
MENSAGEM/GABGOVA4SA{q 2s /2022 Campo Grande, 31 de maio de2022.

Senhor Presidente,

Com amparo no caput do art. 67 da Constituigdo Estadual, submeto ir

apreciagdo dessa Casa de Leis, por intermddio de Vossa Exceldncia, o projeto de lei que

iltrro a redaqdo e acrescenta dispositivo d Lei Estadual ns 3.344, de 22 de dezembro de

2006, que dispde a utilizagdo e ocupaqdo das faixas de dominio das rodovias estaduais

e das federais delegadas ao Estado de Mato Grosso do Sul'

O projeto de lei, que ora se apresenta, segue a Lei Federal ng 13.1 16, de20

de abril de 2015, cujo art. 1) beneficiou as empresas prestadoras de servigo de

infraestrutura de telelomunicagdo, especialmente em relagdo a n6o exig6ncia de

contraprestagao pela utilizagao de faixas de dominio e de outros bens priblicos de uso

comum do povo.

O supracitad o art.l2teve sua constitucionalidade questionada no Supremo

Tribunal Federal por meio da Agdo Direta de Inconstitucionalidade no 6.482, tendo essa

Corte declarado a constitucionalidade do referido dispositivo por entender que foi

instituido 6nus reai sobre o direito de propriedade dos bens de Estados e Municipios em

prol da prestagdo de servigo pirblico que 6 de interesse da coletividade'

Nesse sentido, com o presente projeto, o Estado visa ir alteragdo da Lei

Estadual ne 3.344, de 22 de dezembro d e 2006, a fim de acomodar a legislagEo estadual ir

decisdo do Supremo Tribunal Federal e d Lei Federal ne 13.116, de 2015'

56o essas, Senhor Presidente, aS raz$es que me levam a submeter Dt

apreciagdo de Vossa Excel6ncia e dos ilustres Pares o anexo projeto de lei, contando com

u i*prlr"indivel aquiescdncia desse respeit6vel Parlamento Estadual para a sua

aprovag6o.

Atenciosamente,,-,,.i., 
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REINALDO AZAMBUJA SILV '6;:''I"; AX6L
Governador do Estado

A Sua Excel6ncia o Senhor

Deputado PAULO JOSE ARAUJO CORREA

Presidente da Assembleia Legislativa
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PROJETO DE LEI

Altera a redaqdo e acrescenta dispositivo d
Lei Estadual ns 3.344, de 22 de dezembro de

2006, que dispde a utilizagdo e ocupagdo das

faixas de dominio das rodovias estaduais e

das federais delegadas ao Estado de Mato
Grosso do Sul.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

Fago saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o O art. 8o da Lei Estadual ne3.344, de22 de dezembro de 2006, passa a vigorar

com a seguinte alteragEo e acr6scimo:

$ l, Ficam as ocupantes do cargo de Fiscal de Obras da AGESUL investidos das

fungdes de agentes fiscalizadores, responsdveis pelo exercfcio das atribuig1es de autoridade

administrativa do 6rgdo rodovidrio estadual, naforma do inciso I deste artigo, cabendo-lhes

diligenciar sobre a-aplicaqdo desta Lei e expedir autos de notificaqdo e infraqdo pelas

transgressdes enumeradas no a/t. 9'desta LeL

$ 2" A remuneraqdo prevista no inciso V deste artigo ndo serd exigida das empresas

de que trata a Lei Federal ne I 3. I I 6, de 20 de abril de 20 I 5 
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Art. 2o O par6grafo rinico do art. 8o da Lei Estadual ne3.344, de22 de dezembro de

2006, ficarenumerado Para $ 1o.

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagdo'
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