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DIRETORIA DE PROCESSO LEGISLATIVO
AREA DE CONSULTORIA TEMATICA

ASSESSORIA DE INF0RMAcA0 PREVIA

INF0RMAçA0 PREVIA N2 48/99

1 - OBJETO
Projeto de Lei n2 111/99, de autoria do Deputado Alvaro Antonio, que dispOe sobre a

implantaçao de sinalização indicativa regulamentar nas rodovias vicinais rurais.

A proposicao foi publicada no "Diário do Legislativo" de 11/3/99

2- PONTOS DE ATENçAO
2.1 - Minas Gerais ocupa uma area correspondente a 7% do territOrio nacional. Reüne

também a segunda major populaçao do pals. E, em virtude de seu gigantismo, possui a

major maiha rodoviária do pals, o equivalente a 14% do total nacional. Sào 272.527 km de

rodovias. Desse total, 88,8%, ou seja, aproximadamente 240.000 km ficam sob jurisdiçao

municipal. Em sua maioria, essas estradas não estão pavimentadas.

0 projeto determina que, nas localidades onde inexista orgao ou entidade executiva

rodoviária municipal, a Prefeitura, corn assessoramento da Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Püblicas, poderá executar e implantar sinalizacao nas rodovias

vicinais rurais sob sua jurisdicao. Nesse pormenor, deve-se reconhecer que a redacao do

dispositivo contém uma redundância, uma vez que toda rodovia vicinal é uma via de

comunicacão entre a cidade e a zona rural. Seria mais aconselhável substituir a expressao

"rodovias vicinais rurais" por "estradas e rodovias", pois esta ültima abrangeria todas as vias

rurais, pavimentadas ou não.

Segundo o Codigo de Trânsito Brasileiro, estrada é uma via rural não pavimentada,

enquanto a rodovia constitui uma via rural devidamente pavimentada. Ambas, portanto, ligam

cidades e vilas ao meio rural.
2.2 - A abertura e conservacao das estradas vicinais configuram atividade de

competência do municlpio, por se tratar de assunto que se encaixa no conceito de interesse
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local, previsto no art. 30, I, da Constituição Federal. Interesse local é o que diz respeito

diretamente a vida da comunidade, prevalecendo sobre o eventual interesse estadual ou

nacional. Não se trata, a bern dizer, de interesse exciusivo do municIpio, visto que tais

servicos tambérn repercutem além dos limites territoriais dessa entidade polItico-

administrativa, mas tão-somente de urn assunto intimamente relacionado corn a atuacão da
mu n i nci pal idade.

Norrnalmente, essa atribuição de zelar pela conservação e arnpliaçao das vias rurais

envolvem grandes gastos financeiros para a cornunidade local, o que justifica a utilizacão de

algumas formas de cooperação associativa, tais como convénios e consOrcios, para angariar

recursos e esforcos tendentes a atingir objetivos comuns que beneficiam a todos os
partIcipes.

2.3 - No art. 2, o projeto permite que a própria Secretaria, mediante convênio corn as

prefeituras, execute a tarefa ou a delegue ao Departamento de Estradas de Rodagern - DER-

MG, entidade autárquica componente da administração descentralizada ou indireta do Poder
Executivo e vinculada a referida Secretaria.

Segundo Hely Lopes Meirelles, "Convênios administrativos são acordos firmados por

entidades püblicas de qualquer espécie, ou entre estas e organizaçoes particulares, para

realizaçao de objetivos de interesse comum dos partIcipes" (in "Direito Administrativo
Brasileiro". 23 ed. São Paulo: Maiheiros Editores, 1998, p. 343).

Não ha corno confundir a figura do convênio corn o instrumento contratual, urna vez que

aquele constitui uma forma de cooperação associativa em que os partIcipes possuem os

rnesrnos interesses e os mesmos objetivos. 0 contrato é urn negOcio jurIdico bilateral

caracterizado pela oposiçao de interesses na forrnaçao do vInculo obrigacional. Uma vez

formalizado o ajuste de natureza contratual, as partes se obrigam ao que foi avençado, sob

pena de sofrer as consequências jurIdicas previstas no prOprio instrumento contratual, o que

não ocorre no convênio, em que os partIcipes poderão, a qualquer tempo, denunciá-lo e

retirar-se dessa figura de cooperação, sern sofrer qualquer tipo de penalidade.

Tanto os convénios como os contratos são meios utilizados pela administraçao pUblica

no desernpenho da funçao estatal para o atcance dos objetivos de interesse coletivo.



3

Os convênios também nao se confundem corn os consórcios, pois estes são ajustes

celebrados entre pessoas jurIdicas da rnesma especie, ao passo que aqueles são firmados

entre entidades de especie distinta.

2.4 - Encontram-se listadas, entre as atribuicaes do DER-MG, por força do Decreto n2

13.81 9, de 1971, a cooperaçao técnica e/ou financeira corn o municIpio em atividades de

interesse comum, integradas nas respectivas competências. Segundo informacaes

prestadas por aquela autarquia, suas 42 unidades regionais espaihadas por todo o territOrio

mineiro estão aptas a prestar essa cooperação. Além disso, o municIpio, por intermédio de

seu orgao executivo (Prefeitura), ao constatar a necessidade de sinalizacão adequada na

via vicinal, aciona o orgao de trânsito corn circunscricão sobre a via, pois este, segundo a Lei

Federal n 2 9.503, de 1997, que institui o novo Codigo de Trânsito Brasileiro, é o responsável

pela irnplantaçao da sinalização.

Na ausência do órgão ou entidade executiva rodoviária municipal, a Prefeitura deverá

oficiar a unidade regional do DER-MG ao qual está circunscrito o municIpio.

2.5 - Por derradeiro, cumpre ressaltar que projeto de conteüdo semelhante tramitou

anteriormente nesta Casa Legislativa, sob o n 2 1.955/98, tendo sido arquivado ao término da

Legislatura. Entretanto, em virtude de requerimento apresentado em Plenário e deferido pelo

Presidente da Assembléla, a proposicao foi desarquivada e sujeita-se a uma nova

tramitacao, nos termos do Regimento Interno.

3- TRAMITAçAO
0 projeto tramita em dois turnos e foi distribuldo as Comissães de Constituicão e

Justica, de Transporte, Comunicação e Obras Püblicas e de Fiscalização Financeira e

Orcamentária, para receber parecer.

/ 	 Data da elaboração: 22/3/99. 	 ACT/ASS/AJCR
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