÍio desta Câsa de Leis.

EsrADo DE Maro GRosso
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É o relatório.

Seguidamente, os autos Íbraln encâminhados a esta Comissão dc ConstiluiÇão'

Rerlação pá análise c parecer quanto ao aspccto constitucional' legal ejurídico

.r.r,. era.e'lrt-rio Ir'r"ggi,..'Of' S"t'"t 'l Cp'q CIP:7E049'901 Cuiabá MT'
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II Ânálise

Cabc à Comissão de Constituição, Justiça e Redação CCJR, dc acordo com o aIligo 36 da

Constituição do Estado de Mato Grosso, e aúigo 369, inciso l, alínea "a", do Regimento lntcmo
desta Casa dc Lcis, opinar quanto ao aspecto constitucional, lcgal e jur'idico sobre todas as

proposiçôes oferccidas à dclibcração da Casa.

A proposta lcgislativa visa, conÍbrme mencionado, dispor sobre a Estadualização da

cstrada vicinal denominada de "Vale do Rio Cuiabá", no trecho quc interliga âs Rodovias MT 240 à

MT 140, respectivamentc localizadas nos rnunicipios dc Nobres e l{osário Ocste.

O artigo 1" da propositura assim dispõc:

Arí. 1" Fica estadualizada a estrada vicinal denominada de "Vale do Rio Cuiabá"
no trecho de aproxinaclamenle 60 quílô elrcs, que ínterlígd ds Rodovias MT 240'

do Ponto 01, com as seguiníes coordenadas geográfcas de Ldtitude 11.28527571

e Longilude 55.56236039, locctlizada no nunicípio de Nobres, alé o entronca enlo

con a Rodo.,jia MT 110, no Ponlo 02, con as següi les coordenadLts geográJi&s

de Latitude 1.1.29791952 e Longitude 51-99881789, locdlizadtl no muniLíPio de

Rosório Oesle, coníorme o ,t1apa en anexo.

Arí. 2" Esla lei entra enl t'igor na dala de sua publicação.

lnicialmente, realizando pesquisas na intemet âcerca de inconstitucionalidade em

proposituras semelhantes, oriundâs de outras unidâdes federativas. constatou-se que os vícios

detectados pelo Poder Judicirírio envolvem, também, a violação de dispositivos da§ Constituições

Estaduais peÍtinentes à geração de novas atribuições e despesas ao Poder Executivo Estadual.

No entanto, ânalisando a legislação de Mato Grosso, é possivel detectar que tais vícios não

existem no âmbito do Estâdo de Mato Grcsso, posto que, nos termos do artigo 22, inciso I, da Lei
Complementar Estadual n." 612/2019, a Secretaria de E§tâdo de Infrae§trutua e Lo8ísticâ
SINFRA, órgão do Poder Executivo Estadual, já detém a atribuição de administrar a política de

infraestrutua, logística e transportes telrestre, que compreende a manutenção das rodovias
estaduais:

Art. 22 À Secretarid de Eslado de lníraestrutura e Logísíica compele:

I - adninislr.Í d política de ifiítdeslrutura, logklica e transPo es teftestre
h ruviirio. e lerroviáno.

Ainda, quanto ao aspecto envolvendo as despesâs decorrentes dessa manutenção, deve-se

atentar parâ o fato de, no âmbito do Estado de Mato GÍosso, exislir a Lei t.' 1 .26312000, que criou

o Fundo Estadual de Tmnspofie e Habitação FETHAB, a qual foi alteÍada posteriomente de

modo a repassar parte dâ arrecadaÇão de referido Fundo para os municípios com a finalidade de

aplicação em hâbitação, saneameflto e mobiliclade urbana, bem como nas

manutenÇào das rodovias cstaduais não pavimcntadas e das rodovias )nunicipàis

^v. 
André Anrônio Maggi. r." 06, SelorA CPA CEPi 78049-901 Cuiabá MT
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Rcfcricla Lej t'oi regulamentada pelo Decrcto n." 1.261l2000, postcriormente altcrado pelo

Decreto n.o 1.087/2017, o qual cstabeleceu no § 2'' do adigo 37 os critérios para definição do indicc

de distribuição dos recursos do FETIIAB aos municipios:

§ 2" A disbíbuição dos

cliíérios: (Nova retlação dada

1".01.17)
I - 90oÁ (not)entd por ce to) do
í dice composto de:

recursos ao: t unicípios obseflará següinles

ao § 2'pelo Dec. 10E7/2017. eíeitos a partir de

nÍr d te serú repassado uo.t Municípios pot

o o antituíin de quil.)nertus de todr\aa

b) 30%, (ttit ú por cenlo) consideralldo o qudntitctííro de quilônettas (le eslrad(ls

mun i cíPai s r1ão PaYímen I odas ;
c) 30% (triníd por cenío) de acordo com o IDH - indice de De:enr)olvimento

Hufiano/Inwrlido:
d) 5aÁ (ci co Por cento) pela populdção;
e) 5% (cinco pot cento) lePartído de acordo com a arrccddação do FETHAB Por
municipío.

- lõ% «tez pot cento) será repassado de acordo com í dice composlo pek)

quantidade .l; quilômelrcs percorridos pelo tra'\spofie escolar em línhas

iompartilhadas ;nte Munícípio/Estado e em linhas exclüsivds clo Estado' em

rodo, ias não Plvinefitadas esíacluctis e runicipais coníorme registro o sisíema

STGEDUCA da Seoetatia de Esíado de Educação' Esporte e Lozer - SEDUC

Portanto, a estadualização de uma estada municipal não acaretará uma nova despesa ao

Poder Executivo Estadual, posto que os recursos destinados à mânutenção da mesma lem origem no

percentual de recursos do FETHAB que já é transferido aos MuÍicípios em vifiude das novâs

previsões da Lei n! 7.26312000, observando os critérios definidos no DecÍeto n " l'08'712017 para

distribuição dos recursos do FETHAB aos municípios.

Ainda, considerando a modema e mais âtual visão do STF, alinhada com os mais valiosos

preceitos coÍstitucionais, entendemos que, ao ser proposta por parlamentar, a proposiçào nào

incore em vício de iniciativa.

Destâca-se o julgamento da ADI 3394/AM, na qual o Supremo decidiu que não procede a

alegação de qut qrralquei projeto de lei que crie despesa só poderá ser proposto pelo Chefe do

Execulieo, wtbís:

'' 1' I:,ST E D E I,ÍAT E R,N I D}1 D E E I' AT ]J RN I D A D E. REA L17'/1 Ç Ã O ( J RA I: Ll 1 TA -

EFETIvAÇ,IO DO DIREtlO ) ASS1STÊNCtÁ.nJDrIiRIÁ LEI Dti INlCIÁ1|V1

t'ÁRLÁMÍNT,IR QUE C\tt,l DESPESA PARA O LST4DO i\'ÍEt',Ítjtto'

,1 I,EGÁÇ ÃO DE íNCONSI ]TUC I ONÁL] D}1 DE I.O R'\,L11' NÃO /1C O L H I DÁ'

CONCiSSÃO DEFINI]:YÁ DO BENLFÍC\O DA ASS]STÉNCIÁ .IL]D]CÁRI1

GR4TUITA, QtL\rÃo DE ÍNDOLE PROCESSU,IL,

INCONST]I'UCIONII,]DÁDE DO INCISO II DO '1RT]GO 
2', SUCUMRENCII';) ;ç:iô 

'iiiísir;,tr:oau. 
PERDÁ DO IIENEI:Í:to D,l ÁsstsrqN(:t'1

JIJDI(:IÁRI1 GKITI]ITÁ. INCONSTII'LCoNÁI'IDÁDE DO INCISO III DO

ÁRTIGO 2'. 1,'IX4(ÃO DE IR/ZO PÁRÁ CUMPR|MLNTO DA DL(:ISÁO

Àr. err,fe e,rt."io n'r"gg;, n " 0a! Setor 
^ 

CP.\ CEP: ?80'19 901 Cuiabá MT'
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JT:DICIAL QUE DETE\IMINAR O RESSÁRCIMENTO D'IS DESPESÁS

R EÁL]ZAD,I i P L LO ESTAL)O. MEMBRO, INC ONSZ'.I( ]C 10 NAI'I DÁDE DO

INCISO IV DO ART\GO 2". ÁI:RONTA AO DISPOSTO NO 'IRTIGO 
6) ' § 1'.

rNcrso IL ALiNt:Á E. E NO ÁRTIGO 5". INCISO |'XXU, D,'t CONST|I UIÇ'|O

DO BRÁSIL l. Áo conlttírio do ortnfi.lo Pek) rcquere le, o lei nlacodt ttiio ctiít

ou estruÍuru quahuet ótgio ltt Atlnti istt ção Públictt hcal. Niío prucede «

akgaçiio .le qie qu.úluet proieto tle leí q e crie desPe§a :tó podetú ser ProPosk'
peú CheÍe io E.xecutivo,,4s hípóte§es te li, iítçiío th iniciaíivl Pltldnrttto
'?síão 

?t;tislts, en numerus cltrusus' ho ulígo 6I fu Consliluição th' Brusil -'
noú;ids rctdir'.ts .to futtcionanrnío d Adrttillisltttçiio PúbliLq úoktd ntttte no

rlue se reÍerc a servitlores e órgatos tlo Polet Executiro Pr(ede las 2'

Rcconheciícnto, pelas Turnts desta Cartc, du obt i4dtoriedaíle do c113!uio do

era»te ttc DNA pe:lo Est.l(ktt»e»úro, en JAtot d( hÚotsulicientes 3' O tustcio da

exane periciai (]a j,,iitiÇa gratuittl viabilizd o e|àti\\) e\etcicio do (lireto il

assistêicitt iuclicnbia, consogtado no drtigo 5' tl1cisa LXYIy, lu (:8/86 1' O
dnpasla tt; inci.v) I consubsíancia nalétia de íklole processual -- coucessão

rtefniriw tto be eííLia à assistêncítt jtklid a grut ila -- tena: set disciPlilvdo

oito uriao. 5. Irconstitucicnaliclacle do inciso ltl do artigo 2' qua estabclcce a
'perdã do íliteito à íssisíêncittr .fudicititid 8?atuita do sucünbet c na ação

i wstigdtórid que te ha sido pt'oposu peto Mitlistétio Público ! q'e tc ha co ú
suport; o rcn;\tu(lo Positi|o da exa e dc DNA yidação do di\potto m inci-v)

L;x / (to artig., t'.ta Constituição de l-988- 6' I'ixttÇão de pra:o paru

cutllptit enlo d; (tccisalo iuclicid que deternint o Nssarchtkfilo dat de§pesclt

rauiizadas pelo Estado-n;nbr.)- hlcon!!iÍucionalitlatle do inciso IV do anigo 2" 7'

Ação diteia julgaLlu pdrcidl le te Prccede te pata detlarar incoüstitucio ai:i os

it, n^ I, tlt , tY.J,,ttt$n2 bctl, iut'tn ú , .t1'1 '\\io it" prctz" Jt te'''- ara 'la' a

,,,nnr cJa,u,t t'tÀlico\o,i- .',tttottrc J" cal'ttt tl^ rrtt{) t Ja l 'i | 50Al dt'

E\tddo Ílo,lnwzonas.

(571, - ,|DI: 3391 AM, Returor; EROS GIUU' DuíQ de Julgdnento: 02/01/2007
'Ttihunal 

Pletb. Daxt íte Publicc!ção. DJc-087 D|I/ULG 23-06-2007 PUBLlC 2'1-

06-2a07 D.I u-A8'2A07 PP-A\AB LMENT VOL-02286-A2 PP-qA300 RT t 96 tt'

E6ó, 2007, p. I12- l l7)."

Desta formâ, não vislumbramos questões constitucionais e legais que sejam

tramitação e aprovâção do presente projeto de lei

E o parecer.

@r78049-9ol -cuiabá MT'
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III - Voto do Relator

Pelas razões expostâs, voto lavorável à aprovação do Projeto de Lei íj 23812022' de

autoria do Deputado Niniúo.

sala das comissões, e^ @1 a" tJl a"zozz.

IV - Ficha de Votâção

-,l"L"i 

n\3812022 Parecer Relator

ReLlnião da Comissão em

*** *i*. *r*., ,o,o turo.ur", 
.--Ptuj"rn 

d" t"i n 
-:38/2022' 

de auioria do

PosiÇão na Comissão

@lcuiabáMr'
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Proposição Projêto de Lei ne 238/2022

Autor (e) Oeprt"do tttinintro

voraçÃo

Membros Titulares Sim Não Abstenção

Deputado Dilmãr Dal Bosco

Presidente
x tr ! tr tr tr

Deputado Sebastião Rezênde

Vice-Presidente
tr tr tr tr tr tr

Dêputado Dr. Eugênio ! ! E] tr ! n
Deputado Delêgado Claudinêi tr tr tr x tr tr
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