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Senhor Presidente,

Com amparo no caput do art. 67 da Constituigdo Estadual, submeto ir
apreciagdo dessa Casa de Leis, por interm6dio de Vossa Excel6ncia, o projeto de lei que
Altera a redaqdo de dispositivos da Lei ne 2.363, de 19 de dezembro de 2001, que Crii a
AgAncia Estadual de Regulaqdo de Serviqos Publicos de Mato Grosso do Sul (AGElfg, e da
Lei ne 2.263, de 16 dejulho de 2001.

O projeto de lei, que ora se encaminha, tem por objetivo alterar a redag6o de
dispositivos da Lei ne 2.363, de 19 de dezembro de 2001, para renomear ou atualizar a
nomenclatura de alguns unidades, dentre elas, o Comit6 Estadual de Servigos Pirblicos, a
Superintend6ncia para Orientagdo e Defesa do Consumidor (Procon) e a Superintenddncia de
Administragdo e Finangas, bem como para corrigir erros materiais em diversos dispositivos.

A proposta, em aprego, tambdm altera a redagSo de dispositivos da art.22 da
Lei ne 2.363, de 2001, para estabelecer que as contratagdes tempor6rias serdo regidas, nos
termos do inciso IX do art. 127 da Constituigdo Estadual e da lei especifica que rege esta
matefla, qual seja, a Lei ne 4.135, de 15 de dezembro de 2011, e suas alteragdes.

A redagdo dada ao art.22 da Lei ne2.263, de 16 de julho de 2001, tem o tnico
objetivo de atualizar o nome do Comit6 Estadual de Servigos Pirblicos, colocando-o em
conson6ncia com a Lei ne 2.363, de 2001, que trata do ente regulador, qual seja, a Ag6ncia
Estadual de Regulagdo de Servigos Priblicos de Mato Grosso do Sul.

Com essas raz6es, submeto ir apreciagdo de Vossa Excel6ncia e dos ilustres
Pares o presente projeto de lei, contando com a imprescindivel aquiesc6ncia desse respeit6vel
Parlamento Estadual para a sua aprovagdo.

Atenciosamente,
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REINALDO AZAMBUJA SILVA

Governador do Estado

A Sua Exceldncia o Senhor
Deputado PAULO JOSE ARAUJO C(
Presidente da Assembleia Legislativa
CAMPO GRANDE-MS
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PROJETO DE LEI

Altera a redaqdo de dispositivos da Lei ne 2.363,
de 19 de dezembro de 2001, que Cria a AgAncia
Estadual de Regulaqdo de Serviqos ptibtios de
Mato Grosso do Sul (AGEMS), e da Lei ne
2.263, de l6 dejulho de 2001.

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

Art. 1" A ementa e os dispositivos abaixo indicados da Lei ne 2.363, de 19 dedezembro de 2001, passam a vigorar 
"o,, 

u, seguintes alteragdes:

Ementa: "Cria a Ag/ncia Estadual de Regulaqdo de Servigos ptiblicos de MatoGrosso do Sul (AGEMS) e o Comito Estadual de Serviqos ptiblicos, e dd outrasprovidAncias." (NR)

"Art.4'

"Art. 5o

VII - Cdmara de Julgamento,.

" (NR)

"Segdo VII
Da Superintendlncia de AdministraEdo e

"Art. 12-8. Caberd A Superintend€ncia
subordinada diretamente ao Diretor-presidente ;
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de servigos publicos,
e em convAnio com a

Finangas" (NR)

de Administraqdo e Finanqas,

ilII - atuar na defesa e protegdo dos direitos dos usudrios
r-eprimindo infragdes e arbitrando conflitos de interesses, articulado
superintendancia para orientagdo e Defesa do consumidor (procon).

I - a gestdo: administrativa, de pessoas e dos suprimentos;

II - o planeiamento, os controles patrimoniais, financeiros e contdbeis. " (NR)

"Art. 12-G. Procuradoria Jurfdica da Agems serd dirigida por procurador do
Estado, responsdvel pela representagdo judicial di entidade, com prerrogativa processual
de Fazenda Publica, e, tambdm, pelas atividades de consultoria, orrurro*meni juridicos,
assistindo ds autoridades no controle interno da legalidade administrativa dos atos, na
formadoregulamento,quediscriminardascompet€nciasdo6rgdo.
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,' (NR)

"Art. 22. Fica a AgAncia autorizada a efetuar contrataqdo tempordria, nos termos
do inciso IXdo art.27 daConstituigdo Estadual e da Lei ne 4.135, de l5 de dezembro de
201l, e suas alteraqdes." (NR)

Art.2o O art. 22 da Lei ne 2.263, de 16 de julho de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redagdo:

"Art. 22. O ente regulador, nos processos administrativos que versem sobre
regulaqdo, fiscalizagdo e controle de sua compeftncia, assegurard a participaqdo de
representantes da sociedade por meio do Comift Estadual de Serviqos Publicos, onde
estardo representados. " (NR)

Art. 3o Revogam-se os $$ 1o e 2o do art. 22 da Lei ne 2.363, de 19 de dezembro de
2001.

Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicag[o.

Campo Grande,
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REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado
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