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I - Relatório

A propositura foi recebida e registrada pela Secretaria de Serviços Legislativos no dia

l,g0y202l, sóndo aprovado requerimento de ãispensa de pauta na mesma data, após foi

encaminhad a paÍa esta Comissão.

Submete-se à análise desta Comissão o Projeto de Lei ComplementaÍ n.o l0l202l - MSG

n: 2412021, de autoria do Poder Executivo, conforme ementa acima.

De acordo com o projeto ern referên cia, tal propositura objetiva dispor sobre o Sistema

Ferroviário do Estado do Mato Grosso - SFE/MT e sobre os regimes de exploração dos serviços de

transporte ferroviário de cargas e de passageiros, e dá outras providências.

Em justificativa o Autor inforrna:

O projeto de lei complementar oro apresentado tem como obietivo precípuo a

atraçáo de mais investimentos para promoção d9 desenvolvimento da

infráestutura de transporte no modal ferroviário no Estado de Mato Grosso-

Ademais, a propositura também contempla a crescente demanda pelo transporte

de cargas, ir*'"o*o aprimora as condições de mobilidade da população.

convém relatar que a presente proposição normativa teve como motivação o

projeto de Lei Cimplementar no iZtiOZO, de autoria do nobre DepuÍado Eduardo

Botelho. o mencionado proieto baseou-se no modelo norte americono de

desenvolvimento da infráesiutura ferroviária, que funciona em regime de

competição e cotn riscos atribuídos à iniciativa privada'

Nos termos propostos pelo nobre legislador e aprimorado no âmbito do Poder

Executivo, à iniriotiui privada poderá receber delegação do Estado do Mato
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Grosso pdro construir e/ou operar fenovia, desde que presemada a qualidade e

eJiciência da prestação dos serviços à população rnato-grossense.

Álém disso, o texto normativo asseguro o amplo exercício da competência estatal

atinente à supemisdo, planejamento e regulação do Sistema Ferroviário do Estado

do Mato Grosso SFE/MT, bem como sobre os regimes de exploração dos serviços

de transporteferroviario de cargas e de passageiros.

(. ..)."

A Comissão Especial, após a aprovação do requerimento de dispensa de pauta, exarou

parecer de mérito favorável à aprovação.

Após, os autos foram encamiúados a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação

para análise e pilecer quanto ao aspecto constitucional, legal e jurídico.

É o relatório.

II - Análise

Cabe à Comissão de Constituição, Justiça e Redação - CCJR, de acordo com o artigo 36 da

Constituição do Estado de Mato Grosso, e artigo 369, inciso I, alínea o'a", do Regimento Intemo

desta Casa de Leis, opinar quanto ao aspecto constitucional, legal e jurídico sobre todas as

proposições oferecidas à deliberação da Casa.

De acordo com o projeto em referência, tal propositura visa dispor sobre o Sistema

Ferroüário do Estado do Mato Grosso - SFE/MT e sobre os regimes de exploração dos serviços de

transporte ferroviário de cargas e de passageiros, e dá outras providências'

A Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 39, dispõe que a materia é da

iniciativa do Chefe do Poder Executivo:

Arf. 39 A .iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer

membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estodo, oo

Tribunal de Justiça, à Procuradoria Geral de Justiça e aos cidaddos, naforma e

nos cctsos previstos nesta Constituição,

A Carta Estadual determina ainda que cabe à Assembleia Legislativa dispor sobre todas as

matérias de competência do Estado, conforme dispõe seu artigo 25:

Art. 25 Cabe à Assembleia Legislativa,
não exigida esta paro o especificado no

competência do Estado, especialmente :

com a sanÇão do Governador do Estado,

art. 26, dispor sobre todas os matérias de

A propositura está em perfeita sintonia com a Lei Federal n3 12.379 de 06 de janeiro de

2lll,que dispõe sobre o sistema Nacional de viação - sNV, e a Lei Federal n'o 10'233' de 05 de

juúo de 2001, que dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre, cria o
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Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte, a Agência Nacional de Transportes

Terrestres, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários e o Departamento Nacional de Infra-

Estrutura de Transportes, e dá outras providências.

Cumpre destacar que, a proposta de Lei, ainda traz em seu interior os regimes em que se

darâ a exploráção dos serviços de transportes ferroüários de cargas e de passageiros, respeitando o

disposto no uriigo 131 da Constituição Estadual, bem como a Lei n.o 8.987, de 13 de fevereiro de

l9ô5, qrp dispãem que a prestação de serviços públicos ocorrerá diretamente ou mediante

corrcessâo, permissão ou autorização, conforme preceitua o art. 8o da proposição. Vejamos:

Arf. 8o O transporteferroviario de cargas ou de passageiros associado à gestão da

infraestrutura-por operadora ferroviária pode ser executado sob regime público,

mediante outorga dà concessão ou permissão, ou sob regime privado, mediante

outorga de autorização.

No artigo 13 a proposição define como competente a AGER-MT para promover o

reajuste e a reviião das tarifas referentes aos serviços de transporte de bens e passageiros em

infraestrutura ferroviária explorada.

O artigo 27 trata das situações de extinção da outorga de exploração, onde se inclui o

advento do termo contrafual, cassação, caducidade, decaimento, renúncia, anulação e falência,

garantindo no § 1o o contraditório e a ampla defesa do interessado.

por outro lado, a propositura, em seu artigo 40, modiÍica a redação do artigo 3o da Lei

Complementar n.o 42gl2}l'1, õom intuito de atribuir a AGER/MT a competência de regdanzat,

noniatizar, controlar e Íiscalizar, nos limites da lei, os serviços públicos, prestados diretamente pelo

Estado de Mato Grosso, ou presiados indiretamente por meio de delegação a iniciativa privada por

meio de concessão, permissão ou autorização, incluindo o transporte ferroviário de bens e

passageiros.

Logo, a proposifura, observa as nofinas legais vigentes, especialmente as disposições legais

e constituciõnais, nãà encontrando impedimentos para a aprovação do presente projeto de lei'

E o parecer.
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III - Voto do Relator

pelas razões expostas, voto favorável à aprovação

l)l202t - Mensagem n.o 2412021 .

Sala das Comissões, .*o23 Ot C ? de 2021 '

IV - Ficha de Votação

do Projeto de Lei ComPlementat n'o

.^, omPlementar n' 10/202I - MenX "rt 
nnqt202l - Parecer n.o 51812021

Reunião da Comissão em

Presidente: Deputado
Relator: DePutado

Voto Relator
i ComPlementar no l0l202lpd., *rõ.r expostas, voto favorável à aprovação

Mensagoffi t.o 2412021 .
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