
PROJETO DE LEI Nº   488/2009

Altera as disposições da Lei  Estadual  nº  5720/1998,  para  incluir  o
serviço público de transporte metroviário como sujeito à concessão
ou permissão à iniciativa privada.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECRETA:

Art. 1º. O art.  1º,  parágrafo único, da Lei nº 5.720, de 17 de agosto de 1998, passa a vigorar
com a alínea VIII:

“Art. 1º. ...

Parágrafo único. ...

VIII – Transporte metroviário intermunicipal de passageiros”.

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

Sala das Sessões, em 29 de setembro de 2009.

GIULIANNO DOS ANJOS
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A  Lei  nº  5720/98  dispõe  sobre  o  regime  de  concessão  ou  permissão  de  serviço,
arrolando em seu parágrafo único os serviços e obras sujeitos à delegação.

Da  leitura  do  referido  dispositivo  legal,  extrai-se  a  lição  de  que  o  rol  mencionado  é
meramente  exemplificativo,  admitindo-se,  nessa  linha,  a  concessão  de  serviços  públicos  não
especificados na lei.

Porém,  em  se  tratando  de  concessões  e  de  permissões  públicas,  é  indispensável  um
marco  legal  regulatório  claro  e  estável,  não  sujeito  a  modificações  diuturnas  que  possam



dificultar a atração de investimentos econômicos. Nessa linha, quanto mais cristalinas forem as
regras legais, maior será a probabilidade de sucesso na atração de investidores para explorar
determinado serviço estatal.

No  presente  caso,  é  inequívoca  a  carência  de  um  serviço  de  transporte  público  de
qualidade  na  Região  Metropolitana  da  Grande  Vitória.  Os  engarrafamentos  e  retenções  do
trânsito  viário  são  uma  constante,  trazendo  prejuízo  à  mobilidade  urbana  dos  moradores  da
região,  seja  dos  usuários  de  veículos,  seja  dos  usuários  do  serviço  público  de  transporte,
ofertado hoje apenas por ônibus.

Nesse  contexto,  a  ampliação  da  oferta  de  serviço  público  de  transporte  é  uma
necessidade urgente para resolver a questão. Portanto, um dos caminhos é oferecer o serviço
metroviário como uma opção, interligando a Grande Vitória. 

Diante  das  dificuldades  orçamentárias  que  podem  advir  da  instalação  desse  meio  de
transporte  diretamente  pelo  Poder  Público  e,  considerando  ainda,  os  elevados  investimentos
necessários à sua implementação, a concessão à iniciativa privada pode ser a solução.

Do exposto, com o propósito de aperfeiçoar o marco legal regulatório para a concessão e
permissão de serviços públicos no Estado do Espírito  Santo,  e,  assim,  viabilizar  a  atração de
investimentos  privados  para  o  setor,  apresentamos  a  presente  proposição  legislativa,
oportunidade em que solicito apoio aos demais parlamentares desta Casa para aprovação do
presente projeto.

Sala das Sessões, em 29 de setembro de 2009.

GIULIANNO DOS ANJOS
Deputado Estadual


