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Senhor Presidente,

Com amparo no caput do art. 67 da Constituição Estadual, submeto à apreciação
dessa augusta Assembleia Legislativa, por intermédio de Vossa Excelência, o projeto aà t.i qu.
Altera e acrescenta dispositivos à Lei ne 1.963, de lI de junho de 1999, que cria o Fundo de
Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul - fUllOZnSUL, e dá
outras providências.

O projeto de lei, que ora encaminho, tem por objetivo aprimorar a legislação que rege
o FTINDERSUL, inserindo no seu texto novos mecanismor voltado, á modernização e ao gànho ãe
eficiência nas agões realizadas com os recursos que compõem o referido Fundo, como a construção,
a manutenção, a operacionalização, a recuperação e o melhoramento asflíltico de rodovias estaduais e
de vias públicas urbanas no território sul-mato-grossense.

Nesse contexto, o projeto insere dispositivo legal atinente à possibilidade de
utilização dos recursos arrecadados pelo Fundersul puiu u aquisiçáo, a locação e a manutenção de
veículos automotores destinados a prestar apoio operacional e fiscalizatóiio e de equipamentos
rodoviários, voltados, exclusivamente, ao atendimento da AGESUL.

A modificação, ainda, permite a aquisição de equipamentos de tecnologia, tais como
drones, com sistema de posicionamento cinemátito em tempo rêal (RTK), de maneúa a impactar
positivamente na execução de projetos e serviços de engenharia, na medida em que se agregam
facilidades, como o manejo de técnicas de mapeamento de áreas e de visualização gtàUat oo fro.y-eto,e impõe-se celeridade na avaliação das necessidades e no gerenciamánto das .tupu, do
empreendimento.

A partir do uso dos dados gerados por drones e outros equipamentos facilitadores, a
Administração Pública busca aumentar a eficiência do serviço prestado e ied'uzir os riscos de erros na
execução dos projetos e dos serviços, tornando suas decisões mais acertadas.

Dentro dessa perspectiva, a presente proposta insere, no texto da Lei ns 1.963, de
1999, a possibilidade de contratação de empiesas espêciálizadas em serviços técnicos de engenharia
e de arquitetura, devidamente credenciadai, visandô à elaboração, análisã e orçamento do-projeto,
bem como à supervisão e ao acompanhamento da obra ou serviço de engenharia. Tal sistemática está
em sintonia com a adotada na esfera federal, principalmente pela Caixa Éconômica Federal, referente
ao credenciamento público de empresas especializadas em serviços técnicos de engenharia e de
arquitetura, objetivando a execução segura e efetiva dos empreendimentos viários.

Outra novidade no tocante à utilização dos recursos arrecadados pelo Fundersul diz
respeito à previsão legal de uso desses recursos para obtenção de licenças ambieniais e realização de
estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental, enquanto *.áidu, que vão ao encontro de
uma atuação mais efrcaz e em consonância com a temática de preservaçào ambiental e do uso
sustentável dos recursos ambientais.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado PAULO JOSE ARAUJO CORRÊA
Presidente da Assembleia Legislativa
CAMPO GRANDE-MS
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Acrescenta-se, ainda, a possibilidade de celebração de convênios com os consórcios
públicos, previstos na Lei Federal ne 11.107, de 6 de abril de j005, voltados à gestão associada de
serviços públicos, dentro do escopo de uma administração gerencial mais célere e-eftcaz.

Ainda no intuito de aprimorar a legislação vigente, propõe-se a alteração do art. 5o, o
qual trata da competência do Conselho de Administração dó Fundersul, para o fim de se utilizar o
termo mais adequado à hipótese, qual seja, a aprovação do plano anual de aplicação de recursos, em
substituição ao termo "orçamento anual,,.

Outro ponto abordado nesta proposta trata da desburoc ratizaçã.o do procedimento em
torno da gestão do Fundersul, porquanto a atual redação do art. 6o da Lei nn 1.963,-d. 1999, obsta a
celeridade e a eficiência da administração do Fundo, na medida em que cria obrigações juridicamente
inexequíveis e que acabam criando obstáculos à atuação do gestor públi.o.

Nessa vertente, as modificações ao texto do art. 6o imprimirão agilidade ao processo
de gestão desse recurso público, sem, no entanto, obstar o exercício do controle úb.. u aplicàção dos
recursos do Fundersul, exercido por esta Casa de Leis, pela sociedade e pelos órgãos competentes, já
que pela norma que se pretende inserir, o plano anual de aplicação à. ...uÃo, do Fundersul e
qualquer alteração neste dependerá da aprovação do Conselhà Or-aa.inistração do Fundo e será
encaminhada à Assembleia Legislativa para homologação por meio de becreto Legislativo,
permanecendo inalterado o rito da prestação de contas detalháda, perante o parlamento Éstadual,
atualmente vigente (art. 8').

Por fim, informo que as revogações visam, unicamente, a acomodar o texto da Lei ns
1 .963, de I 999, às regras introduzidas por este projeto.

Ante o exposto, em virtude danatureza do mérito, solicito que a tramitação do projeto
de lei, em epígrafe, processe-se em regime de urgência, nos termos do art. 237, combinado com o
disposto no art. 238, inciso I, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do
Sul(RIAL/MS).

Com essas razões, submeto à apreciação de Vossa Excelência e dos ilustres pares o
anexo projeto de lei, contando com a imprescindível aquiescência desse respeitável parlamento
Estadual paraa sua aprovação.

Atenciosamente,

*'-::::\ !i I'
\ u'+

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado
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Altera e acrescenta dispositivos à Lei ne 1.963,
de ll de junho de 1999, que cria o Fundo de
Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do
Estado de Mato Grosso do Sul - FWDERSUL,
e dá outras providências.

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

Art. lo A Lei ne 1.963, de l1 de junho de 1999, passa a vigorar com as seguintes
alterações e acréscimos:

"Art. lo Fica criado o Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado
de Mato Grosso do Sul (FUNDERSUL) destinado, exclusivamente, para;

I - aquisição e manutenÇão de equipamentos rodoviários, inclusive de combustíveis e

de lubrificantes destinados, exclusivamente, ao atendimento da Agência Estadual de Gestão de
Empreendimentos (AGESUL) ;

I-A - aquisição, locação e manutenção de veículos automotores para prestar apoio
operacional e de fiscalização, e de equipamentos rodovíários destinados, exclusivamente, ao
atendimento da AGESUL;

II - projetos, licenças ambientais, construção, manutenção, recuperação e
melhoramento asfaltico de rodovias estaduais e de vias públicas urbanas, inclusive para
drenagem, bueiros, pontes, obras e serviços complementares, bem como estudo de viabilidade
técnica, econômica e ambiental;

III - contribuição do Estado, por meio de repasse de recursos ou de bens, em
decorrência da celebração de convênios com a União, com os Municípios ou com Consórcios,
cuia finalidade seja a construção, manutenção, operacionalização, recuperação ou o
melhoramento de rodovias e de vias municipais e urbanas localizadas em Mato Grosso do Sul.

" (l\tR)

"Art. 5'

III - aprovar o plano anual de aplicação de recursos do FUNDERSUL,.

"Art. 6o o u,,,,,,,, :;;,,, )" ,r,,,,,')), de recursos do FUNDERS(IL dependerá da
aprovação do Conselho de Administração do Fundo e sera encaminhado à Assembleia
Legislativa para homologação por meio de Decreto Legislativo.

PROJETO DE LEI

§ 1" Observado o interesse social,
exame e da discussão da ntatéria, oferecer

a Assembleia Legislativa poderá, quando do
emenda de natureza aditiva, modificativa ou
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supressiva ao plano anual de aplicação de recursos formulado pelo Conselho de
Administração do FUN D E RSUL.

§ 2" O plano anual de aplicação de recursos do FUNDERSUL encaminhado à
Assembleia Legislativa será discutido e votado até a quinta sessão ordinária subsequente,
observado que, caso esse prazo transcorra sem que haja a publicação de Decreto Legislativo,
considerar-se-á o plano automaticamente homologado.

§ 3'Qualquer alteração no plono anual de aplicação de recursos do FUNDERSUL,
que implique em extrapolação do valor global de investimentos, seguirá o rito disposto no
caput e no § 2o deste artigo.

§ 4" O Conselho de Administração do FUNDERSUL autoriza a Diretoria Executiva,
por ato próprio, ajustar e/ou remanejar os valores descritos no plano anual de aplicação de
recursos do FUNDERSUL, em caso de necessidade emergencial ou administrativa, desde que
não implique extrapolação do valor global dos ínvestimentos contidos no mencionado plano,
hipótese em que não se aplicará o rito de que trata o caput e no § 2o deste artígo." (NR)

"Art. 14.

a) aquisição e manutenção de equipamentos rodoviários, inclusive de combustíveis e
de lubrificanÍes destinados, exclusivamente, ao atendimento da Agência Estadual de Gestão de
Empre endimentos (ÁGESUL) ;

a.l) aquisição, locação e manutenÇão de veículos automotores para prestar apoio
operacional e de fiscalização, e de equipamentos rodoviários, destinados, exclusivamente, ao
atendimento da AGESUL;

b) construção, manutenção, recuperação e melhoramento de rodovias estaduais e de
vías públicas urbanas, inclusive de bueiros, pontes e de obras complementares;

c) contribuição do Estado decorrente da celebração de convênios com a (Jnião, com
os Municípios ott com Consórcios, cuja finalidade seja a construção, manutenção,
operacionalização, recuperação ou o melhoramento de rodovias e de vias públicas municipais e
urbanas localizadas em Mato Grosso do Sul,.

e) aquisição e locação de equipamentos de tecnologia e de informática, programas
de informática e georreferenciamento, inclusive com sistema de posicionamento cinemático em
tempo real, para o desenvolvimento e a operacionalízação de serviços e de projetos de rodovias
estaduais e de vias públicas urbanas,.

fl contratação de empresa especializada em serviços técnicos de engenharia e de
arquitetura a ser credenciada para a elaboração, a análise e o orÇamento de projeto, assim como
para a supervisão e o acompanhamento da obra ou do serviço de engenharia;
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g) aquisição, custeio e pagamentos de taxas relacionadas a projetos e licenças
ambientais utilizados na construção, na manutenção, na recuperação e no melhoramento asfaltico
de rodovias estaduais e de vias públicas urbanas, inclusive para drenagem, bueiros, pontes, obras e
serviços complementares e para estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental.

Parágrafo único. Fica expressamente vedada a utilização dos recursos do
FUNDERSUL para pagamento de salários e quaisquer vantagens relativas a pessoal, bem como
diárias a motoristas, operadores de máquinas e a pessoas que trabalhem, diretamente, na
construção, manutenÇão e recuperação ou no melhoramento de rodovias estaduais, com exceçdo da
previsão contida na alínea "Í" do inciso II do art. ll desta Lei." (NR)

Art.2o Revogam-se da Lei ne 1.963, de 11 de junho de 1999, os dispositivos abaixo
especificados:

I - o inciso IV do art. 5o; e

II-oincisolesuasalíneas"a","b"e"c"eoincisollesuasalíneas"à","b","e",
ttd" e tte", todos do art,6o.

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Campo Grande,
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REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado
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