
MENSAGEM/GABGOV/MSAIg 5 6 / 2022 Campo Grande, 20 de outubro de 2022.

Senhor Presidente,

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

apreciagdo dessa Casa de Leis, por intermddio de Vossa Excel6ncia, o projeto de lei que
Dispde sobre o Sistema Ferrovidrio do Estado de Mato Grosso do Sul (SFE/MS) e sobre os
regimes de exploragdo dos servigos de transporteferuovidrio de cargas e de passageiros, e dd
outras provid2ncias.

O projeto de lei que ora se apresenta segue as norrnas gerais da Lei Federal
ne 74.273, de 23 de dezembro de 2021, que estabelece a Lei das Ferrovias, e tem como
objetivo a promog6o do desenvolvimento da infraestrutura de transporte no modal
ferrovi6rio no Estado de Mato Grosso do Sul (MS).

Do ponto de vista federal j6 existem, pelo menos, 14 (quatorze) projetos em
an6lise, os quais somados aos estaduais perfazem aproximadamente 6.000 km (seis mil
quil6metros) de extensdo de malha ferroviaria. Ressalta-se que, o crescimento de MS no
setor produtivo agroindustrial tem gerado nova demanda pelo transporte de cargas e por
outras condigOes de mobilidade da populagdo.

Nesse sentido, o modelo de autorizagdo para implantagdo de novas ferrovias
para, o desenvolvimento da infraestrutura ferrovidria, previsto neste projeto, traz
competitividade, com os riscos atribuidos A iniciativa privada.

Ademais, a outorga de autorizagSo 6 um importante instrumento paru a
vtabilizagdo de ferrovias de curta extensdo, conhecidas como shortlines, o que incentiva
ainda mais o crescimento do transporte ferrovi6rio, pois trata-se de uma espdcie de
"segunda camada das linhas centrais", com a constru96o de novas linhas fora dos troncos
principais.

Com o presente projeto o Estado cria o ambiente necess6rio para que a

iniciativa privada possa construir e operar ferrovias, preservando a qualidade e a eficiOncia
da prestagdo dos servigos ir populagdo sul-mato-grossense.

Aldm disso, com a previsdo de "autorregulagdo" pelas operadoras
ferrovi6rias dos aspectos tdcnico-operacionais, o pr6prio mercado promove a gestSo e a
coordenagdo do trAnsito de pessoas e de mercadorias por linhas de diferentes empresas, s6
atuando o Poder Pirblico em caso de conflitos ndo conciliados.
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Em suma, o texto normativo tem como objetivo regular o exercicio da
competOncia estatal atinente d supervisdo, planejamento e regulagdo do Sistema Ferrovi6rio
do Estado do Mato Grosso do Sul (SFEAvIS), bem como os regimes de exploragdo dos
servigos de transporte ferroviario de cargas e de passageiros.

Sdo essas, Senhor Presidente, as razSes que me levam a submeter d

apreciagdo de Vossa Excel6ncia e dos ilustres Pares o anexo projeto de lei, contando com
a imprescindivel aquiescCncia desse respeit6vel Parlamento Estadual paruasua aprovagdo.

Atenciosamente,

REINhLDO AZAMBUJA SILVA
Govemador do Estado
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PROJETO DE LEI

Dispde sobre o Sistema Ferrovidrio do Estado
de Mato Grosso do Sul (SFE/MS) e sobre os
regimes de exploragdo dos serviqos de

transporte feruovidrio de cargas e de

passageiros, e dd outras provid1ncias.

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

CAPITULO I
DiSPOSIQ6ES GERAIS

Art. 1o Esta Lei dispde sobre o Sistema Fenovi6rio do Estado de Mato Grosso
do Sul (SFE/MS), integrante do Sistema Nacional de Viagdo, e sobre os regimes de exploragdo
dos servigos de transporte ferrovi6rio de cargas e de passageiros, nos termos do disposto no art.
25 da Constituigao Federal e nos arts. 2", $$ 1o e2o, e 7o, ambos da Lei Federal np 14.273, de
23 de dezembro de 2021.

Art.2o Para efeitos desta Lei, consideram-se:

I - autorizagdo: outorga de direito d exploragdo de infraestrutura fisica e

operacional do transporte ferrovi6rio, sob regime juridico de direito privado, formalizada
mediante contrato de adesSo;

II - autorizat6ria: pessoa juridica autorizada pelo Estado de Mato Grosso do Sul
a implantar estrada de ferro e a prestar servigo pirblico de transporte por meio de autorizagio;

III - concessdo: delegagdo de infraestrutura fisica e operacional do transporte
ferrovi6rio feita pelo poder concedente, mediante licitagSo, a pessoa juridica ou a cons6rcio de

empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo
determinado;

IV - concession6ria: pessoa jurfdica d qual foi outorgado pelo Estado, por
licitagdo, o direito de explorar a infraestrutura de transporte ferrovi6rio de cargas e de

passageiros, precedido ou ndo de obra;

V - operadora ferrovi6ria: pessoajuridica respons6vel pela gest6o da ferrovia e

pela operagdo do transporte ferrovi6rio, em regime pfiblico ou privado, ou que detenha apenas

o direito de passagem conferido por contrato operacional especifico (COE);

VI - poder concedente: o Estado de Mato Grosso do Sul, por intermddio da

Secretaria de Estado de Infraestrutura;

VII - regulador ferrovi6rio: a Agdncia Estadual de Regulagdo de Servigos

Priblicos de Mato Grosso do Sul (AGEMS), entidade priblica que, por delegagdo do Estado,

tem a atribuigSo de regular e de fiscalizar a gestdo da infraestrutura e o transporte fenovi6rio
de cargas e ou de passageiros, no Ambito do territ6rio sul-mato-gossense;
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VIII - autorregulador ferrovi6rio: entidade associativa constitufda pelas
operadoras ferrovi6rias para gerenciar, mediar e dirimir questdes e conflitos de natureza
tdcnico-operacional;

IX - ferrovias: sistema formado pela infraestrutura ferrovi6ria e suas respectivas
instalagdes acess6rias, necess6rias d execugdo do transporte ferrovi6rio;

X - infraestrutura ferroviSria: conjunto de bens essenciais d operagSo de uma
ferrovia especificamente quanto ao tr6fego ferrovi6rio, bem como os respectivos bens
destinados ao apoio logistico e administrativo da pr6pria ferrovia;

XI - instalag6es acess6rias: conjunto de bens utilizados para registro, despacho,
entrada, perman6ncia, movimentagdo interna e saida de passageiros e de cargas, relativamente
aos dominios de uma ferrovia;

XII - malha ferrovitiria: conjunto determinado de trechos ferrovi6rios;

Xm - material rodante: qualquer equipamento ferrovi6rio, com ou sem
propulsdo pr6pria, capaz de se deslocar por vias ferreas;

XIV - operagdes ferrovi6rias: conjunto de atividades necess6rias para realizar
o controle e a execugdo do tr6fego ferroviSrio;

XV - segmento ferroviiirio: extensdo de ferrovia delimitada por um ponto de
origem e um ponto de destino;

XVI - servigos de transporte ferrovi6rio: conjunto de atividades que
possibilitam o transporte de cargas ou de passageiros, oferecidos e prestados aos usu6rios;

XVII - trAnsito fenovi6rio: utilizagdo fisica da infraestrutura ferroviiiria por
pessoas, veiculos e cargas, isoladamente ou em grupos, conduzidos ou n5o, para fins de
circulagSo, parada, estacionamento e operagdes de embarque e desembarque, carga e descarga;

XVm - tr6fego ferrovi6rio: fluxo de material rodante em operagSo tdcnica e

dinAmica de uma ferrovia, fazendo uso da infraestrutura ferrovi6ria de uma determinada malha
ferrovi6ria ou de um trecho ferroviiirio;

XIX - transporte ferrovi6rio: deslocamento de cargas ou de passageiros por
meio da utilizagdo de material rodante sobre a linha f6rrea;

XX - trecho ferrovi6rio: extensdo definida de linha flruea, delimitada por p6tios:

a) em que se realizam operagdes de carga e/ou de descarga;

b) limitrofes da ferrovia;

c) que permitam a mudanga de diregdo;

d) que permitam a interconexdo das malhas ferrovi6rias de diferentes
operadoras;
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XXI - trem: composigSo de
autopropulsionado, acoplado ou n6o a material

XXII - transporte ferrovi6rio
ferrovi6rio exercido para transporte de bens,
juridica ou de espdcie de carga;

material rodante de tragio, impulsio ou
rodante de transporte;

de carga dedicada: servigo de transporte
preponderantemente, de determinada pessoa

XXIII - usu6rio ferrovi6rio: pessoa fisica ou juridica que contrate a prestagio
de servigos de transporte de carga ou de passageiros por via ferrea;

XXIV - usu6rio investidor: pessoa fisica ou juridica que venha a investir no
aumento de capacidade de infraestrutura fenovi6ria concedida ou material rodante, com vistas
ao transporte em ferrovia que ndo lhe esteja outorgada;

XXV - reparcelamento do solo: reconfiguragdo do tragado de lotes e de
logradouros, para viabilizar o adequado aproveitamento do solo urbano;

XXVI - faixa de circulagSo ferrovi6ria (slot fenovi6rio): periodo estabelecido,
em negociagdo privada, para um trem iniciar, realizar e finalizar uma operagdo de transporte
em determinado segmento ferrovi6rio, observando os acordos de nivel de servigo.

CAPITULO II
DO SISTEMA FERROVIARIO ESTADUAL

Art. 3o O Sistema Ferroviiirio do Estado de Mato Grosso do Sul (SFE,rN4S) d
constituido pela infraestrutura do transporte ferrovi6rio de passageiros e de cargas nas
ferrovias, existentes ou planejadas, sob jurisdigSo do Estado.

$ 1" O Estado de Mato Grosso do Sul poder6 explorar a infraestrutura fisica e
operacional do transporte ferrovi6rio delegada por outro ente pfiblico, a qual integrarri tamb6m
o SFEAyIS.

$ 2o Integram o SFE/\4S os p6tios e os terminais, as oficinas de manuteng6o e
as demais instalag6es de propriedade do Estado de Mato Grosso do Sul.

Art. 4o Sdo objetivos principais do SFE/ir4S:

I - promover a integragdo do Estado de Mato Grosso do Sul com o Sistema
Nacional de Viagdo e com as unidades federadas limitrofes;

II - promover a integragSo de todos os modais logfsticos existentes no Estado
de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de reduzir o custo do transporte e de melhorar a
competividade da produgdo sul-mato-grossense;

III - possibilitar a circulagdo econdmica de bens e prover meios e facilidades
de transporte coletivo de passageiros, mediante oferta de infraestrutura vi6ria adequada e

operagdo racional e segura do transporte intermunicipal.
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Art. 5o A relag5o de ferrovias que integram o SFE/I\4S, quando houver, ser6
consolidada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (SEINFRA), com a indicagao dos
tragados referenciados por localidades intermedi6rias ou por pontos de passagem.

Par6grafo irnico. As localidades intermedi6rias mencionadas nas relagdes
descritivas dos projetos ferrovi6rios sdo indicativas de tragado, ndo constituindo pontos
obrigat6rios de passagem do tragado definitivo.

CAPITULO III
DA ADMINISTRAQAO DO SISTEMA FERROVIAzuO ESTADUAL

Art. 6o Compete ao Poder Executivo Estadual, por meio da SEINFRA, a
administragdo do SFE/MS, compreendendo o planejamento, a construgdo, a manutengdo, a
operagdo, a exploragSo e a fiscalizagdo dos servigos e das obras priblicas referentes ao
transporte ferrovi6rio de sua compet6ncia, incluindo o transporte intermunicipal e aqueles a ele
delegados por outros entes priblicos.

Pardgrafo tnico. A AGEMS exercer6 as compet€ncias relativas i regulagEo, ao
controle e d fiscalizagEo da prestagdo dos servigos pfrblicos do SFE/\rlS.

Art.7o O Estado de Mato Grosso do Sul exercer6 suas compet6ncias relativas
ao SFE/\4S, inclusive aquelas delegadas a ele por outros entes pfrblicos, notodo ou em parte,
diretamente, por meio da SEINFRA ou mediante concessSo ou autorizagSo.

CAPfTULO IV
DOS REGIMES DE EXPLORAQAO DA ATIVIDADE FERROVIAzuA

Art. 8o O transporte ferrovi6rio de cargas e ou de passageiros, associado d
gestdo da infraestrutura por operadora ferrovi6ria, poderrl ser explorado direta ou
indiretamente.

Par6grafo rinico. A exploragEo indireta compreender6 o regime de:

I - direito piblico: o qual pressupde a propriedade priblica da infraestrutura
ferrovi6ria e a sua consequente reversdo ao tdrmino do prazo de eventual delegagSo, a qual ser6

concedida mediante outorga de concesslo;

II - direito privado: o qual ser6 concedido mediante outorga de autorizagdo d

pessoa juridica que implante, por sua conta e risco, infraestrutura fenovi6ria que integrar6 seu
patrim6nio e a explore de acordo com as regras estabelecidas em contrato de adesdo firmado
com o Estado e em obediCncia ds regras contidas nesta Lei.

Art. 9o Compete ao Poder Executivo Estadual:

I - coordenar os projetos de concess6es e de autorizag6es previstos nesta Lei;

II - planejar, coordenar, acompanhar, executar e sugerir modelos regulat6rios
que melhor atendam ao interesse pirblico;
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III - definir os regimes adequados para a implantagdo, gestSo e exploragdo de
infrae strutura ferroviSri a inte grante do SFE/lr4 S.

Se96o I
Do Regime de ExecugSo de Direito Ptblico

Art. 10. O Estado de Mato Grosso do Sul poderil conceder, mediante licitagdo,
os servigos referentes d exploragdo de infraestrutura ferrovidria j6 existente ou d implantagao
de nova ferrovia integrante do SFE/I\4S em regime de direito pfiblico e a respectiva eiploragao
do servigo de transporte de cargas e de passageiros, observando as regras disciplinadas nas Leis
Federais ne 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, ne9.074, de 7 de julho de 1995, ne ll.079,de
30 de dezembro de 2004, e ns 14.273, de 23 de dezembro de Z0Zl.

Art. I l. Ressalvado o disposto em legislagdo especifica, as delegagoes
outorgadas pelo poder concedente poderdo ocorrer por meio de concessEo para:

I - a implantagdo e a exploragdo de ferrovias que componham a infraestrutura
do Sistema Nacional de Viagdo delegadas pela Uni6o ao Estado de Mato Grosso do Sul, salvo
vedagSo expressa no conv6nio de delegagdo;

II - a implantagdo e a exploragdo de ferrovias de transporte de cargas e de
passageiros, integrantes do SFE/IvIS, existente ou planejada;

III - a prestag6o regular de servigos de transporte fenovi6rio de passageiros,
associada i exploragdo da infraestrutura ferrovi6ria priblica;

IV - a prestagdo de servigos de transporte ferrovi6rio de bens, associada d
exp I oragdo da infrae strutura ferroviSria pribl ica.

Art, 12. Compete e AGEMS promover o reajuste e a revisdo das tarifas
referentes aos servigos de transporte de cargas e ou de passageiros em infraestrutura ferrovi6ria
explorada sob regime de direito priblico, nos termos desta Lei e das normas regulamentares.

$ 1o As tarifas do servigo priblico de transporte fenovi6rio serdo fixadas
contratualmente,:devendo constituir o limite m6ximo a ser cobrado, observado os par0metros
estabelecidos pela Ag6ncia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

S 2" A concessioniiria dever6 divulgar as tabelas vigentes de servigos de
transporte ferrovi6rio.

Art. 13. As operagdes acess6rias d realizagSo do transporte ferrovi6rio, tais
como, carregamento, descarregamento, transbordo, armazenagem, pesagem e manobras serdo
remuneradas, por meio de pregos cobrados pela concessionSria mediante livre negociagdo com
o usu6rio, desde que previstas expressamente no contrato de transporte.

Par6grafo rinico. Na impossibilidade de acordo entre usu6rio e operadora
ferrovi6ria, quanto a questdes relativas a operagdes acess6rias, a AGEMS pode ser acionada
ara atuar.
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Se96o II
Do Regime de Execug5o de Direito

Subsegdo I
Da Autorizagdo

Art. 14. A autorizagdo para a implantagdo
ferroviriria poder6 ser6 formalizadapor meio de contrato de
ser firmado com o Estado.

Privado

e a exploragdo de infraestrutura
adesdo, por prazo determinado, a

$ 1" A autorizagdo de que trata esta subsegSo ser5 precedida de chamada
priblica, que poder6 ser instaurada mediante requerimento de empresa interessada ou de oficio
pela SEINFRA.

$ 2" Quando acudir mais de um interessado i chamada priblica, a autorizag6o
ser6 outorgada por meio de processo seletivo pirblico, seguindo as diretriies estabelecidas nesta
Lei.

$ 3" O prazo do contrato de autorizagdo de que trata o caput deste artigo ter6
duragdo de 25 (vinte a cinco) a 99 (noventa e nove) anos.

$ 4" O contrato de autorizagSo poderri ser prorrogado por perfodos iguais e
sucessivos, observado o prazo limite previsto no $ 3o deste artigo, desde que a autoriiatfuria,
para cada pedido de prorrogagSo, cumulativamente:

I - manifeste prdvio e expresso interesse;

II - esteja com a infraestrutura ferrovi6ria apta a operar, na forma da
regulamentagSo.

$ 5" A prorrogagEo do contrato de autorizagSo, nos termos previstos no $ 4o
deste artigo, serii proposto pela requerente ou fixado no ato de chamada priblica, observado o
prazo limite estabelecido no $ 3o deste artigo.

$ 6" O inicio da operagdo ferrovi6ria do objeto da autorizagSo deverri ocorrer
no prazo previsto em cronograma, prorrog6vel a critdrio da SENFRA, mediante fundamentada
sol icitagSo da autorizatdria.

$ 7" A necessidade de inclusdo de ramal de conexlo ou de acesso na faixa de
dominio de ferrovia j6 existente ndo inviabiliza a outorga por autorizagdo.

Art. 15. A autorizagSo poder6 ser outorgada para:

I - a implantagdo e a exploragSo de infraestrutura ferrovi6ria localizada dentro
dos limites do Estado de Mato Grosso do Sul, observadas as condicionantes previstas nesta
Lei;

II - a implantagSo e a exploragdo da infraestrutura relativa a trechos ferrovi6rios
de curta extensdo, classificados como ferrovias de ligagdo, ramais e acessos ferrovi6rios,
conectados a uma ferrovia integrante do SFE/MS, existente ou planejada;
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III - a exploragdo de trechos ferrovi6rios ociosos de segmentos ferrovi6rios, que
ndo apresentem tr6fego por mais de 2 (dois) anos ininterruptos;

IV - a exploragdo de trechos ferrovi6rios em processo de devolugdo ou de
desativag6o;

V - a exploragdo da infraestrutura e a operacionalizagd,o de ferrovias que
tenham vocaqdo preponderante ao transporte ferrovi6rio de carga fracionada ou dedicada, ainda
que atendam a outras demandas de transporte de cargas e de passageiros;

VI - a prestagdo de servigos de transporte ferrovi6rio de carga ou de passageiros,
desvinculados da exploragio de infraestrutura.

$ l" Se houver interessado na exploragdo dos trechos ferroviSrios referidos no
inciso III ou IV do caput deste artigo, deve ser providenciada a cis6o desses trechos da atual
operadora fenoviSria em favor da nova autorizag6o, sem prejuizo de eventuais ressarcimentos
devidos pela operadora atual ao poder concedente.

$ 2" Os eventuais ressarcimentos previstos no $ 1o deste artigo devem ser pagos
no momento da cis6o dos trechos ou ao termo do contrato de concessdo, conforme regulamento.

$ 3" A cis6o de que trata o $ i" deste artigo ser6 formalizada por aditivo ao
contrato de concessdo.

Subsegdo II
Do Requerimento

Art. 16. O interessado em obter a autorizagdo para a implantag6o e a exploragSo
econ6mica de ferrovias ou de novos p6tios, poder6 requerC-ia a qualquer tempo, na forma de
regulamento a ser expedido pelo Chefe do Poder Executivo Estadual.

$ 1" O requerimento ser6 instrufdo com, no mfnimo:

I - minuta do contrato de adesSo, preenchido com os dados tdcnicos, proposto
pelo requerente, contendo a indicagdo de fontes de financiamento pretendidas;

II - estudo tdcnico da ferrovia com, no minimo:

a) a indicag6o do tragado total da infraestrutura ferrovirlria pretendida;

b) a configuragdo logistica e os aspectos urbanisticos e ambientais relevantes;

c) as caracteristicas b6sicas da ferrovia com
operagSo, compativeis com o restante da malha ferrovi6ria;

d) o cronograma estimado para implantagio ou
ferrovi6ria, incluindo a data-limite para o inicio das operagSes

as especificagdes t6cnicas da

recapacitagdo da infraestrutura
ferrovi6rias;
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III - relat6rio circunstanciado dos projetos logisticos e urbanisticos contendo,
no mfnimo, caracterfsticas do transporte, seu financiamento e especificag6es tdcnicas da
operagdo compativeis com o restante da rede;

IV - relat6rio executivo dos estudos de viabilidade tdcnica, econdmica e
ambiental;

V - certiddes de regularidade fiscal do requerente.

$ 2" Estando apto para ser conhecido o requerimento de autorizagdo, o 6196o
ou a entidade competente dever6:

I - publicar o extrato do requerimento no Di6rio Oficial Eletr6nico do Estado
de Mato Grosso do Sul, inclusive no seu sitio eletr6nico;

II - promover a abertura de processo de chamada pirblica, com prazo de 30
(trinta) dias, para identificar a exist6ncia de outros interessados na obtengdo de autorizagd,o de
ferrovia na mesma regido e com caracteristicas semelhantes.

$ 3" Salvo disposigSo em contriirio, a outorga de autorizagdo compreende a
realizagdo de operagdes de transporte de cargas e de passageiros, seguindo sempre os
parAmetros regulat6rios expedidos pela AGEMS.

SubsegSo III
Da Chamada Pirblica

Art.17. A SEINFRA tambdm poder6 realizar, a qualquer momento, a abertura
de processo de chamada priblica para identificar a exist6ncia de interessados na obtengao de
autorizagdo de ferrovias nos limites do territ6rio do Estado de Mato Grosso do Sul, na forma
de regulamento.

Art. 18. O instrumento de abertura de chamada priblica indicar6
obrigatoriamente os seguintes parAmetros:

I - a regido geogriifica na qual ser6 implantada a ferrovia;

II - o perfil das cargas ou dos passageiros a serem transportados;

III - a estimativa do volume de cargas ou de passageiros a ser movimentado nas
instalagdes ferroviiirias ;

IV - a contrapartida mfnima devida pela autorizagdo, incluida a possibilidade
de pagamento de outorga.

Par6grafo rinico. Poder6o acompanhar o instrumento de chamada priblica de
que trata o caput deste artigo os estudos, os projetos e as licengas obtidos pela AdministragSo
Ptblica, inclusive aqueles decorrentes de manifestag6o de interesse de particulares.

Art. 19. Encerrado o prazo da chamada priblica, a SEINFRA dever6 analisar a
viabilidade tdcnica e ambiental das propostas e sua adequaglo ao planejamento do SFEA4S,
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podendo contar, nesta fase, com a atuagdo
Priblica Estadual, conforme a competOncia.

de outros 6rg5os e entidades da Administrag5o

regulamento, poderSo ser expedidas diretamente$ lo Observado o disposto no
as autorizagdes quando:

I - o processo de chamada priblica ou o anfincio pfblico for concluido com
participagSo de apenas um interessado; ou

II - havendo mais de uma proposta, n6o existindo impedimento locacional d
implantagdo de todas elas de maneira concomitante.

$ 2o Havendo mais de uma proposta e impedimento locacional que inviabilize
sua implantagdo de maneira concomitante, o 6196o ou a entidade competente dever6 promover
processo seletivo priblico, observados os princfpios da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da publicidade e da eficiOncia.

$ 3" O processo seletivo pfblico de que trata o $ 2" deste artigo atender6 ao
disposto no regulamento e considerar6 como crit6rio de julgamento, de forma isolada ou
combinada:

I - o menor prazo paru implantagdo;

II - a maior capacidade de movimentagdo de cargas;

III - a maior cobertura do territ6rio estadual;

IV - a maior oferta de pagamento pela outorga.

$ 4" Em qualquer caso, somente poderdo ser autorizadas as implantagoes de
ferrovias compatfveis com os requisitos tdcnicos e ambientais estabelecidos pelo 6rgdo ou pela
entidade competente.

&rt.20. Todos os interessados na chamada priblica ou no antncio priblico ou
no processo seletivo priblico deverdo instruir seus requerimentos de acordo com o disposto
nesta Lei.

Subsegdo IV
Do Contrato de Adesdo

Art. 2L Ap6s a conclusSo dos procedimentos para selegSo pirblica, a
autorizagdo ser6 formalizada por meio de contrato de adesdo que conter6, no mfnimo,
disposig6es sobre:

I - o objeto da autorizagdo;

II - a modalidade, a forma e as condig6es da exploragdo da ferrovia;

III - as condigdes gerais para interconexSo e compartilhamento da
infraestrutura;
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IV - os investimentos de responsabilidade do contratado;

V - os direitos e os deveres da administradora ferrovi6ria, dos usu6rios e dos
clientes, com as obrigag6es correlatas do contratado e as respectivas sang6es;

VI - as responsabilidades das partes;

VII - os direitos, as garantias e as obrigag6es do contratante e do contratado,
inclusive os relacionados ds necessidades futuras de suplementagdo, alteragao e expansao da
atividade, al6m da consequente modernizag6o, aperfeigoamento e ampliagio das insialagdes;

VIII - a forma de fiscalizagdo das instalagdes, dos equipamentos e dos mdtodos
e das pr6ticas de execugdo das atividades, bem como a indicagdo dos 6rg5os ou das entidades
competentes para exerc6-1as;

atividades;

IX - as garantias parua adequada execugdo do contrato;

X - a responsabilizagdo pela inexecugdo ou pela execugdo deficiente das

XI - as hip6teses de extingdo do contrato;

XII - a obrigatoriedade da prestagdo de informagdes de interesse do poder
concedente, dos 6rg6os e das entidades reguladores e das demais autoridades que atuam no
setor ferrovi6rio, inclusive as de interesse especifico da Defesa Nacional, para efeitos de
mobilizagdo;

XIil - as condigdes de cumprimento das medidas de fiscalizag6o aduaneira de
mercadorias, de vefculos e de passageiros;

XIV - o acesso d ferrovia pelo Estado de Mato Grosso do Sul, pelos 6rgdos
pelas entidades competentes que atuam no setor ferrovi6rio;

XV - as penalidades e a forma de aplicagdo;

XVI - o regime juridico de responsabilizaglo pela exploragdo dos servigos
ferrovi6rios;

XVII - a obrigatoriedade de obediOncia ds normas do regulador ferrovi6rio, as
condig6es de fiscalizagSo e as hip6teses de cassagdo, caducidade, decaimento, renirncia,
anulagdo ou fal€ncia;

XVIII - o foro e o modo para solugSo das diverg6ncias contratuais;

XIX - o prazo de vigOncia;

XX - o cronograma de implantagdo dos investimentos previstos;
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XXI - a obrigatoriedade da prestagdo de informagdes de interesse do Poder
Priblico, inclusive daquelas de interesse da Defesa Nacional;

XXII - as condig6es para promogdo de desapropriagdes.

$ 1" A fase declarat6ria do procedimento de desapropriagdo de que trata o inciso
XXII do caput deste artigo ser6 realizada pela SEINFRA, com base em estudo apresentado pela
autorizatiria.

$ 2" Os custos e os riscos da fase execut6ria do procedimento de desapropriag6o
serdo de responsabilidade integral da autorizat6ria.

$ 3" A autorizathria assumir6 o risco integral do empreendimento, sem direito
a reequilibrio econdmico-financeiro.

$ 4" Quando se tratar de projeto de autorizag6o que envolva bem priblico, caber6
manifestagdo do 6196o respons6vel pela administragdo do referido bem quanto d sua
disponibilidade para posterior cessdo ou alienagdo ao interessado.

$ 5" Ap6s a assinatura do contrato de adesSo, os 6rg5os e as entidades priblicas
poderEo ceder, alienar ou conceder o direito real de uso dos bens de que trata o $ 4o deste artigo,
conforme legislag6o aplic6vel.

$ 6" A autorizatdria 6 respons6vel exclusiva pelos investimentos necess6rios ir
cria96o, d expansdo e i modernizagdo das instalag6es ferrovi6rias, por sua conta e risco, nos
termos do contrato.

$ 7" O regulador ferrovi6rio deve adotar as medidas necess5rias para assegurar
o cumprimento dos cronogramas de investimento previstos nos contratos.

$ 8" Quando a nova ferrovia fizer uso de bem priblico, o contrato de que trata o
caput deste artigo dever6 ser associado a contrato de cessdo ou de concessdo de uso, incluindo-
se trechos ferrovi6rios preexistentes, sempre que ndo houver interesse do Poder Pirblico em
alienar os bens necessdrios d operagdo da ferrovia.

$ 9" As cl6usulas do contrato n[o podem atribuir direitos a equilibrio
econ6mico-financeiro, em face do Estado de Mato Grosso do Sul, nem legitimar a imposigdo
unilateral de vontades.

$ 10. Dever6 ser publicado extrato do contrato no Di6rio Oficial Eletrdnico do
Estado de Mato Grosso do Sul, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data de sua assinatura,
como condigSo de sua eficdcia.

Subsegdo V
Dos Pregos

Art.22. Os pregos dos servigos autorizados serdo livres, reprimindo-se toda
pr6tica prejudicial d competigdo e ao abuso do poder econ6mico, aplicando-se ao transporte
ferroviS.rio associado d exploraqSo da infraestrutura ferrovi6ria em regime privado os
principios previstos no art. 4o da Lei Federal ne 74.273, de 2021.
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Par6grafo fnico. A empresa autorizada estar6 sujeita ds sangdes administrativas
em caso de abuso de direito ou de infragdo contra a ordem econdmica, na forma da Lei.

SubsegSo VI
Da Extingdo da Autorizagdo

Art.23. A outorga para a exploragdo de ferrovias em regime de autorizag6o
pode ser extinta por:

[ - advento do termo contratual;

lI - cassagio;

III - caducidade;

IV - decadOncia;

V - rentncia;

Vi - anulagio;

VII - faldncia.

$ l" Finalizado o contrato de autorizagdo, pactuado nos termos desta Lei, os
bens im6veis devem ser revertidos ao Poder Priblico.

$ 2" A extingdo da autorizagSo mediante ato administrativo depende de
procedimento prdvio, garantidos o contradit6rio e a ampla defesa do interessado.

$ 3" Com vistas d preservagdo das garantias dos financiadores, uma vez iniciado
o processo de extingdo de que de que tratam os incisos II a ViI do caput deste artigo, os agentes
financiadores da ferrovia, com anuOncia do Poder Piiblico e por decisdo dos detentores da
maioria do capital financiado ainda n6o recuperado, podem indicar empresa t6cnica e

operacionalmente habilitada para assumir a atividade ou transferi-la, provisoriamente, a
terceiro interessado atd que nova autorizagdo lhe seja outorgada definitivamente, nos termos
da regulamentagSo.

Art. 23. Quando houver perda das condig6es indispens6veis d continuidade da
autorizagdo, em razdo de negligCncia, impericia ou abandono, o 6196o ou a entidade
competente pode extingui-la mediante ato de cassagdo, nos termos da regulamentagSo.

Art.24. Em caso de prritica de infragdes graves, de transfer0ncia irregular da
autorizagSo ou de descumprimento reiterado de compromissos contratuais ou das normas
expedidas pelo regulador ferrovi6rio, o 6195o ou a entidade competente pode extinguir a

autorizagdo decretando-lhe a caducidade.

ArL 25. O decaimento deve ser decretado pelo 6195o ou pela entidade
competente, por ato administrativo, se lei superveniente, eventualmente, vedar o tipo de
atividade objeto da autorizagSo ou a suprimir a exploragSo no regime privado.
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$ l" A lei de que trata o caput deste artigo n6o justifica a decretagSo de
decaimento, sendo quando a preservagSo das autorizagdes j6 expedidas for efetivamente
incompativel com o interesse pirblico.

$ 2o Decretado o decaimento, a operadora ferrovi6ria tem o direito de manter
suas atividades regulares por prazo minimo suficiente para a devida amortizagdo do seu
investimento ou recebimento de indenizagdo equivalente aos ativos ndo amortizados.

Arl. 26. A renirncia d o ato formal unilateral, irrevog6vel e irretrat6vel, pelo
qual a autorizatftria manifesta seu desinteresse pela autorizagdo.

Pariigrafo rinico. A renrincia n6o deve ser causa isolada para punigdo da
autorizatdria, nem a desonerar de suas multas contratuais ou de suas obrigag6es perante
terceiros.

Art. 27. A anulagdo da autorizagdo deve ser decretada, judicial ou
administrativamente, em caso de irregularidade insan6vel do ato que a expediu.

Art. 28. A autorizatdria, a seu exclusivo critdrio, pode desativar trechos
ferrovidrios mediante comunicagdo ao regulador ferrovi6rio, com antecedOncia mfnima de 180
(cento e oitenta) dias.

$ l" A autorizatfiria pode alienar os trechos ferroviririos desativados a novo
investidor.

$ 2" A operagdo dos trechos ferrovi6rios de que trata o $ 1o deste artigo depende
de aprovagdo da transferOncia da outorga de autorizagdo pelo regulador ferrovi6rio.

$ 3" A desativagdo de ramais ferrovi6rios autorizados n6o d motivo para
penalizagdo da autorizatiiria, cabendo-lhe garantir a alienagdo ou a cessSo para outra operadora
ferrovi6ria ou, ainda, para reparar ou indenizar os danos decorrentes de suas atividades, aldm
de praticar os atos de recuperagdo ambiental determinados pelos 6rg5os competentes.

' 
,eg6o III

Das Disposigdes Comuns aos Regimes de Exploragdo da Infraestrutura Fenovi6ria

Art.29. O regime jurfdico de responsabilidade das operadoras ferrovi6rias pela
gestdo da infraestrutura ferroviilria e pela prestagdo de servigos de transporte ferrovi6rio de
passageiros e cargas observar6 o disposto nos atos normativos federais, estaduais e nas
portarias da AGEMS.

Art. 30. Fica assegurado o direito de acesso e de utilizagdo da infraestrutura
ferrovi6ria do SFEAvIS a outros operadores ferrovi6rios autorizados por 6196o competente
federal que n6o fagam gestdo de ferrovia concedida ou autorizada, mediante a celebragdo de
contrato operacional especifi co.

Par6grafo rinico. A AGEMS, caso seja necess6rio, assegurarb a fruigdo do
direito previsto no caput deste artigo, seguindo as mesmas diretrizes aplicriveis em situagdo
an6loga pelo 6196o federal competente.



Art. 31. A operadora ferroviiria e a respons6vel, independentemente
executada diretamente ou mediante contratagdo com terceiros:

I - pela prestagio de servigos de transporte associados d explorag6o
infraestrutura;

II - pelas operagdes acess6rias a seu cargo;

III - pela qualidade dos servigos prestados aos usu6rios e clientes;

IV - pelos compromissos que assumir:

a) no compartilhamento de sua infraestrutura;

b) no transporte multimodal;

c)'nos ajustes com os usu6rios e clientes.

$ l" As operadoras ferrovi6rias devem informar anualmente d AGEMS a
ocupagdo da capacidade instalada na infraestrutura ferrovi6ria sob sua responsabilidade.

$ 2'O licenciamento dos trens e o controle do trSfego ferrovi6rio para execugdo
do transporte de passageiros ou de cargas deve ser realizado exclusivamente pela operadora
ferroviAria respons6vel pela ferrovia, observadas as condigdes operacionais e os critdrios de
qualidade e de seguranga.

$ 3" Compete exclusivamente i operadora ferrovi6ria a decis6o da contratagao
de seguros, exceto daqueles que forem obrigat6rios por lei, observadas as normas da
Superintend0ncia de Seguros Privados (Susep).

Art. 32. A operadora ferroviiiria deve disponibilizar servigo regular de

Art. 33. A operadora ferroviiria, respons6vel pela gest6o da fenovia, adotar6
as medidas de natureza tdcnica, administrativa, de seguranga e educativa destinadas a:

i - garantir a regularidade e a normalidade do tr6fego;

II - garantir a integridade dos passageiros e das cargas;

III - prevenir acidentes;

IV - garantir a manutengdo da ordem em suas depend€ncias;

V - garantir o cumprimento dos direitos e dos deveres dos usu6rios.

Art. 34. Compete i operadora ferrovi6ria exercer a vigilAncia nas 6reas sob sua
responsabilidade'e, em a95o harm6nica, quando necess6rio, com as autoridades policiais
competentes.
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Art. 35. O compartilhamento de infraestrutura ferrovi6ria deve ocorrer na forma
do acordo comercial firmado entre os interessados e das melhores pr6ticas do setor ferroviilrio.

$ 1" O acordo deve ser formalizado por contrato, resguardadas as possibilidades
de arbitragem privada e de denrincia i AGEMS para a solug5o de conflitos.

$ 2o Caso a infraestrutura ferrovi6ria seja operada por concessdo, a operadora
fenovi6ria deve dar aos terceiros interessados, conforme os termos do contrato, o acesso e a
justa remuneragdo pelo acesso.

$ 3" Nas ferrovias outorgadas por autorizagdo, d livre a oferta de capacidade
para a realizagdo do transporte.

Art. 36. O valor cobrado pelo compartilhamento da infraestrutura e pelas
operag6es dele decorrentes deve ser objeto de livre negociagdo entre os interessados.

Par6grafo rinico. Caso a infraestrutura ferrovi6ria seja operada por concessio,
o valor de que trata o caput deste artigo deve observar os tetos tarif6rios fixados pela AGEMS,
nos termos do contrato.

Art. 37 . A operadora ferrovi6ria, antes de autorizar o tr6fego sobre sua malha
ferrovi6ria, pode inspecionar o material rodante de terceiros e fica respons6vel pela sua
manutengSo enquanto o material nio for devolvido ao propriet6rio.

Par6grafo finico. A operadora ferrovi6ria pode recusar ou reparar o material
rodante inspecionado nos termos dos contratos de compartilhamento, vedada a utilizagdo de
cl6usulas abusivas com a finalidade de impedir a interoperabilidade ferrovi6ria.

CAPITULO V
DA AUTORREGULAQAO FERROVIAzuA

Art. 38. As operadoras ferroviiirias podem associar-se voluntariamente, sob a
forma de pessoa juridica de direito privado sem fins lucrativos, para promover a

autorregulagdo, nos termos de seu estatuto, da Lei Federal ne 14.273, de202l, desta Lei e de

sua regulamentagdo.

$ 1" O estatuto da entidade autorregulat6ria de que trata o caput deste artigo
poder6 determinar normas vinculantes para suas associadas.

$ 2" As norrnas estabelecidas pela entidade autorregulat6ria de que trata o caput
deste artigo n6o vinculam as empresas n6o aderentes ir autorregulagEo.

Art. 39. A autorregulagdo ferrovi6ria compreende as seguintes fung6es:

I - instituigdo de norrnas volunt6rias de padrdes exclusivamente t6cnico-
operacionais da execugSo do transporte ferrovi6rio, notadamente no que se refere d via
permanente, aos sistemas de seguranga e ao material rodante, visando d maximizagdo da

interconexdo e da produtividade ferrovi6rias;
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II - conciliagSo de conflitos entre seus membros, excetuados os de ordem
comercial;

III - coordenagdo, planejamento e administragSo em cooperagao do controle
operacional das malhas ferrovi6rias operadas pelos membros do autorreguladoi ferrovi6rio;

IV - autorregulagdo e coordenagdo da atuagSo dos seus membros para assegurar
neutralidade com relag6o aos interesses dos usu6rios;

V - solicitagdo d AGEMS de revogagdo e de alteragSo de normas incompativeis
com a eficiCncia ou com a produtividade ferroviiirias;

VI - aprovaglo de programas de gest5o de manutengdo, de riscos e de garantias
das operagdes de transportes.

$ l" E vedada ao autorregulador ferrovi6rio a edigSo de norma ou de
especificagdo tdcnica que dificulte ou impega a interconexdo por operadora ferrovidria ndo
associada, sem motivo justificado.

$ 2" O autorregulador implem entard programa de integridade e canal de

regime de colegiado, nos

ouvidoria.

Art. 40. O autorregulador ferrovi6rio ser6 dirigido em
termos de seu estatuto.

Par6grafo irnico. Os diretores devem ser escolhidos entre os representantes das
operadoras fenovi6rias associadas e devem ter experi6ncia tdcnico-operacional em ferrovias e
not6rio conhecimento das melhores priiticas do setor ferrovi6rio.

Art. 41. Nos termos da regulamentagdo, o autorregulador fenovi6rio fica
submetido d supervis6o do regulador ferrovi6rio, a quem cabe resolver as contestag6es e decidir
os confl itos ferrovi6rios.

Par6grafo rinico, A regulagdo de temas tdcnicos da operagSo das ferrovias deve
ser reservada d autorregulagdo, constituindo excegdo a interfer6ncia do regulador ferrovi6rio.

Art. 42. As normas ou as especificagdes t6cnicas da entidade autorreguladora
que interfiram na competitividade do mercado submetem-se ao controle dos 6rgdos e das
entidades de defesa da concorr6ncia, que poderSo requerer manifestagdo do regulador
ferrovi6rio para subsidiar sua decis6o.

CAPITULO VI
DA OPERAQAO FERROVIARIA

Art.43. O licenciamento dos trens para execugdo do transporte de passageiros
ou de cargas ser6 realizado, exclusivamente, pela operadora ferrovi6ria responsdvel pela
infraestrutura ferrovi5ria, respeitados a disponibilidade dos slots ferrovi6rios, a configurageo
do trem-tipo da ferrovia e os contratos precedentes.
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Par6grafo rinico. As operadoras ferrovi6rias devem informar ao poder
Concedente e d AGEMS a ocupagdo de seus slots ferrovi6rios, em periodicidade determinada
pela regulamentagdo a ser expedida pela Ag€ncia.

{rt. 44. A negociagdo ou a comercializagd,o de produtos e de servigos no
interior dos trens de passageiros, nas suas estag6es e nas demais instalagdes. d prerrogativa
exclusiva da operadora ferrovi6ria.

$ 1" A operadora ferrovi6ria poder6 transferir a terceiros o direito de que trata
o caput deste artigo.

$ 2" O direito ao exercfcio das atividades de que trata o caput deste artigo fica
vinculado ao prazo de vig0ncia do contrato.

CAPITULO VII
DA INTERCONEXAO FERROVIARIA

Art. 45. E obrigat6ria a interconexdo entre ferrovias, na forma da
regulamentagdo e dos contratos de compartilhamento de ferrovias.

Par6grafo rinico. Os segmentos ferrovi6rios fisicamente isolados da malha
ferrovi6ria, enquanto perrnanecerem nessa condigdo, poderdo ser dispensados do disposto no
caput deste arligo, no todo ou em parte, na forma da regulamentagdo.

1,:rt. 46. Os contratos de concessdo de que trata esta Lei deverSo garantir a
capacidade de transporte aos autorizatdrios, garantindo-se o direito de passagem, Je trrifego
mirtuo e de exploragSo por operador ferrovi6rio independente, mediante acesso A infraestrutuia
ferrovi6ria e aos respectivos recursos operacionais do concession6rio, garantida a remuneragdo
pela capacidade contratada, que ser6 objeto de livre negociagdo entre os interessados,
respeitados a disponibilidade dos slots, os contratos previamente celebrados e a
regulamentagdo a ser expedida pela AGEMS.

$ 1" O acordo ser6 formalizado por contrato, resguardada a possibilidade de
arbitragem privada e de denrincia ao Poder Concedente.

$ 2o Frustrada a conciliagEo entre as partes, por denrincia de uma delas, os
conflitos remanescentes ser6o decididos pelo Poder Concedente.

$ 3" O demandante do compartilhamento poder6 realizar os investimentos
necessiirios na malha a ser compartilhada, conforme negociagSo prevista no caput deste artigo.

{rt. 47 . As operadoras ferrovi6rias poderSo contratar e receber investimentos
para o aumento de capacidade, aprimoramento ou adaptagdo operacional da ferrovia delegada.

$ 1" A forma, os prazos, os valores e a compensagdo financeira desses
investimentos ser6o livremente negociados e avengados em contrato, firmado entre a
delegat6ria e o investidor, cuja c6pia ser6 enviada, para informagSo e registro, ao Poder
Concedente e d AGEMS,
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$ 2o Caso os investimentos a serem realizados na forma do caput deste artigo
impliquem obrigag6es, cujo cumprimento ultrapasse a vigOncia do contrato de delegagao, a
revisdo do teto tarif6rio ou outra forma de 6nus para o ente p0blico dever6 ser requerida
anu6ncia prdvia do Poder Concedente para assinatura do contrato.

$ 3" Os direitos e as obrigagdes previstos no contrato firmado entre o investidor
e a concession6ria serSo transferidos ao eventual sucessor da delegat6ria, nos termos da
regulamentagSo.

$ 4" Os bens decorrentes de expansdo ou de recuperagSo da malha, custeados
pelos investimentos de que trata o caput deste artigo, salvo material rodante, ser6o
imediatamente incorporados ao patrim6nio inerente d ferrovia:

[ - explorada em regime priblico; ou

II - autorizada, quando o investidor for a pessoa juridica previamente
selecionada para exploragdo do segmento ferrovi6rio objeto do investimento.

$ 5o Em todas as hip6teses do $ 4" deste artigo, n6o ser6 devida, nem ao
investidor nem d delegat6ria, qualquer indenizagdo, por parte do Estado de Mato Grosso do
Sul, quando da reversSo prevista no contrato de delegagEo ao seu termo.

Art. 48. As ferrovias ficam sujeitas d regulagdo e ir fiscalizagSo do Poder
Concedente ou da AGEMS, conforme o caso, e deverio seguir as norrnas federais sobre trAnsito
e transportes ferrovi6rios.

CAPITULO VIII
DAS OPERAQOES URBAN1STICAS

Art. 49. A instalag6o de infraestruturas ferrovi6rias, em zonas urbanas ou de

expansdo urbana ou rural, deve observar o disposto no Plano Diretor Municipal, no plano de

desenvolvimento regional e no plano de desenvolvimento urbano integrado da regiSo

$ 1" O projeto urbanfstico de que trata o caput deste artigo pode ser elaborado
pela empresa respons6vel pela gestdo da ferrovia, se por ela requerido, e ser6 aprovado pelo

municipio, observado, nas regi6es metropolitanas, aglomeragdes urbanas e microrregi6es, o

respectivo regime de governanga interfederativa.

$ 2" No projeto urbanfstico dever6 ser prevista a aplicagdo do Estudo de

Impacto de Vizinhanga @lV), previsto na Lei do Plano Diretor Municipal.

$ 3" A execuglo do projeto urbanistico pode ser delegada d empresa

respons6vel pela gestSo da ferrovia, por meio de sociedade de prop6sito especifico, admitida
sua constituigdo sob a forma de fundo de investimento imobili6rio.

Art. 50. O projeto de implantagdo de infraestruturas ferrovi6rias abrange projeto
urbanistico do entorno, destinado a minimizar possiveis impactos negativos e a propiciar
aproveitamento eficiente do solo urbano, de modo a maximizar os efeitos positivos para a

mobilidade urbana.
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$ 1" O projeto urbanfstico de que trata o caput deste artigo pode ser elaborado
pela operadora ferrovi6ria, se por ela requerido, e ser6 apiovado peto ,irni.ipio, observado,
nas regi6es metropolitanas, aglomerag6es urbanas e microrregi6Ls, o ..rp..iiro regime de
governanga interfederativa.

$ 2" 4 execugSo do projeto urbanfstico pode ser delegada ir operadora
ferrovi6ria por meio de sociedade de prop6sito especffico, admitida sua constituigio sob a
forma de fundo de investimento imobili6rio.

$ 3" A sociedade de prop6sito especffico 6 aberta i adesdo dos titulares de
direitos reais sobre os im6veis pfblicos ou privados necess6rios d execugio da operagdo,
mediante sua entrega a titulo de integralizagdo de capital.

$ 4" A sociedade de prop6sito especifico pode promover desapropriag6o ou
adquirir contratualmente os direitos reais ndo incorporados uo s., patrimdnio ru for.nu do $ 2o
deste artigo e alienar ou explorar comercialmente os im6veis que produzir, assim como
arrecadar contribuigSo de melhoria decorrente das obras em infraestruturas pirblicas que
executar mediante delegag6o.

Art. 51. Em zonas rurais ou urbanas, a operadora ferroviilria tem legitimidade
para arrecadar contribuigdo de melhoria eventualmente institufda pelo Poder pirblico, mediante
delegagdo especffica.

CAPITULO Ix
DrsPosrQops rNars

Art. 52. Autoriza-se a SEINFRA a desativar ou a erradicar trechos ferrovi6rios,
sob sua jurisdigdo, de trrifego inexpressivo, n6o passfveis de exploragdo, asseguruda a
exist6ncia de alternativa de transporte para o atendimento aos usu6rios do trecho a ser
desativado ou erradicado.

$ 1" O Estado poder6 alienar os bens decorrentes da desativagao ou da
erradicagSo dos trechos ferrovi6rios previstos no caput deste artigo.

$ 2" Visando ds sustentabilidades ambiental, social e econ6mica, a destruiqio
de materiais considerados inserviveis remanescentes de segmentos, trechos ou vefculos
ferrovidrios, em operagdo ou n6o, somente poder6 ocorrer ap6s esgotadas as possibilidades de
reutilizagSo em segmentos ou em trechos ferrovi5rios ou, subsidiariamente, para outras
finalidades, observado o laudo tdcnico assinado por profissional competente.

Art. 53. A AGEMS definir6 os procedimentos administrativos relativos ds
competdncias regulat6rias sobre os servigos ferrovi6rios definidos nesta Lei, assegurados o
contradit6rio e a ampla defesa.

Par6grafo rinico. A AGEMS serS respons6vel pela articulaqSo com as
operadoras ferrovi6rias que se associarem voluntariamente para promover a autorregulagio,
nos termos do art. 43 e seguintes da Lei Federal ns 14.273, de 2021, a fim de conciliar o uso da
via dos membros da associagdo com outras vias terrestres e com os demais modos de transporte.
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Art. 54. Os procedimentos administrativos relativos i fiscalizagao, atribuig6es,
imposigdes de penalidades e outros concernentes i regulagao ser6o estabelecidos na
regulamentagdo desta Lei, nos atos normativos da AGEMS e nos contratos de adesflo.

Art. 55. Autoriza-se a SEINFRA a participar de projetos paru a implantag6o de
ferrovias e de exploragdo de servigo de transporte ferroviriiio de cargas e passageiros, no 6mbito
do SFE/I\'{S, e de qualquer outro projeto logistico que viabilize o escoamento mais eficiente e
menos oneroso da produgdo sul-mato-grossense.

Art. 56. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagdo.

Campo Grande,

?*,\:5j*-*:
REINALDO AZAMBUJA SILVA

Governador do Estado
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