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Senhor Presidente,

Com amparo no caput do art. 6l daConstituigdo Estadual, submeto d apreciag6o
dessa Casa de Leis, por intermddio de Vossa Excel6ncia, o projeto de lei que Altera a redaqdo
de dispositivos da Lei ne 2.363, de l9 de dezembro de 2001, que Cria a)gancia Estadual de
Regulaqdo de Servigos Pubticos de Mato Grosso do Sul.

O projeto de lei, que ora se encaminha, tem por objetivo alterar a redagdo de
dispositivos da Lei ns 2.363, de 19 de outubro de 2001, qr" iur.* Lengao a sigla da Ag6ncia
Estadual de Regulagdo de Servigos Priblicos de MS como Agep an,paraalter6-la para AGEMS,
a fim de criar adequada identidade com o Estado de Mato Giosso do Sul, e dessa forma facilitar
a comunicagdo com a sociedade sobre o trabalho da Ag6ncia e seu papel na regulagdo dos
servigos pfrblicos de sua compet6ncia, tais como, energia.i6t.i.u, sanearnento, transporte e gas.

Conv6m pontuar que a alteragdo foi aprovada em regime de Colegiado pela nova
gestao da Autarquia, ap6s a sigla AGEMS ter sido eleita com32,9;/o (trinta e dols, virgula nove
por cento) dos votos em enquete popular realizad,apor meio da internet.

Na oportunidade, corrige-se emo material constante da redagd.o do $ 1" do art. 6o
da Lei ns 2.363, de 2001, para nele constar Conselho de Orientagao, adeq,rando-o d
nomenclatura constante no caput do artigo.

Com essas raz6es, submeto i apreciagdo de Vossa Exceldncia e dos ilustres pares
o presente projeto de lei, contando com a imprescindivel aquiesc6ncia desse respeit6vel
Parlamento Estadual paru a sua aprovagdo.

Atenciosamente,

.:\(-.-
1 \,--

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado
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Deputado PAULO JOSE ARAUJO CORREA
Presidente da Assembleia Legislativa
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PROJETO DE LEI

Altera a redaqdo de dispositivos da Lei ne 2.363, de I9
de dezembro de 2001, que Cria a Ag€ncia Estadual de
Regulaqdo de Serviqos Publicos de Mato Grosso do Sul.

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

Art. lo A ementa e os dispositivos abaixo indicados da Lei np2.363,de 19 de dezembro
de 2001, passam a vigorar com as seguintes alterag6es:

Ententa: "Cria a AgAncia Estadual de Regulagdo de Serviqos Pilblicos de Mato Grosso
do Sul (AGEMS) e o Conselho Estadual de Servigos Ptiblicos, e dd outras providAncias " NR)

"Art. l' Fica criada a AgAncia Estadual de Regulagdo de Serviqos Pilbticos de Mato
Grosso do Sul (AGEMS), na estrutura organizacional do Poder Executiyo, conl personalidade
iuridicade direitopilblico, organizadasob aformade autarquia, nos termos do inciso I do art.
6'da Lei ng 4.640, de 24 de dezembro de 2014, com sede eforo na Capital do Estado e prazo de
dur aE do inde terminado.

" NR)

"ArL 3o A AgAncia Estadual de Regulagdo de Servigos Piblicos de Mato Grosso do Sul
(AGEMS) atuard em conformidade com os seguintes princ[pios;

"Art. 4'A AgAncia Estaduol de Regulaqdo de Serviqos Ptiblicos de Mato Grosso do Sul
(AGEMS), observada a compet€ncia especlfica dos outros entes federados, compete;

$ l'No exercfcio das suas compet1ncias, a AgAncia Estadual de Regulagdo de Servigos
Ptiblicos de Mato Grosso do Sul (AGEMS) poderd aplicar as sanqdes de suspensdo tempordria
de participaqdo em licitaqdes, intervenqdo administrativa e extinqdo da concessdo ou permissdo,
em conformidade com a regulamentaqdo desta Lei e demais normas legais e pactuadas.

$ 2'A regulaqdo e afiscalizagdo dos serviqos ptiblicos de competLncia do Estado serdo
executados pela Ag€ncia de Regulaqdo de Serviqos Pilblicos de Mato Grosso do Sut (AGEMS) e,
nas dentais esferas de Governo, dependerdo de delegaEdoformalizada mediante disposiqdo legal,
pactuada e/ou por meio de conyAnio.

S 3'A compeftncia atribuida d AgAncia Estadual de Regulaqdo de Servigos Pitblicos
de Mato Grosso do Sul (AGEMS), sobre determinado serviqo publico, subnteterd a respectiva
prestadora de serviqo ao seu poder regulatdrio." (NR)

"Art. 5" A Ag€ncia Estadual de Regulaqdo de Serviqos Pilblicos de Mato Grosso do Sul
(AGEMS) tem a seguinte estrutura:

" (NR)

"Art.6"
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S l'O Conselho de Orientaqdo sera integrado por cinco ntentbros, representantes dos
6rgdos e das entidades abaixo indicados, sendo;

"Art. B'

S 2'A Diretoria-Executiva deverd ser composta por, no m{nimo, t (um) seryidor do
quadro efetivo da AGEMS,

"Art. 9"

S 4" O Regimento Interno da AGEMS disciplinard a substituiqdo dos Diretores em seus
impedimentos ou afastamentos legais." (NR)

"Art. I l.

$ 2'Durante o per[odo estabelecido neste artigo, o ex-membro da Diretoria-Executiya,
que ndo for servidor do quadro efetivo da AGEMS, continuard prestando servigo na referida
AgAncia ou enl outro 6rgdo ou entidade da Administraqdo Pilblica Estadual, em drea atinente d
sua qualificagdo profissional, mediante remuneraqdo compensat6ria equivalente d do cargo de
diregdo que exercia, desde que comprove ndo possuir outrafonte de renda diversa das atividades
previstas no caput deste artigo." (NR)

"Art. l2-A. As Cdmaras Tdcnicas Setoriais serdo estruturadas em grupos tdcnicos,
sendo uma Cdmara para cada servigo pilblico ou atividade econ6mica objeto de efetiva
regulaqdo, controle e fiscalizagdo pela AGEMS. " (NR)

"Art. 12.-8. A Cdmara de Julgamento serd estruturada em grupo tdcnico ilnico, sendo
compostapor 6 (seis) servidores daAGEMS, dos quais 3 (tr1$ exercerdo afunqdo de ntembro
titular e trAs de suplente.

Pardgrafo ilnico. Os membros da Cdmara de Julgamento serdo designados pela
Dir e tor i a- Exe cut iva da AGE MS. " N R)

"Art. l2-C.

Pardgrafo ilnico. Compete d Diretoria-Executiva elaborar e publicar o Regimento
Interno da AGEMS." (NR)

"Art. l2-D. Os atos praticados pela AGEMS sdo pilblicos e serdo disponibilizados na
sua pdgina eletr6nica, na rede mundial de computadores para consulta, salvo os que estiverem
protegidos por deyer de confidencialidade ou de sigilo.

Pardgrafo ilnico. Os atos praticados pela AGEMS somente produzirdo efeitos;
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" (NR)

"Art. 12-F. A AGEMS terd um Ouvidor, o qual atuard com independ€ncia e terd sua
c o mp e ft n c i a e s t ab e I e c i da e nt r e gul ament o.,' (N R)

"Art. 13.
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S 2" A Cdmara de Julgamento serd a printeira instdncia de julgamento de processos
administrativos de Ouvidoria e de auto de infiaqdo, oriundos das ativ'idades de fiscaiizaqdo da
AGEMS' sendo que de sua decisdo cabe recurso d Diretoria-Executiva, no prazo de 20 (vinte)
dias conidos.

S 4'O Regimento Interno da AGEMS conterd as norntas de processos adntinisyativos
aplicdveis a todos os seus procedimentos decis1rios, inclusive oot iu apuragdo de infraqdes,
observada a legislagdo ent vigor, e, no caso de compeftncia regulatdria^ delegada, as leis e os
regulamentos do ente delegante.

" (NR)

"Art, I5,

$ 3' Cabe d AGEMS, en't sua esfera de atuaqdo, adotar os procedimentos, os critdrios e
as condigdes necessdrios d obtengdo da concessdo de parcelamentos dos ddbitos oriundos das
taxas de fiscalizaqdo e de multas. " NR)

"Art. 17.

S 4'A compet€ncia para a nomeaqdo e a exoneraEdo dos cargos em comissdo da
administraEdo da AGEMS d do Diretor-presidente da Autarquia." (NR)

"Art. 19.

v - pronunciar-se sobre as propostas que lhes forem apresentadas pela AGEMS,.

'' NR)

"Art. 20

IV - da Ag€ncia Estadual de Regulaqdo de Serviqos Pilblicos (AGEMS);



VII - das delegatdrias de cada um dos serviqos regulados e/ou fiscalizados pela
AGEMS,,

VIII - dos usudrios de cada um dos serviEos regulados e/oufiscalizados pela AGEMS;

A,t 22 tl ; c,*;, ;,,,,;,;, ,,, {1,r", pubticos fica vincutado it es*utura da AGEMS
e regulamento dispord sobre o seufuncionanxento.

Pardgrafo ilnico. O Contift Estadual de Servigos Publicos, para o desenvolvimento de
suas atividades, receberd suporte administrativo da AGEMS. " (l'{R)

Art. 2o O tituio do Anexo da Lei ne 2.663,de 19 de outubro de 2001, na redagdo dada
pelo Anexo da Lei ng 5.376, de 21 de agosto de 2019, passa a vigorar com a seguinte redagdo:

. "Tabela de Sfmbolos, de Cargos, de Funqdes e de Quantitativo de Cargos em
Comissdo de Diregdo, de Chefia e de Assessoramento da AgAncia Estadual de Regilagdo dos

Servigos Pilblicos de Mato Grosso do Sul (AGEMS)', (NR)

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaqdo.

Campo Grande,

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado
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