Projeto de Lei para criação da Agência Reguladora de Transportes do Estado de Minas Gerais.
A iniciativa visa criar a Agência Reguladora de Transportes de Minas Gerais e reorganizar o Sistema de Transporte e Logística atual.
Data Abertura: sábado, 18 de setembro de 2021 Data Encerramento: sábado, 30 de outubro de 2021
Total de Contribuições Recebidas: 84 Total de Contribuições Aceitas: 84 Total de Contribuições Negadas: 0 Total de Contribuições Postais: 0
Órgãos: SEINFRA
Segmentação:

: A criação da Agência Reguladora de Transportes do Estado de Minas Gerais visa a aprimorar a regulação, a fiscalização e o acompanhamento dos serviços de
transporte e logística de competência do Estado de Minas Gerais e concedidos para a iniciativa privada, como rodovias, aeroportos, balsas, transporte coletivo
metropolitano, intermunicipal e terminais rodoviários. Além disso, busca-se a reorganização institucional e a regulação do Sistema de Transporte e Logística Estadual,
instituindo tratamento legal unificado e sistêmico ao setor e potencializando a qualidade do serviço prestado ao cidadão, nos termos da Nota Técnica nº
18/SEINFRA/SUBMOB/2021.
Nome Participante
Área Atuação
Contribuição
Data Contribuição Aceita

vania aparecida floriano borges

vania aparecida floriano borges

Júnior Silva

gaspar giovane borges

Pedagogia

MUITO IMPORTANTE PARA VALORIZAÇÃO
DO ESTADO EM RELAÇÃO A LOGISTICA DE
TRANSPORTES NO QUE TANGE A
REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO UMA VEZ QUE
ATUALMENTE DEIXA MUITO A DESEJAR.

18/09/2021 11:25

Sim

Pedagogia

SUGIRO QUE SE FAÇA CONCURSO PARA
CARGOS EFETIVOS O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL
UMA VEZ QUE NA ARSAE DEMOROU
DEMAIS PRA LANÇAR EDITAL, SENDO QUE
SERVIDORES EFETIVOS TEM MAIS
QUALIFICAÇÃO E AUTONOMIA PRA
DESEMPENHAR SUAS ATIVIDADES, QUE SEJA
NOS MESMOS MOLDES DA ARSAE TIPO:
ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO; GESTOR EM
REGULAÇÃO, ETC.
18/09/2021 11:29

Sim

Outros: Outros

Quero inicialmente parabenizar a iniciativa
da SEINFRA do lançamento da proposta de
criação da Artemig, e principalmente da
abertura a consulta pública para a
participação da Sociedade, Especialistas,
Universidades, Movimentos que defendem o
Transporte Público, Operadores. Tudo isso
fortalece a construção coletiva e da
participação da Sociedade nas discussões da
Mobilidade Urbana, algo já previsto na
PNMU/12. É importante salientar que é
impossível discutir e propor soluções para a
Mobilidade Urbana sem a participação da
Sociedade e demais setores. A ementa do
projeto da SEINFRA é interessante, e pode
representar em soluções para a Mobilidade
Urbana no Estado, e principalmente para o
transporte público metropolitano, assim
como os demais sistemas de transporte
público na RMBH. Acredito que algumas
alterações no projeto serão necessárias, a
fim de melhorar a proposta inicial do projeto
, e para que o mesmo possa alcançar os
objetivos propostos.
19/09/2021 11:43

Sim

Servidor Público: MASP

Primeiro gostaria de parabenizar ao
Governador e ao Secretário de Transportes
pela iniciativa, muito importante e de
grande credibilidade para o Estado. Gostaria
de sugerir que reaproveitassem os
servidores do DER MG que tiverem interesse
em trabalhar na futura agência; Sugiro
também que o nome da futura agência seja
ARTEMG e não artemig, pois ARTEMG soa
melhor, dá mais credibilidade e também já
existe empresa privadas com nome de
artemig.
29/09/2021 17:23

Sim

MARCIO JOSE DE AMORIM

Outros: Outros: 961644

Parabens para os realizadores deste projeto
espero que realmete mude, espero que esta
agencia não seja como " DER" que recebe as
reclamçoes e nao fazem nada, onde quem
manda sao as empresas de transportes.

19/10/2021 18:41

Sim

ALYSSON VASCONCELOS DA SILVA

Administração

gibran alvim lacerda

Engenheiro Civil: CREA

Na minha opinião esta agencia é um
desperdício de dinheiro e facilita o
apadrinhamento no serviço Público. O
Estado já conta com o DER que é
responsável por grande parte do objeto que
descreve esta lei de criação, porém todos
sabemos que ele está sucateado e com
poucos servidores, devido a baixa
renumeração, a falta de concurso e de
investimento para o servidor trabalhar. Seria
interessante fortalecer o DER e se necessário
cria um departamento para cuidar dos
mesmos propósito que se imputa a esta
futura agencia. Trabalhar com eficiência não
se trata em aumentar agencias ou
secretarias e sim em investir nas que o
Estado já possui e principalmente no seu
capital humano.
20/10/2021 15:23
Não deveria também citar as ferrovias nesta
introdução?
25/10/2021 16:40

Advogado: OAB: 146830

Sugiro a alteração da redação do preâmbulo
para: A criação da Agência Reguladora de
Transportes do Estado de Minas Gerais visa
a aprimorar a regulação, a fiscalização e o
acompanhamento dos serviços de
transporte e logística de competência do
Estado de Minas Gerais e concedidos para a
iniciativa privada, como rodovias,
aeroportos, balsas, transporte coletivo
metropolitano, transporte coletivo
intermunicipal, táxi e terminais rodoviários.
Além disso, busca-se a reorganização
institucional e a regulação do Sistema de
Transporte e Logística Estadual, instituindo
tratamento legal unificado e sistêmico ao
setor e potencializando a qualidade do
serviço prestado ao cidadão, nos termos da
Nota Técnica nº 18/SEINFRA/SUBMOB/2021.
Justificativa: Necessidade de incluir o serviço
de táxi regulamentado pelo Estado (Táxi
metropolitano).
29/10/2021 14:59

Sim

Advogado: OAB

Inclusão de Comentário Geral,
especialmente em relação às competências
da Agência em matéria aeroportuária: A
Agência Reguladora do Estado de Minas
Gerais, em temas aeroportuários terá
competência limitada à fiscalização e
regulamentação do cumprimento dos
contratos de concessão que tiverem sido
delegados ao Estado de Minas Gerais.
Nenhuma regulamentação sobre serviços ou
infraestrutura aeroportuária deverá ser
regulamentado pela ARTEMIG visto que a
União Federal possui competência privativa
para legislar sobre direito aeronáutico.
29/10/2021 19:08

Sim

Michelle Guimarães Carvalho Guedes

Thais Veroni Miranda Custodio

Sim
Sim

: CAPÍTULO I DO OBJETO Art. 1º ? Fica criada a Agência Reguladora de Transportes do Estado de Minas Gerais ? Artemig, autarquia de regime especial, vinculada à
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade ? Seinfra, com sede e foro no Município de Belo Horizonte e prazo de duração indeterminado, com a finalidade de
regulamentar e fiscalizar o Sistema de Transporte e Logística do Estado de Minas Gerais, conforme disposto no inciso XVII do art. 3º. Parágrafo único ? O regime
especial ao qual está submetida a Artemig é caracterizado pela autonomia funcional, decisória, administrativa e financeira, pelo poder de polícia do qual é dotada a
Agência e pela estabilidade do mandato de seus dirigentes e conselheiros. Art. 2º ? São objetivos da Artemig: I ? regulamentar e fiscalizar a exploração, direta ou
indireta, do Sistema de Transporte e Logística do Estado de Minas Gerais; II ? promover e zelar pela eficiência econômica, técnica e operacional do Sistema de
Transporte e Logística do Estado de Minas Gerais; III ? promover a sustentabilidade econômica do Sistema de Transporte e Logística do Estado de Minas Gerais, de
modo a preservar a continuidade e universalidade da prestação dos serviços que o compõem e garantir a modicidade tarifária; IV ? proteger os interesses dos
usuários dos serviços do Sistema de Transporte e Logística do Estado de Minas Gerais, zelando pela qualidade dos serviços prestados e equidade no acesso dos
usuários aos Serviços de Transporte e Logística; V ? assegurar que os Serviços de Transporte Público Coletivo e as demais atividades de transportes e logística sejam
prestados em padrões adequados, entendidos como aqueles que satisfazem as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia e modicidade tarifária, nos termos do art. 6º da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; VI ? estimular a integração técnica,
operacional e tarifária dos Serviços de Transporte e Logística; VII ? procurar a harmonia dos interesses dos entes regulados, usuários e poder concedente; VIII ? buscar
o desenvolvimento da mobilidade urbana ecologicamente adequada, integrando os Serviços de Transporte Público ao transporte ativo, realizado a pé ou por
bicicletas, e estimulando a adoção de soluções tecnológicas menos poluentes pelas delegatárias; IX ? estimular a expansão dos Serviços de Transporte e Logística, de
modo que sejam plenamente atendidas as necessidades de mobilidade e infraestrutura logística da população do Estado. Parágrafo único ? A Artemig deve
comprometer-se ao cumprimento dos padrões de responsabilidade ambiental, social e de governança, em linha com as melhores práticas nacionais e internacionais,
em especial com a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ? ODS, na Organização das Nações Unidas ? ONU, e de padrões e parâmetros que
venham a substituí-los.
Nome Participante
Área Atuação
Contribuição
Data Contribuição Aceita
Art. 1° onde diz que " com a finalidade de
regulamentar e "fiscalizar" o Sistema de
Transporte e Logística do Estado de Minas
Gerais". Considero este dispositivo de suma
importância para a aplicação desta norma.
Justificativa: No caso do transporte público
metropolitano, é essencial que o Estado
através do DER/MG, SEINFRA, e SEPLAG
procurem investir no aumento do número
de Fiscais de Transporte do DER/MG para a
RMBH. Como sabem, atualmente existem
apenas (13) Fiscais de Transporte para
fiscalizar o Transporte Público
Metropolitano, o Transporte Público
Intermunicipal, o Transporte de Fretamento,
Transporte Clandestino, o Táxi
Metropolitano, e as Rodovias Estaduais que
cortam a RMBH, ou seja, é humanamente
impossível que (13) Fiscais de Transporte
deem conta de todo esse trabalho. Por isso é
necessário e URGENTE que o Estado
aumente o número de Fiscais de Transporte
do DER/MG para atuar exclusivamente na
RMBH, dos atuais (13) para no mínimo (200)
Fiscais de Transporte. "A Júnior mais a
SEINFRA lançou o RMBH Fiscaliza que vai
melhorar essa Fiscalização do Transporte
Júnior Silva
Outros: Outros
Público Metropolitano". Bem, eu sou
19/09/2021 13:09
Sim

Gabriel Sousa Marques de Azevedo

Sugiro a alteração da redação do Art. 1º
para: ?Fica criada a Agência Reguladora de
Mobilidade e Transportes do Estado de
Minas Gerais ? Artemig, autarquia de regime
especial, vinculada à Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Mobilidade ? Seinfra, com
sede e foro no Município de Belo Horizonte
e prazo de duração indeterminado, com a
finalidade de regulamentar e fiscalizar o
Sistema de Transporte e Logística do Estado
de Minas Gerais, conforme disposto no
inciso XVII do art. 3º.? A alteração do
dispositivo para inclusão no nome da
Agência Reguladora do termo mobilidade se
faz importante na medida que acompanha
os objetivos do projeto de Lei, e deixa
evidente que a aplicação do conceito de
mobilidade urbana, representando novas
praticas de transportes que visam melhorar
a qualidade do ambiente urbano e a
qualidade de vida do cidadão, são objetivos
Outros: Outros: Vereador de Belo Horizonte primordiais da autarquia.
23/09/2021 12:34

Sim

gibran alvim lacerda

Engenheiro Civil: CREA

Associação Brasileira de Concessionárias de
Rodovias - ABCR
Outros: Outros: Entidade representativa

Michelle Guimarães Carvalho Guedes

Advogado: OAB: 146830

Vinícius José de Souza Paula

Administração

Art. 2º - É descrito que a Agência deverá
atuar no ?Sistema de Transporte e Logística
do Estado de Minas Gerais?. Porém, entendese que aquelas rodovias não concedidas
também fazem parte deste Sistema.
Portanto, pelo Sistema de Transporte ser
algo mais amplo, não deveria estar com a
Secretaria uma vez que esta manterá a
?visão? sobre todos os modais, tanto os
concedidos (Agência) quanto os não
concedidos (DER)?
25/10/2021 16:44

Sim

Parágrafo único do art. 1º Sugestão de
redação: Parágrafo único ? O regime
especial ao qual está submetida a Artemig é
caracterizado pela ausência de tutela ou de
subordinação hierárquica, pela autonomia
funcional, decisória, administrativa e
financeira, pelo poder de polícia do qual é
dotada a Agência e pela estabilidade do
mandato de seus dirigentes e conselheiros.
JUSTIFICATIVA: Proposta de
complementação do parágrafo único para
reforçar a autonomia da Agência
Reguladora, em especial a ausência de tutela
ou de subordinação, para que o dispositivo
fique em linha com o previsto na Lei Federal
n. 13.848/2019. Também seria importante
uma maior explicação/ detalhamento do que
seria esse ?poder de polícia? que será
outorgado à Artemig.
29/10/2021 14:20

Sim

Sugiro a alteração da redação do Inc. IX do
Art.2 para: IX - Estimular a expansão dos
Serviços de Transporte e Logística, de modo
que a oferta esteja adequada à demanda.
Justificativa: Para não onerar o usuário do
sistema é necessário que a oferta de serviços
esteja atrelada à demanda.
29/10/2021 15:06
Em relação ao Artigo 1º, sugere-se a inclusão
de artigo contendo os princípios basilares
aos quais a Artemig deve se reger. Uma vez
que a presente norma cumpre justamente o
papel de estabelecer a Agência e dar suas
principais diretrizes, tem-se que de suma
relevância a inclusão dos princípios
norteadores das decisões e manifestações
da Artemig, inclusive de modo a vincular
concretamente as ações da Agência a
referidos princípios. A título de exemplo, na
Lei Complementar nº 914/2002 de São
Paulo, que criou a Agência Reguladora de
Serviços Públicos Delegados de Transporte
do Estado de São Paulo - ARTESP, por
exemplo, consta: "Artigo 2º - A ARTESP
obedecerá aos seguintes princípios: I justiça e responsabilidade no exercício do
poder regulatório; II - equidade no
tratamento dispensado aos usuários, às
diversas entidades reguladas e demais
instituições envolvidas na prestação ou
regulação dos transportes, autorizados,
permitidos ou concedidos; III imparcialidade, evidenciada pela
independência de influências de setores
públicos ou privados que possam macular a
credibilidade dos procedimentos decisórios 29/10/2021 18:07

Sim

Sim

Guilherme Camargo Giacomini

Advogado: OAB: 406800

Sugere-se a inclusão de inciso que trate
como objetivo da Artemig a fixação de
regras procedimentais, especificamente para
revisão e reajuste tarifários nos Contratos de
Concessão, de modo como já é feito em
outras Agências Reguladoras, como é o caso
da ARTESP: "Art. 3º. [...] IV - fixar regras
procedimentais, inclusive em relação ao
estabelecimento, revisão, reajuste e
aprovação de tarifas e taxas, que permitam a
manutenção do equilíbrio econômicofinanceiro dos contratos de concessões e
termos de permissões de serviços públicos
de transporte;" Apesar de a norma tratar
dos procedimentos de revisão, reajuste e
modulação das tarifas e taxas, assim como
tratar, em momento apartado, dos tramites
necessários para revisão do equilíbrio
econômico-financeiro, entende-se
importante agregar a estes instrumentos
caráter de objetivo para a condução das
atividades da Artemig. A revisão tarifária e o
reequilíbrio econômico-financeiro carregam
grande relevância para os particulares
enquanto licitantes e delegatários, para o
Poder Concedente e, consequentemente,
dos usuários finais, vez que isto reflete
diretamente tanto em sua remuneração
29/10/2021 19:46

Sim

: Seção I Das Definições Art. 3º ? Para os fins desta lei, considera-se: I ? Artemig ou Agência: a Agência Reguladora de Transportes do Estado de Minas Gerais,
instituída nos termos da presente lei; II ? análise de Impacto Regulatório ou AIR: procedimento a ser adotado pela Artemig, a partir da definição de problema
regulatório, que tem como finalidade a avaliação prévia à edição de atos normativos, mediante a averiguação de informações e dados sobre os seus prováveis efeitos,
de modo a verificar a razoabilidade de edição do ato normativo pretendido e a subsidiar a tomada de decisão pelo Conselho Superior da Agência; III ? Audiência
Pública: sessão pública presencial ou virtual, acessível aos interessados, destinada a oportunizar as manifestações verbais dos representantes do poder concedente e
de demais entes ou órgãos da Administração Pública Estadual, Municipal ou Federal, das delegatárias e de demais entes regulados pela Artemig, dos usuários do
Sistema de Transporte e Logística do Estado de Minas Gerais e da sociedade em geral, constituindo instrumento de apoio às decisões da Agência; IV ? Consulta
Pública: meio de coleta de opiniões e sugestões, realizada mediante intercâmbio documental, em via eletrônica, em que as representantes do poder concedente e de
demais entes ou órgãos da Administração Pública Estadual, Municipal ou Federal, das delegatárias e demais entes regulados pela Artemig, os usuários do Sistema de
Transporte e Logística do Estado de Minas Gerais e da sociedade em geral apresentam manifestações documentais para subsidiar a tomada de decisões pela Artemig;
V ? contraprestação: contraprestações pecuniárias realizadas pelo poder concedente em favor de delegatária, contratada no âmbito de contrato de concessão
administrativa ou patrocinada, em qualquer das modalidades previstas pelo art. 6º da Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004; VI ? delegatárias: pessoas
físicas e jurídicas às quais foi outorgada, pelo poder concedente, a operação de linha ou modo dos Serviços de Transporte Público e Logística ou a exploração,
inclusive construção, dos bens e infraestruturas afetos a tais serviços; VII ? Plano Anual de Gestão: documento elaborado anualmente pela Artemig e aprovado pela
Diretoria Colegiada, ouvido o Conselho Consultivo, que deverá nortear a atuação da Agência para o ano de sua vigência, contendo os objetivos, as metas e os
resultados estratégicos esperados, além de revisão crítica da atuação da Artemig no ano anterior e os resultados obtidos; VIII ? poder concedente: Estado de Minas
Gerais, por meio da Seinfra; IX ? Política Nacional de Mobilidade Urbana: instrumento da política nacional de desenvolvimento urbano instituído pela Lei Federal nº
12.587, de 3 de janeiro de 2012, no âmbito do qual foram estabelecidas as diretrizes para planejamento, gestão e prestação de serviços de transporte urbano em
todo o território nacional, com o objetivo de promover seu acesso e fomentar e concretizar condições favoráveis à efetivação dos princípios, objetivos e diretrizes da
política nacional de desenvolvimento urbano; X ? Regulamento do Sistema de Transporte Intermunicipal e Metropolitano de Passageiros ou RSTC: Decreto nº 44.603,
de 22 de agosto de 2007, ou outro que vier a sucedê-lo; XI ? serviços de transporte público coletivo: conjunto organizado e coordenado de serviços de transporte
acessíveis à população no Estado, por meio do pagamento individualizado de tarifa pública, que contará com preços fixados pela Artemig e itinerários fixados pela
agência, conforme disposto no inciso VII do art. 4º da Política Nacional de Mobilidade Urbana; XII ? Sistema Estadual de Transporte Ferroviário: conjunto organizado e
coordenado de serviços de transporte sobre trilhos, realizado no modo ferroviário e metroferroviário, e os bens e infraestruturas afetos a sua prestação e aqueles de
relevância histórica, instituído pela Lei nº 23.748, de 22 de dezembro de 2020, conforme disposto no art. 6º; XIII ? Sistema Estadual de Aeródromos: conjunto
organizado e coordenado de infraestruturas qualificadas por lei como aeródromos públicos ou privados, pertencentes, operados ou administrados pelo Estado,
devidamente autorizadas pela Agência Nacional de Aviação Civil ? ANAC a receber pousos e decolagens de aeronaves; XIV ? Sistema Estadual de Hidrovias: conjunto
organizado e coordenado de infraestruturas destinadas ao transporte hidroviário de passageiros e cargas em águas do Estado ou entre pontos localizados
exclusivamente dentro do Estado; XV ? Sistema Estadual de Rodovias: conjunto organizado e coordenado de infraestruturas rodoviárias restritas ao território do
Estado ou transferidas ao Estado por meio de convênio celebrado com a União Federal, cujas conservação, ampliação, operação e manutenção estejam sob a
competência do Estado; XVI ? Sistema de Transporte Intermunicipal e Metropolitano de Passageiros: conjunto organizado e coordenado de Serviços de Transporte
Público Coletivo por ônibus, de âmbito intermunicipal ou metropolitana, considerado essencial e acessível à população mediante o pagamento de tarifa pública, e o
conjunto de bens e infraestruturas que afetos a tais serviços, regulados pelo Decreto nº 44.603, de 22 de agosto de 2007; XVII ? Sistema de Transporte e Logística do
Estado de Minas Gerais: conjunto organizado e coordenado formado pelo Sistema de Transporte Intermunicipal e Metropolitano de Passageiros, Sistema Estadual de
Transporte Ferroviário, Sistema Estadual de Hidrovias, Sistema Estadual de Aeródromos e Sistema Estadual de Rodovias, realizados nos modos rodoviário, hidroviário
e ferroviário e bens e infraestruturas que lhes são afetos no âmbito da competência do Estado, além de demais sistemas e serviços de transporte e logística de
competência do Estado que vierem a ser instituídos; XVIII ? tarifa de remuneração: tarifa de remuneração dos concessionários e permissionários dos serviços, bens e
instalações integrantes do Sistema de Transporte e Logística do Estado de Minas Gerais, composta exclusivamente pelos recursos arrecadados mediante a cobrança
de tarifa pública, ou combinação desses com outras fontes de custeio da prestação dos respectivos serviços, como receitas acessórias, projetos associados e subsídios
pagos pelo poder público, conforme disposto no § 1º do art. 9º da Política Nacional de Mobilidade Urbana e conforme o disposto na Lei Federal nº 11.079, de 30 de
dezembro de 2004; XIX ? tarifa pública: preço público cobrado dos usuários para utilização dos serviços, bens e instalações integrantes do Sistema de Transporte e
Logística do Estado de Minas Gerais, conforme a regulamentação aplicável a cada um deles, fixado pela Artemig para cada modo ou linha de transporte e homologado
pelo poder concedente, conforme disposto no § 2º do art. 9º da Política Nacional de Mobilidade Urbana e demais legislação aplicável.
Nome Participante
Área Atuação
Contribuição
Data Contribuição Aceita

Júnior Silva

Outros: Outros

Associação Brasileira de Concessionárias de
Rodovias - ABCR
Outros: Outros: Entidade representativa

Michelle Guimarães Carvalho Guedes

Advogado: OAB: 146830

Art. 3° X ? "Regulamento do Sistema de
Transporte Intermunicipal e Metropolitano
de Passageiros ou RSTC: Decreto nº 44.603,
de 22 de agosto de 2007, ou outro que vier a
sucedê-lo". Considero este dispositivo de
suma importância para a aplicação desta
norma, a cargo da Artemig, a revisão
completa deste Regulamento de 2007, algo
extremamente necessário. A realidade deste
Regulamento (2007) não se aplica mais na
atual realidade em que vivemos. E que nesta
revisão a Artemig possa solucionar as
deficiências quanto ao processo das multas
aplicadas, que sua maioria não são pagas.
Recursos intermináveis gera a impunidade, e
favorece a precarização do Transporte
Público Metropolitano. Inclusive destaco a
necessidade do cumprimento da CF/88 e da
12.527/2011, pela Artemig. Neste sentido é
extremamente necessário cumprir as leis, e
proporcionar TOTAL TRANSPARÊNCIA
PÚBLICA das atividades e dados do
transporte público metropolitano e
intermunicipal. Dados do tipo: Quantas
multas foram aprovadas as linhas, quantas
foram pagas, quantas estão sob recursos,
quantas foram pagas. Quantas ações de
fiscalização o DER realizou no transporte
19/09/2021 14:33

Sobre o inc IV, art 3º: Sugestão de Redação:
IV ? Consulta Pública: é o instrumento de
apoio à tomada de decisão por meio do qual
a sociedade é consultada previamente, por
meio do envio de críticas, sugestões e
contribuições por quaisquer interessados,
sobre proposta de norma regulatória
aplicável ao setor de atuação da agência
reguladora. Justificativa: Texto retirado da
LEI Nº 13.848, DE 25 DE JUNHO DE 2019.
29/10/2021 14:23
Sugiro a alteração da redação do Inc. XI do
Art. 3º para: XI ? serviços de transporte
público coletivo: conjunto organizado e
coordenado de serviços de transporte
acessíveis à população no Estado, por meio
do pagamento individualizado de tarifa
pública, que contará com preços fixados pela
Artemig e itinerários fixados pela agência,
conforme disposto no inciso VI do art. 4º da
Política Nacional de Mobilidade Urbana.
Justificativa: Ocorreu um equívoco quanto a
citação do Inciso. Sugiro a alteração da
redação do Inc. XVI do Art. 3º para: XVI ?
Sistema de Transporte Intermunicipal e
Metropolitano de Passageiros: conjunto
organizado e coordenado de Serviços de
Transporte Público Coletivo de âmbito
intermunicipal ou metropolitana,
considerado essencial e acessível à
população mediante o pagamento de tarifa
pública, e o conjunto de bens e
infraestruturas que afetos a tais serviços,
regulados pelo Decreto nº 44.603, de 22 de
agosto de 2007, além do táxi metropolitano.
Justificativa: Não limitar que o transporte
coletivo poderá ser feito apenas por ônibus
e incluir o serviço de táxi. Sugiro a alteração
da redação do Inc. XVIII do Art. 3º para: XVIII 29/10/2021 15:16

Sim

Sim

Sim

Vinícius José de Souza Paula

Administração

Guilherme Camargo Giacomini

Advogado: OAB: 406800

Sugere-se a alteração do item VI do art. 3º
para "Art. 3°. VI ? delegatárias: pessoas
físicas e jurídicas às quais foi outorgada, pelo
poder concedente, a operação, exploração,
manutenção, conservação das
infraestruturas de transportes em geral,
inclusive construção, dos bens e
infraestruturas afetos a tais serviços;".
Justificativa: Entende-se que deve ser
considerado também a possibilidade de
exploração, manutenção, conservação das
infraestruturas de transportes em geral, e
não somente relacionada a serviços de
transporte público e logística, tais como:
rodovias, ferrovias, portos e aeroportos.
Uma vez que a Agência surge para regulação
dos setores de transporte, não há motivos
para que as delegatárias enquadradas pela
Artemig se limitem a "Serviços de
Transporte Público e Logística".
29/10/2021 18:12
Sugere-se alteração do inciso II para que a
redação seja ajustada e complementada com
a redação do Art. 2º do Decreto Federal nº
10.411, de 30 de junho de 2020, pois
entende-se que a redação atual não
esclarece quando será efetivada e do que se
trata a análise de impacto regulatório, com a
utilização de termos vagos e gerais como
"problema regulatório". Art. 2º do Decreto
Federal nº 10.411, de 30 de junho de 2020:
"Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto,
considera-se: I - análise de impacto
regulatório - AIR - procedimento, a partir da
definição de problema regulatório, de
avaliação prévia à edição dos atos
normativos de que trata este Decreto, que
conterá informações e dados sobre os seus
prováveis efeitos, para verificar a
razoabilidade do impacto e subsidiar a
tomada de decisão; II - ato normativo de
baixo impacto - aquele que: a) não provoque
aumento expressivo de custos para os
agentes econômicos ou para os usuários dos
serviços prestados; b) não provoque
aumento expressivo de despesa
orçamentária ou financeira; e c) não
repercuta de forma substancial nas políticas
públicas de saúde, de segurança, ambientais, 29/10/2021 19:47

Advogado: OAB: 406800

Sugere-se alteração do inciso III para
substituir o termo "instrumento de apoio"
por "instrumento de subsídio". A alteração
se dá de modo a esclarecer que a audiência
não procura sustentar uma decisão tomada
pela Agência, mas sim auxiliar para que essa
decisão seja a melhor possível. III ?
Audiência Pública: sessão pública presencial
ou virtual, acessível aos interessados,
destinada a oportunizar as manifestações
verbais dos representantes do poder
concedente e de demais entes ou órgãos da
Administração Pública Estadual, Municipal
ou Federal, das delegatárias e de demais
entes regulados pela Artemig, dos usuários
do Sistema de Transporte e Logística do
Estado de Minas Gerais e da sociedade em
geral, constituindo instrumento de subsídio
às decisões da Agência;

Guilherme Camargo Giacomini

29/10/2021 19:49

Sim

Sim

Sim

Guilherme Camargo Giacomini

Advogado: OAB: 406800

Sugere-se a alteração da redação do Art. 3°.
XVIII para "tarifa de remuneração: tarifa de
remuneração dos concessionários e
permissionários dos serviços, bens e
instalações integrantes do Sistema de
Transporte e Logística do Estado de Minas
Gerais, exclusivamente para as concessões
de prestação de serviço de transporte
público coletivo, composta exclusivamente
pelos recursos arrecadados mediante a
cobrança de tarifa pública, ou combinação
desses com outras fontes de custeio da
prestação dos respectivos serviços, como
receitas acessórias, projetos associados e
subsídios pagos pelo poder público,
conforme disposto no § 1º do art. 9º da
Política Nacional de Mobilidade Urbana e
conforme o disposto na Lei Federal nº
11.079, de 30 de dezembro de 2004". A
alteração se insurge da própria característica
de criação dos conceitos na Política Nacional
de Mobilidade Urbana, agregando-os aos
serviços de transporte coletivo. ao colocar,
no supracitado art. 9º, "Art. 9º O regime
econômico e financeiro da concessão e o da
permissão do serviço de transporte público
coletivo serão estabelecidos no respectivo
edital de licitação, sendo a tarifa de
29/10/2021 19:50

Sim

: Seção II Das Competências da Artemig Art. 4º ? São competências da Artemig, a serem exercidas em vista dos seus objetivos institucionais previstos pelo art. 2º: I ?
controlar e fiscalizar a prestação dos serviços e atividades do Sistema de Transporte e Logística do Estado de Minas Gerais, em seus modos, existentes e que vierem a
ser instituídos; II ? disciplinar, por meio de atos próprios, os requisitos técnicos atinentes à exploração de bens, serviços e instalações integrantes do Sistema de
Transporte e Logística do Estado, em seus modos, existentes e que vierem a ser instituídos; III ? fixar, reajustar e rever as tarifas de remuneração, tarifas públicas,
contraprestações e subsídios, caso instituídos, aplicáveis aos serviços e às atividades integrantes do Sistema de Transporte e Logística do Estado de Minas Gerais; IV ?
encaminhar para homologação do poder concedente, nos termos de regulamentação própria, os valores de tarifas públicas, tarifas de remuneração, contraprestações
e subsídios, caso instituídos, aplicáveis aos serviços e às atividades integrantes do Sistema de Transporte e Logística do Estado de Minas Gerais, quando se tratar de
processo de fixação ou revisão tarifária; V ? realizar, de ofício, o reajuste, conforme critérios e metodologia estabelecidos contratualmente, das tarifas de
remuneração, tarifas públicas, contraprestações e subsídios aplicáveis aos serviços e às atividades integrantes do Sistema de Transporte e Logística do Estado de
Minas Gerais, sem a necessidade de homologação do poder concedente; VI ? acompanhar permanentemente e avaliar a política tarifária estabelecida pelo poder
concedente e propor alterações, tendo em vista a busca por maior eficiência financeira, operacional e técnica do Sistema de Transporte e Logística do Estado de
Minas Gerais; VII ? dirimir, por meio de processo administrativo, divergências que eventualmente se estabeleçam entre entes regulados, o poder concedente e
usuários; VIII ? propor ao poder concedente a declaração de utilidade pública de bens necessários à execução e à exploração dos serviços, bens e instalações do
Sistema de Transporte e Logística do Estado de Minas Gerais; IX ? regulamentar, fiscalizar e autorizar, quando for o caso, o uso da faixa de domínio, das áreas
remanescentes e da área non edificandi adjacente às malhas viárias, ferroviárias e metroferroviárias; X ? acompanhar e fiscalizar a execução das atividades delegadas
pertencentes ao Sistema de Transporte e Logística do Estado de Minas Gerais, procedendo à aplicação das penalidades previstas nos instrumentos de outorga e na
regulamentação aplicável, observado o estabelecido no Capítulo IV e a disciplina contratual aplicável; XI ? coibir a prática de serviços de transporte de passageiros
irregular, realizada sem esteio em ato de delegação ou autorização do poder concedente, podendo, para tanto, na medida do necessário, encetar convênios e outras
formas de engajamento das forças policiais e de outros entes federados; XII ? elaborar, de ofício ou por determinação do poder concedente, e encaminhar, ao ente ou
órgão competente do poder concedente estudos de viabilidade técnica e econômica para a exploração dos serviços, bens e instalações do Sistema de Transporte e
Logística do Estado de Minas Gerais e da infraestrutura e bens a estes vinculados, mediante, inclusive, de mecanismos como chamamentos públicos, procedimentos
de manifestação de interesse privado e contratação de agentes especializados para a elaboração de estudos; XIII ? manter e gerenciar centro de informações e de
análise de dados pertinentes ao funcionamento do Sistema de Transporte e Logística do Estado de Minas Gerais, com informações compartilhadas periodicamente
pelas delegatárias e pelo poder concedente, além daquelas obtidas através de sistema de acompanhamento próprio; XIV ? disponibilizar publicamente as informações
coletadas e analisadas nos termos do inciso XIII; XV ? receber e processar petições, reclamações e representações apresentadas pelos usuários e organizações
representativas de seus interesses acerca de eventuais falhas constadas em relação ao Sistema de Transporte e Logística do Estado de Minas Gerais, procedendo à
averiguação do quanto alegado e à responsabilização dos entes regulados envolvidos; XVI ? acompanhar o desenvolvimento tecnológico dos serviços, bens e
instalações encampados no Sistema de Transporte e Logística do Estado de Minas Gerais e avaliar a viabilidade econômica e operacional de aplicação de novas
soluções técnicas, considerando os termos dos instrumentos de outorga em vigor; XVII ? promover estudos e pesquisas tendo como objetivo o constante
desenvolvimento e aprimoramento do Sistema de Transporte e Logística do Estado de Minas Gerais, podendo, para tanto, contratar consultorias especializadas; XVIII
? elaborar seu orçamento, a ser encaminhado à Seinfra para mera consolidação junto ao orçamento do Estado de Minas Gerais, e proceder à respectiva execução
financeira; XIX ? zelar pela plena concorrência no Sistema de Transporte e Logística do Estado de Minas Gerais, com a adoção de mecanismos que assegurem o
correto funcionamento dos respectivos mercados relevantes e evitem qualquer falseamento na ordem concorrencial; XX ? informar aos órgãos de defesa e proteção
da concorrência qualquer conduta de que venha a tomar conhecimento no âmbito do Sistema de Transporte e Logística do Estado de Minas Gerais que possa ser
considerada anticoncorrencial ou lesiva à ordem econômica; XXI ? arrecadar e aplicar as receitas que lhe cabem, conforme disposto no Capítulo VI; XXII ? adquirir,
administrar e alienar bens móveis e imóveis de sua propriedade; XXIII ? aplicar o modelo de regulação dos contratos de concessão firmados entre o poder concedente
e as delegatárias, instruindo, analisando e decidindo, nos termos desta lei, acercados pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro de ambas as partes, e efetuando os
respectivos cálculos de recomposição do equilíbrio; XXIV ? propor termos aditivos aos contratos, inclusive para a efetivação do reequilíbrio econômico-financeiro,
para o encontro de contas entre as partes, para a atualização dos planos de negócios ou de exploração, para resolução de pontos de conflito e para a melhoria
contínua dos contratos de concessão celebrados entre o poder concedente e delegatárias; XXV ? recomendar ao poder concedente a extinção antecipada dos
contratos, em qualquer modalidade, nos casos que se enquadrarem com as hipóteses previstas em lei ou nos respectivos instrumentos contratuais; XXVI ? mediar a
relação entre o poder concedente e as delegatárias sempre que necessário, visando à construção de soluções amigáveis sempre que possível; XXVII ? propor atos
normativos regulamentares integrativos aos contratos existentes, especialmente no que tange a procedimentos e orientações técnicas; XXVIII ? atestar os serviços
prestados no âmbito dos contratos regulados, todos os fins. Art. 5º ? No exercício de suas competências, a Artemig poderá: I ? celebrar instrumentos jurídicos visando
à cooperação técnica e à realização de consultorias com entidades e organismos nacionais e internacionais; II ? articular-se com demais agências federais, estaduais e
municipais, visando ao compartilhamento de informações e técnicas, de forma a sempre perseguir o aperfeiçoamento da prática regulatória; III ? requisitar
informações relativas ao Sistema de Transporte e Logística do Estado de Minas Gerais, ao poder concedente e às delegatárias, resguardada a confidencialidade dos
dados compartilhados com a Artemig, se for o caso; IV ? acessar, a qualquer momento, as instalações vinculadas ao Sistema de Transporte e Logística do Estado de
Minas Gerais para exercício de suas competências fiscalizatórias; V ? relacionar-se, na forma dos instrumentos jurídicos apropriados, com outros órgãos e entes
federais, estaduais e municipais, tendo em vista a consecução de seus objetivos regulatórios especificados por esta lei; Parágrafo único ? A Artemig, sem prejuízo da
aplicação das penalidades de sua competência, deverá acompanhar as práticas de mercado das delegatárias e de demais entes regulados, devendo, ao tomar
conhecimento de qualquer fato que configure ou possa configurar infração à legislação de defesa dos consumidores ou infração à ordem econômica, comunicá-lo aos
órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e aos órgãos de defesa da concorrência, respectivamente, para tais órgãos tomem as ações cabíveis.
Nome Participante
Área Atuação
Contribuição
Data Contribuição Aceita

Júnior Silva

Outros: Outros

gibran alvim lacerda

Engenheiro Civil: CREA

Associação Brasileira de Concessionárias de
Rodovias - ABCR
Outros: Outros: Entidade representativa

Art. 4° III ? fixar, reajustar e rever as tarifas
de remuneração, tarifas públicas,
contraprestações e subsídios, caso
instituídos, aplicáveis aos serviços e às
atividades integrantes do Sistema de
Transporte e Logística do Estado de Minas
Gerais. IV ? encaminhar para homologação
do poder concedente, nos termos de
regulamentação própria, os valores de
tarifas públicas, tarifas de remuneração,
contraprestações e subsídios, caso
instituídos, aplicáveis aos serviços e às
atividades integrantes do Sistema de
Transporte e Logística do Estado de Minas
Gerais, quando se tratar de processo de
fixação ou revisão tarifária; V ? realizar, de
ofício, o reajuste, conforme critérios e
metodologia estabelecidos contratualmente,
das tarifas de remuneração, tarifas públicas,
contraprestações e subsídios aplicáveis aos
serviços e às atividades integrantes do
Sistema de Transporte e Logística do Estado
de Minas Gerais, sem a necessidade de
homologação do poder concedente;
Considero este dispositivo de suma
importância para a aplicação desta norma.
Justificativa: O subsídio é fundamental,
porém tanto quanto importante ao subsídio 19/09/2021 16:07
Art. 5º - Entre os exercícios, também não
deveria estar prevista a possibilidade da
Agencia contratar empresa de
Supervisão/Fiscalização para auxiliar nas
suas funções? Ou esta previsão já estaria
incluída no item I?
25/10/2021 16:45
Sobre o caput do art. 4º: Sugestão de
redação: Incluir - Fiscalizar o cumprimento
dos contratos de concessões, permissão e
autorização de prestação de serviços
públicos de transportes; Fixar regras
procedimentais, inclusive em relação ao
estabelecimento, revisão, reajuste e
aprovação de tarifas e taxas que permitam a
manutenção do equilíbrio econômicofinanceiro dos contratos, incluindo os de
concessões e permissões de serviços
públicos de transporte. Justificativa:
Proposta de inclusão de um inciso específico
ao art. 4º para que conste de forma expressa
a competência da Artemig para fiscalizar o
cumprimento dos contratos de concessões.
Proposta de inclusão de um inciso ao art. 4º,
dispondo sobre a competência da Artemig
editar normas, orientações e procedimentos
internos, incluindo os relativos à tarifas,
taxas e equilíbrio econômico-financeiro dos
contratos. Sobre o inc. IV, art. 4º: Sugestão
de texto: IV ? homologar, nos termos de
regulamentação própria, os valores de
tarifas públicas, tarifas de remuneração,
contraprestações e subsídios, caso
instituídos, aplicáveis aos serviços e às
atividades integrantes do Sistema de
29/10/2021 14:40

Sim

Sim

Sim

Michelle Guimarães Carvalho Guedes

Advogado: OAB: 146830

Vinícius José de Souza Paula

Administração

Sugiro a alteração da redação do Inc. V do
Art. 4º para: VI ? acompanhar
permanentemente e avaliar a política
tarifária estabelecida pelo poder concedente
e propor alterações e buscar subsídios,
tendo em vista a busca por maior eficiência
financeira, operacional, técnica e
modicidade tarifária do Sistema de
Transporte e Logística do Estado de Minas
Gerais. Justificativa: A busca de tarifas mais
módicas aos usuários do sistema de
transporte coletivo, que é um serviço
essencial e direito social deve nortear os
trabalhos da nova Agência. Sugiro a
alteração da redação do Inc. XI do Art. 4º
para: XI - combater a prática de serviços de
transporte de passageiros irregular e
clandestino, realizada sem esteio em ato de
delegação ou autorização do poder
concedente, podendo, para tanto, na
medida do necessário, encetar convênios e
outras formas de engajamento das forças
policiais e de outros entes federados.
Justificativa: A busca de tarifas mais módicas
aos usuários do sistema de transporte
coletivo, que é um serviço essencial e direito
social deve nortear os trabalhos da nova
Agência, é um dos modos de alcançar esse
29/10/2021 15:39
Sugere-se alterar a redação do inciso V do
Artigo 4º para "V ? realizar, de ofício e
automaticamente, o reajuste, conforme
critérios e metodologia estabelecidos
contratualmente, das tarifas de
remuneração, tarifas públicas,
contraprestações e subsídios aplicáveis aos
serviços e às atividades integrantes do
Sistema de Transporte e Logística do Estado
de Minas Gerais, sem a necessidade de
homologação do poder concedente;"
Justificativa: sugere-se referida alteração
para garantir que o reajuste contratual seja
efetivado de forma automática, tendo em
vista que se trata de atualização necessária
dos valores contratuais sem considerar os
eventos que poderiam ocorrer para
desequilibrar o termo. Sugere-se a alteração
da redação do inciso XIX do Artigo 4º para:
"XIX ? zelar pela plena concorrência no
Sistema de Transporte e Logística do Estado
de Minas Gerais, com a adoção de
mecanismos que assegurem o correto
funcionamento dos respectivos mercados
relevantes e evitem qualquer falseamento
na ordem concorrencial, nos termos dos art.
25 a 28 da Lei Federal nº 13.848/2019"
Justificativa: O Novo Marco das Agências
29/10/2021 18:25

Sim

Sim

Guilherme Camargo Giacomini

Advogado: OAB: 406800

Guilherme Camargo Giacomini

Advogado: OAB: 406800

Sugere-se a inclusão de inciso V do art. 6º no
art. 4º, para que preveja como atribuição da
Artemig, e não do Poder Concedente:
?definir a forma de recomposição do
equilíbrio econômico-financeiro, observadas
as hipóteses cabíveis para cada caso
conforme o respectivo contrato, sempre
ouvindo a delegatária e considerando a
melhor forma para manter a prestação
adequada dos serviços;" A recomposição do
equilíbrio econômico-financeiro é
instrumento imprescindível para
manutenção e continuidade dos contratos
administrativos, de maneira exequível e
evitando que uma das partes saia
prejudicada em razão de eventos que
afetaram a composição contratual. Assim
sendo, a definição do reequilíbrio envolve e
afeta ambas as partes da relação contratual,
com grande peso na remuneração da
delegatária e sua capacidade de manter a
prestação adequada dos serviços, bem como
pode afetar, consequentemente, os usuários
finais, não sendo adequado que a definição
fique a cargo do Poder Concedente, que
possui interesses próprios e pode decidir de
maneira arbitrária a seu favor. Desta forma,
natural que se garanta a manifestação da
29/10/2021 19:51
Sugere-se a alteração da redação do inciso III
do art. 4º para "III ? fixar, reajustar e rever
as tarifas de remuneração, tarifas públicas,
contraprestações e subsídios, caso
instituídos, aplicáveis aos serviços e às
atividades integrantes do Sistema de
Transporte e Logística do Estado de Minas
Gerais, de acordo com procedimento a ser
estabelecido em regulamento pela Artemig e
pelo Estado de Minas Gerais, após a devida
manifestação técnica e econômicofinanceira da Agência, com exceção do
Reajuste que será aplicado de forma
automática". O projeto de lei deixa de
pontuar quais seriam as regras e parâmetros
a serem utilizados para a revisão das tarifas
de remuneração, públicas, contraprestações
e subsídios, a serem aplicadas cada qual nas
contratações que assim exigirem, restando
necessária edição de Regulamento
específico da Artemig tratando sobre a
matéria, além das normas de reequilíbrio
econômico-financeiro já em discussão no
âmbito da Secretaria de Infraestrutura do
Estado de Minas Gerais. Uma vez que é
parte da competência da Agência a
averiguação e prosseguimento dos
processos de revisão, espera-se que esta se 29/10/2021 19:52

Sim

Sim

Guilherme Camargo Giacomini

Guilherme Camargo Giacomini

Advogado: OAB: 406800

Sugere-se alterar a redação do inciso V do
art. 4º para: "V ? realizar, de ofício e
automaticamente, o reajuste, conforme
critérios e metodologia estabelecidos
contratualmente, das tarifas de
remuneração, tarifas públicas,
contraprestações e subsídios aplicáveis aos
serviços e às atividades integrantes do
Sistema de Transporte e Logística do Estado
de Minas Gerais, sem a necessidade de
homologação do poder concedente;" Sugerese referida alteração para garantir que o
reajuste contratual seja efetivado de forma
automática, tendo em vista que se trata de
atualização necessária dos valores
contratuais sem considerar os eventos que
poderiam ocorrer para desequilibrar o
termo. Nesse sentido, Marçal Justen Filho
defende: "o reajuste é procedimento
automático, em que a recomposição se
produz sempre que ocorra a variação de
certos índices, independente de averiguação
efetiva do desequilíbrio. Aprofundando os
conceitos, o reajuste é consequência de uma
espécie de presunção absoluta de
desequilíbrio." (JUSTEN FILHO, Marçal.
Comentários à lei de licitações e contratos
administrativos. 16. ed. São Paulo: Revista
29/10/2021 19:54

Sim

Advogado: OAB: 406800

Sugere-se a alteração do inciso IX do art. 4º
para "IX ? regulamentar, fiscalizar e
autorizar, quando for o caso, o uso da faixa
de domínio, das áreas remanescentes e da
área non edificando adjacente às malhas
viárias, ferroviárias e metroferroviárias,
especificamente no que não contrariar as
definições estabelecidas nos Contratos de
Concessão". A alteração do texto legal se faz
necessária de forma a garantir os licitantes e
concessionárias de que as faixas de domínio,
áreas remanescentes e áreas non edificando
adjacente não sofram alterações
discricionárias ao longo da concessão. O uso
de tais faixas é de suma relevância para o
planejamento das licitantes, o que inclui sua
proposta econômica e retorno esperado.
Permitir que a Agência, a qualquer tempo e
a despeito dos acordos contratuais, faça
alterações no uso de tais áreas sem
consultar as concessionárias do local geraria
uma enorme insegurança jurídica e prejuízo
para as empresas, diminuindo, por
consequência, a eficiência dos serviços
prestados e o interesse de futuras licitantes
em participar dos próximos certames.
29/10/2021 19:54
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Guilherme Camargo Giacomini

Guilherme Camargo Giacomini

Guilherme Camargo Giacomini

Advogado: OAB: 406800

Sugere-se alterar a redação do inciso XXVII
do art. 4º para: ""XXVII ? propor atos
normativos regulamentares integrativos aos
contratos existentes, especialmente no que
tange a procedimentos e orientações
técnicas, inclusive quanto aos
procedimentos sancionatórios específicos
para cada setor integrante do Sistema de
Transportes e Logística Estadual, de modo a
garantir segurança jurídica aos delegatários
quando da aplicação de sanções e
penalidades, sempre respeitadas as
previsões contratuais, que deverão se
basear nos regulamentos a serem definidos
pela Artemig". O atual projeto de lei, apesar
de trazer algumas tratativas quanto aos
procedimentos fiscalizatórios e
sancionadores, apresenta de maneira muito
genérica as reais diretrizes e penalidades a
serem aplicadas para os casos em questão.
Ocorre que, processos sancionatórios são
alguns dos procedimentos de maior
interesse dos delegatários, vez que podem
sair erroneamente prejudicados pelo
procedimento, em especial se não
possuírem informações suficientes sobre o
trâmite do processo e para o preparo de sua
defesa. Desta forma, imperioso que a

29/10/2021 19:55
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Advogado: OAB: 406800

Sugere-se alterar a redação do inciso XXVIII
do art. 4º para: "XXVIII ? atestar os serviços
prestados no âmbito dos contratos
regulados, todos os fins, de acordo com os
parâmetros contratualmente definidos e
desde que não seja ato próprio do
Concedente". A alteração surge visando o
resguardo da segurança jurídica, de modo a
não deixar demasiadamente ampla a
discricionariedade para definir o que
represente a qualidade de desempenho dos
serviços prestados no âmbito dos contratos
regulados."

29/10/2021 19:56
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Advogado: OAB: 406800

Sugere-se a alteração da redação do inciso II
do art. 5º para "II ? articular-se com demais
agências federais, estaduais e municipais,
visando ao compartilhamento de
informações e técnicas, de forma a sempre
perseguir o aperfeiçoamento da prática
regulatória, nos termos do Capítulo VI da Lei
Federal nº 13.848/2019". Apesar de o item
já tratar da possibilidade de relacionamento
com as demais agências reguladoras de
diferentes esferas administrativas, tem-se
que a Lei Federal nº 13.848/2019, em
especial em seu Capítulo VI, agrega maiores
detalhes as formas pela qual tal
relacionamento deve se dar. Alguns dos
pontos lá constantes são de suma
relevância, como a vedação à delegação de
competências normativas,
acompanhamento permanente e a exigência
de obrigações não constantes de Contrato
de Concessão em competência fiscalizatória
delegada, não se encontram na presente
norma, motivo pelo qual se sugere a menção
aos artigos do novo Marco das Agências
Reguladoras, ou, alternativamente, a
inclusão de incisos replicando a norma no
presente projeto de lei.
29/10/2021 19:57
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: Seção III Das Competências do Poder Concedente Art. 6º ? São competências do poder concedente: I ? estabelecer as políticas públicas aplicáveis ao Sistema de
Transporte e Logística do Estado de Minas Gerais; II ? delegar, mediante regular procedimento licitatório e por meio dos instrumentos jurídicos previstos por esta lei,
os serviços, bens e instalações integrantes do Sistema de Transporte e Logística do Estado de Minas Gerais, e a exploração dos bens e infraestruturas a estes afetos; III
? elaborar, com a assistência técnica da Artemig, se for o caso, os documentos necessários à instrução dos procedimentos licitatórios para a delegação da exploração
dos serviços, bens e instalações integrantes do Sistema de Transporte e Logística do Estado de Minas Gerais, podendo, para tanto, lançar mão de procedimentos de
manifestação de interesse e chamamentos públicos; IV ? homologar as tarifas de remuneração, contraprestações e subsídios, com exceção dos reajustes, e fixar as
tarifas públicas aplicáveis aos serviços, bens e instalações integrantes do Sistema de Transporte e Logística do Estado de Minas Gerais; V ? definir a forma de
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, observadas as hipóteses cabíveis para cada caso conforme o respectivo contrato; VI ? definir prorrogações
contratuais e extinções antecipadas, após devida manifestação técnica por parte da Artemig; VII ? transacionar com as delegatárias objetos considerados como
disponíveis à Administração Pública, promover encontro de contas e assinar termos aditivos ao contrato; VIII ? determinar à Artemig a elaboração de estudos de
viabilidade técnica e econômica para a exploração dos serviços, bens e instalações do Sistema de Transporte e Logística do Estado de Minas Gerais. CAPÍTULO II DO
SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA Art. 7º ? O Sistema de Transporte e Logística do Estado de Minas Gerais constitui o conjunto organizado e
coordenado do conjunto dos Sistema de Transporte Intermunicipal e Metropolitano de Passageiros, Sistema Estadual de Transporte Ferroviário, Sistema Estadual de
Hidrovias, Sistema Estadual de Aeródromos e Sistema Estadual de Rodovias, além de demais sistemas e serviços de transporte e logística de competência do Estado
que vierem a ser instituídos. Parágrafo único ? O Sistema de Transporte e Logística do Estado de Minas Gerais inclui o transporte realizado em caráter metropolitano,
observadas, nesse caso, as competências dos órgãos integrantes das estruturas de governança interfederativa de cada uma das regiões metropolitanas do Estado. Art.
8º ? O Sistema de Transporte e Logística do Estado de Minas Gerais deverá ser operado buscando-se a sua racionalização sistêmica e a promoção de condições de
plena integração física, operacional e tarifária entre os diferentes modos de transporte e logística, evitando qualquer forma de concorrência indevida entre os modos
e de sobreposição de linhas. Parágrafo único ? Os critérios e formas de integração, entre os diferentes modos de Sistema de Transporte e Logística do Estado de
Minas Gerais, e os parâmetros para a repartição dos valores arrecadados, deverão ser definidos e regulamentados pela Artemig, observadas as respectivas
disposições contratuais pertinentes e o direito ao equilíbrio econômico-financeiro das delegatárias. Art. 9º ? De modo a viabilizar a racionalização sistêmica e a
integração física, operacional e tarifária mencionada pelo art. 8º, o poder concedente poderá instituir sistema de bilhetagem eletrônica unificado e comum à maior
gama possível de atividades incluídas no âmbito do Sistema de Transporte e Logística do Estado de Minas Gerais, observadas as disposições pertinentes dos contratos
relacionados ao Sistema de Transporte e Logística do Estado de Minas Gerais em vigor.
Nome Participante
Área Atuação
Contribuição
Data Contribuição Aceita
Art 6 VI ? "definir prorrogações contratuais e
extinções antecipadas, após devida
manifestação técnica por parte da Artemig".
Considero este dispositivo de suma
importância para a aplicação desta norma.
Justificativa: Esse inciso é muito importante.
No caso do transporte público
metropolitano, é preciso rever este modelo
de contrato de concessão muito longo de
(30) anos, e rever a proposta do conteúdo
deste contrato, que burocratiza, e dificulta
as ações do trâmite das multas aplicadas, até
serem pagas, e a integração tarifária com
Bilhete Único Metropolitano. Até para que
possamos discutir subsídio público ao
serviço público de transporte público, entre
outras ações, é necessário rever esse
contrato de concessão, e o Decreto 44603
que contém o Regulamento do Serviço de
transporte Coletivo Rodoviário
Intermunicipal e Metropolitano. A revisão
do contrato torna-se necessária levando-se
em consideração a realidade do transporte
público em 2008, e a realidade atual que o
transporte público vive, e os impactos antes,
durante e após a pandemia. Por isso discutir
e construir um novo contrato de concessão
Júnior Silva
Outros: Outros
do transporte público metropolitano é
20/09/2021 22:12
Sim

Júnior Silva

Outros: Outros

Associação Brasileira de Concessionárias de
Rodovias - ABCR
Outros: Outros: Entidade representativa

Art 6 VI ? "definir prorrogações contratuais e
extinções antecipadas, após devida
manifestação técnica por parte da Artemig".
Considero este dispositivo de suma
importância para a aplicação desta norma.
Justificativa: Esse inciso é muito importante.
No caso do transporte público
metropolitano, é preciso rever este modelo
de contrato de concessão muito longo de
(30) anos, e rever a proposta do conteúdo
deste contrato, que burocratiza, e dificulta
as ações do trâmite das multas aplicadas, até
serem pagas, e a integração tarifária com
Bilhete Único Metropolitano. Até para que
possamos discutir subsídio público ao
serviço público de transporte público, entre
outras ações, é necessário rever esse
contrato de concessão, e o Decreto 44603
que contém o Regulamento do Serviço de
transporte Coletivo Rodoviário
Intermunicipal e Metropolitano. A revisão
do contrato torna-se necessária levando-se
em consideração a realidade do transporte
público em 2008, e a realidade atual que o
transporte público vive, e os impactos antes,
durante e após a pandemia. Por isso discutir
e construir um novo contrato de concessão
do transporte público metropolitano é
22/09/2021 08:20

Sim

Sobre o inc. VI, art. 6º: Seria importante
avaliar se a gestão dos contratos de
Concessão será integralmente transferida à
ARTEMIG (tal como praticado pela ANTT), ou
se permanecerá com os respectivos Poderes
Concedentes. Sobre o inc. V, art. 6º:
Sugerimos que isso seja responsabilidade da
agência. Isto segue boas práticas verificadas
na agência federal e suporta o princípio de
independência da agência, além de não
atrasar indevidamente os processos de
reequilíbrio, o que impactará negativamente
os usuários, interesse público e delegatárias.
Justificativa: Sugerimos que a agência seja a
responsável por calcular e aprovar
reequilíbrios de contrato (ordinários e
extraordinários). Isto segue boas práticas
verificadas na agência federal e suporta o
princípio de independência da agência, além
de não atrasar indevidamente os processos
de revisão e reequilíbrio, o que impactará
negativamente os usuários, interesse
público e delegatárias.
29/10/2021 14:50

Sim

Michelle Guimarães Carvalho Guedes

Advogado: OAB: 146830

Vinícius José de Souza Paula

Administração

Sugiro a inclusão do Inc. IX ao Art. 6º: IX ?
analisar e decidir no prazo máximo de 180
(cento e oitenta dias), ouvido o Conselho de
Transporte, em relação aos pedidos de
transferência de concessão ou do controle
societário da delegatária do serviço.
Justificativa: Para evitarmos prejuízos aos
usuários dos serviços, à continuidade do
sistema e sua adaptação à realidade é
necessária uma maior agilidade na
tramitação dos pleitos. Sugiro a alteração da
redação do Caput do Art. 8º para: O Sistema
de Transporte e Logística do Estado de
Minas Gerais deverá ser operado buscandose a sua racionalização sistêmica e a
promoção de condições de integração física,
operacional e tarifária entre os diferentes
modos de transporte e logística, garantindo
o equilíbrio econômico-financeiro dos
contratos. Justificativa: O equilíbrio
econômico-financeiro dos contratos garante
principalmente a continuidade e
regularidade do serviço concedido, logo,
deve pautar os trabalhos da Agência. Sugiro
a exclusão completa do Parágrafo único do
Art. 8º. Justificativa: A definição de tais
regras devem ser feitas nos contratos de
concessão, devendo a Agência acompanhar 29/10/2021 15:48
Em relação ao inciso V, do Artigo 6º, sugerese a transferência deste inciso para dentro
do artigo de responsabilidades da Artemig e
ainda que seja acrescido ao dispositivo a
previsão de ouvir a delegatária e
considerando a melhor forma para manter a
prestação adequada dos serviços; A
recomposição do equilíbrio econômicofinanceiro é instrumento imprescindível
para manutenção e continuidade dos
contratos administrativos, de maneira
exequível e evitando que uma das partes
saia prejudicada em razão de eventos que
afetaram a composição contratual. Assim
sendo, a definição do reequilíbrio envolve e
afeta ambas as partes da relação contratual,
com grande peso na remuneração da
delegatária e sua capacidade de manter a
prestação adequada dos serviços, bem como
pode afetar, consequentemente, os usuários
finais. Desta forma, natural que se garanta a
manifestação da delegatária em tais casos,
para que o reequilíbrio ocorra de maneira
correta e atinja os fins a que se destina. Em
relação ao CAPÍTULO II- DO SISTEMA
ESTADUAL DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA,
sugere-se que para além do presente
capítulo, o Sistema Estadual de Transporte e 29/10/2021 18:34
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Guilherme Camargo Giacomini

Advogado: OAB: 406800

Sugere-se a alteração da redação do item V
do art. 6º para "V ? definir a forma de
recomposição do equilíbrio econômicofinanceiro, observadas as hipóteses cabíveis
para cada caso conforme o respectivo
contrato, sempre ouvindo a delegatária e
considerando a melhor forma para manter a
prestação adequada dos serviços;", e que
este inciso seja totalmente transposto ao
art. 4º, sendo parte do rol de competências
da Artemig, e não do Poder Concedente. A
recomposição do equilíbrio econômicofinanceiro é instrumento imprescindível
para manutenção e continuidade dos
contratos administrativos, de maneira
exequível e evitando que uma das partes
saia prejudicada em razão de eventos que
afetaram a composição contratual. Assim
sendo, a definição do reequilíbrio envolve e
afeta ambas as partes da relação contratual,
com grande peso na remuneração da
delegatária e sua capacidade de manter a
prestação adequada dos serviços, bem como
pode afetar, consequentemente, os usuários
finais, não sendo adequado que a definição
fique a cargo do Poder Concedente. Desta
forma, natural que se garanta a
manifestação da delegatária em tais casos,
29/10/2021 20:00

Sim

: Seção II Do Transporte Rodoviário Art. 14 ? O Serviço de Transporte Público Coletivo por ônibus no Estado, no âmbito do Sistema de Transporte e Logística do Estado
de Minas Gerais, consiste, conforme disposto no inciso XXX do art. 4º do Regulamento do Sistema de Transporte Intermunicipal e Metropolitano de Passageiros, no
serviço público regular e permanentemente oferecido aos usuários, executado conforme horários e rotas determinados pela Artemig e acessível mediante o
pagamento de tarifa pública fixada pela Artemig e homologada pelo poder concedente. § 1º ? O Serviço de Transporte Público Coletivo por ônibus de âmbito
intermunicipal do Sistema de Transporte Intermunicipal e Metropolitano de Passageiros é voltado à realização de viagens em caráter rodoviário, em linhas em que os
pontos de partida e destino são localizados em quaisquer municípios do Estado, ainda que o trajeto perpasse áreas localizadas em Estados contíguos ao Estado de
Minas Gerais. § 2º ? O Serviço de Transporte Público Coletivo por ônibus de âmbito metropolitano do Sistema de Transporte Intermunicipal e Metropolitano de
Passageiro é voltado à realização de viagens em caráter urbano, em linhas em que os pontos de partida e destino final estão localizados dentro de uma mesma região
metropolitana. Art. 15 ? Os Serviços de Transporte Público Coletivo por ônibus no Estado poderão ser prestados, direta ou indiretamente, pelo poder concedente. §
1º ? O Serviço de Transporte Público Coletivo por ônibus de âmbito intermunicipal poderá ser delegado pelo poder concedente através de concessão, permissão ou
autorização. § 2º ? O Serviço de Transporte Público Coletivo por ônibus de âmbito metropolitano poderá ser delegado pelo poder concedente através de concessão. §
3º ? As concessões terão prazo compatível com os investimentos a serem realizados, prorrogável, desde que comprovada pelo poder concedente a vantajosidade da
prorrogação pretendida, quando comparada com a realização de nova licitação ou a prestação direta dos serviços delegados. § 4º ? Regulamento editado pela
Artemig conterá as regras pertinentes às concessões, às permissões e às autorizações determinadas por este artigo. Art. 16 ? Os Serviços de Transporte Público
Coletivo por ônibus no Estado será remunerado mediante tarifa pública, observadas eventuais gratuidades previstas em lei, podendo ser instituída pelo poder
concedente política pública que estabeleça a diferenciação entre a tarifa pública e a tarifa de remuneração, como forma de preservação do equilíbrio econômicofinanceiro da prestação dos serviços e da modicidade tarifária. § 1º ? Poderão ser instituídos valores de tarifa pública diferenciados conforme a característica do
Serviço de Transporte Público Coletivo por ônibus prestado ao usuário, observada, em todo caso, a garantia de preservação da modicidade tarifária. § 2º ? Os valores
de tarifa pública e de tarifa de remuneração, se existente, deverão ser fixados, reajustados e revisados de acordo com o procedimento estabelecido pela Artemig e
previsto pelos instrumentos de delegação pertinentes, observada a competência do poder concedente para a homologação desses valores, com exceção do reajuste,
realizado diretamente pela agência. Art. 17 ? A exploração de terminais rodoviários, abrigos, pontos de parada e dos demais bens e infraestruturas vinculados ao
Serviço de Transporte Público Coletivo por ônibus no Estado poderão ser delegados a particulares, de maneira conjunta ou independente da prestação do Serviço de
Transporte Público Coletivo de passageiros por ônibus, mediante concessão ou permissão, precedidos de licitação, observado o Regulamento do Sistema de
Transporte Intermunicipal e Metropolitano. Parágrafo único ? As concessões e permissões delegadas na forma do caput terão prazo compatível com os investimentos
a serem realizados, prorrogável, desde que comprovada pelo poder concedente a vantajosidade da prorrogação pretendida, quando comparada com a realização de
nova licitação ou a prestação direta dos serviços delegados, ressalvado o § 3º.
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gibran alvim lacerda
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Michelle Guimarães Carvalho Guedes

Advogado: OAB: 146830

Art. 15° § 3º ? "As concessões terão prazo
compatível com os investimentos a serem
realizados, prorrogável, desde que
comprovada pelo poder concedente a
vantajosidade da prorrogação pretendida,
quando comparada com a realização de
nova licitação ou a prestação direta dos
serviços delegados". Considero este
dispositivo de suma importância para uma
análise técnica. Justificativa: Esse inciso 3°
deve ser analisado com profundidade e
cautela. Na parte que diz que poderá ser
prorrogada a concessão desde que o poder
concedente comprove a vantajosidade. Eu
não concordo. Porque isso significa
continuar com este modelo de concessão de
(2008) que vigora atualmente do transporte
público metropolitano. Este contrato de
concessão, como disse anteriormente, foi
apresentado num cenário completamente
diferente do que o transporte público vive
hoje. Não faz o menor sentido criar a
Artemig, e incluir a possibilidade de
prorrogação de concessão, a realização de
uma nova licitação para o transporte público
metropolitano a priori não significa que seja
algo ruim, pelo contrário, é na nova licitação
que o Estado e a Artemig terá a
22/09/2021 09:07
Art. 14º - Atualmente a 1ª Regional do DER
(na Gameleira) é responsável pela vistoria
nos ônibus intermunicipais. A Agência fará
esta fiscalização ou será mantida pelo DER e
sua estrutura já consolidada?
25/10/2021 16:46
Sugiro a alteração da redação do Caput do
Art. 14º para: O Serviço de Transporte
Público Coletivo no Estado, no âmbito do
Sistema de Transporte e Logística do Estado
de Minas Gerais, consiste, conforme
disposto no inciso XXX do art. 4º do
Regulamento do Sistema de Transporte
Intermunicipal e Metropolitano de
Passageiros, no serviço público regular e
permanentemente oferecido aos usuários,
executado conforme horários e rotas
determinados pela Artemig e acessível
mediante o pagamento de tarifa pública
fixada pela Artemig e homologada pelo
poder concedente, além do serviço de táxi
metropolitano. Justificativa: Não limitar que
o transporte coletivo poderá ser feito
apenas por ônibus e incluir o transporte por
táxi. Sugiro a alteração da redação do §1º do
Art. 14º para: § 1º ? O Serviço de Transporte
Público Coletivo de âmbito intermunicipal
do Sistema de Transporte Intermunicipal e
Metropolitano de Passageiros é voltado à
realização de viagens em caráter rodoviário,
em linhas em que os pontos de partida e
destino são localizados em quaisquer
municípios do Estado, ainda que o trajeto
perpasse áreas localizadas em Estados
29/10/2021 16:22
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Guilherme Camargo Giacomini

Advogado: OAB: 406800

Sugere-se alteração no artigo 16 no seguinte
sentido: "Art. 16 ? Os Serviços de Transporte
Público Coletivo por ônibus no Estado será
remunerado mediante tarifa de
remuneração, idealmente equivalente a
tarifa pública, observadas eventuais
gratuidades previstas em lei, podendo ser
instituída pelo poder concedente política
pública que estabeleça a diferenciação entre
a tarifa pública e a tarifa de remuneração,
como forma de preservação do equilíbrio
econômico-financeiro da prestação dos
serviços e da modicidade tarifária." Correção
do caput com base nos conceitos de tarifa de
remuneração e tarifa pública que, nos
termos do art. 9º da Política Nacional de
Mobilidade Urbana, seriam "Art. 9º O
regime econômico e financeiro da concessão
e o da permissão do serviço de transporte
público coletivo serão estabelecidos no
respectivo edital de licitação, sendo a tarifa
de remuneração da prestação de serviço de
transporte público coletivo resultante do
processo licitatório da outorga do poder
público. § 1º A tarifa de remuneração da
prestação do serviço de transporte público
coletivo deverá ser constituída pelo preço
público cobrado do usuário pelos serviços
29/10/2021 20:01

Sim

: Subseção I Da Exploração de Rodovias Estaduais Art. 18 ? A exploração de rodovias integrantes do Sistema Estadual de Rodovias compete ao poder concedente e
será realizada direta ou indiretamente, mediante a delegação de concessão a particulares, precedida de licitação, na forma autorizada pela Lei nº 12.219, de 1º de
julho de 1996. Parágrafo único ? A concessão outorgada nos termos do caput terá prazo de até trinta anos, prorrogável por igual período, conforme disposto no art.
5º da Lei nº 12.219, de 1996, desde que: I ? justificada a sua vantajosidade para o poder concedente, quando comparada à realização de nova licitação ou da
prestação direta dos serviços delegados pelo poder concedente; II ? prevista a possibilidade de prorrogação contratual pelo edital de licitação. Art. 19 ? A exploração
de rodovias do Sistema Estadual de Rodovias se dará mediante a cobrança de tarifas públicas, observadas eventuais gratuidades previstas em lei, podendo ser
instituída pelo poder concedente política pública que estabeleça a diferenciação entre a tarifa pública e a tarifa de remuneração, como forma de preservação do
equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços e da modicidade tarifária e por meio de contraprestação parcial ou total, no caso de concessões
patrocinadas ou administrativas, respectivamente. § 1º ? Poderão ser instituídos valores de tarifa pública diferenciados conforme a característica dos veículos em
circulação nas rodovias, observada, em todo caso, a garantia de preservação da modicidade tarifária. § 2º ? Os valores de tarifa pública e de, se aplicável, tarifa de
remuneração deverão serem fixados, reajustados e revisados de acordo com o procedimento estabelecido pela Artemig e previsto pelos instrumentos de delegação
pertinentes, observada a competência do poder concedente para a homologação desses valores, com exceção do reajuste, realizado diretamente pela Agência. Art.
20 ? A Artemig deverá coordenar e integrar a sua atuação àquela do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais ? DER-MG, no âmbito das
rodovias do Estado que não tiverem sido objeto de concessão, sempre que possível. Art. 21? Caberá à Artemig, por meio de regulamento próprio, dispor sobre o
regime de bens afetos às concessões de rodovias, sua exploração, contabilização e compartilhamento com outros serviços públicos.
Nome Participante
Área Atuação
Contribuição
Data Contribuição Aceita

Associação Brasileira de Concessionárias de
Rodovias - ABCR
Outros: Outros: Entidade representativa

Sobre o inc. I, art. 18: Sugere-se que a
prorrogação contratual seja tanto por
interesse público quanto para fins de
reequilíbrio econômico-financeiro do
contrato de concessão, conforme modelo
seguido no âmbito federal. Sobre o caput do
art. 19: Convém mencionar que além das
tarifas públicas pode se dar a exploração de
receitas acessórias / extraordinárias. Sobre o
§2º, art.19: Sugerimos que a agência seja a
responsável por calcular, aprovar
reequilíbrios de contrato (ordinários e
extraordinários) e, por conseguinte,
homologar os valores da tarifa pública e da
tarifa de remuneração, quando aplicável.
Isto segue boas práticas verificadas na
agência federal e suporta o princípio de
independência da agência, além de não
atrasar indevidamente os processos de
revisão e reequilíbrio, o que impactará
negativamente os usuários, interesse
público e delegatárias.
29/10/2021 14:56

Sim

Guilherme Camargo Giacomini

Advogado: OAB: 406800

Sugere-se que seja excluída os trechos do
artigo 19 e seguintes referentes à tarifa de
pública e de remuneração com alteração
somente para "tarifa", tendo em vista que
esses conceitos são específicos para o setor
de transporte público coletivo, conforme
previsto no artigo 9º da Política Nacional de
Mobilidade Urbana: Art. 9º O regime
econômico e financeiro da concessão e o da
permissão do serviço de transporte público
coletivo serão estabelecidos no respectivo
edital de licitação, sendo a tarifa de
remuneração da prestação de serviço de
transporte público coletivo resultante do
processo licitatório da outorga do poder
público. § 1º A tarifa de remuneração da
prestação do serviço de transporte público
coletivo deverá ser constituída pelo preço
público cobrado do usuário pelos serviços
somado à receita oriunda de outras fontes
de custeio, de forma a cobrir os reais custos
do serviço prestado ao usuário por operador
público ou privado, além da remuneração do
prestador. § 2º O preço público cobrado do
usuário pelo uso do transporte público
coletivo denomina-se tarifa pública, sendo
instituída por ato específico do poder
público outorgante. A previsão de distinção 29/10/2021 20:02

Sim

: Seção III Do Transporte Aeroviário Art. 22 ? O poder concedente poderá explorar direta ou indiretamente, mediante concessão, os aeródromos públicos próprios ou
delegados a si pela União, integrantes do Sistema Estadual de Aeródromos, em observância ao Decreto Federal nº 7.624, de 22 de novembro de 2011, que trata da
exploração privada de infraestrutura aeroportuária, e à Lei Federal nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que institui o Código Brasileiro de Aviação. § 1º ? A
exploração dos aeródromos públicos mediante concessão mencionada no caput abrangerá somente a área civil dos aeródromos, excetuando-se as áreas civis
utilizadas pelo Comando da Aeronáutica ? Comaer, para a prestação dos serviços de navegação aérea e as áreas e instalações destinadas exclusivamente às atividades
militares. § 2º ? A concessão mencionada no caput poderá ser realizada de maneira individual ou conjunta, por meio da delegação tendo como objeto a exploração de
blocos de aeródromos. § 3º ? As concessões delegadas na forma do caput terão prazo compatível com os investimentos a serem realizados, prorrogável, desde que
comprovada pelo poder concedente a vantajosidade da prorrogação pretendida, quando comparada com a realização de nova licitação ou a prestação direta dos
serviços delegados. § 4º ? A prestação dos serviços objeto da concessão outorgada nos termos do caput será fiscalizada e acompanhada pela Artemig, nos limites de
sua competência estabelecida por esta lei e na forma de seus normativos, e não afastará a atuação da Agência Nacional de Aviação Civil ? ANAC. Art. 23 ? Nos casos
em que admitida por lei federal, a autorização poderá ser adotada para a outorga de aeródromos integrantes do Sistema Estadual de Aeródromos, consoante
regulamento a ser editado pela Artemig à luz da legislação federal aplicável. Art. 24 ? A exploração pela iniciativa privada, mediante concessão, de aeródromos
públicos do Estado de Minas ou delegados a este pela União será remunerada mediante tarifas aeroportuárias definidas nos termos da disciplina contratual
pertinente e das normas exaradas pela ANAC. Parágrafo único ? A Artemig definirá os critérios para revisão e reajuste das tarifas aeroportuárias fixadas pelas
delegatárias, que também definirão as fontes de receitas extraordinárias, observadas a necessidade de autorização de exploração de receitas extraordinárias pela
Agência, a disciplina do contrato de concessão pertinente e as normas da ANAC.
Nome Participante
Área Atuação
Contribuição
Data Contribuição Aceita
Sobre o §3º, art. 22: Sugere-se que a
prorrogação contratual seja tanto por
interesse público quanto para fins de
reequilíbrio econômico-financeiro do
contrato de concessão, conforme modelo
seguido no âmbito federal. Sobre o art. 24:
Convém mencionar que além das tarifas
aeroportuárias, a remuneração pode ser
Associação Brasileira de Concessionárias de
obtida também por meio de tarifas non
Rodovias - ABCR
Outros: Outros: Entidade representativa
aviation.
29/10/2021 14:58
Sim

Thais Veroni Miranda Custodio

Advogado: OAB

Sugerimos a alteração da redação do § 1º,
artigo 22 para: ?§1º A exploração dos
aeródromos públicos mediante concessão
mencionada no caput abrangerá somente a
área civil dos aeródromos, excetuando-se as
áreas utilizadas pelo Comando da
Aeronáutica ? Comaer para a prestação dos
serviços de navegação aérea e as áreas e
instalações destinadas exclusivamente às
atividades militares.? Justificativa: Ausência
de áreas civis utilizadas pelo COMAER. Ao
nosso ver, todas as áreas utilizadas
exclusivamente pelo COMAER são áreas
militares.

29/10/2021 19:11

Sim

Thais Veroni Miranda Custodio

Thais Veroni Miranda Custodio

Thais Veroni Miranda Custodio

Thais Veroni Miranda Custodio

Thais Veroni Miranda Custodio

Advogado: OAB

Sugerimos a alteração da redação do § 3º,
artigo 22 para: ?§ 3º ? As concessões
delegadas na forma do caput terão prazo
compatível com os investimentos a serem
realizados, sendo prorrogável por interesse
público e para fins de reequilíbrio
econômico-financeiro decorrente da
efetivação de riscos não assumidos pela
concessionária no contrato, mediante ato
motivado.? Justificativa: Sugere-se a
exclusão da parte final do texto do §3ºvisto
que o ato administrativo deve ser
devidamente motivado, nos termos da
legislação de regência, inclusive a Lei Federal
nº 13.655/2018, e sempre com base no
interesse público.
29/10/2021 19:14

Sim

Advogado: OAB

Sugerimos a alteração da redação do § 4º,
artigo 22 para: ?§ 4º ? A prestação dos
serviços objeto da concessão outorgada nos
termos do caput será fiscalizada e
acompanhada pela Artemig, nos limites de
sua competência estabelecida por esta lei e
na forma de seus normativos.? Justificativa:
delimitação das competências da agência
reguladora, sem confundi-las com as
competências da ANAC.

29/10/2021 19:16

Sim

Advogado: OAB

Sugerimos que seja incluído ao artigo 22 o
seguinte parágrafo: ?§5º A regulamentação
e fiscalização sobre os serviços e estrutura
aeroportuária continua sob competência
exclusiva da Agência Nacional de Aviação
Civil ? ANAC e eventuais outros órgãos
federais competentes.? Justificativa: Nos
termos do art. 22, I, da CF é competência
privativa da União legislar sobre direito
aeronáutico.

29/10/2021 19:17

Sim

Advogado: OAB

Sugerimos a alteração do Art. 24 para a
criação de dois incisos na forma abaixo: ?Art.
24 ? A exploração pela iniciativa privada,
mediante concessão, de aeródromos
públicos do Estado de Minas ou delegados a
este pela União será remunerada mediante:
I - tarifas aeroportuárias definidas nos
termos da disciplina contratual pertinente e
das normas exaradas pela ANAC; II - por
preços específicos estabelecidos, definidos
pelo administrador aeroportuário.?
Justificativa: Alinhamento com os termos
dos contratos de concessão, que preveem a
remuneração também por meio de receitas
não tarifárias e, também, em linha com as
disposições da Lei Federal nº 6.009/1973,
especialmente o art. 2º.
29/10/2021 19:19

Sim

Advogado: OAB

Sugerimos a exclusão completa do parágrafo
único do artigo 24, tendo em vista que as
tarifas e sua forma de reajuste devem ser
definidas no Contrato de Concessão,
seguindo a legislação e regulamentação
federal em vigor.
29/10/2021 19:20

Sim

: Seção IV Do Transporte Ferroviário e Metroferroviário Art. 25 ? O Sistema Estadual de Transporte Ferroviário, instituído pela Lei nº 23.748, de 22 de dezembro de
2020, é composto pelo conjunto integrado e organizado de serviços de transporte sobre trilhos, nos modos ferroviário e metroferroviário, voltado ao transporte de
cargas e passageiros, e pelos bens e infraestruturas afetos a sua prestação. Parágrafo único ? A exploração dos serviços de transporte sobre trilhos e da infraestrutura
e dos bens que lhes são afetos poderá ser feita direta ou indiretamente pelo poder concedente, na forma de concessão, permissão ou autorização, neste último caso
observado o Decreto nº 48.202, de 8 de junho de 2021, ou outro que o substitua. Art. 26 ? O Serviço de Transporte Público Coletivo de passageiros sobre trilhos, nos
modos ferroviário e metroferroviário, constitui serviço público regular e permanentemente oferecido aos usuários, executado conforme horários e rotas
determinados pela Artemig e acessível mediante o pagamento de tarifa pública fixada pela Artemig e homologada pelo poder concedente. Parágrafo único ? Não se
incluem na definição do caput os Serviços de Transporte Público de passageiros sobre trilhos de característica turística, também sujeitos à atuação regulatória da
Artemig, a ser exercida na forma desta lei, conforme regulamentação a ser elaborada pela Agência. Art. 27 ? Os Serviços de Transporte Público Coletivo de
passageiros sobre trilhos, nos modos ferroviário e metroferroviário, poderão ser prestados direta ou indiretamente pelo poder concedente, mediante outorga de
concessão ou permissão, precedidas de procedimento licitatório. Parágrafo único ? As concessões ou permissões delegadas na forma do caput terão prazo compatível
com os investimentos a serem realizados, prorrogável, desde que admitida pelo instrumento de delegação e comprovada pelo poder concedente a vantajosidade da
prorrogação pretendida, quando comparada com a realização de nova licitação ou a prestação direta dos serviços delegados. Art. 28 ? Os Serviços de Transporte
Público Coletivo de passageiros sobre trilhos, nos modos ferroviário e metroferroviário, serão remunerados mediante tarifa pública, observadas eventuais
gratuidades previstas em lei, podendo ser instituída pelo poder concedente política pública que estabeleça a diferenciação entre a tarifa pública e a tarifa de
remuneração, como forma de preservação do equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços e da modicidade tarifária. § 1º ? Poderão ser instituídos
valores de tarifa pública diferenciados conforme a característica do Serviço de Transporte Público Coletivo por trilhos prestado ao usuário, observada, em todo caso, a
garantia de preservação da modicidade tarifária. § 2º ? Os valores de tarifa pública e de tarifa de remuneração deverão ser fixados, reajustados e revisados de acordo
com o procedimento estabelecido pela Artemig e previsto pelos instrumentos de delegação pertinentes, observada a competência do poder concedente para a
homologação desses valores. Art. 29 ? A exploração de estações e dos demais bens e infraestruturas vinculados ao serviço de transporte sobre trilhos no Estado
poderá ser delegada a particulares, de maneira conjunta ou independente da prestação do Serviço de Transporte Público Coletivo de passageiros sobre trilhos,
mediante concessão ou permissão, precedidos de licitação, ou por meio de autorização, precedida de procedimento seletivo ou de chamamento público, na forma do
Decreto nº 48.202, de 8 de junho de 2021. § 1º ? Caso a exploração dos bens e infraestruturas seja delegada de maneira conjunta à exploração do Serviço de
Transporte Público Coletivo de passageiros sobre trilhos deverá ser outorgada por meio de concessão. § 2º ? As concessões e permissões delegadas na forma do caput
terão prazo compatível com os investimentos a serem realizados, prorrogável, desde que comprovada pelo poder concedente a vantajosidade da prorrogação
pretendida, quando comparada com a realização de nova licitação ou a prestação direta dos serviços delegados. CAPÍTULO III ESTRUTURA ORGANIZACIONAL Art. 30 ?
Integram a estrutura orgânica da Artemig: I ? Diretoria Colegiada, composta por cinco membros, nomeados pelo Governador, com mandatos não coincidentes de
quatro anos, admitida uma única recondução; II ? Conselho Consultivo de Regulação; III ? Procuradoria; IV ? Ouvidoria; V ? Gabinete; VI ? Controladoria Seccional; VII
? Assessorias; VIII ? Diretorias. § 1º ? As competências e denominação das unidades que compõem a estrutura orgânica serão estabelecidas e especificadas em
decreto ou regimento interno. § 2º ? Os membros da Diretoria Colegiada serão indicados e nomeados pelo Governador, após aprovação da Assembleia Legislativa do
Estado de Minas Gerais - ALMG, nos termos da Constituição do Estado, devendo ter formação acadêmica e experiência profissional adequada a sua atuação no âmbito
da Agência. § 3º ? A aprovação pela ALMG indicada no § 2º será dispensada, exclusivamente, nos três primeiros anos após a instituição da Artemig. § 4º ? Cada um
dos cinco membros da Diretoria Colegiada terá atuação especializada em um dos modais de transporte sujeitos à atuação regulatória da Agência. § 5º ? O Governador
nomeará um Diretor-Geral, para mandato de quatro anos, escolhido entre os membros da Diretoria Colegiada. Art. 31 ? A exoneração imotivada de membros da
Diretoria Colegiada da Artemig somente poderá ocorrer nos quatro meses iniciais dos respectivos mandatos. Parágrafo único ? Após o prazo a que se refere o caput,
os membros da Diretoria Colegiada da Artemig somente perderão o mandato em decorrência de renúncia, de condenação judicial transitada em julgado, de decisão
definitiva em processo administrativo disciplinar ou descumprimento injustificado de acordo de resultados da autarquia. Art. 32 ? Ao membro da Diretoria Colegiada
da Artemig é vedado: I ? exercer atividade de direção político-partidária; II ? exercer atividade profissional, empresarial ou sindical em entidade sujeita à regulação e à
fiscalização da Artemig; III ? celebrar contrato de prestação de serviço ou instrumento congênere com entidade sujeita à regulação e à fiscalização da Artemig; IV ?
deter participação societária em entidade sujeita à regulação e à fiscalização da Artemig. Art. 33 ? É vedado ao ex-membro da Diretoria Colegiada da Artemig: I ? até
um ano após deixar o cargo, representar qualquer pessoa natural ou jurídica e respectivos interesses perante a Artemig; II ? utilizar em benefício próprio informações
privilegiadas obtidas em decorrência do cargo exercido. Art. 34 ? Compete ao Conselho Consultivo, nos limites de sua área de atuação, sem prejuízo de outras
atribuições estabelecidas em decreto: I ? apresentar propostas relacionadas a matérias de competência da Artemig; II ? acompanhar as atividades da Artemig,
verificando o adequado cumprimento de suas competências legais; III ? opinar sobre os relatórios periódicos de atividades da Artemig elaborados pela Diretoria
Colegiada; IV ? opinar sobre a estrutura organizacional da Artemig proposta pela Diretoria Colegiada, a ser submetida ao Governador; V ? opinar sobre a Agenda
Regulatória, o Plano Anual de Gestão e a proposta orçamentária da Artemig; VI ? opinar sobre a prestação de contas da Artemig, após adequada auditoria; VII ?
eleger, entre seus membros, o Presidente do Conselho, que não poderá ser Diretor da Artemig. Art. 35 ? O Conselho Consultivo terá a seguinte composição: I ? um
Diretor da Artemig, indicado pela Diretoria Colegiada; II ? dois representantes das empresas prestadoras de serviços públicos de transportes no Estado reguladas e
fiscalizadas pela Artemig, indicados na forma estabelecida em decreto; III ? um representante de órgão ou entidade de proteção e defesa do consumidor, designado
pelo Governador; IV ? três representantes de municípios, indicados pela Associação Mineira de Municípios, sendo um do Município de Belo Horizonte e dois dos
demais municípios cujos serviços sejam regulados e fiscalizados pela Artemig, se houver; V ? dois membros de livre escolha do Governador, que tenham formação
profissional compatível com as atividades a serem desempenhadas pelo Conselho Consultivo. Art. 36 ? Os membros do Conselho Consultivo serão designados pelo
Governador para mandato de quatro anos, dentre pessoas de reputação ilibada e idoneidade moral e reconhecida capacidade em sua área de atuação, além de
formação acadêmica e profissional compatível com as atividades a serem desempenhadas pelo Conselho Consultivo, vedada a recondução. § 1º ? O Conselheiro
perderá o mandato em caso de ausência não justificada a três sessões consecutivas do Conselho Consultivo ou a cinco sessões alternadas no mesmo ano, após o
devido processo administrativo. § 2º ? A Artemig poderá ressarcir despesas de deslocamento e estada para viabilizar o comparecimento, às sessões do Conselho, dos
Conselheiros que não sejam representantes governamentais. § 3º ? A atuação no âmbito do Conselho Consultivo não enseja qualquer remuneração para seus
membros e os trabalhos nele desenvolvidos são considerados de relevante interesse público. Art. 37 ? Na forma do regimento interno, entidades ou órgãos públicos
federais, estaduais ou municipais com atribuições relacionadas às da Artemig poderão ser convidados a indicar representantes para acompanhar discussões, atos e
diligências do Conselho Consultivo. CAPÍTULO IV PROCESSO ADMINISTRATIVO Art. 38 ? Os processos administrativos conduzidos pela Artemig deverão obedecer aos
princípios de direito processual e administrativo, em especial a motivação, impessoalidade, ampla defesa, contraditório, eficiência e transparência, além da
observância à Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002, e, de maneira subsidiária, à Lei Federal nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Parágrafo único ? Aplicam-se, ainda,
aos processos administrativos conduzidos pela Agência, as disposições pertinentes do Decreto-lei nº 44.657, de 4 de setembro de 1942, e da Lei de Introdução às
normas do Direito Brasileiro, em especial os seus arts. 20, 21, 24 e 30. Art. 39 ? Os processos conduzidos pela Artemig deverão ser voltados à consagração de seus
objetivos regulatórios e institucionais, tendo em vista, em especial, aqueles que constam do art. 2º . Art. 40 ? Os processos conduzidos no âmbito da Artemig deverão
tramitar em meio eletrônico, em sistema compatível com aquele adotado pela Administração Pública e acessível à população, quando o objeto do processo não tratar
de matéria confidencial. Art. 41? As decisões exaradas pela Artemig deverão ser motivadas, expondo os pressupostos de fato e de direito que a determinaram.
Parágrafo único ? Em decisões reiteradas sobre a mesma matéria, a Artemig estará vinculada aos seus próprios precedentes, sem prejuízo à garantia de ampla defesa

Nome Participante

Júnior Silva

Área Atuação

Outros: Outros

Associação Brasileira de Concessionárias de
Rodovias - ABCR
Outros: Outros: Entidade representativa

Contribuição
Data Contribuição Aceita
Art. 35 ? O Conselho Consultivo terá a
seguinte composição: Sugiro que seja
incluído o Inciso VI no art. 35º (sugestão de
redação) VI - dois representantes dos
Usuários do Transporte Público
Metropolitano e Intermunicipal.
Justificativa: Minha sugestão é que
tenhamos um representante dos Usuários
do Transporte Público Metropolitano, e um
representante dos Usuários do Transporte
Público Intermunicipal. Reforço que a
participação popular já é prevista na CF/88,
e no caso na Mobilidade Urbana, é prevista
na PNMU/12. Todos os órgãos públicos que
trabalham com a Mobilidade Urbana, devem
incluir a participação da Sociedade Civil,
ainda mais no caso do transporte público
que impacta diretamente no dia-dia dos
Usuários. É preciso destacar que foi criado
na antiga SETOP o CT - conselho de
Transporte, que em sua composição atual, e
posteriormente nas alterações de
composição no decorrer do tempo, deixou
de fora a representatividade dos Usuários. A
criação da Artemig passa pela inclusão da
representante dos Usuários do Transporte
Público Metropolitano e Intermunicipal,
como parte interessada nas discussões. E em 22/09/2021 11:58
Sim
Sobre o caput do art. 27: Sugere-se que a
prorrogação contratual seja tanto por
interesse público quanto para fins de
reequilíbrio econômico-financeiro do
contrato de concessão, conforme modelo
seguido em outros estados. Sobre o inc. II,
art. 35: Seria interessante que houvesse um
representante de cada modal regulado pela
Agência. Sobre o § único do art. 38: Sugerese também a aplicação supletiva do Código
de Processo Civil, no que couber,
especialmente considerando os importantes
avanços e aprimoramentos processuais
estabelecidos pela Lei Federal n.
13.105/2015. Sobre o caput do art. 42:
Sugestão de texto: Art. 42 ? Quaisquer atos
produzidos no âmbito de processo
administrativo conduzido pela Artemig
poderão ser revogados, mediante
motivação, respeitados os direitos
adquiridos, ou, quando eivados de vício,
poderão ser declarados nulos ou
convalidados, quando sanáveis. Justificativa:
Necessidade de se respeitar os direitos
adquiridos no caso de revogação de atos
administrativos da Artemig, conforme art.
5o, XXXVI, da CR/88, art. 53 da Lei Federal n.
9.784/99 e Súmula n. 473 do STF. Sugere-se 29/10/2021 15:16
Sim

Michelle Guimarães Carvalho Guedes

Anna Isabel Leal Corrêa

Anna Isabel Leal Corrêa

Advogado: OAB: 146830

Sugiro a alteração da redação do Art. 30
para: Art. 30 ? Integram a estrutura orgânica
da Artemig: I ? Diretoria Colegiada,
composta por quatro membros, nomeados
pelo Governador, com mandatos não
coincidentes de quatro anos, admitida uma
única recondução; II ? Conselho Consultivo
de Regulação; III ? Procuradoria; IV ?
Ouvidoria; V ? Gabinete; VI ? Controladoria
Seccional; VII ? Assessorias; VIII ? Diretorias.
§ 1º ? As competências e denominação das
unidades que compõem a estrutura orgânica
serão estabelecidas nesta Lei no art. XX.
Justificativas: Necessidade de que as
competências e denominações sejam
estabelecidas nesta Lei. Sugiro a alteração
da redação do Inc. 2º do Art. 30 para: § 2º ?
Os membros da Diretoria Colegiada serão
indicados e nomeados pelo Governador,
após aprovação da Assembleia Legislativa do
Estado de Minas Gerais - ALMG, nos termos
da Constituição do Estado, devendo ser
brasileiros, ter reputação ilibada, ter
formação acadêmica, ter experiência
profissional adequada e elevado
conhecimento em relação a sua área de
atuação no âmbito da Agência. Justificativa:
Ampliar as exigências para ocupação de
29/10/2021 16:53

Sim

Relações Públicas

[Contribuição ao artigo 28] Para fins de
segurança jurídica e aproveitamento de
melhores práticas em projetos de
mobilidade urbana, e em linha com o art. 9º,
§ 1º, da Lei de Mobilidade Urbana (Lei
Federal nº 12.587/2012), sugere-se que a
forma de remuneração tarifária seja
detalhada para contemplar também a
possibilidade de tarifa técnica, desvinculada
da tarifa pública praticada junto aos
usuários, sob gestão única da
câmara/agente de compensação, se
aplicável, de modo que eventuais déficits
sejam compensados via contraprestação
pecuniária. Tal sugestão deve ser
considerada não só para fins do transporte
público coletivo de passageiros sobre trilhos,
conforme dispõe o artigo 28 em comento,
mas também àquele transporte previsto no
artigo 15 e seguintes deste PL.
29/10/2021 17:18

Sim

Relações Públicas

[Contribuição ao art. 28] Para fins de
segurança jurídica e aproveitamento de
melhores práticas em projetos de
mobilidade urbana, e em linha com o art. 9º,
§ 1º, da Lei de Mobilidade Urbana (Lei
Federal nº 12.587/2012), sugere-se que a
forma de remuneração tarifária seja
detalhada para contemplar também a
possibilidade de tarifa técnica, desvinculada
da tarifa pública praticada junto aos
usuários, sob gestão única da
câmara/agente de compensação, se
aplicável, de modo que eventuais déficits
sejam compensados via contraprestação
pecuniária. Tal sugestão deve ser
considerada não só para fins do transporte
público coletivo de passageiros sobre trilhos,
conforme dispõe o artigo 28 em comento,
mas também àquele transporte previsto no
artigo 15 e seguintes deste PL.
29/10/2021 17:20

Sim

Vinícius José de Souza Paula

Administração

Guilherme Camargo Giacomini

Advogado: OAB: 406800

Guilherme Camargo Giacomini

Advogado: OAB: 406800

Em relação ao § 1º do Artigo 30, sugere-se
que sejam incluídas desde já algumas das
prerrogativas básicas dos órgãos e unidades
estruturais da Artemig. Justificativa: Uma
vez que a criação da Artemig precede a
edição de tal Decreto e/ou Regimento
Interno, sob risco de perda de objeto ao
agregar competências a uma agência ainda
inexistente, tem-se que deixar para atribuir
as competências somente mediante outra
norma criaria uma lacuna legislativa entre a
criação da agência e a edição das normas
mencionadas. Até a edição de tais normas,
assim, a Artemig não poderia funcionar, vez
que seus órgãos e unidades internas, assim
como a capacidade de cada um deles, ainda
não estariam definidos. Neste ínterim, a
falta de atribuição de capacidade de agente
para a edição e publicação do Regimento
Interno pode inclusive levar a uma
incongruência formal para sua publicação e
para o pleno funcionamento da agência, o
que poderia inclusive causar um conflito de
competência com a recém criada Comissão
de Regulação de Transportes. A título de
exemplo, temos a Lei Complementar nº
914/2002, que cria a Agência Reguladora de
Serviços Públicos Delegados de Transporte

29/10/2021 18:51

Sugere-se a alteração do inciso I do art. 30
para "Art. 30 ? Integram a estrutura orgânica
da Artemig: I ? Diretoria Colegiada,
composta por cinco membros, nomeados
pelo Governador, com mandatos não
coincidentes de quatro anos, sendo vedada a
recondução". Entende-se importante que
não seja permitida a recondução, de modo a
sempre garantir que um fluxo de membros
da Diretoria Colegiada, mitigando o
engessamento das decisões e a
concentração de interesses.
29/10/2021 20:03
Sugere-se que o rol de vedações aos
membros da Diretoria Colegiada da Artemig,
constantes do art. 32, se estendam também
para vedação a indicação de membros para
tal Diretoria. Entende-se que não apenas tais
ações devem ser vedadas aqueles já
membros das Diretorias, como também
devem ser requisitos para a vedação a
entrada de novos membros, se já presentes
alguns dos requisitos. A título de exemplo, a
Lei Complementar nº 914/2002 de São
Paulo, que cria a Agência Reguladora de
Serviços Públicos Delegados de Transporte
do Estado de São Paulo - ARTESP, coloca
"Artigo 13 - Não poderão ser indicados para
o Conselho Diretor: I - Diretor ou membro de
Conselho de Administração ou Conselho
Fiscal de empresas fiscalizadas pela ARTESP,
bem como de entidades que tenham
participação no capital social ou controle
direto ou indireto das referidas empresas; II acionista ou quotista de empresas
fiscalizadas pela ARTESP, bem como de
entidades que tenham participação no
capital social ou controle direto ou indireto
das referidas empresas; III - empregado de
empresas fiscalizadas pela ARTESP, bem
como de entidades que tenham participação 29/10/2021 20:03

Sim

Sim

Sim

Guilherme Camargo Giacomini

Advogado: OAB: 406800

Guilherme Camargo Giacomini

Advogado: OAB: 406800

Sugere-se seja incluída definição, seja no
próprio art. 36 ou nas definições do art. 3º,
do termo "reputação ilibada" tratada no
caput do art. 36, ou sua exclusão completa
do texto. A utilização de termo vago e
aberto como "reputação ilibada", sem
qualquer parâmetro ou limitação, acaba por
facilitar a seleção discricionária e
direcionada de membros do Conselho
Consultivo. Ao deixar de incluir o conceito
esperado para tal reputação, o Governador
poderia vetar, de livre e espontânea
vontade, potenciais membros do Conselho
para eleição, em seu lugar, de membros
alinhados aos seus interesses. De forma a
evitar tal ilegalidade, sugere-se a limitação
do termo ou sua exclusão.
29/10/2021 20:05
Sugere-se o maior detalhamento dos
procedimentos formais e materiais de
processos administrativos no Capítulo IV,
incluindo (i) as formas de tramitação
eletrônica (via e-mail, via sistema próprio,
entre outros), (ii) direcionamento para início
de procedimento administrativo por
terceiros, (iii) formas de comunicação com
interessados, (iv) possibilidade de recursos,
(v) prazos, (vi) sigilo, entre outros. O projeto
de lei dá diretrizes por vezes genéricas
quanto aos procedimentos administrativos
no âmbito da Agência. Apesar de mencionar
a tramitação eletrônica e princípios gerais
que regem os procedimentos, assim como
fazer menção à LINDB, ao Código Civil, e as a
Lei de Processos Administrativos Federal e
Estadual, não há menção clara quanto aos
processos no âmbito da Agência. Caso estes
se deem estritamente segundo os ditames
das leis, necessário que assim seja disposto
no projeto. Caso haja algum certame
específico para processos administrativos na
Artemig, necessário também que estes se
mostrem presentes no texto legal,
permitindo a todos os delegados, usuários e
interessados o pleno conhecimento do
procedimento.
29/10/2021 20:05

Sim

Sim

: Seção I Processo Regulatório Art. 44 ? Compete ao Conselho Superior da Artemig, na forma de seu regimento interno e de demais normativos pertinentes, decidir no
âmbito de processo regulatório da agência. Art. 45 ? A atividade regulatória exercida pela Artemig deverá ter intensidade estritamente proporcional àquela
necessária para assegurar que os serviços e atividades integrantes do Sistema de Transporte e Logística do Estado de Minas Gerais sejam executados em padrões
adequados, nos termos do inciso V do art. 2º, respeitando-se os direitos dos usuários, de modo que não serão impostos entraves regulatórios ou condicionantes
excessivos, impedindo desnecessariamente o exercício da livre iniciativa e a competitividade na prestação dos serviços. Art. 46 ? O processo regulatório que resulte
na adoção, alteração ou revogação de ato normativo de interesse das delegatárias, dos usuários do Sistema de Transporte e Logística do Estado de Minas Gerais ou de
demais entes sujeitos à atuação da Artemig deverá ser precedido de Audiência Pública, Consulta Pública e AIR. § 1º ? A AIR deverá considerar, necessariamente, a
possibilidade de não edição do ato normativo objeto do procedimento. § 2º ? A Diretoria Colegiada da Artemig deverá se manifestar em relação ao relatório final de
AIR, pugnando pela edição ou não do ato objeto do processo. § 3º ? O processo e o resultado da AIR deverão ser amplamente divulgados, podendo ser acessado por
toda a população por meio do sítio eletrônico da Artemig. Art. 47 ? Poderá ser dispensada a realização de AIR nas seguintes ocasiões: I ? alterações de erros materiais
em normas vigentes; II ? consolidação de normas vigentes sem alteração de conteúdo; III ? edição de normas que se limitem a aplicar disposições legais
hierarquicamente superiores e contratuais que não permitam alternativas regulatórias; IV ? edição, alteração ou revogação de normas de organização interna da
Artemig, inclusive de seu regimento interno. Parágrafo único ? Nos casos em que não for realizada a AIR, deverá ser disponibilizada, no mínimo, nota técnica ou
documento equivalente que tenha fundamentado a dispensa de AIR e a proposta de decisão. Art. 48 ? A Consulta Pública, no âmbito de AIR, deverá ser realizada
previamente à aprovação de resoluções normativas que afetem os interesses do poder concedente, delegatários e usuários dos serviços públicos regulados pela
Artemig. Art. 49 ? No exercício de suas competências, a Artemig poderá editar atos normativos conjuntos com demais agências reguladoras, órgãos e entes do Estado,
dispondo sobre matéria cuja disciplina envolva agentes sujeitos a mais de uma regulação setorial. Parágrafo único ? Os atos normativos conjuntos deverão ser
aprovados pela Diretoria Colegiada da Artemig, na forma prevista pela regulamentação da Agência para aprovação de demais atos normativos de mesma natureza.
Nome Participante
Área Atuação
Contribuição
Data Contribuição Aceita

Isabela de Faria Silva Dantas

Engenheiro Civil: CREA: MG179812/D

Atualmente há a graduação de Engenharia
de Transportes que é bem específica.
Considerando a finalidade e estrutura
organizacional da ARTEMIG, acredito ser de
extrema importância ter em seu quadro
profissionais com essa formação específica,
uma vez que na SEINFRA ainda não existe
cargo no qual se exija esta formação por ser
uma graduação nova com relação as demais
engenharias.

27/10/2021 16:47

Sim

Associação Brasileira de Concessionárias de
Rodovias - ABCR
Outros: Outros: Entidade representativa

Inclusão de artigo: Art. (?) A Artemig deverá
indicar os pressupostos de fato e de direito
que determinaram suas decisões, inclusive a
respeito da edição ou não de atos.
Justificativa: Sugerimos a inclusão de novo
artigo que destaque a importância de que as
decisões da Agência Reguladora sejam
motivas, inclusive nas hipóteses em que se
entender pela não edição de uma norma.
Mencionado dispositivo está em
consonância com o art. 5º da Lei Federal n.
13.848/2019, LINDB e Lei Federal n.
9.784/99. Sobre o §2º, art. 46: Sugestão de
texto: §2º - A Diretoria Colegiada da Artemig
deverá se manifestar em relação ao relatório
final de AIR, pugnando motivadamente pela
edição ou não do ato objeto do processo,
ou, quando for o caso, indicando quais os
complementos necessários. Justificativa:
Proposta de complementação do §2º do art.
46 para que conste expressamente a
necessidade de que a Diretoria Colegiada
fundamente a sua opção pela edição ou não
do ato objeto do processo e para que
possibilite a sugestão de complementações
ao AIR quando necessário.
29/10/2021 15:19

Sim

Michelle Guimarães Carvalho Guedes

Dúvida em relação ao Caput do Art. 44:
Como será formado o Conselho Superior e
quais serão suas atribuições e
competências? Justificativa: A lei é omissa
em relação a essas informações. Sugiro a
alteração da redação do Caput do Art. 46:
Art. 46 ? O processo regulatório que resulte
na adoção, alteração ou revogação de ato
normativo de interesse das delegatárias, dos
usuários do Sistema de Transporte e
Logística do Estado de Minas Gerais ou de
demais entes sujeitos à atuação da Artemig
deverá ser precedido de Audiência Pública,
Consulta Pública e AIR e concluídos no prazo
máximo de 30 (trinta) dias. Justificativa:
Principalmente o sistema de transporte
coletivo é muito dinâmico e as mudanças
nele muitas vezes demanda ações urgentes,
logo deve ser estabelecido o prazo para
conclusão.
29/10/2021 16:59

Sim

Advogado: OAB: 146830

Guilherme Camargo Giacomini

Advogado: OAB: 406800

Guilherme Camargo Giacomini

Advogado: OAB: 406800

Guilherme Camargo Giacomini

Advogado: OAB: 406800

Sugere-se a inclusão de parágrafo ou inciso
ao art. 45, incluindo passagem com a
seguinte redação: "O procedimento e
operacionalização do AIR serão detalhados
no Regimento Interno da ARTEMIG". Apesar
de o projeto de lei dar diretrizes gerais para
a utilização do AIR, assim como pontuar seu
papel na decisão da edição de normas,
entende-se que o instrumento merece maior
detalhamento com critérios e parâmetros
objetivos que não caberiam no projeto de
lei. Nota-se que o próprio art 6º da Lei
Federal nº 13.848/2019 coloca tal disposição
ao Regimento Interno, conforme segue: Art.
6º A adoção e as propostas de alteração de
atos normativos de interesse geral dos
agentes econômicos, consumidores ou
usuários dos serviços prestados serão, nos
termos de regulamento, precedidas da
realização de Análise de Impacto Regulatório
(AIR), que conterá informações e dados
sobre os possíveis efeitos do ato normativo.
§ 1º Regulamento disporá sobre o conteúdo
e a metodologia da AIR, sobre os quesitos
mínimos a serem objeto de exame, bem
como sobre os casos em que será
obrigatória sua realização e aqueles em que
poderá ser dispensada. § 2º O regimento
29/10/2021 20:06
Quanto ao art. 46, reitera-se a contribuição
feita no que concerne a falta de informação
sobre o procedimento de Análise de Impacto
Regulatório no artigo 3, inciso II.
29/10/2021 20:07
Sugere-se a alteração da redação do § 2º do
art. 46 para "A Diretoria Colegiada da
Artemig deverá se manifestar em relação ao
relatório final de AIR, pugnando pela edição
ou não do ato objeto do processo, em
decisão devidamente motivada, conforme o
art. 41 desta lei, arts. 2º e 50 da Lei Federal
nº 9.784/99, art. 20 da LINDB e 7º e 8º da Lei
Federal nº 13.848/19. É preciso reforçar a
necessidade de motivação das decisões da
Artemig, nos termos da própria lei (art. 41),
e em congruência aos princípios de
transparência e isonomia, basilares a
Administração Pública conforme remonta a
Lei Federal nº 9.784/99: Art. 2º A
Administração Pública obedecerá, dentre
outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, ampla
defesa, contraditório, segurança jurídica,
interesse público e eficiência. Art. 50. Os
atos administrativos deverão ser motivados,
com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando: I - neguem, limitem ou
afetem direitos ou interesses; II - imponham
ou agravem deveres, encargos ou sanções;
III - decidam processos administrativos de
concurso ou seleção pública; IV - dispensem 29/10/2021 20:08

Sim

Sim

Sim

: Seção II Processos Fiscalizatório e Sancionatório Art. 50 ? A atuação fiscalizatória da Artemig é voltada ao acompanhamento e à verificação do cumprimento, pelas
delegatárias e demais entes regulados, da legislação aplicável ao Sistema de Transporte e Logística do Estado de Minas Gerais, inclusive daqueles normativos
exarados pela própria Agência, dos instrumentos de delegação pertinentes e demais contratos regulados, especialmente tendo em vista os aspectos técnicos,
operacionais, econômico-financeiros, contábeis e jurídicos dos serviços sujeitos a sua competência. Parágrafo único ? A atuação fiscalizatória e sancionatória da
Artemig poderá priorizar a imposição de medidas educativas e voltadas ao saneamento de eventuais desconformidades identificadas na operação do Sistema de
Transporte e Logística do Estado de Minas Gerais, de modo que os serviços que o integram sejam prestados em condições adequadas, nos termos do inciso V do art.
2º. Art. 51 ? As sanções impostas pela Artemig deverão observar o princípio da proporcionalidade, consideradas as especificidades do caso concreto, não podendo ser
mais gravosas do que o necessário para garantir que seja atingida a finalidade buscada com o procedimento instaurado. § 1º ? Na eventualidade de existirem
competências sancionatórias concorrentes entre a Artemig e demais entes ou órgãos da Administração Pública, que resultarem na aplicação de sanção fundada na
mesma irregularidade a ente regulado, tal fato poderá ser levado à atenção do órgão competente da Agência pelo ente regulado sancionado, para possível atenuação
ou revogação da sanção aplicada. § 2º ? A Artemig deverá buscar uma ação coordenada com demais entes e órgãos da Administração Pública para que seja evitado
bis in idem entre a atividade sancionatória de caráter regulatório da Agência e a atuação de demais entes e órgãos da Administração Pública, em especial do poder
concedente. Art. 52 ? A Artemig poderá celebrar Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta - TAC com delegatárias e demais entes regulados, considerando as
peculiaridades do caso concreto, tendo como objetivo estabelecer o conteúdo do ato terminativo do processo sancionatório e a adequação da conduta do ente que
seria sancionado, desde que tal decisão, devidamente motivada, seja consensual e compatível com os objetivos regulatórios e institucionais da Agência fixados no art.
2º. § 1º ? A celebração de TAC poderá ser requerida pelos entes regulados interessados ao Conselho Superior, quando da notificação de instauração de procedimento
sancionatório pela Artemig, até o advento do prazo recursal final do processo. § 2º ? A proposta de celebração de TAC, quando apresentada pela Artemig, ou o
protocolo do requerimento referido no § 1º, acarreta a suspensão do processo sancionatório em curso, podendo ser tal processo retomado, caso seja constatado o
descumprimento do TAC pelo ente regulado, salvo se executado, nos termos do parágrafo único do art. 53. § 3º ? A celebração de TAC, nos termos deste artigo, não
importa no reconhecimento de qualquer falta pelo ente regulado. § 4º ? Deverá ser conferida publicidade ao TAC celebrado entre a Artemig e o ente regulado, sendo
publicado o seu extrato no Diário Oficial Eletrônico Minas Gerais, e a íntegra do TAC no sítio eletrônico da Artemig, resguardadas eventuais informações confidenciais.
Art. 53 ? Celebrado o TAC, nos termos do art. 52, obriga-se o ente regulado a: I ? cessar a prática da conduta irregular identificada pela Artemig; II ? adotar as medidas
necessárias para sanar as irregularidades identificadas e para evitar a sua reiteração; III ? indenizar eventuais prejuízos causados pelas irregularidades identificadas; IV
? informar os usuários afetados pelas irregularidades objeto do TAC sobre as medidas adotadas para o seu saneamento e sobre eventuais compensações devidas; V ?
implementar demais ações eventualmente previstas no TAC. Parágrafo único ? O TAC celebrado pela Artemig em conformidade com esta lei terá força de título
jurídico extrajudicial.
Nome Participante
Área Atuação
Contribuição
Data Contribuição Aceita
Sobre o § único do art. 50: Sugestão de
texto: Parágrafo único ? A atuação
fiscalizatória e sancionatória da Artemig
deverá priorizar a imposição de medidas
educativas e voltadas ao saneamento de
eventuais desconformidades identificadas
na operação do Sistema de Transporte e
Logística do Estado de Minas Gerais, de
modo que os serviços que o integram sejam
prestados em condições adequadas, nos
termos do inciso V do art. 2º. Justificativa:
garantir a objetividade e aplicabilidade do
texto. Sobre o caput do art. 51: Sugestão de
texto: Art. 51 ? As sanções impostas pela
Artemig deverão seguir as disposições dos
contratos de cada Regulado e observar o
princípio da proporcionalidade,
consideradas as especificidades do caso
concreto, não podendo ser mais gravosas do
que o necessário para garantir que seja
atingida a finalidade buscada com o
procedimento instaurado. Justificativa:
garantir que as sanções estejam respaldadas
também pelos contratos. Sobre o § 1º do
art. 51: Sugestão de texto: § 1º ? Na
eventualidade de existirem competências
Associação Brasileira de Concessionárias de
sancionatórias concorrentes entre a Artemig
Rodovias - ABCR
Outros: Outros: Entidade representativa
e demais entes ou órgãos da Administração 29/10/2021 15:30
Sim

Vinícius José de Souza Paula

Administração

Guilherme Camargo Giacomini

Advogado: OAB: 406800

Sugere-se a alteração da redação do caput
art. 52 para "Art. 52 ? A Artemig poderá
celebrar Termo de Compromisso de Ajuste
de Conduta - TAC com contratadas,
delegatárias e demais entes passíveis de
sanção regulados, considerando as
peculiaridades do caso concreto, tendo
como objetivo estabelecer o conteúdo do
ato terminativo do processo sancionatório e
a adequação da conduta do ente que seria
sancionado, desde que tal decisão,
devidamente motivada, seja consensual e
compatível com os objetivos regulatórios e
institucionais da Agência fixados no art. 2º".
Justificativa: A redação atual do artigo pode
gerar a interpretação restritiva de que
apenas os agentes responsáveis pela
execução de serviços de transporte estariam
sujeitos a realização do TAC. Tendo em vista
a natureza ampla da Agência e a grande
gama de contratos e concessões
administrativas, entende-se que o
instrumento deve ser mais abrangente, não
se limitando as "pessoas físicas e jurídicas às
quais foi outorgada, pelo poder concedente,
a operação de linha ou modo dos Serviços de
Transporte Público e Logística ou a
exploração, inclusive construção, dos bens e 29/10/2021 19:03
Sugere-se a inclusão do rol de sanções
aplicáveis nos procedimentos sancionatórios
da Artemig, no art. 51 assim como da
indicação do responsável pela sua aplicação.
Sugere-se, ainda, a alteração da redação do
art. 51 para "Art. 51 ? As sanções impostas
pela Artemig deverão observar o princípio
da proporcionalidade, consideradas as
especificidades do caso concreto, de acordo
com a previsão do caput do Art. 20 da
LINDB, não podendo ser mais gravosas do
que o necessário para garantir que seja
atingida a finalidade buscada com o
procedimento instaurado.". Apesar de a
norma incluir diretrizes gerais para a
aplicação de sanções em processos
administrativos da agência, nota-se que a
norma deixa de indicar quais são as
penalidades as quais o órgão teria
competência para aplicar, assim como não
menciona quem teria competência para fazêlo. Sobre este ponto, temos que o §1º do art.
30 chega a mencionar que as competências
e denominações de unidades serão
estabelecidas em decreto ou regimento
interno posterior, mas tratando-se de algo
de suma relevância e gravidade, imperioso
que desde já se indique aqueles capazes de
29/10/2021 20:09

Sim

Sim

Guilherme Camargo Giacomini

Guilherme Camargo Giacomini

Advogado: OAB: 406800

Sugere-se a alteração da redação do § 1º do
art. 51 para "Na eventualidade de existirem
competências sancionatórias concorrentes
entre a Artemig e demais entes ou órgãos da
Administração Pública, que resultarem na
aplicação de sanção fundada na mesma
irregularidade a ente regulado, tal fato
poderá ser levado à atenção do órgão
competente da Agência pelo ente regulado
sancionado, para possível atenuação ou
revogação da sanção aplicada,
prevalecendo, em qualquer oportunidade, a
sanção de menor impacto ao sancionado.".
A alteração sugerida se dá de forma a
garantir que seja respeitado o princípio da
proporcionalidade, resguardado tanto no
projeto de lei quanto no art.; 2º da Lei
Federal nº 9.784/99, e do caráter de
hipossuficiência do particular frente a
Máquina Pública. Na medida do possível,
não se deve agregar a este pena maior do
que necessária, sob pena de se incorrer em
enriquecimento ilícito por parte da máquina
pública, devendo se ater ao mínimo
necessário para garantia de sanção a
constatada irregularidade.
29/10/2021 20:10

Sim

Advogado: OAB: 406800

Sugere-se a alteração da redação do § 2º do
art. 52 para "§ 2º ? A proposta de celebração
de TAC, quando apresentada pela Artemig,
ou o protocolo do requerimento referido no
§ 1º, acarreta a suspensão do processo
sancionatório em curso, podendo ser tal
processo retomado, caso seja constatado e
devidamente demonstrado o
descumprimento insanável do TAC pelo ente
regulado, salvo se executado, nos termos do
parágrafo único do art. 53" Conforme
remonta o art. 41 do projeto de lei e o art.
2º da Lei Federal nº 9.874/99 a devida
motivação é obrigatória nas decisões
administrativas. No presente caso, para
cumprir com tal requisito, que a justificativa
apresente incontestavelmente o
descumprimento insanável do TAC, como
prova do desinteresse ou impossibilidade da
outra parte de cumprir com o acordo. Uma
vez que o TAC surge como forma amigável
de resolução, visando o melhor para ambas
as partes, deve se prevalecer a boa-fé e
garantir a parte assinante tempo e
condições hábeis para satisfação do Termo,
que também é do melhor interesse a ela.
29/10/2021 20:10
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: Seção III Processo Licitatório e Processos relacionados à Contratos de Concessão, Permissões e Autorizações Art. 54 ? O procedimento licitatório para a outorga dos
serviços, bens e instalações do Sistema de Transporte e Logística do Estado de Minas Gerais deverá obedecer a esta lei, às demais normas setoriais exaradas pelo
Estado e pela Artemig e, subsidiariamente, à Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e à Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004. Parágrafo único
? O procedimento licitatório deverá ser conduzido na modalidade de concorrência, podendo ser adotado procedimento licitatório simplificado, mediante justificativa,
sempre que compatível com a natureza e com as condições de exploração dos serviços outorgados. Art. 55 ? Os processos de reequilíbrio econômico-financeiro,
revisão e reajuste das tarifas públicas e das tarifas de passageiros cobradas no âmbito dos serviços integrantes do Sistema de Transporte e Logística do Estado de
Minas Gerias deverão ser conduzidos no âmbito da Artemig, em conformidade com os parâmetros, as fórmulas e a periodicidade prevista nos contratos de concessão,
permissões e autorizações aplicáveis. Parágrafo único ? A Artemig deverá regulamentar, mediante ato normativo próprio, o procedimento aplicável para cada um dos
processos, dentro de, no máximo, três anos contados de sua efetiva instalação. Art. 56 ? Os processos administrativos que disponham sobre o equilíbrio econômicofinanceiro de concessões e permissões outorgadas nos termos desta lei ou regulados pela Agência deverão ser conduzidos dentro de um prazo máximo de cento e
oitenta dias, prorrogável, em circunstâncias excepcionais devidamente justificadas, por igual período. CAPÍTULO V TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL Art. 57 ? A
Artemig deverá elaborar Plano Anual de Gestão, no qual destacará revisão da atuação da Agência no ano anterior, as ações pretendidas para o cumprimento das
políticas públicas aplicáveis ao Sistema de Transporte e Logística do Estado, definida pelos Poderes Legislativo e Executivo do Estado, em especial pelo poder
concedente, e os objetivos, metas e resultados estratégicos esperados para a atuação da agência no ano seguinte. § 1º ? O Plano Anual de Gestão será aprovado pela
Diretoria Colegiada, ouvido o Conselho Consultivo da Artemig em até dez dias úteis do início de seu período de vigência e deverá ser revisto periodicamente, com
vistas a sua adequação. § 2º ? A Artemig, no prazo máximo de vinte dias úteis, contado da aprovação do Plano Anual de Gestão pela Diretoria Colegiada, dará ciência
de seu conteúdo ao Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais e ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCEMG, e disponibilizá-lo-á para consulta da
população e dos entes regulados no respectivo sítio eletrônico da Artemig. § 3º ? A execução do Plano Anual de Gestão deverá ser acompanhada e avaliada pela
Artemig durante a sua vigência, conforme sistemática e metodologia prevista em normativo próprio. § 4º ? O Plano Anual de Gestão deverá ser editado em
conformidade com o conteúdo da Agenda Regulatória vigente para o período. Art. 58 ? A Artemig implementará, adicionalmente ao Plano Anual de Gestão, uma
Agenda Regulatória, instrumento de planejamento da atividade normativa que conterá o conjunto dos temas prioritários a serem regulamentados pela agência
durante sua vigência. Parágrafo único ? A Agenda Regulatória será aprovada pela Diretoria Colegiada, ouvido o Conselho Consultivo da Artemig, e será disponibilizada
à população e aos entes regulados no sítio eletrônico da Agência. Art. 59 ? A Artemig deverá implementar, em cada exercício, plano de comunicação voltado à
divulgação, com caráter informativo e educativo, de suas atividades e dos direitos dos usuários perante à Agência e às delegatárias. Art. 60 ? O controle externo da
Artemig será exercido pelo Poder Legislativo, auxiliado pelo TCEMG. Art. 61 ? Quando for instaurado processo pela Artemig que envolva assunto de interesse geral, a
Diretoria Colegiada poderá, anteriormente à formação da decisão e de forma motivada, realizar audiência e consulta pública, a serem disciplinadas por normativo
interno da Agência, desde que o prolongamento do curso do processo não acarrete prejuízos às delegatárias, ao poder concedente, aos demais entes regulados, e aos
usuários, observada, em todo caso, a possibilidade de adoção de medidas acauteladoras pela Agência. § 1º ? A abertura de audiência e de consulta pública deverá ser
amplamente divulgada à população e constar de publicação no Diário Oficial Eletrônico Minas Gerais. § 2º ? As contribuições recebidas em audiência e em consulta
públicas constarão de ata específica e serão analisadas pelos órgãos competentes da Agência por ocasião da instrução processual, sendo justificada a adoção ou não
adoção da contribuição apresentada, devendo serem disponibilizadas no sítio eletrônico da Artemig devolutivas da Agência acerca de tais contribuições. Art. 62 ? As
reuniões deliberativas do Diretoria Colegiada da Artemig serão públicas e gravadas em meio eletrônico. § 1º ? A pauta de reunião deliberativa deverá ser divulgada no
sítio eletrônico da Artemig com antecedência mínima de três dias úteis. § 2º ? Somente poderá ser deliberada matéria que conste da pauta de reunião divulgada na
forma do § 1º. § 3º ? A ata e a gravação de cada reunião deliberativa deverão ser disponibilizadas aos interessados no sítio eletrônico da Agência em até cinco dias
úteis após a aprovação da ata e ao encerramento da reunião, respectivamente. CAPÍTULO VI RECEITAS E ORÇAMENTO Art. 63 ? Constituem receitas da Artemig: I ?
dotações que forem consignadas no Orçamento do Estado, e créditos especiais, transferências e repasses; II ? recursos provenientes do ônus de fiscalização, quando
especificamente lhe for consignado na forma do edital de licitação e contrato de delegação aplicável; III ? recursos provenientes de acordos, convênios e contratos,
inclusive os referentes à prestação de serviços técnicos e ao fornecimento de publicações, material técnico, dados e informações; IV ? outras receitas, inclusive as
resultantes de aluguel ou alienação de bens, da aplicação de valores patrimoniais, de operações de crédito, de doações, legados e subvenções. CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS Art. 64 ? A Artemig deverá adotar as medidas necessárias para reunir, sob a sua atuação, os instrumentos de concessões,
permissões e autorizações e da exploração dos bens e infraestruturas afetos ao Sistema de Transporte e Logística do Estado de Minas Gerais celebrados
anteriormente à entrada em vigência desta lei. § 1º ? A Artemig deverá, dentro de noventa dias da entrada em vigor desta lei, comunicar, formalmente, às
delegatárias acerca da instituição da Artemig e da assunção de suas competências, previstas por esta lei. § 2º ? Dentro de cento e vinte dias da entrada em vigor desta
lei, a Artemig deverá promover campanha de conscientização da população mineira acerca da implementação da política regulatória disciplinada por esta lei. Art. 65 ?
Ficam preservados até o advento de seu termo, observadas eventuais prorrogações, os instrumentos jurídicos outorgados em desconformidade com a presente lei,
devendo as outorgas subsequentes serem realizadas de acordo com a disciplina deste instrumento pelo poder concedente. Parágrafo único ? Os instrumentos
jurídicos outorgados previamente à edição desta lei, tendo como objeto serviços e atividades submetidos à regulação da Artemig serão automaticamente submetidos
à fiscalização e à regulação da Agência, sem que haja necessidade de termo aditivo. Art. 66 ? Poderão ser transferidos para a Artemig, sem prejuízo de vencimentos,
servidores da Administração Pública direta e indireta, na medida em que detenham qualificação compatível com aquela demandada para o exercício da respectiva
função na Artemig. Parágrafo único ? A Agência poderá, observada a legislação em vigor, e suas limitações, compartilhar atividades de suporte, recursos materiais,
infraestrutura e o quadro de pessoal com a Seinfra, e o DER-MG, objetivando a racionalização de custos, a complementaridade de meios e a otimização das ações
integradas de tecnologia da informação, gestão de pessoas, monitoramento, regularização e fiscalização dos serviços de transportes e mobilidade. Art. 67 ? Fica
autorizada a criação de cargos na Artemig conforme Anexo 1º[1] desta lei, estando sua efetiva ocupação sujeita à análise dos limites de custo com pessoal dispostos
na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, considerando-se o cenário global do Estado, e a perspectiva de receitas da Artemig. Art. 68 ? É vedado ao Estado
o aumento de custos financeiros em função da criação da Artemig nos primeiros três anos de existência. Art. 69 ? A regulação e a fiscalização, pela Artemig, dos
serviços de transportes e mobilidade municipais podem lhe ser delegadas pelos municípios, mediante autorização expressa e celebração do correspondente
instrumento de delegação. Art. 70 ? O Estado deverá, dentro de sessenta dias da entrada em vigor desta lei, rever seus atos normativos internos de modo a adequálos ao quanto daqui consta. Art. 71 ? A Artemig, em sessenta dias da entrada em vigor desta lei, deverá elaborar normativo interno contendo regulamento de
contratações de bens e serviços próprio, podendo ser adotadas soluções e procedimentos competitivos simplificados de contratações, observada a complexidade e a
natureza do objeto a ser contratado. Art. 72 ? O art. 7º da Lei nº 12.219, de 1º de julho de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação: ?Art. 7º ? A Agência de
Transportes do Estado de Minas Gerais ? Artemig é o ente competente para realizar as atividades de planejamento, regulamentação e fiscalização das concessões e
permissões outorgadas com base nos incisos I e II do art. 1º.?. Art. 73 ? Fica revogada a Lei Delegada nº 128, de 25 de janeiro de 2007. Art. 74 ? Fica autorizada a
extinção da empresa pública Trem Metropolitano de Belo Horizonte S.A. ? METROMINAS, criada pela Lei nº 12.590, de 25 de julho de 1997. Art. 75 ? Esta lei entra em
vigor na data de sua publicação.
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Associação Brasileira de Concessionárias de
Rodovias - ABCR
Outros: Outros: Entidade representativa

Michelle Guimarães Carvalho Guedes

Advogado: OAB: 146830

Vinícius José de Souza Paula

Administração

Sobre Receitas e Orçamentos: Sugere-se que
as verbas de contraprestação estejam
dentro do orçamento da agência, e que a
ARTEMIG seja responsável pela aprovação e
liberação de verba. Sobre o caput do art. 68:
É importante observar que o escopo
apresentado é bastante extenso, e atenção
especial deve ser apontada à estrutura
organizacional proposta, para que ocorra a
execução adequada dos serviços
29/10/2021 15:37

Sugiro a alteração da redação do Caput do
Art. 56 para: Art. 56 ? Os processos
administrativos que disponham sobre o
equilíbrio econômico-financeiro de
concessões e permissões outorgadas nos
termos desta lei ou regulados pela Agência
deverão ser conduzidos dentro de um prazo
máximo de 90 (noventa) dias, prorrogável,
em circunstâncias excepcionais devidamente
justificadas, por igual período. Justificativa:
A recomposição do equilíbrio econômicofinanceiro dos contratos é uma medida
urgente para garantir principalmente a
continuidade e regularidade do serviço
concedido, logo, o processo deve ser
concluído o mais breve possível. Sugiro a
exclusão completa do Art. 73. Justificativa:
Não há motivos para a revogação desta lei e
inclusive exigir o Conselho de Transporte
que vem garantido, principalmente o
segundo grau de jurisdição (direito
constitucional) nos processos que envolvem
o sistema de transporte coletivo.
29/10/2021 17:02
Em relação ao Capítulo VII, sugere-se a
inclusão de artigo tratando dos programas
de remediação de fraudes e vedação a atos
de corrupção. Justificativa: Considerando a
premissa de uma execução eficiente,
transparente e idônea, entende-se
importante que conste na resolução
mecanismos de compliance visando garantir
que os interesses de particulares, através de
ilegalidades, maculem a funcionalidade da
Agência. Assim sendo, importante que a lei,
desde já, preveja a criação de tais
mecanismos, que podem ser melhor
tratados em normas a parte, conforme
remonta a Lei Federal nº 13.848/2019: Art.
3º § 3º As agências reguladoras devem
adotar práticas de gestão de riscos e de
controle interno e elaborar e divulgar
programa de integridade, com o objetivo de
promover a adoção de medidas e ações
institucionais destinadas à prevenção, à
detecção, à punição e à remediação de
fraudes e atos de corrupção. Sugere-se a
alteração da redação do art. 64 para "Art. 64
? A Artemig deverá adotar as medidas
necessárias para reunir, sob a sua atuação,
os instrumentos de concessões, permissões
e autorizações e da exploração dos bens e
29/10/2021 19:18
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Thais Veroni Miranda Custodio

Advogado: OAB

Guilherme Camargo Giacomini

Advogado: OAB: 406800

Sugerimos alterar a redação do artigo 56
para: ?Art. 56 ? Os processos administrativos
que disponham sobre o equilíbrio
econômico-financeiro de concessões e
permissões outorgadas nos termos desta lei
ou regulados pela Agência deverão ser
conduzidos dentro de um prazo máximo de
cento e oitenta dias, prorrogável, em
circunstâncias excepcionais devidamente
justificadas, por igual período, devendo-se,
quando o caso, observar prazo específico
previsto em Contrato de Concessão.?
29/10/2021 19:22
Sugere-se a inclusão no art. 54 das seguintes
diretrizes para esta política pública: (a)
detalhamento sobre o processo licitatório da
Artemig; (b) hipóteses de dispensa e
inexigibilidade de licitação; (c) prazos
estimados para a realização do trâmite e
para a concessão dos serviços; (d) diretrizes
sobre o processo de licitação simplificado,
mencionado no artigo; (e) diretrizes
específicas para os contratos administrativos
com base na norma; menção as Leis Federais
nº 8.666/93 e 14.133/2021; entre outros. O
projeto, da maneira que está, apresenta de
maneira muito ampla e abstrata quanto ao
direcionamento dos procedimentos
licitatórios realizados pela ou sob a
supervisão da Artemig. Nota-se que o artigo
menciona a aplicação subsidiária da Lei
Federal nº 8.987/1995, sobre concessão e
permissão de serviços públicos, e da Lei
Federal nº 11.079/2004, sem dar qualquer
diretriz específica sobre o procedimento na
Artemig, dando a entender que as normas a
serem aplicadas "subsidiariamente" se dão,
na verdade, em sua totalidade, pela falta de
outras regras sobre o certame na agência. O
artigo deixa de citar, ainda, a aplicação da
Lei nº 8.666/93 ou 14.133/2021, sugerindo- 29/10/2021 20:11

Advogado: OAB: 406800

Sugere-se a inclusão de diretrizes sobre
processos administrativos entre a Artemig e
terceiros para esta política pública no
Capítulo V. No capítulo sobre transparência
e controle social, o projeto de lei se atém a
tratar (i) da elaboração e execução do Plano
Anual de Gestão; (ii) da Agenda Regulatória;
(iii) do controle pelo Legislativo; (iv) das
audiências e consultas públicas e (v) normas
gerais de transparência. Não há qualquer
direcionamento, desta forma, sobre
tratamento com terceiros.

Guilherme Camargo Giacomini

29/10/2021 20:13

Sim

Sim

Sim

Guilherme Camargo Giacomini

Guilherme Camargo Giacomini

Advogado: OAB: 406800

Sugere-se a inclusão de inciso ao art. 57
mencionando a periodicidade da realização
de revisões ao Plano Estratégico.
Considerando que o Plano Estratégico é o
documento responsável pela postulação das
metas, objetivos e resultados da Agência, fazse necessário que este seja periodicamente
revisto, seja para inclusão de novos
resultados, seja para alteração e adequação
das metas. A Lei Federal nº 13.848/2019 já
menciona a necessidade de revisão,
justificando ainda mais o ponto aqui tratado:
Art. 17. A agência reguladora deverá
elaborar, para cada período quadrienal,
plano estratégico que conterá os objetivos,
as metas e os resultados estratégicos
esperados das ações da agência reguladora
relativos a sua gestão e a suas competências
regulatórias, fiscalizatórias e normativas,
bem como a indicação dos fatores externos
alheios ao controle da agência que poderão
afetar significativamente o cumprimento do
plano. § 1º O plano estratégico será
compatível com o disposto no Plano
Plurianual (PPA) em vigência e será revisto,
periodicamente, com vistas a sua
permanente adequação. Art. 20. O
regimento interno de cada agência
29/10/2021 20:13
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Advogado: OAB: 406800

Sugere-se a alteração da numeração do § 4º
do art. 57 para parágrafo ou inciso do art.
58, assim como alterar sua redação para " A
Agenda Regulatória deverá ser editada em
conformidade com o conteúdo do Plano
Anual de Gestão vigente para o período". De
acordo com a Lei Federal nº 13.848/2019, a
Agenda Regulatória deve estar alinhada ao
plano estratégico e integrar o plano de
gestão anual, não cabendo falar de sua
edição prioritariamente ao plano. A lei assim
coloca: Art. 21. A agência reguladora
implementará, no respectivo âmbito de
atuação, a agenda regulatória, instrumento
de planejamento da atividade normativa que
conterá o conjunto dos temas prioritários a
serem regulamentados pela agência durante
sua vigência. § 1º A agenda regulatória
deverá ser alinhada com os objetivos do
plano estratégico e integrará o plano de
gestão anual".
29/10/2021 20:13
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Guilherme Camargo Giacomini

Advogado: OAB: 406800

Sugere-se a inclusão no art. 64 dos meios
pelo qual "os instrumentos de concessões,
permissões e autorizações e da exploração
dos bens e infraestruturas afetos ao Sistema
de Transporte e Logística do Estado de
Minas Gerais celebrados anteriormente à
entrada em vigência desta lei" serão
reunidos pela Artemig, incluindo (i)
diretrizes para eventual cessão ou
transferência dos contratos em vigência; (ii)
necessidade de termo aditivo; (iii)
notificação dos particulares afetados; (iv)
renegociações e repactuais eventuais; entre
outros. Sugere-se, ainda, a alteração da
redação do art. 64 para "Art. 64 ? A Artemig
deverá adotar as medidas necessárias para
reunir, sob a sua atuação, os instrumentos
de concessões, permissões e autorizações e
da exploração dos bens e infraestruturas
afetos ao Sistema de Transporte e Logística
do Estado de Minas Gerais celebrados
anteriormente à entrada em vigência desta
lei, respeitadas as regras contratuais".
Justificativa: A utilização do termo "reunir"
torna a redação muito ampla e de difícil
concretização. Tem-se que, na prática, de
forma a agregar todas as competências e
atuais contratos e instrumentos existentes
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