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PROJETO DE LEI Nº______, de 12 de abril de 2019. 

(DO DEPUTADO CAPITÃO ASSUMÇÃO) 

 

Dispõe sobre o congelamento das tarifas dos 

pedágios de concessionárias e 

permissionárias que estiverem com as obras 

de melhoramento das vias públicas 

atrasadas. 

 

A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo: 

 

DECRETA 

 

Art. 1º As concessionárias ou permissionárias de vias públicas estaduais e 

federais exploradas pelo estado por delegação da União ficam impedidas de 

aumentar as tarifas dos pedágios nos trechos em que as obras de melhoramento 

estiverem em atraso. 

 

§ 1º Para fins desta Lei, serão consideradas atrasadas as obras que estiverem em 

desacordo com o cronograma estipulado em contrato, não sendo considerada 

qualquer dilação de prazo aditado contratualmente para a realização da mesma. 

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Sala das Sessões, 12 de abril de 2019. 

 

 

CAPITÃO ASSUMÇÃO 

Deputado Estadual – Espírito Santo 
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JUSTIFICATIVA 

 

O presente projeto de lei dispõe sobre o congelamento das tarifas dos pedágios 

de concessionárias e permissionárias que estiverem com as obras de 

melhoramento das vias públicas atrasadas. 

 

É de conhecimento comum que as privatizações das rodovias têm dois cernes 

principais, sendo um deles o de desonerar o Estado, no tocante a manutenção 

das rodovias estaduais, e o outro, o de melhoramento das vias, como por 

exemplo, a duplicação de faixas. 

 

Por outro lado, sabe-se que as concessionárias e permissionárias descumprem 

rotineiramente o cronograma das obras, com o intuito de aferir maior lucro em 

detrimento dos usuários das rodovias que estejam sob sua responsabilidade por 

força contratual. 

 

Nesse contexto, o projeto em apreço tem por finalidade fazer com que as 

concessionárias e permissionárias cumpram rigorosamente o cronograma das 

obras de melhorias das rodovias, bem como, que os usuários não arquem com o 

aumento das tarifas enquanto as empresas não cumprirem com o seu 

compromisso, que por sua vez foi previamente assumido com a assinatura dos 

contratos. 

 

Assim, dada a importância da matéria, peço o apoio aos nobres pares para a sua 

aprovação.  

  

 

CAPITÃO ASSUMÇÃO 

Deputado Estadual – Espírito Santo 
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