
MENSAGEM/GABGOV/MSNg 42 12022 Campo Grande, 6 de julho de2022.

Senhor presidente,

Com amparo no caput do art. 67 da Constituig6o Estadual, submeto d apreciagdo
dessa Casa de Leis, por intermddio de Vossa Excel6ncia, o incluso projeto de lei que Autoriza oPoder Executivo a alienar, mediante licitaqdo, o im|vel que ntenciona.

O projeto de lei, que ora se encaminha, presta-se a autorizar o poder Executivo
Estadual a alienar, mediante licitagdo, o im6vel localizado no M.unicfpio de porto Murtinho, de
propriedade do Estado de Mato Grosso do Sul, identificado pelas AREA ,,D", AREA ,,g,; . Afiga"F", com 6reatotal de.47.363,81 m'?(quarenta e sete miltrezentos e sessentatr6s metros quadradose oitenta e um decfmetros quadrados) e das benfeitorias nele existentes, com as seguintes
confrontag6es: Norte: Gleba G2; Sul: Rua 13 de junho; T..este: Area,,E, e Gleba G5; Oeste: Lotes
urbanos, Gleba G4, hospital, escola e Gleba G3; Norte: Area remanescente; Sul: Gleba G5; Leste:
Gleba G5; oeste: Area "D" e Gleba G2;Norte: Rio paraguai; Sul: Area R;;;;";;", 1"r,., Gleba
G6; Oeste: Gleba G1, respectivamente das matricul ut nr 2.663, ne 2.664 e nt 2.665,constantes 1o 1o
Cart6rio de Registro Civil e Im6veis da Comarca de Porto Murtinho, confoime processo ne
551007898t2022.

Por oportuno, cabe informar que Mato Grosso do Sui est6 vivenciando uma fase
de crescimento dos investimentos privados pira implantagSo e expansao de empreendimentos,
al6m da aplicagSo de recursos pfblicos relevantes em infraestrutura.

Percebe-se o interesse da iniciativa privada na realizaEdo de investimentos no
Estado, fruto de uma polftica de atragdo de investimentos e geragdo de empregos, aliada d criagdo
de um bom ambiente de neg6cios, com fomento ao empreendedoiismo, incenti-vos fiscais, polititas
de cr6dito, desburocratizagd.o e normas claras e transparentes.

Al6m do projeto de corredor rodovi6rio bioceAnico da Rota BioceAnica, o
Municfpio de Porto Murtinho tem despertado interesse de empresas portu6rias privadas, com
investimentos futuros previstos que superam R$ 400 milh6es, havendo, inclusive, projeto
autorizado na Ag6ncia Nacional de Transportes Aquavi6rios (Antaq). Informa-se que grupos
privados estudam a implantagSo de empreendimentos e j6 adquiriru. 6i"u. pr6ximas ao terminal
da Agdncia Portu6ria de Porto Muftinho (APPM). Esses empieendimentos rao d" empresas com
amplo conhecimento de navegagdo no Rio Paraguai, as quais possuem, muita das vezes, outros
terminais portudrios ao redor do Brasil e do mundo, sendo, portanto, detentoras de expertise de
escoamento de mercadorias por via maritima ou fluvial.

H6 demanda suficiente para operag6es de exportagio e importagao por porto
Murlinho (inclusive via terminal da APPM) de gran6is s6lidos (produtos agricolas, fertilizantes e
insumos), com capacidade de movimentagSo de mais de 2,2.ilho.r de toneladas no ano. Tais
investimentos, sobretudo, gerarSo centenas de empregos diretos e indiretos, beneficiando a
comunidade local e regional.

A Sua Excel6ncia o Senhor
Deputado PAULO JOSE ARAUJO CORREA
Presidente da Assernbleia Legislativa
CAMPO GRANDE-MS
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N6o h6 interesse do Estado em ser propriet6rio de termi,al
tampouco de realizar sua gestSo ou mesmo de contratar diretamente terceiros
manutengSo, ainda que emergencialmente.

hidroportu5rio, nem
para sua operagSo e

Ao declarar a caducidade do contrato de concessSo, abriu-se a possibilidade de
alienagao do terminal, entendendo-se que a iniciativa privada 6 mais eficiente puri usua operag6o,
permitindo a realizagdo de novos investimentos em linhas de carregamento, silos e armaz6ns.
Considerando que h6 interesse de grupos empresariais privados na operagio, manutengSo e gestio
do terminal, empresas que operam inclusive em outios paises com frotas de navios tanques,
barcagas e empurradores, com navegagdo no Rio Paraguai, considera-se que esses players possuem
condig6es de desempenhar essa fun96o com maior efici6ncia.

Ressalta-se que, olayers privados poder6o diversificar nichos de produtos na
importagSo e exportagdo para al6m da comercializagSo de soja e de milho, movimentando
mercadorias variadas, com terminais n6o s6 de grdos, mas tamb6m de combustiveis, fertilizantes,
agucar, etanol e produtos com maior valor agregado.

E, premente o interesse priblico deste Estado em utilizar o Rio Paraguai como safda
alternativa d produgdo sul-mato-grossense, relativamente aos Portos de Santoi e paranagu6.,
sanando parte da falta de estrutura para escoamento da nossa safra, reduzindo custos de freie e
rentabilizando de forma mais eficaz o produtor rural sul-mato-grossense.

Em 2013, a Lei Federal ns 12.815, de 5 dejunho de 2013 (Lei dos Portos), retirou
a exigdncia de que novos terminais privados movimentassem predominantemente cargas pr6prias,
autorizando a movimentagdo de cargas de terceiros, exatamente a situagdo em que hri"demanda no
terminal da APPM, em que operadoies logfsticos com expertise na iirea podem operar o terminal.
Dessa forma, o Estado passa a ndo atravancar investimentos, ficando a cargo do investidor a
verificagSo da viabilidade econ6mica do projeto.

O desenvolvimento e a modernizagdo de portos privados em Porto Murtinho s6o
fundamentais para o crescimento econ6mico do Estado, haja vista a forte expansao do agroneg6cio
sul-mato-grossense nos fltimos anos.

Nessa 
. esteira de pensamento, tambdm a UniSo vem qualificando os

empreendimentos pirblicos federais do setor portu6rio no PPI (Programa de parcerias de
Investimentos), para estudos de desestatizagSo, concessdo e arrendamento-d iniciativa privada, com
o objetivo de arnpliar e modernizar investimentos estrat6gicos a fim de retomar o crescimento
econ6mico do pafs, havendo infimeros projetos de desestatizagdo em andamento no ppl.

Outrossim, ndo h6 por parte deste Estado conhecimentos tdcnicos para arealizagdo
dos servigos de operagSo, manutengSo e gestdo do terminal hidroportu6rio, n6o obstante este ser
considerado estratdgico no plano logistico de Mato Grosso do Sul, considerado ainda fundamental
paf 9 pleno desenvolvimento do projeto da Rota BioceAnica e a realizagrio de operag6es pelo
referido terminal. Destaca-se, ainda, que, sobretudo neste ano eleitoral, seria inviiivel a manuteng6o
de perspectivas de investimentos por parte do poder pfblico deste Estado no terminal, haja vista as
limitag6es impostas pela Lei, o que atrasaria ainda mais o incremento de suas operag6es.

No processo de caducidade, j5 foram relatados diversos problemas oconidos em
ta7d9 do ndo cumprimento das metas pela concession6ria, ao purso qr., sob a propriedade da
iniciativa privada, as tomadas de decisSo ocorrem de forma mais r6pida e eficiente, incluindo o
terminal, ora sob anSlise, dentro do contexto estrat6gico da logistica fluvial srl-mato-irossense, ao
longo do Rio Paraguai, por meio dos Municipios dsPorto Mu,tinho, Lad6rio e Cor,rmb6.
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Salienta-se que o ativo em questEo est6 sob o interesse de diversos investidores
nacionais e estrangeiros, haja vista o bom momento de pregos das commodities no mercado
internacional e a alta produgdo de gr6os e de produtos do agroneg6cio em Mato Grosso do Sul,
permitindo o uso do terminal pela iniciativa privada em volnmes muito superiores ao atualmente
praticados, com a insergSo de novos produtos na exportagdo e na importagdo.

Diante do exposto, estri justificado o interesse priblico para aalienagdo do im6vel de
titularidade do Estado de Mato Grosso do Sul, cuja caducidade-do contrato de concess6o da Ag6ncia
Portu6ria de Porto Murtinho (APPM) foi declarada pelo Decreto Estadual ne 15.856, de 20 de jineiro
de.2022, sendo inoportuna e inconveniente a contratagdo direta e a gestio pr6pria do Terminal
HidroportuSrio pela Secretaria de Estado de Administragao e Desburociatizagio 1^SaO;, devendo a
referida alienagao ocorrer na forma da legislagdo, sobretudo do art. 76 daLei Federal ng 14.133, de
1" de abril de2021, e do art. 7o do Decreto Estadualne 15,939, de 26 de maio d,e2022.

Conforme exige a Lei ns 273, de 19 de outubro de 1981, e Lei Federal ns 14.133, de
ls de abril de 2021, requer-se, nesta oportunidade, a autorizagdo legislativa para a efetivagdo da
alienagSo do referido bem. A solicitagSo em comento est6 amparada nos documentos acostados aos
autos do Processo ns 55/00789812022, cuja c6pia integral segue anexa, contendo a documentagdo
referente ao objeto da alienagdo.

Em virtude do exposto, solicito que a tramitagdo do projeto de lei, em epigrafe,
processe-se em regime de urgCncia, nos termos do art. 237, combinado com o disposto no art-.238,
inciso I, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (runUUSy.

Sdo essas, Senhor Presidente, as raz6es que me levam a submeter d apreciagdo de
Vossa Exceldncia e dos ilustres Pares o presente projeto de lei, contando com a imprescindivel
aquiescencia desse respeit6vel Parlamento Estadual, para a sua aprovagSo.

Atenciosamente,

-.l%Fs'* .j- \ 
"'. 

'
\1. r%

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado
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PROJETO DE LEI

Autoriza o Poder Executivo a alienar, ntediante
licitagdo, o imdvel que menciona.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
Fago saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a proceder d alienag6o, mediante
licitagdo, do im6vel localizado no Municipio de Porto Murtinho, de propriedade do Estado de Mato
Grosso do Sul, identificado pelas ARER "D", AREA,,E,, e AREA.,F,,, com 6rea total de 47.363,g1
m2 (quarenta e 'sete mil trezentos e sessenta tr0s metros quadrados e oitenta e um decimetros
quadrados) e das benfeitorias nele existentes, com as seguintes confrontagdes:Norte: Gleba G2; Sul:
Rua 13 de junho; I.este: Area "E" e Gleba G5; Oeste:1otes urbanos, Gleba G4, hospital, escola e
Gleba G3;Norte: Area remanescente; Sul: Gleba G5; Leste: Gleba G5; Oeste: Ar"u "D" e Gleba G2;
Norte: Rio Paraguai; Sul: Area Remanescente; Leste: Gleba G6; Oeste: Gleba G1, respectivamente
das matrfculasne2.663,ne2.664 ene2.665, constantes no 1o Cart6rio de Registro Civil e Im6veis
da Comarca de Porto Murtinho, conforme Processo ne 55/00789812022.

Art.2o Cabe ao adquirente providenciar a regt:Jarizagdo do bem em seu nome, de
acordo com as disposigdes da Lei Federal ne 8.666, de 21 dejunho de 1993, e da Lei Estadual na273,
de 19 de outubro de 1981.

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

Campo Grande,

REINALDO AZAMBUJA DA SILVA
Governador do Estado
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