
MENSAGEM/GABGOV/MSNg 1 6 12022 Carnpo Grande, 6 de dezembro de2022.

Senhor Presidente,

Com amparo no caput do art_..67 da ConstituigSo Estadual, submeto d apreciag6o dessaaugusta Assembleia Legislativa, por intermddio de vossa Excelcncia, o projeto de lei que Reorganiza crEstrutura Bdsicado Poder Executivo do Estado de Mato Grosso do Sul, e'di outras prottidancias.

Cumpre infonlar qLre o projeto de lei, que ora encarninho, visa a reorganizar a estrutura
b6sica do Poder Executivo do Estado, u fi-n-, d. adequ6-laao Plano de Governo definido pela futura gest6o,
resultado do trabalho elaborado pela Equipe de Transigdo do Governador Eleito, tendo como diretrizes um
Estado inclusivo, pr6spero, verde e digital.

A proposta apresenta ulna llova estrutura organizacional enxuta, colu a previsdo de l1
(onze) Secretarias de Estado, cuja condugSo das pessoas e dos-processos serd. orientada para aobtepg6o de
resultados para a sociedade sul-mato-grossense.

As princ.ipais alterag6es propostas visam a promover uma atengdo especial nas estlrturas
de gestdo que potencializam os resultados nos temas de qLralificagdo profissional e^trabalho; inovagdo,
cioncia e tecnologia; meio ambiente; desenvolvimento econ6mico sustent6vel; agricLrltura familiar, povos
origin6rios e comunidades tradicionais; transfonnag6o digital; direitos humanos; assist6ncia social;
seguranqa pIblica e jLrstiga em pastas executivas; gestSo do municipalismo e da esiratdgia de goverpo;
centralizagdo das licitagdes; comunicagdo com a sociedade; relagdes iitemacionais; parcerias estritdgi"as;
defesa e protegdo da vida animal; rogistica; e governanga e gestdo hospitalar.

Para que os resultados almejados sejam alcangados, algumas Secretarias de Estado
passarao a coutar com Secretarias-Executivas, com foco no trabalho direcionado ao tema especifico para a
consecugao do objetivo pretendido e cujos dirigentes assistirdo aos Secretd.rios de Estado 1a definigao dediretrizes e na supervisEo e coordenagdo dai atividades das Secretarias integrantes da estrutura da
AdministragSo Pirblica e de suas enticlades vincLrladas.

A Secretaria de Estado da Casa Civil passara a ter em sLla estrlltlrra as Secretarias
Executivas de GestSo Polftica da Capital e de Gestao politica do Interior. E a Secretaria de Estado deGoverno e GestSo Estrat6gica, pastas executivas com foco na comunicagd.o, na transformagao digital e nagestSo estrat6gica e municipalismo.

Na estrutura da Secretaria de Estado de Administragdo, h6 a previsio c1a Secretaria-Executiva de Licitag6es. Na Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Assistencia Social, aSuperintenddncia para orientagSo e Defesa do Consumidor (PRoCoN) 6 transforrnada em Secretaria-
Executiva de Orientagdo e Defesa do Consumidor.

Regl6tro de protocolo
SECRETARIA JURIDICA E LEGISLATIVA
Documenlo recebido: 06112t2022 ac09:36:20
Recebldo por: S553
Protocolo;27SOEA Sua Excel6rrcia o Senhor

Deputado PAULO JOSE ARAUJO CORI
Presidente da Assernbleia Legislativa
CAMPO GRANDE-MS

Av. Poeta Monoel de Barros, Bloco B
Pq. dos Poderes Governador Pedrossian . CEp: 79031-3S0

Campo Grande/MS " PABX: (67) 3318-1000, www.ms.gov.br

ilH iiFi{iir,,r



A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvoivimento, Ci6ncia,

Tecnologia e Inovag6o ter6 em sua estrutura Secretarias-Executivas para elaboraglo, supervisdo

e coord-enagdo das politicas priblicas de competOncia da Pasta, como Desenvolvimento

Econ6mico Sustent6vel; Agricultura Familiar, Povos Origin6rios e Comunidades Tradicionais;

qualificaqio Profissional e Trabalho; Ci0ncia Tecnologia e lnovagdo e de Meio Ambiente.

Na Secretaria de Estado de Justiqa e Seguranga Priblica, est6o previstas as

Secretaria-Executiva de Seguranga Pirblica e a Secretaria-Executiva de Justiga.

A nova estrutura organizacional do Estado passa a prever a Assessoria Especial

da Defesa e protegio da Vida Animal e a Superintend€ncia de Economia Criativa e Politicas

Integ@das, as quais ser6o respons6veis pela elaborag6o e coordenaqio dessas politicas pirblicas

no dmbito da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cuitura e Cidadania.

A proposta lraz, ainda, a tabeia de simboios, de nomenclaturas e de fun96es de

Cargos em ComisJao de Direg6o, de Ger€ncia e de Assessoramento da Administragdo Direta e

Indiieta do Poder Executivo Estadual, de acordo com a reorganizagdo do quadro geral desses

cargos objeto de proposiglo em lei especifica.

Com essas consideraq6es, em virtude da natureza do m6rito, solicito que a

tramitagdo do projeto de 1ei, em epigrafe, processe-se em regime de urg6ncia, nos termos do art.

23j, combinudo co- o disposto no art. 238, inciso I, do Regimento lnterno da Assembleia

Legislativa de Mato Grosso do Sul (RIALA{S).

Diante do exposto, conto com o apoio de Vossa Excel0ncia e dos nobres Pares

que comp6em essa Casa de Leis para a aprovagao do anexo projeto de lei.

Atenciosamente,

-:r(" \.;>-**-- -

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado
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PROJETO DE, LE,I

Reorganiza a E.struttlra Bdsicq do Poder Exect'rtivo do

Estado de Mato Grossrt do Sul, e dd outras providAncias'

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

Fago saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

TITULO I
DA OzuENTAQAO DA ADMINISTRAQAO DO PODER EXECUTIVO

CAPfTULO I
DO OBJETIVO E DOS PRINCiPIOS

Art. 1o A Adrninistragdo Priblica do Poder Executivo, por meio de a96es diretas ou

indiretas, tem como objetivo permanente assegurar i popLrlagso de Mato Grosso do Sul condig6es dignas

de vida, buscando o deienvolvimento econ6mico com justiga social e em harmonia com o meio ambiente,

por interm6dio de um modelo de gestao que preconiza a inclusdo social, a transfonnagSo digital e a entrega

de resultados ds pessoas.

Art. 2o As atividades da Administragdo Pirblica do Poder Executivo obedecerdo aos

seguintes princ[pios:

I - participag6o popular;

II - cidadania e dignidade da pessoa humana;

III - inclusSo social e digital;

IV - moralizagSo e transpar6ncia da gestio pirblica;

V - desenvolvimento sustent5vel;

VI - cooperagSo com os municipios para prestagdo de servigos pirblicos.

CAPiTULO II
DAS DIRETRIZES GE,RAIS

Art. 3" As atividades dos 6rg6os e das entidades que compdem a Administragdo Piblica do

Poder Executivo submetem-se ds seguintes diretrizes:

I - predominAncia das politicas ptblicas dirigidas ii inclusdo social e d transformagdo

digital;

II - expans6o do mercado de trabalho, por meio do aumento da escolaridade e do

oferecimento de oportunidades de qualificagdo, treinamento e inclusdo llesse trercado, propiciando a

melhoria da renda das pessoas;

III - promogdo da modernizagdo permanellte dos orgdos, das entidades, dos instrumentos e

dos procedimentos da Administragdo Pfiblica, com a insergdo de novos arranjos institt-tcionais e parcerias

estrat6gicas, com vistas ii efici6ncia, d redugdo de custos e A arnpliagSo de resultados;
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IV - valorizag6o dos recursos humanos que integram a Administragdo P[rblica, por meio da

qualificag6o permanente dos agentes e servidores pirbticos, com oferta de oportunidades de

desenvolvimento pessoal e profi ssional;

V - busca da melhor qualidade dos servigos p[rblicos, visando d universalidade,

continuidade, d regularidade, d atualidade, d modicidade das tarifas, d transparOucia, d seguranga e

estabilidade nas relag6es entre poder concedente, entidades reguladas e usu6rios;

vl - garantia do acesso 2rs informag6es e do poder de fiscalizagdo;

VII - descentralizag6o das atividades administrativas e operacionais do Governo, por

interm6dio de novos arranjos instiiucionais, da ampliag6o e da virtr-ralizag6o dos meios de acesso aos

servigos pirblicos;

VIII - realizag6o de investimentos pfiblicos, com ampliagSo da infraestrutura, que

proporcione o desenvolvimento sustentdvel do Estado, a industrializag6o inclusiva e a inovagdo;

IX - desenvolvimento de a96es efetivas para o fomento ao turismo, d cultura, ao desporto,

ao ensino, d ciCncia e tecnologia e ao meio ambiente;

X - redugdo das desigualdades regionais nos municipios do Estado, ofeftando parcerias

estrat6gicas, gestao associada de servigos pribiicos e instrumentos de politica fiscal;

XI - garantia da transpar6ncia pirblica e do acesso A justiga, por meio de m6todos adequados

e integrados de pacificagdo social;

Xii - explorag6o ordenada e racional dos recursos naturais do Estado, assegurando a

preservagSo ambiental e resguardando o equilibrio do ecossistema;

XIII - fomento ao livre exercicio da atividade econdmica e ao cooperativismo e garantia 2rs

microempresas e ds empresas de pequeno porte de tratamento juridico diferenciado e simplificado.

TITULO U
DA ORGANTZAQAO DO PODER EXECUTIVO

CAPITULO I
DA NATUREZA DOS ORGAOS E DAS ENTIDADES

Aft. 4o O Poder Executivo compreende dois conjuntos organizacionais permanentes,

representados pela Administragdo Pirblica Direta e pela AdministragSo Pirblica Indireta, integrados segundo

o, pro."rro, que devam atuar e os objetivos e as metas que conjuntamente buscam atingir'

$ 1" O Governador do Estado, no exercfcio do Poder Executivo,6 auxiliado diretamente

pelos Secret6rios de Estado, pelo Procurador-Geral do Estado e pelo Controlador-Geral do Estado e, nos

i.r*or definidos pela lei, pelos dirigentes das entidades da AdministragSo Indireta.

$ 2" O Vice-Governador do Estado, al6rn de outras atribuig6es que lhe forem conferidas

por lei, auxiliar6 o Governador do Estado sempre que por ele for couvocado para missSes especiais.

$ 3" O Consellio de Estado, presidido pelo Governador, terA suas competOncias e

atribr,rig6es previstas em regulamento.
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Art. 5o A Administragio Direta compreende servigos estatais dependentes, respons6veis

pela realizag6o das atividades tipicas da administragdo pirblica, e 6 constitr-rida pelas Secretarias de Estado,

pela Procuradoria-Geral do Estado e pela Controladoria-Geral do Estado'

Art. 6o A Adrninistragao Pirblica hidireta compreende entidades com personalidade juridica

pr6pria instituidas para limitar a expansao da AdministragSo Direta ou para aperfeigoar sua a95o executiva

io d"r",rp"nho de atividades de inieresse pirblico, de cuniro econ6mico ou social, assim definidas:

I - autarqr-ria: entidade com personalidade jLrridica de direito priblico, criada por lei e

organizada, por ato do Poier Executivo, com patrirn6nio proprio, para executar atividades delegadas tipicas

dJEstado, que requeiram, para seu melhor ftincionamento, gestdo adrnirristrativa, financeira e operacionai

descentralizada;

II - fundagdo: entidade com personalidade juridica de direito priblico, sem fins lucrativos e

de interesse coletivo, cuja instituigdo 6 ar-rtorizada por Lei e efetivada pelo ato de aprovagSo do seu estatuto

pelo Governador do Estado, para atuagdo em 6rea definida em lei complementar, e organtzada para executar

atividades ndo exclusiuu, d. Estado, com patrimdnio e bens afetados a Llm determinado objetivo de

utiiidade pirblica;

III - empresa pirblica: entidade com persollalidade juridica de direito privado, capital

exclusivo do Estado, de hns lucrativos, com patrim6nio pr6prio, instituigSo autorizada por lei, criada por

ato do Governador do Estado para exploragSo de atividade econOmica de relevante interesse coletivo, e

organizada por estatuto aprovado por ato do Governador;

IV - sociedade de economia mista: entidade com personalidade juridica de direito privado

sob a forma de sociedade andnima, capital representado por a96es de posse rnajorit6ria do Estado, com

patrim6nio pr6prio, instituigdo autorizada por lei e efetivada por ato do Governador do Estado para

exploragdo de atividade econdmica de relevante interesse coletivo e organizada por estatuto'

$ 1o Cada entidade da AdministragSo Indireta, observada a respectiva 6rea de atua96o,

vincula-se ir Secretaria de Estado em que estiver enquadrada sua atividade principal, na forma que dispuser

a lei ott o ato do Governador do Estado.

$ 2" As entidades de Administragdo Indireta sujeitam-se d fiscalizagdo e ao controle de

6rg6os do Poder Executivo que, respeitando sua autonomia, caracterizada no respectivo ato de cria96o,

peimitam a avaliagao do seu comportamento econ6mico e financeiro e a an6lise peri6dica dos seus

resultados com os objetivos do Governo.

$ 3" Ser6 admitida, desde que a maioria do capital permanega de propriedade do Estado, a

participagdo nas cotas do capital de empresas ptblicas estaduais de outras pessoas juridicas de direito

pfiblico da Uni6o, dos Estados ou dos Municipios.

$ 4" As empresas priblicas e as sociedades de economia mista su.leitam-se is regras

aplic6veis ds empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e ds obrigagSes civis, comerciais' trabalhistas

e tributiirias.

Aft. 70 O Poder Executivo poderS, nos termos do $ 8' do ar1. 37 da Constituigdo Federal,

atribuir a 6rg6os da AdministragSo Direta, Autarqr-ria ou Fundagdo a qualificagdo de Ag6ncia Executiva,

conferindo ou ampliando a autonomia gerencial, orgamentSria e financeira, mediante contrato de gestio a

ser firmado entre seus administradores e o Poder Executivo.

$ 1" A qualificagSo de Ag6ncia Executiva ser6 conferida por ato do Governador do Estado,

a 6196o ou a entidade que tenha curnprido os seguintes requisitos:
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I - ter um plano estrat6gico de reestruturagdo e de desenvolvimento institucional em

andamento;

II - ter celebrado contrato de gestao com a Secretaria de Estado a que estiver subordirrado

ou for supervisionado.

$ 2" O poder Executivo det6m competdncia para editar medidas de organizag6o

administrativa especificas para as Ag0ncias Executivas, visando a assegurar a sua autonomia de gestSo,

bem como a disponibilidade de recursos orgament6rios e financeiros para o cumprimento dos objetivos e

das metas definidos nos contratos de gestdo.

$ 3" Os plalos estratdgicos de reestruturag6o e de desenvolvimento institucional definirdo

diretrizes polfticas e medidas voltadas dL racionalizagdo de estruturas e do quadro de servidores, i revisSo

dos processos de trabalho, ao desenvolvimento dos recursos humanos e ao fodalecimento da identidade

institucional da Ag6ncia Executiva.

$ 4" Os contratos de gestdo das Agdncias Executivas ser6o celebrados com periodicidade

minima de um ano e estabelecerao os objetivos, as metas e os respectivos indicadores de desempenho da

entidade, bem como os recursos necess6rios, os crit6rios e os instrumentos para a avaliagSo do seu

cumprimento.

$ 5" O Poder Executivo definir6 os crit6rios e os procedimentos para a elaboragdo e o

acompanhamelto dos contratos de gestSo, e dos programas estrat6gicos de reestruturagSo e de

desenvolvimento institucional das AgOncias Executivas.

Art. 8o O Poder Executivo poder6, nos termos da Lei Federal ns9.637, de 15 de maio de

1998, qualificar, por meio de decreto, entidades da sociedade civilcomo Organizag6es Sociais, que tenham

por finalidade a execug6o de atividades dirigidas ao ensino, i pesquisa cientifica, ao desenvolvimento

iecnol6gico, A protegdo e d preservagSo do meio ambiente, d cultura e 2r sa[tde, atendidos os requisitos

previstos em lei.

CAPITULO II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 9o A Administrag6o Direta do Poder Executivo Estadual compreende os servigos e as

atividades tipicas da Administragdo Pfiblica, organizados segundo as seguintes fungSes:

I - Governanga e Gest6o do Estado; monitoramento de desempenho e a95es de rnelhoria

para maior eficidncia, integrag6o e transversalidade dos processos internos e finalfsticos no Ambito do

gor.rno estadual, al6m de representagao funcional, social e de articulagdo politica e interinstitucional com

instituigdes, 6rgdos, organismos e com a sociedade;

II - Estruturas Meio de Gestdo: atividades de orientaqdo, capacitagSo, gestdo de

procedimentos internos, suporte operacional e prestagdo de servigos de ordem administrativa. financeira,

tont6bil e juridica ds demais estruturas de governanga, gestSo e final[sticas;

III - Estrutr-rras Finalisticas de GestSo: estudo, proposigSo e execugdo de politicas pirblicas,

programas e atividades que visem A melhoria das condig6es sociais e econ6micas do cidad6o.

Art. 10. A Administragdo do Poder Executivo compreende:

I - Governanga e Gestdo do Estado:

a) Governadoria do Estado:
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1. Gabinete do Governador;

2. Gabinete do Vice-Governador;

3. Conselho de Estado.

b)SecretariadeEstadodeGovernoeGestdoEstratdgica:

1. Conselho de Governanga;

2. Assessoria Especial dos Conselhos e Cons6rcios;

2.1. Conselho Gestor de Parcerias do Programa Estadual de Parcerias (PROP-MS);

2.2. Conselho de Desenvolvimento e IntegragSo Sul (CODESUL);

2.3. Cons6rcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central (BRC);

3. Escrit6rio Estadual de Parcerias Estratdgicas (EPE),

4. Escrit6rio Estadual Relag6es Internacionais;

5. Consultoria Legislativa (CONLEG);

6. Defesa Civii;

7. Secretaria-Executiva de ComunicagSo;

8. Secretaria-Executiva de TransformagSo Digital;

9. Secretaria-Executiva de Gestao Estrat6gica e Municipalismo;

10. Agdncia Estadual de Regulagdo de Servigos Pfiblicos de Mato Grosso do Sul

(AGEMS);

1 1. Fundagao Estadual Jornalista Luiz Chagas de R6dio e TV Educativa de Mato Grosso

do Sul (FERTEL);

c) Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC):

1. Casa Militar;

2. Cerimonial;

3. Secretaria-Executiva de Gest6o Politica - Interior;

4. Secretaria-Executiva de Gestdo Politica - Capital;

5. Escrit6rio de Relag6es Institucionais e Politicas no Distrito Federal;

d) Controladoria-Geral do Estado (CGE);

II - Estruturas Meio de Gest6o:
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a) Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ);

b) Secretaria de Estado de AdministragSo (SAD):

1. Secretaria-Executiva de Licitag6es;

2. Fundagdo Escola de Governo de Mato Grosso do Sul(E,SCOLAGOV);

3. Ag6ncia de Previd6ncia Socialde Mato Grosso do Sul (AGEPREV);

c) Procuradoria-Geral do Estado (PGE);

III - Estruturas Finalisticas de Gestdo:

a) Secretaria de Estado de Educagdo (SED):

1. Fundagdo de Apoio e Desenvolvimento d Educagdo Brlsica (FADEB);

2. Fundagdo Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS);

b) Secretaria de Estado de Sa0de (SES):

1. Fundagdo Servigos de Saitde de Mato Grosso do Sul (FUNSAU);

1.1. Hospital Regional de Mato Grosso do Sul;

c) Secretaria de Estado de Justiga e Seguranga Priblica (SEJUSP):

1. Secretaria-Executiva de Justiga;

2. Secretaria-Executiva de Seguranga Priblica;

3. Polfcia Militar de Mato Grosso do Sul;

4. Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul;

5. Policia Civil de Mato Grosso do Sul;

6. Agencia Estadual de AdrninistragSo do Sistema Penitenci6rio (AGEPEN);

6.1. Policia Penal;

7. Departarnento Estadualde TrAnsito de Mato Grosso do Sul (DETRAN);

d) Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Assist6ncia Social (SEDFIAS):

i. Secretaria-Executiva de Assistdncia Social;

2. Secretaria-Executiva de Direitos Humanos;

3. Secretaria-Executiva de OrientagSo e Defesa do Consumidor.

e) Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (SETESCC):
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1. Subsecretaria de Politicas Pfrblicas para Mulheres;

2. Subsecretaria de Politicas Priblicas para a PromogSo da Igualdade Racial;

3. Subsecretaria de Politicas P[rblicas para Populag6o Indigena;

4. Sr-rbsecretaria de Politicas Ptblicas para Juventude;

5. Subsecretaria de Politicas P[rblicas LGBTQIA+;

6. Subsecretaria de Politicas Pirblicas para Pessoas com Defici6ncia;

7. Subsecretaria de Politicas Priblicas para Pessoas Idosas;

8. Subsecretaria de Politicas Priblicas para Assuntos ComunitSrios,

9, FundagSo de Desporto eLazer de Mato Grosso do Sul(FUNDESPORTE);

10. Fundagdo de Turismo de Mato Grosso do Sul (FUNDTUR);

11. FundagSo de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS);

f) Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ci6ncia, Tecnologia e

Inovagdo (SEMADESC):

Tradicionais;

1 . Secretaria-Executiva de Desenvolvimento Econ6mico Sustent6vel;

2. Secretaria-Executiva de Ci6ncia, Tecnologia e InovagSo;

3. Secretaria-Executiva de Meio Ambiente;

4, Secretaria-Executiva de Agricultura Familiar, de Povos Origindrios e Comunidades

5. Secretaria-Executiva de Qualificag6o Profissional e Trabalho;

6. Ag6ncia de Desenvolvimento Agr6rio e Extensdo Rural (AGRAER);

7. Agdncia Estadual de Defesa Sanit6ria, Animale Vegetal(IAGRO);

8. Fuldagao de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Cidncia e Tecnologia do Estado de

Mato Grosso do Sul (FUNDECT);

9. Fundagdo do Trabalho de Mato Grosso do Sul (FUNTRAB);

10. Junta Comercialdo Estado de Mato Grosso do Sul(JUCEMS);

1 1. Ag6ncia Estadual de Metrologia (AEMS);

i2. Empresa de GestSo de Recursos Minerais (MS-MINERAL),

l3.Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul(IMASUL);

14. Companhia de G6s do Estado de Mato Grosso do Sul (MSGAS);
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15, Cons6rcio Interestadual sobre o Clima - Cons6rcio Brasil Verde (BRV);

g) Secretaria de Estado de Infraestrutr-rra e Logistica (SEILOG):

1. Ag6ncia Estadual de Gest6o de Empreendimentos (AGESUL);

2. Ag6ncia de HabitagSo Popular de Mato Grosso do Sul (AGEHAB);

3. Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (SANESUL).

CAPITULO III
DAS AREAS DE ATUAQAO DAS SECRETARIAS DE ESTADO

Seg6o I
Dos OrgSos de Governanga e Gestdo do Estado

Art. 1 1. A Governadoria do Estado, por interrnedio dos Gabinetes, compete:

I - ao Gabinete do Governador:

a) prestar assist6ncia direta e imediata ao Governador do Estado na sua representaqdo

funcional e social, auxiliando na coordenagdo da a95o governamental;

b) realizar a recepgSo, a triagem e o estudo dos expedientes encaminhados ao Governador

do Estado, bem como o acompanhamento da sua tramitagdo e da execuglo das ordens emanadas pelo

Governador:

Il - ao Gabinete do Vice-Governador:

a) prestar assistdncia direta e imediata ao Vice-Governador do Estado na sua representagdo

funcional e social, auxiliando-o no exercicio de suas compet6ncias;

b) realizar a recepgdo, a triagem e o estudo dos expedientes remetidos ao Vice-Governador

do Estado, bem como o acompanhamento da sua tramitagdo e o controle da execugSo das ordens emanadas

pelo Vice-Governador.

Par6grafo irnico. O Conselho de Estado ser6 presidido pelo Governador do Estado e ter6

sua composigdo e compet6ncias previstas em regulamento.

Art. 12. A Secretaria de Estado de Governo e Gestdo Estratdgica, compete:

I - o assessoramento direto e imediato ao Governador do Estado na sua representagSo

funcional e social e no desetnpettlto de suas atribuigSes institucionais;

II - o apoio financeiro e administrativo aos 6rg5os da Governadoria do Estado e iis unidades

da sua estrutura organizacional;

III - a coordenag6o, o monitoramento e a integragSo das ag6es do Governo;

IV - o planejarnento estrat6gico governamental e setoriais, mediante orientagdo normativa

e metodol6gica aos 6rgaos e entidades da Administragdo Estadual na concepgdo, no desenvolvimento e na

implementagdo dos reipectivos planos e programas, visando i integragdo e i cornpatibilizagdo das a96es

governamentais, observada a respectiva programagdo e o controle de resultados;
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V - a formulagSo de diretrizes e a coordenag6o das politicas e agSes para negociag6es

internacionais e a articulagdo para captagSo de recursos financeiros de orgatrismos rnr"rltilaterais e de

ag6ncias goverllamentais estrangeiras, destinados a programas e a projetos de interesse do Estado,

VI - a coordenagdo das ag6es de supofte ds relag6es do Governo colr os outros Poderes,

outros Estados, Govemo Federal, outros Paises, organismos multilaterais e ag6ncias govemamentais e

estrangeiras;

VII - a promoglo, a coordenagSo e o acompanhamento das a96es do Governo Estadual nos

municipios, em articulag6o com as Secretarias e entidades da AdministragSo Pirblica Estadual;

VIII - a coordenagSo dos trabalhos de execugdo do Plano de Governo;

IX - a avaliagdo e o monitoramento da agSo governamental e dos 6rg5os e das entidades da

Administrag6o Pirblica Estadual, em especial o acompanhameuto das metas e programas priorit6rios

definidos pelo Governador;

X - a promogSo da gestdo da governabilidade, por meio de sistemas integrados de

informag6es, de apoio ao processo decisorio de governo, da arliculagSo dos gestores, da normatizaq6o dos

sistemas estruturantes de gestSo e da prestagSo de contas A sociedade;

XI - a elaboragdo da agenda futura do Governo e a preparagdo e a formulag6o de subsidios

para os pronunciamentos do Governador;

XII - a concepgao, promo96o, mobilizagdo e execugdo de programas e a96es de melhoria

de gestdo em todo o Ambito do governo estadual, com foco na inclusdo social, na transformagSo digital, na

rnoiaiizagdo, na transparencia da gestdo pirblica, no desenvolvimento sustent6vel e na entrega de resultados

d populagSo;

XIII - a elaborag6o de estudos, pesquisas e an6lises globais, setoriais, regionais e urbanas.

requeridos pela programagdo econdmica e social do Governo do Estado, em articulagdo com os 6rg5os e

"rii,lud"r 
pfblicos e privados e, em particular, com as instituigdes de ensino superior do Estado;

X1y - a coordenagSo, a orientagdo e a supervisdo da elaboragSo do plano plurianual e de

projetos especiais de desenvolvimento; das mensagens, projetos de lei e demais atos administrativos do

Governador d Assembleia Legislativa; e dos pronunciamentos, pareceres e informagSes do Poder Executivo

em resposta ds solicitagfies formais da Assembleia Legislativa do Estado;

XV - o acompanhamento e a an6lise da situagdo e do desernpenho da 6rea social, dos setores

produtivos e dos segmentos de infraestrutura econ6mica, com vistas a orientar, as respectivas Secretarias

de Estado na formulagao e avaliagdo do plano plurianual e de projetos especiais de desenvolvimento;

XVI - o estabelecimento de diretrizes de comunicaglo e publicidade da atuaqdo estatal para

as unidades setoriais competentes do Poder Executivo;

XVII-agovernanga,oplanejamentoeoapoioaodesenvolvimento,dimplementagIo,
manutengdo e A evolugao de solugdes de Tecnologia da Informaglo e da Comunicagdo (TIC), visando

transformag6o digital ;

XVIII - o acompanhamento e o controie das atividades administrativas do Governo do

Estado, a garantia da transparoncia pfblica e a facilitagAo do acesso ds informag6es e aos servigos pirblicos;
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XIX - a implementagSo de ag6es destinadas d ampliagSo das oporlunidades de cooperagSes,

de parcerias e de outros instrumentos destinados A modernizagdo do Estado;

XX - a formulagdo de planos, programas e projetos de desenvolvimento regional e local,

visando d gestdo democr6tica, por meio da participagSo da populagdo e de associagdes representativas dos

v6rios segmentos da comunidade;

XXI - fomentar a agenda de governo digital e de desburocratizag6o da Administragdo
P[blica Estadual.

$ 1" O Conselho de Governanga ser6 presidido pelo Secret6rio de Estado de Governo e

Gestdo Estrat6gica e ter6 sua composig6o e compet6ncias previstas em regulamento.

S 2" A Assessoria Especial dos Conselhos e Cons6rcios, subordinada 2r Secretaria de Estado

de Governo e Gestio Estrat6gica, compete o estabelecimento de diretrizes gerais, a coordenagio e o
acompanhamento das a96es dos seguintes Colegiados, nos termos dos regulamentos pr6prios:

I - Conselho Gestor de Parcerias do Programa Estadual de Parcerias (PROP-MS);

II - Conselho de Desenvolvimento e Integragdo Sul (CODESUL);

III - Cons6rcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central(BRC).

$ 3" Ao Escrit6rio Estadual de Parcerias Estratdgicas (EPE), vinculado d Secretaria de

Estado de Governo e Gestdo Estratdgica, respons6vel pela coordenagdo das ag6es de governo e pelo

planej amento estrat6gico, compete:

I - formular diretrizes e elaborar perfis, estudos e diagnosticos para o desenvolvimento da

carteira de projetos de parceria do Estado, bem como de modelagens que envolvam a alienagSo do controle

de empresa estatal;

II - atuar como interlocutor oficial do Estado na captagdo de recursos perante os organismos

multilaterais, ag6ncias bilaterais de cr6dito e instituigdes financeiras;

III - intermediar a celebragdo e coordenar, operacionalmente, os acordos de empr6stimo e

de cooperagdo t6cnica perante os organismos multilaterais, agdncias bilaterais de crddito e instituig6es

financeiras, para a obteng6o de recursos relativos a programas e a projetos estrat6gicos;

IV - estabelecer intercAmbio com instituig6es nacionais e internacionais, com entidades

representativas da iniciativa privada e com organizag6es ndo governamentais, visando ir cooperagdo t6cnica,

financeira e operacional de interesse do Estado;

V - avaliar a performance da carteira de projetos de parcerias e, se necess6rio, recomendar

medidas que conduzam ao seu melhor desempenho;

VI - formular diretrizes, elaborar planos e executar atividades operacionais e de

coordenaglo de projetos de parceria, bem como aprimorar as etapas e as regras de governanga para o

acompanhamento e execugdo de contratos de parceria e de modelagens que envolvam a alienagdo do

controle de empresa estatal,

VII - promover e gerenciar a rede de projetos de parceria no Arnbito do Estado;
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VIII - receber, processar, tramitar, analisar e avaliar Manifestag6es de Interesse Privado

(MIP), cujo escopo consista na realizaEdo de projetos e parcerias com o Estado, independentemente do seu

objeto ou conformagSo juridica;

IX - langar, conduzir, processar, tramitar, analisar e avaliar Procedimentos de Manifestaqdo

de Interesse (pMI) para o desenvolvimento de projetos e parcerias entre o Estado de Mato Grosso do Sul e

a iniciativa privada;

X - desenvolver, modelar e estrutlrrar projetos, estudos, investigag6es e detalhamentos, com

ou sem o apoio da iniciativa privada ou de outros 6rg5os e entidades estaduais, pata a celebragdo de

contratos deparceria e para a modelagem que envolva a alienagdo do controle de empresa estatal, podendo:

a) colstituir grupos de trabalho para desenvolvimento, modelagem, estruturaqdo e an6lise

da vantajosidade dos projetos;

b) indicar a necessidade de ter o apoio de consultorias especializadas para estudos de

estruturagSo e desenvolvimento dos projetos de parceria;

XI - coordenar o planejamento, a estruturagdo e o langamento dos processos licitat6rios

paraa celebragSo de contratos de parceria, bem como dos procedimentos para alienagdo do controle de

empresa estatal,

XII - auxiliar no planejamento dos compromissos assumidos pelo Estado para o

desenvolvimento de parcerias com a iniciativa privada e na an6iise das condig6es orgament6rias e fiscais

para o seu desenvolvimento;

XIII - realizar audi$ncias e consultas priblicas, bem como rodadas de apresentagdo dos

projetos e mapeamento de potenciais interessados na realizagdo de parcerias com o Estado;

X1y - promover reuni6es de sondagem de mercado com interessados nos projetos de

parceria do Estado de Mato Grosso do Sul, em qualquer de suas fases de desenvolvimento;

XV - auxiliar 6rgdos e entidades estaduais na gestio dos contratos de parceria e nas

modelagens que envolvam a alienagSo do controle de empresa estatal, fornecendo subsidios, ar-rxilio t6cnico

e de pessoal, e apoiando-os na tomada de decisSes, na fiscalizagSo, na verificagdo independente, no

desenvolvimento de ferramentas de gestdo contratual, nos processos de verificagSo e de recomposigdo de

equilibrio econ6mico-financeiro e quaisquer outras atividades necess6rias para a adequada execugdo

contratual;

XVI - sugerir a constituigdo de comiss6es de acompanhamento da execugio do contrato,

composta por representantes dos 6rg5os ou das entidades envolvidos nas atividades de gestSo contratual;

XVI - auxiliar os 6rg6os ou as entidades respons6veis pela implementagSo dos projetos

em processos administrativos de aplicagdo de penalidades e de t6nnino antecipado dos contratos de

parclria, fornecendo subsidios, auxilio t6cnico e de pessoal para o c6iculo de indenizag6es, acionamento

de seguros e garantias, reversSo de bens e ativos, dentre outras atividades relacionadas ao tema;

XVIII - fornecer subsidios e auxiliar o Governador e as demais autoridades estaduais na

tomada de decis6es quanto d inclusdo e d priorizag6o de projetos no PROP-MS, d obteng6o de

financiamentos e de investimentos pirblicos ou privados em infraestrutura e ao desenvolvimento de

iniciativas relacionadas aos contratos de parceria;

XIX - firmar terrnos de cooperagdo, fornecer subsidios e trocas de informagSo com outros

programas federais, estaduais ou rnunicipais de parcerias ou desestatizaqdo, buscando promover o
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intercAmbio de dados, experiCncias e informagSes para o fortalecirnento institucional dos programas de
parcerias e para o desenvolvimento de projetos, podendo envolver, inclusive, a capacitag6o de servidores,
a realizaEd,o de treinamentos, o compartilhamento oneroso ou gratuito de projetos e o auxilio t6cnico e

operacionai para a formulagdo, a implantagSo e a gestSo de projetos de infraestrutura ou de interesse
priblico;

XX - atuar em outras iniciativas correlatas As suas finalidades institucionais.

$ 4o Ao Escrit6rio de Relag6es Internacionais, subordinado d

Governo e Gestdo Estratdgica, compete:

I - prestar apoio e assessoramento necess6rios ao Governador e

Estado, aos Secret6rios de Estado e aos demais representantes do Poder Executivo
suas audiCncias com autoridades internacionais;

Secretaria de Estado de

ao Vice-Governador do
Estadual, por ocasi6o de

II - manter contatos com representag6es estrangeiras, a fim de divulgar e de promover as

potencialidades do Estado de Mato Grosso do Sul;

III - acompanhar e orientar agentes do Poder Executivo Estadual acerca de programas,
projetos, convOnios, contratos e outros instrumentos juridicos similares, e sobre assuntos de interesse do
Governo do Estado perante entidades, organizagdes e representag6es estrangeiras e organismos
internacionais;

IV - participar de colegiados e foruns internacionais que teniram como objetivo a promogdo
da integrag6o institucional dos Estados com organismos Internacionais;

V - apoiar a96es de prospecgSo de oportunidades de negocio em nivel internacional;

VI - apoiar a promogSo e a atragEo de investimentos e de investidores internacionais para

o Estado.

$ 5" A Consultoria Legislativa, subordinada d Secretaria de Estado de Governo e GestSo

Estratdgica, compete prestar consultoria e assessoramento t6cnico-legislativo ao Secret6rio de Estado de

Governo, orientando-o quanto irs fases do processo legislativo e aos atos normativos, tais como:

I - verificar, previamente, a constitucionalidade e a legalidade dos atos governamentais,
emitindo parecer sob os aspectos formais, materiais e t6cnico-legislativos das propostas normativas
apresentadas pelos diversos 6rg5os e entidades da Administragdo P0blica Estadual;

II - proceder d revis6o juridica, linguistica e t6cnico-legislativa dos projetos, atos, termos e

documentos em geral de compet6ncia do Secretdrio de Estado de Governo e do Chefe do Poder Executivo;

III - analisar, revisar e manter o registro dos atos oficiais, normativos e de pessoal de

compet€ncia do Chefe do Poder Executivo;

IV - coordenar o cumprimento dos prazos relativos ao pronurrciamento, d emissSo de

pareceres e d prestagSo de informag6es do Poder Executivo ao Poder Legislativo;

V - encaminhar, por determinag6o do Secret6rio de Governo e Gest6o Estratdgica, projetos
de lei de autoria do Poder Executivo ao Legislativo, acompanhar as matdrias em tramitagdo na Assembleia
Legislativa e formalizar minutas de sangdes e vetos;

VI - realizar o trAmite procedimental de encaminhamento dos projetos de lei de autoria do

Legislativo A apreciagSo dos 6rg5os competentes para manifestagdo quanto A juridicidade, d oportunidade
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e d conveniOncia da proposig6o parlamentar, a fim de subsidiar a resposta do Secret6rio de Governo ir

Assembleia Legislativa;

VII - enviar para publicagdo leis, mensagens de veto, decretos normativos e de pessoal,

resolug6es normativas e de pessoal, de competCncia do Governador do Estado e dos Secret6rios de Estado

de Governo e da Casa Civil.

S 6" A Secretaria-Executiva de Comunicagio, subordinada d Secretaria de Estado de

Governo e GestSo Estratdgica, compete:

I - a gestSo da comunicagSo institucional do Estado;

II - o estabelecimento de diretrizes de comunicagdo a serem observadas e desenvolvidas
pelas unidades setoriais de imprensa do Poder Executivo Estadual na divulgagdo das a96es do Governo;

III - o planejamento, a coordenagSo e a execug6o:

a) dos eventos, campanhas e promog6es, de car6ter pirblico ou interno, de interesse do

Poder Executivo;

b) das ag6es de marketing, comunicagSo social, propaganda, publicidade e divulgagdo na

imprensa 1ocal, regional e nacional dos atos e atividades do Poder Executivo;

IV - o assessoramento ao Governador do Estado, aos Secret6rios de Estado e aos dirigentes

superiores de entidades daAdministragdo Indireta, no relacionamento com a imprensa e outros meios de

comunicagSo.

$ 7" A Secretaria-Executiva de Gestdo Estrat6gica e Municipalismo, subordinada d

Secretaria de Estado de Governo e GestSo Estratdgica, compete:

I - o direcionamento da estrat6gia governamental baseado na participagSo da sociedade, em

diagn6sticos tecno-politicos, na integragdo de politicas e recllrsos e na orientagdo para resultados ao

cidad6o;

II - o planejamento governamental, no que diz respeito 2r orientagSo estrat6gica na

formulagdo dos programas e do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orgament6ria e da Lei Orgament6ria
Anual, em coqlunto com a Secretaria de Estado de Fazenda;

III - a orientagZo e apoio t6cnico ds 6reas governamentais em prAticas, conceitos e

instrumentos de governanga e gestdo pirblica;

IV - a avaliagEo e o monitoramento da agSo governamental e dos 6rg6os e das entidades da

AdministragSo Priblica Estaduai, em especial o acompanhamento das metas e programas priorit6rios
definidos pelo Governador;

V - a coordenagdo das ag6es do Governo Estadual nos municipios, em arliculag6o com os

6rgios e as entidades da Administragdo Priblica Estadual, focada na atengdo ds demandas e ds necessidades

dos municipios e d gestdo territorial competitiva;

VI - a articulagdo da Adrninistragdo Direta e Indireta para a Agenda de Desburocratizagdo

e de Governo Digital, em conjunto com a Secretaria-Executiva de Transformagdo Digital;

VII - o subsidio de informag6es gerenciais para an6lise e tomada de decis6es estrat6gicas

por meio da intelig6ncia de dados.
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$ B" A Secretaria-Executiva de Transformagdo Digital, subordinada ir Secretaria de Estado
de Governo e Gestdo Estrat6gica, compete:

I - a execugdo de polfticas e de diretrizes para as atividades de governanga e de gestdo dos

recursos de tecnologia da informagdo e comunicag6o do sistema;

II - o planejamento e a coordenagio da sistem6tica, modelos, t6cnicas e ferramentas das

atividades relativas d tecnologia de informag6es e o apoio d definigdo e desenvolvimento da configuragdo
ffsica e l6gica dos sistemas usados ou operados em rede pelos 6rg5os e pelas entidades do Poder Executivo
Estadual;

III - a promogdo da infraestrutura tecnol6gica de comunicagdo necessAria ir integragdo e d
operagdo dos sistemas estruturadores das atividades administrativas e operacionais e da comunicagio
eletr6nica oficial entre os 6rglos e as entidades da AdministragSo Priblica Estadual;

IV - o desenvolvimento e a manuteng6o de sistemas de seguranga de informag6es que
assegurem a protegSo dos dados contra acessos ou uso nd.o autorizados;

V - a promogdo, a prospecgdo e as melhorias das plataformas e das bases tecnol6gicas a

serem adotadas pelos 6rg5os e pelas entidades da Administrag6o Ptblica Estadual, visando d integragEo e

d simplificagdo de servigos e de processos e sistemas de governo;

VI - a transformagSo digital de servigos pfrblicos e processos administrativos, de

governanga e de comparlilhamento de dados e a consolidagSo de canais digitais fomentando sua utilizagdo;

VII - a promogSo do desenvolvimento e a implantagdo de solugSes tecnol6gicas de

tratamento da informagdo na Adrninistrag6o Priblica Estadual, que subsidiem a tomada de decis6es e o
planejamento de politicas priblicas;

VIII - a promog6o da pesquisa sobre novas tecnologias que possam aprimorar as agdes dos

6rgdos da administragdo priblica.

S 9" A Defesa Civil, subordinada ii Secretaria de Estado de Governo e GestSo Estrategica,
compete:

I - o planejamento e a promogdo de a96es de prevengdo de desastres naturais,
antropog6nicos e mistos, de maior prevalOncia no Estado;

II - a coordenagdo de atividade estadual de defesa civil, convocando 6rg5os ou entidades
do governo estadual para participar da execugdo de atividades de defesa civil;

III - o apoio b,rea\izaqdo de estudos, a avaliagdo e a redugdo de riscos de desastres, atuando
na iminOncia e em circunstAncias de desastres:

IV - a prevengSo e a minimizagdo de danos, o socorro e a assist6ncia a populag6es afetadas
e o restabelecimento dos cen6rios atingidos por desastres;

V - a manutengdo de intercdmbio com 6rg6os federais, estaduais e mLrnicipais de defesa

VI - a apresentaqdo de relat6rio anual de suas atividades;

VII - a elaboragdo de manuais de defesa civil.
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$ 10. A Ag6ncia de RegulagSo de Servigos Pirblicos de Mato Grosso do Sul (AGEMS),
autarquia de regime especial vinculada A Secretaria de Estado de Governo e Gestdo Estrat6gica, compete,
observada a legislagSo especifica:

I - o exercicio do poder de regulag6o, nonratizag6o, controle e fiscalizag6o dos servigos
pfblicos delegados, nos termos da lei especffica;

II - a realizagio de ag6es fiscalizadoras para a preservagdo da eficiCncia dos servigos
priblicos delegados, visando a propiciar condigSes de regularidade, continuidade, seguranga, atualidade,
universalidade e a estabilidade nas relag6es entre o poder concedente, as entidades reguladas e os usu6rios;

III - a promogdo de ag6es visando a assegurar a prestagdo de servigos p[rblicos delegados
aos usudrios, de forma adequada e em condig6es de regularidade, continuidade, efici€ncia, seguranga,
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestagio e rnodicidade nas suas tarifas.

$ 1 1. A FundagSo Estadual Jornalista Lfiz Chagas de R6dio e TV Educativa de Mato
Grosso do Sul (FERTEL), entidade vinculada i Secretaria de Estado Governo e GestSo Estrat6gica,
compete:

I - estimular as manifestag6es do pensamento, da criag6o, da expressdo e da informagdo,
por meio do sistema de radiodifusio sonora e de sons e imagens, visando d disserninagdo do conhecimento,
da informagdo, da educagSo e da cultura no Estado;

II - operar emissoras de r6dio e de televisdo e promover a converg6ncia de veiculos ou de
sistemas de comunicagdo compatfveis com a emissora;

IIi - promover a divulgagdo de atos da AdministragSo Priblica Estaduai, observadas as
diretrizes estabelecidas pela Secretaria-Executiva de ComunicagSo, e de mat6rias especificas exigidas pela
legislagdo federal;

IV - promover a ampliag5.o de suas atividades em colaboragdo com emissoras de r6dio e de
televis6o p[rblicas ou privadas, no Ambito do Sistema Nacional de R6dio e Televisdo Educativa, mediante
convOnios ou outro modo adequado, visando a sua sustentabilidade.

Aft. 13. A Secretaria de Estado da Casa Civil compete:

I - assessorar o Governador do Estado e o Secret6rio de Estado de Governo e Gestdo
Estratdgica na articulagSo com a Assembleia Legislativa, as Prefeituras Municipais e com as C6maras
Municipais;

II - assessorar e coordenar as relag6es politicas de Governo na capital e interior do Estado,
em articulagdo com os Prefeitos, Vereadores, Deputados Estaduais e Federais e Senadores;

III - apoiar a elaboragSo e a implementagSo do plano estadual de desenvolvimento regional,
em articulagSo com os municipios.

IV - estabelecer uma agenda de compromissos para insergSo das polfticas pfblicas
estaduais nos Municipios e acompanhar a execugdo de ag6es, programas e projetos estaduais nos
municipios;

V - incentivar a execugdo de agdes que visem ir cooperagSo entre o Governo Estadual, os
municipios, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de desenvolvimento das
cidades;
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Executivo.

VI - realizar estudos de natureza politico-institucional;

VII - promover agdes para fortalecer a gestdo participativa dos municipios;

VIII - coordenar e plarrejar as atividades da Casa Militar e do Ceritnonial priblico do Poder

$ 1" A Casa Militar, subordinada d Secretaria de Estado da Casa Civil, cornpete:

I - a execugdo de atividades relacionadas d seguranga pessoal do Governador e do Vice-

Governador, compreendendo a assist6ncia direta e imediata no desempenho de suas atribuigdes, nos

assuntos de natureza civil ou militar, a vigil6ncia e a guarda dos seus locais de trabalho e de suas resid6ncias,

a manutengSo e o provimento da seguranga dos locais em que estiverem presetrtes, em qualquer parte do

Brasil e do exterior, e a seguranga de seus familiares diretos;

II - o zelo pela seguranga do prddio da Governadoria e dos titulares dos 6rg6os essenciais

do Governo do Estado e de outras autoridades ou personalidades, qr-rando determinado pelo Governador,

dentro ou fora do Estado de Mato Grosso do Sul;

militares;
III - a coordenagSo da participagdo do Governador e do Vice-Governador em cerim6ntas

IV - a promogSo da ajudAncia de ordens do Governador e do Vice-Governador;

V - a execugSo do transporte do Governador e do Vice-Governador, quando a locomogdo

for efetuada por veiculo automotor e colaboragdo quando da utilizagdo de outros meios de transportes;

VI - a prevengdo de ocorr6ncia e articulagdo do gerenciamento de crises, em caso de grave

ou iminente ameaga d estabilidade institucional;

VII - a identificagdo, o acompanhamento e avaliagdo das ameagas reais ou potenciais a

respeito de assuntos estrat6gicos, objetivando produzir conhecimentos que possam subsidiar a96es para

neutralizar, coibir e reprimir atos de qualquer natureza que contrariem os interesses do Estado, mediante

servigo de intelig6ncia;

VIII - o planejamento, a direg6o, a coordenagdo e a execugdo dos servigos de ajud6ncia-de-

ordens e de seguranga de autoridades em visita oficial ao Estado ou fora deste, quando determinado pelo

Governador;

IX - o planejamento, a coordenagSo e a administragSo de Curso de Protegdo de Aritoridades

e de InstalagSes Fisicas para os seus componentes, bem como para os da Policia Militar de Mato Grosso do

Sul, e de outras policias militares coirm6s, havendo disponibilidade.

$ 2" Ao Cerimonial, subordinado d Secretaria de Estado da Casa Civil, compete:

I - coordenar a execugdo das atividades do cerimonial pfiblico e das relag6es priblicas com

autoridades e com a sociedade;

II - manter intercAmbio de informagdes com os demais orgdos e entidades envolvidos na

organizagdo de eventos, de forma a racionalizar esforgos e a uniformizar dados para a sua divr-rlga96o;

III - avaliar os convites recebidos para encaminh6-los aos destinat6rios de direito, com as

informagSes pertinentes, ou, quando for o caso, respondd-1os;
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IV - receber autoridades e visitantes, zelando por sua adequada recepgSo;

V - estabelecer contatos para a tomada de provid6ncias, bem como prestar assist6ncia e

acompanhar o Governador, o Vice-Governador, os representantes das Secretarias de Governo e da Casa

Civil em reuni6es, em solenidades e em outros encontros, internos e externos, fornecendo-lhes, entre outras,

informagdes sobre os participantes, os objetivos e a organizaEl,o de cada evento;

VI - planej ar, organizar e supervisionar a realizagdo de eventos prornovidos pela

Governadoria;

VII - estabelecer mecanismos para a criagSo e manutengdo de canais de comunicagdo com

entidades e autoridades da Administragdo Pirblica e do setor privado, visando a manter atualizados os seus

registros;

Vil - cumprir e fazer cumprir regras e preceitos de protocolo e de cerimonial, nas

solenidades sob sua coordenagSo;

IX - organizar os servigos protocolares e de cerimonial do Governo do Estado;

X - organizar solenidades, recepg6es oficiais e cerimoniais de visitas ao Estado, de

personalidades civis, militares, religiosas, nacionais e estrangeiras;

XI - providenciar, por interm6dio dos 6rg6os competentes, l-rospedagem e meio de

transporte para personalidades em visitas oficiais ao Estado;

solenidades;
XIi - orientar os 6rg5os e as entidades na organizagdo e na execug6o de recepg6es e de

XIII - realizar as comunicagSes devidas ds autoridades.

$ 3" A Secretaria-Executiva de GestSo Politica na Capital, subordinada ir Secretaria de

Estado da Casa Civil, compete:

I - assessorar o Secret6rio nas relagSes politicas de Governo na Capital do Estado, em

articulagSo com o Prefeito, os Secret6rios Municipais e os Vereadores,

II - auxiliar na implementagdo do plano estadual de desenvolvimento regionai, por

intermddio de uma agenda de compromissos para insergdo das politicas pribiicas estaduais na Capital e do

acompanhamento da execugdo dessas agdes, programas e projetos estaduais;

III - incentivar a execugdo de a96es que visem 2r cooperagio entre o Governo Estadual, a

iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de desenvolvimento da Capital.

S 4" A Secretaria-Executiva de GestSo Polftica no Interior, subordinada d Secretaria de

Estado da Casa Civii, compete:

I - assessorar o Secret6rio nas relag6es politicas de Governo no interior do Estado, em

arliculagdo com os Prefeitos, os Secret6rios Municipais e Vereadores;

II - auxiliar na implementagSo do plano estadual de desenvolvimento regional, por

interm6dio de uma agenda de compromissos para insergdo das politicas pfblicas estaduais nos municipios

do interior e do acompanhamento da execugdo dessas a96es, programas e projetos estaduais;
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iII - incentivar a execug6o de agdes que visem 2r cooperagdo entre o Governo Estadual, a

iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de desenvolvimento dos municipios do

Estado:

IV - executar ag6es que fortalegam a gestdo participativa dos municipios.

$ 5" Ao Escrit6rio de Relag6es Institucionais e Politicas no Distrito Federal, subordinado d

Secretaria de Estado da Casa Civil, compete:

I - prestar apoio e assessoramento necessd:rios ao Governador e ao Vice-Governador do

Estado, aos Secret6rios de Estado e aos demais representantes do Poder Executivo Estadual, por ocasido de

suas audi6ncias com autoridades federaisl

II - manter contatos com a ciasse empresarial e as representag6es nacionais, em Brasilia, a

fim de divulgar e de promover as potencialidades do Estado de Mato Grosso do Sul;

III - fornecer subsidios irs Secretarias de Estado do Poder Executivo Estadual quanto ir
execugSo das emendas, recursos extras-orgament6rio, programas e das fontes de financiamento do Governo
Federal;

IV - acompanhar e orientar agentes do Poder Executivo Estadual acerca de programas,

projetos, convCnios, contratos e outros instrumentos juridicos similares, e sobre assuntos de interesse do

Governo do Estado perante a UniSo;

V - apoiar, quando solicitado, os parlamentares do Estado em suas demandas perante os

6rg5os federais, no sentido de colaborar no processo de elaboragdo de emendas ao Plano Plurianual (PPA),

d Lei de Diretrizes Orgament6rias (LDO) e d Lei Orgamentdria Anual (LOA), bem como na liberagdo dos

recursos correspondentes;

VI - acompanhar, preventivamente, a regularidade dos 6196os e das entidades do Estado no

Sistema Auxiliar de Informag6es para Transfer6ncias Volunt6rias (CAUC), a fitn de minimizar entraves no

processo de liberagdo de recursos orgamentdrios;

VII - extrair informagdes do Sistema de Informag6es e de AdministragSo Financeira
(SIAFI), que possam ser utilizadas de forma gerencial, bem como acompanhar o empenho e o pagamento
de recursos orgamentdrios provenientes de contratos, conv6nios, emendas parlamentares, dentre outras

liberagdes de interesse do Estado;

VIII - proceder d consolidagSo de dados extraidos do Sistema de Gestdo de Conv6nios e
Contratos de Repasse (SiCONV) e do Sistema Integrado de AdministragSo Financeira do Governo
Federal (SIAFI) que possam ser tteis no processo de gerenciamento dos interesses do Estado;

IX - proceder d comunicag6o quanto a atos oficiais veiculados no Diilrio Oficial da UniSo
que sejam de interesse dos 6rg5os e das entidades do Estado e das prefeituras municipais;

X - participar de Colegiados e F6runs Nacionais de representagdes estaduais no Distrito
Federal que tenham como objetivo a integrag6o institucional dos Estados;

XI - coordeuar as ag6es de supofte ds relag6es do Govemo com outros Estados, empresas

e organisrnos rtacionais;

XII - efetuar ag6es de prospecaSo de oportunidades de neg6cio em nivel regional e

nacional,
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XIII - contribuir corn os 6rg6os do Governo Estadual nas a96es que tenham impacto nas

relag6es federativas.

Art. 14. O controie interno do Poder Executivo Estadual ser6 exercido pela Controladoria-
Geral do Estado, nos termos da Lei Complementar, que definir6 sua estrutura. organizag6o e competdncias,
incluidas as fungdes b6sicas de:

I - auditoria governamental, correigSo e ouvidoria:

II - condugSo d transpar6ncia p[rblica e ao controle social;

III - apoio ao controle externo na sua missSo institucional.

Se96o II
Dos OrgSos de Estruturas Meio de Gest6o do Estado

Art. 15. A Secretaria de Estado de Fazenda compete:

I - a formulagdo e a execugdo da polftica de administragAo tribut6ria do Estado, o

aperfeigoamento da legislag6o tribut6ria estadual e a orientagdo dos contribuintes quanto a sua aplicag6o;

II - a promogdo da fiscalizagdo da arrecadagSo de tributos de compet6ncia estadual e a
emissSo de autos para cobranga de imposto e para a inscrigdo na divida ativa pela Procuradoria-Geral do

Estado;
III - os estudos e as pesquisas para previsEo de receita e a totnada de provid6ncias para

obtengdo de recursos financeiros de origem tributSria e de outras fontes para o Estado;

IV - o estudo de crit6rios para a concessdo de incentivos fiscais e financeiros, a avaliag6o
da renfncia fiscal para fins de equilibrio das contas priblicas e ajuste da situagdo financeira do Estado;

V - a prornogSo da educagdo fiscal como estrat6gia integradora de todas as ag6es da

administragSo tribut5ria, visando itrealizagd.o da receita necess6ria aos objetivos do Estado cotn apoio ua

ag6o consciente e volunt6ria dos cidadios;

VI - a coordenagSo da execugSo das atividades de contabilidade geral dos recursos

orgament6rio, financeiros e patrimoniais da AdministragSo Direta, bem como a orientag6o e supervisSo dos

registros contiibeis de compet6ncia das entidades da Administragdo Indireta;

VII - o planejamento e a coordenagdo das atividades relativas A tecnologia de informag6es

no dmbito da Secretaria de Estado de Fazenda, no que tange d sistem6tica, modelos, t6cnicas e ferramentas,

bem como definig6o e desenvolvimento da configuragdo fisica e l6gica dos sistemas usados ou operados

em rede pela referida Pasta;

VIII - o desenvolvimento e manutenEdo de sistemas de seguranga de informagdes no Ambito

da Secretaria de Estado de Fazenda visando d protegdo dos dados contra acessos ou uso ndo autorizados no

Ambito dos sistemas desta Pasta;

IX - o estabelecimento da programag6o financeira de desembolso, a uniformizagdo e a
padronizag6o de sistemas, procedimentos e formul6rios aplicados utilizados na execug6o financeira do

Estado e promogSo de medidas asseguradoras do equilibrio orgament6rio e financeiro;

X - a an6lise da viabilidade de instituigSo e manutengdo de fundos especiais e afixagSo de

norrras administrativas para o controle de sua gestdo;
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XI - o planejamento, a coordenagdo, a supervislo e o controle da execug6o orgament6ria e

financeira e do pagamento dos 6rgdos da Administragdo Direta, liberag6es para a AdniinistragSo Indireta e

repasses dos duoddcimos aos Poderes e 6rglos independentes;

XII - o estabelecimento de llormas administrativas sobre

financeiras em poder de entidades da administragSo estadual;

XIII - a proposigSo, quando necess6rio, dos quadros

orgament6ria dos 6rgdos, entidades e fundos da AdministragSo Direta e

Secretaria de Estado do Goveruo e Gestdo Estrat6gica;

aplicag6es das disponibilidades

de detalharnento da despesa

indireta, em arliculagSo com a

XIV - o assessorarnento ao Governador quanto d politica e d programagdo de sLrbscrigdo de

capital das empresas priblicas e sociedades de economia mista vinculadas ao Poder Executivo;

XV - a intervengdo financeira em 6rg5os oLr entidades estaduais, quando verificadas
irregularidades na aplicagdo de recursos pfrblicos;

XVI - o controle dos gastos priblicos relacionados ao ajuste fiscal, ir alimentagSo e ao

acompanhamento do processo decis6rio governamental com dados relativos ao desempenho financeiro e o

endividamento piblico;

XVII - o cadastramento, o acompanhamento e o controle da execug6o de convCnios em que

forem convenentes 6rg5os ou entidades do Poder Executivo, bem como a avaliagdo da fixagdo de

contrapartidas utilizando recursos humanos, financeiros ou materiais de 6rg6os ou entidades do Poder
Executivo;

XVIII - o acompanhamento da elaboragSo da proposta do orgamento de investimento das

empresas estatais, o levantamento das informag6es econ6mico-financeiras sobre as empresas estatais e o
acompanhamento do desempenho econ6mico-fi nanceiro dessas empresas;

XIX - o acompanhamento gerencial, fisico e financeiro da execugSo orgament6ria, sem

prejuizo da competOncia atribuida a outros 6rg5os ou entidades da AdministragSo P[blica Estadual;

XX - a realizaEdo de estudos e pesquisas concernentes ao desenvolvimento e ao

aperfeigoamento do processo orgament6rio e orientagdo t6cnica dos 6rg6os de execugSo e gestSo do

orgamento;

XXI - o planejamento, o desenvolvimento e a supervisdo das atividades de consolidagSo

do orgamento do Estado, a promogdo de estudos visando a seu aperfeigoamento e i sua conectividade com

o ambiente externo;

XXII - a coordenagdo de todo o processo relativo d coleta de informag6es para a condugSo

dos estudos e da elaboragdo do orgamento anual;

XXIII - a elaboragSo, corrjuntamente com a Secretaria de Governo e Gestdo Estrat6gica, do

plano plurianual, da lei de diretrizes orqament6rias e da lei orgament6ria anual;

XXIV - a coordenagdo e a execu96o, direta ou indireta, das atividades relacionadas ao

servigo pfblico de loteria do Estado, nos termos da legislagSo especffica.

Art. 16. A Secretaria de Estado de AdministragSo compete:
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I - a proposigSo das politicas estrat6gicas, a supervisSo e o gerenciamento das ag6es
operacionais relativas d gestdo de pessoas nos 6rgdos e nas entidades do Poder Executivo estadual, inclusive
no que se refere:

a) d classificag6o de cargos e d organizagdo de carreiras, sistemas remunerat6rios, regime
de vinculo e d" concessS.o de direitos, beneficios e vantagens;

b) di atragSo e 2r selegSo de servidores pirblicos, mediante concurso pirblico oll, por
excepcionaiidade, na forma das Constituig6es Federal e EstadLral;

c) d posse e d lotagdo e i integragdo dos candidatos rec6m-empossados, aos cursos de
formagdo e ao est6gio probat6rio;

d) d avaliagSo de desempenho e ao desenvolvimento profissional visando ao alinhamento
das competOncias inerentes ao exercicio do cargo oll da fungdo;

e) d gestSo da vida funcional dos servidores piiblicos e do sistema informatizado de gestSo

de pessoal, visando d modernizagdo, ao controle, d atualizagdo, ir arnpliagSo e ao aperfeigoamento dos
cadastros digitais de pessoal;

f) d gestdo do assentamento digital dos servidores pirblicos e dos empregados das empresas
piblicas que recebem dotagdo d conta do orgamento do Estado, no 6mbito dos 6rg6os da Administragdo
Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual;

g) d movimentagdo de lotagdo ou de exercicio de servidor pirblico em 6195o ou em entidade
distinto daquele ao qual estd vinculado, com o prop6sito de promover o adequado dimensionamento da
forga de trabalho no Arnbito do Poder Executivo Estadual;

h) d participagdo, como interveniente ou como parte, na forma que dispuser o regulamento
especifico, na formalizagdo de convOnios, contratos ou termos similares que envolvam a cessSo de servidor,
o ingresso de pessoal para:

1. a prestagSo de servigos em 6195o ou em entidade do Poder Execr-rtivo; ou

2. a utilizag6o de mdo de obra de terceiros para execug6o de servigos em 6rg6os ou em

entidades de direito pirblico do Poder Executivo;

i) d gestSo das politicas de sairde ocupacional e d seguranga no trabalho, visando d
integragSo das a96es e dos programas nas 5reas de assist6ncia A safrde, pericia m6dica, promogdo, preven96,o

e acompanhamento psicossocial do servidor;

j) d proposigEo, quando necess6ria, da regulamentagdo de dispositivos constitucionais e

legais aplic6veis aos servidores p[blicos do Poder Executivo;

k) d coordenag5.o, ao acompanhamento, ao controle e ir supervis6o dos gastos com os

servidores da ativa, com os inativos e com os pensionistas, relativos a mandatos eletivos. a cargos, a fung6es
ou a empregos civis e militares; com quaisquer esp6cies remunerat6rias, tais como, vencimentos e

vantagens, fixas e variSveis, subsidios, proventos da aposentadoria, reformas e pens6es, inclusive
adicionais, gratificagdes, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos
sociais e contribuigSes recolhidas peio ente As entidades de previd6ncia;

l) d coordenagdo, ao planejamento, 2L parametrtzagdo e ao controle do desenvolvimento de

sistema que comp6e a gestdo de infonnag6es da vida funcional dos servidores e pagadoria;
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m) d gest6o da comunicag6o entre as unidades setoriais, o 6rgdo central e o servidor por

interm6dio de ferramentas da tecnologia da infonnagdo;

II - a formulagSo e a promogSo de politicas e de diretrizes relativas ds atividades de

administrag6o de materiais, de servigos, de transportes, de comunicag6es internas e de licitagOes e contratos,

para o Poder Executivo;

III - a an6lise, a avaliagdo, a orientagSo e o acompanhamento dos processos licitat6rios para

aquisigdo de materiais, equipamentos e de contratagdo de servigos para o Poder Executivo;

IV - a gestao do sistema virtual e integrado de compras do Estado, destinado ao cadastro

de fornecedores e de todos os procedimentos das fases interna e externa da licitag5o, com objetivo de

promover a inovagSo e o aprimoramento dos recursos tecnologicos para as compras p[rblicas;

V - a promogdo do planejamento anual das necessidades de aqLrisig6es, por meio de a96es

integradas com os demais 6rg5os do Estado;

VI - a padronizagSo dos procedimentos de aquisigdo de materiais e de contratagdo de

servigos;

VII - a coordenagdo das a96es que envolvam os procedimentos de requisig6es de materiais,

por meio de registro de pregos, consolidando informag6es, com a finalidade de gerar os processos de

aqu isig6es centralizados;

VIII - a elaboragdo de manuais, procedimentos e cronogramas para a recepgdo de processos

e para a abertura e arealizagdo dos processos de Registro de Pregos;

IX - a sugestSo, a an6lise e a coordenagSo da integrag6o de politicas e de a96es

administrativas relacionadas aos procedimentos de compras e de contratag6es;

X - a manifestagdo nas quest6es sobre aquisig6es, alienagSes, utilizagdo por terceiros e

utilizagSo de bens im6veis pertencentes a outros entes federados ou de parliculares pelos 6rg6os da

AdministragSo Direta;

XI - o plalejamento, a coordenagSo e a orientagdo das atividades relativas d gestSo dos

im6veis do Estado de Mato Grosso do Sul e as providOncias para lavratura dos atos, dos registros e das

averbag6es perante os cart6rios competentes, ap6s a celebragdo dos instrumentos de aquisigSo, alienag6o e

utilizagdo, em conformidade com a documentagdo encaminhada pelo 6195o interessado;

XII - a administragdo, o controle e a fiscalizag6o dos im6veis do Estado utilizados em

servigo pfblico, por intenn6dio da Rede de Patrim6nio Imobili6rio (Repati);

XIII - a execugao de processos de alienagdo de bens imoveis pertencentes ao Estado de

Mato Grosso do Sul, bem como de bens m6veis e materiais considerados inserviveis pelos 6rg5os da

Administragflo Direta, autarquias e fundag6es do Poder Executivo, nos termos de legislagSo especifica;

XIV - o planejarnento, a coordenaglo e orientagSo das atividades relativas d execugio das

atividades para administragdo de bens m6veis integrantes do acervo patrimonial, aos 6rg5os do Poder

Executivo, na forma de regulamentagdo especifica;

XV - a manifestagao nas quest6es sobre o recebimento de bens m6veis a serem adquiridos

por execugio fiscal ou por dagdo em pagamento e nos casos de doag6es de bens m6veis, conforme disposto

em regulamento;
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XVI - a coordenagho das atividades relacionadas d divulgagdo e d publicag6o do Di6rio
Oficial do Estado e de formulSrios padronizados de divulgagdo oficial de interesse p[rblico;

XVII - a implementagSo das atividades relacionadas d execugSo e ao controle relativo aos
processos de extingdo, liquidagdo, criagSo ou transformagSo de 6rg6os ou de entidades da Administragdo
Pirblica, bem como d conservaglo e ao acesso ao acervo documental desses 6rg5os ou dessas entidades;

XVIII - a gest6o do sistema de tramitagdo interno dos processos digitais do Poder
Executivo;

XIX - a proposigSo de normas e de procedimentos para a implementagSo de medidas que
garantam a seguranga patrimonial dos 6rg5os e das entidades estaduais e a preservagdo e a conservag5.o de
suas instalag6es.

S 1" A FundagSo Escola de Governo de Mato Grosso do Sul (ESCOLAGOV), entidade
vinculada ir Secretaria de Estado de Administragdo, compete:

I - promover a formagSo, o aperfeigoamento e a capacitagdo de servidores pirblicos,
mediante a coordenagdo e execugfi.o de programas de treinamento e qualificagSo profissional voltados para
a modernizagdo e a eficiOncia dos servigos p0blicos, em conformidade com a politica, as metas e as

diretrizes estabelecidas pela AdministragSo P[blica Estadual;

II - firmar parcerias 6rgdos e entidades federais, estaduais e rnunicipais para o
desenvolvimento de suas competOncias e concretizagdo de sLras finalidades;

III - contratar a prestagdo de servigos t6cnicos com pessoas fisicas oujurfdicas, em especial
com as instituig6es de ensino superior de Mato Grosso do Sui;

IV - executar outras atividades que lhe forem atribufdas na 6rea de sua atuag6o, por lei,
regulamento ou estatuto.

S 2" A Ag6ncia de Previd6ncia Social de Mato Grosso do Sul (AGEPREV), viriculada d
Secretaria de Estado de AdministragSo, compete:

I - a manutengdo e a gestdo do Regime Pr6prio de Previd€trcia Social do Estado
(MSPREV);

II - a arrecadagdo e administragEo dos recursos financeiros e outros ativos para a
preservagdo do equilibrio financeiro e atuarial do MSPREV e o custeio dos proventos de aposentadoria e

das pens6es aos segurados do Regime Pr6prio de Previd6ncia Social do Estado de Mato Grosso do Sut
(RPPS/MS) e aos seus respectivos dependentes;

III - a gestio das atividades de concessdo e o pagamento de beneficios previdenci6rios a
segurados e a pensionistas, vinculados ao MSPREV, observadas as disposig6es legais especfficas;

IV - a administragdo, a supervisdo, a coordenagSo e a execugdo das atividades de perfcia
m6dica previdenci6ria dos servidores estaduais e dos segurados do MSPREV, observadas lei e regulamento
p16prios;

V - a realizagdo de auditoria nos processos de concessdo, pagamento e de revisdo de
beneficios previdenci6rios a segurados do MSPREV;

VI - a manutengdo permanente de cadastro individualizado dos segurados e de seus
dependentes e dos pensionistas vinculados ao MSPREV, observadas as regras especificas;
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VII - a gestao do Sistema de Protegdo Social dos militares;

VIII - executar outras atividades que the forern atribuidas na 6rea de sua atuagdo, por lei oLr

regulamento.

Art. 17. A Procuradoria-Gerai do Estado, instituigdo essencial d Administragdo Ptblica

Estadual, ter6 suas compet0ncias, organizag6o e funcionamento previstas em Lei Complementar especifica,

cabendo-lhe, em especial:

I - a representagdo, em car6ter exclusivo, do Estado judicial e extrajudicialmente;

II - a defesa dos direitos e interesses do Estado nas 6reas judiciale administrativa;

III - a execugdo das atividades de assessoramento e consultoria juridica do E,stado

Seg6o III
Dos Orgdos de Estruturas Finalisticas de Gest6o do E,stado

Art. 18. A Secretaria de Estado de Educagdo compete:

I - a formulagdo da politica educacional do Estado, em conformidade com a Lei de

Diretrizes e Bases da Educagdo Nacional, bem como a definigdo das metas governamentais, elaborando os

planos, os programas, os projetos e as atividades educacionais e exercendo sua administragSo, por

interm{dio das unidades orgAnicas e dos mecanismos integrantes de sua estrutura;

II - a execugdo da politica educacional no Estado, no Ambito do Sistema Estadual de Ensino,

para cumprimento das diretrizes e metas governamentais, e a adrlinistragdo do ensino b6sico, por

interm6dio das unidades orgAnicas e dos mecanismos integrantes de sua estrutura,

III - a execugao, a supervisdo e o controle das a96es do Governo relativas ao cumprimento

das determinag6es constitucionais referente ir educagdo, com fundamento na democratizagdo do

conhecimento, bem como o incentivo d implantagdo do ensino com base no saber cientifico e tecnol6gico;

iV - a execugSo de atividades destinadas a cumprir e fazer cumprir as norlrlas nacionais e

estaduais de ensino, bem como as decisdes dos Conselhos Nacional e Estadual de Educagdo;

V -,a prestag6o e o oferecimento do ensino m6dio e, collcorrentemente com os Municipios,

o ensino fundamental, a educagfto infantil e suas respectivas modalidades;

VI - a promogao das atividades relacionadas ao suprimento de recursos fisicos e

pedag6gicos para o Sistema Estadual de Ensino e o controle da demanda de alunos e a oferta de escolas,

cursos e vagas, segundo distribuigdo geogr6fica, esfera governat"nelltal e 6reas pirblica ou privada;

VII - o controle e a fiscalizagdo de estabelecimentos de ensino de diferentes graus e niveis,

de acordo com o estabelecido pelo Conselho Estadual de EducagSo e a prestagao de assistdncia tdcnica, a

supervisdo e a fiscalizagdo de estabelecimentos municipais e parliculares de ensino;

VIII - o apoio supletivo, na Srea educacional, d iniciativa privada, de acordo com as

diretrizes dos Governos Estadual e Federal e segundo a legislagdo pertinente;

IX - o estudo e a avaliagao das necessidades de recursos financeiros para o custeio e

investimento no sistema e no processo educacional, definindo indicadores de qr-ralidade e eficricia para a

aplicagSo dos recursos financeiros;
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X - a orientagdo e apoio aos Municipios, a fim de habilit6-los a absorver responsabilidades

crescentes no oferecimento do servigo educacional;

XI - o diagnostico permanente, quantitativo e qualitativo, da popuiagSo estudantil e das

caracteristicas e qualificagao do Magist6rio, visando a sua formagSo profissional, para gerenciamento e

oferecimento das lnformagdes destinadas a apuragdo dos indices de repasse do Fundo estabelecido no art.

60, do ato das Disposig6es Constitucionais Transitorias;

XII - o desenvolvimento de atividades para qualificagdo dos recursos humanos, direta ou

indiretamente, necess6rios d consecugdo dos objetivos educacionais do Estado e ?r promogdo de meios para

a universalizag6o do ensino e sua integragSo com as demandas sociais;

XIII - o apoio e o estimulo a 6rg6os e entidades de formagdo de recursos humanos em nivel

de ensino superior;

XIV - a difusdo dos conhecimentos e das atividades educacionais, culturais, desportivas,

as relacionadas com a sairde, com o meio ambiente e com outras 6reas e setores.

$ 1" A Fundag6o de Apoio e Desenvolvimento d EducagSo B6sica (FADEB), vinculada d

Secretaria de Estado de Educagdo, compete:

I - subsidiar, apoiar, incentivar e promover estratdgias que contribuam para a formagdo dos

profissionais de educagSo, assim como, fomentar a educagdo integral, cientifica e tecnol6gica dos

Lstudantes da Rede pirblica de Ensino, com vista d melhoria da qualidade da aprendizagem na educagdo

b6sica, em consonAncia com as politicas definidas pela Secretaria de Estado de EducagSo;

II - propiciar a participagdo dos estudantes em oficinas, cursos e eventos cientificos para o

aprimoramento de conhecimentos, possibilitando d insergSo futura no mundo de trabalho.

$ 2"A Fundag6o Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), vinculada d

Secretaria de Estado de Educag6o, reger-se-6 por lei especifica e Estatuto aprovado na forma da legislag6o

em vigor.

Art. 19. A S""retu.iu de Estado de Sa[rde compete:

I - a coordenag6o do Sistema Unico de Sa[rde, no Ambito do Estado, ern articulagSo com o

Ministerio da Saride e com as Secretarias e os 6rg6os municipais de Safde, nos termos do ar1. 175 da

Constitui g6o Estadual ;

II - a formulagSo, em articulagSo com os Municipios, das polfticas pirblicas estaduais de

safde, contemplando a universalizagSo da assist6ncia, pela integragdo, da regionalizag6o e da

hierarquizagao ios servigos de safide, e a descentralizagdo dos servigos e das a96es de sailde pfrblica;

III - a prestagSo de apoio aos municfpios:

a) na execugao de ag6es e servigos de sa[rde ds comunidades locais, em car6ter supletivo;

b) na capacitagao para a assungdo da gestSo dos servigos prestados em sua Srea de

jurisdi96o;

IV - o acompanhamento, o controle, a avaliag6o e a auditoria das redes hierarquizadas do

Sistema Unico de Sairde (SUS), em Ambito estadual;
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V - o planejamento, a supervisdo, a coordenagdo e a execu96o, em conjunto com os

Municfpios, das ag6es de vigilAncia e promogdo da safide, concernentes ao perfil epidemiol6gico do Estado;

VI - a governanga, a gestdo e a supervisSo dos estabelecimentos hospitalares de referdncia

e sistemas pitblicos de alta complexidade, de refer6ncia estadual ou regional, respeitando-se as

especificidades das regi6es em sa[rde;

VII - a promogao da integragdo das atividades de sairde pfiblica e privada, coordenando a

prestag6o aos servigos no setor e estabelecendo normas, parAmetros e critdrios necess6rios ao padrdo de

qualidade exigido;

VIII - a realizagdo e a coordenagdo de estudos que visem d melhoria de qualidade dos

servigos de saride prestados d populag6o, seja por 6rg6os priblicos ou por organizagdes da iniciativa privada;

IX - a coordenag6o da rede de laborat6rios de safide, pirblicos e contratados, e de

hemocentros, assim como o acompanhamento, a ava1ia96o e a divulgagSo dos indicadores de

morbimortaiidade no Estado;

X - o planejamento, a supervisSo, a coordenag6o. e a execugdo, em conjunto com os

Mur-ricipios, das atividaies da farmac6utica, no Arnbito do Sisterna Unico de Saride,

XI - a promogSo da formagdo de recursos humanos no calnpo da safde p[rblica, em a96o

complementar ds medidas educacionais especificas, pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e,

supletivamente, pela Fundagao Escola de Governo de Mato Grosso do Sul;

XII - a promogao da habilitag6o e a capacitagdo de recursos humanos, visando ir formagdo,

na 6rea da sa[rde pirblica, de profissionais de nivel m6dio, superior e em ctlrsos de p6s-graduaqdo, para

atender i demanda de mdo de obra especializada requerida pelo Sisterna Unico de Sa[rde (SUS).

$ 1" A Fundagao Servigos de Sairde de Mato Grosso do Sul (FUNSAU), vinculada d

Secretaria de Estado de Safrde, compete:

pfrblica;
I - a promogdo e a execugdo de a96es de prevengdo, protegSo e recuperagdo da salde

II - a administragdo do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul;

III - a promogSo do tratamento m6dico, nos niveis de cornplexidade em que esteja inserido;

IV - o estimulo, o apoio e a promogio de estudos e de pesquisas nos assuntos da 6rea de

sairde;

V - a administragdo de unidades de apoio e de produgSo de recursos tdcnicos, cientfficos e

operacionais paraa 6rea de saride;

VI - executar outras atividades que lhe forem atribuidas na 6rea de sua atua96o, por lei,

regulamento ou estatuto.

$ 2o Ao Hospitai Regional de Mato Grosso do Sul, 6rgdo superior de execugdo, integrante

da estrutura organizacional da Fundagdo Servigos de Mato Grosso do Sul, cornpete:

I - prestar assistCncia m6dica preventiva e curativa nas diversas 6reas da saide, al6m de

outros servigos no Ambito de sua especialidade;
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II - promover a interagdo das fung6es que lhe s6o pr6prias e de atividades especificas da

FundagSo Universidade Federal de Mato Grosso do Sr-rl, da FundagSo Universidade Estadual de Mato

Grosso do Sul e de outras InstituigSes de Ensino, ensejando-lhe a possibilidade de colaborar narealizag6.o

de cursos de graduagSo e p6s-graduagSo, assim como proporcionar resid6ncia m6dica a profissionais,

est5gios a estudantes e integragSo docente-assistencial na area de sa[rde coletiva;

III - coordenar e realizar cursos de formagdo profissional, capacitagdes e treinamentos para

recursos humanos, de n(vel m6dio e superior, naareade sairde afim, de acordo com o interesse do Sistema

Unico de Safde em todo Estadol

IV - realizar pesquisas de interesse da comunidade em qlle se insere;

V - desenvolver projetos culturais e cientificos e programas de extensdo universit6ria;

VI - servir de referOncia aos servigos de sa[rde dos municipios, dentro do seu nfvel de

complexidade, na estrutura do sistema de safrde de Mato Grosso do Sul, em todas as 6reas de

responsabilidade da gestdo estadual.

Art. 20. A Secretaria de Estado de Justiga e Seguranga Pfiblica compete:

I - por meio das unidades administrativas da sua estrutura:

a) a promogao das medidas necess6rias ir preservagSo da ordem e da seguranga ptblicas, d

defesa dos direitos humanos e ir incolumidade da pessoa e do patrim6nio, por meio de suas unidades e

orgdos subordinados;

b) o estabelecimento do Plano Geral de Policiarnento do Estado, visando d execugSo

articulada e coordenada das agSes da Policia Civil e da Policia Militar;

c) a coordenagdo e a supervisSo da aplicagSo das leis de trAnsito, observadas as

compet6ncias do Estado, exercendo o seu controle nos centros urbanos e a fiscalizagdo nas rodovias

estaduais e, por delegagdo dos Municipios, nas 6reas urbanas;

d) a proposigSo de normas para aplicagdo da legislagdo do trAnsito, considerada a

compet6ncia do Estado, coordenando e exercendo a supervisSo t6cnica, o acompanhamento e a avaliag6o

da execugdo dessas atividades;

e) a elaboragdo de planos para a prevengdo do tr6fico e a execugdo de a95es, em articulagSo

com os 6rg6os federais competentes, de fiscalizagd.o e repressio d comercializaEdo e ao uso de

entorpecentes;

f) a coordenagdo, o acompanhamento e a fiscalizagdo da apuragSo das ag6es ou omiss6es

relativas ds infrag6es penais praticadas pelos agentes priblicos, civis ou militares, contr6rias ds normas

legais e As regras de conduta profissional e funcional integrantes de quaisquer das carreiras do Poder

Executivo e de todos aqueles no exercicio de cargos ou fung6es p[rblicas em 6rgdos e entidades da

Administrag6o Priblica Estadual;

g) a forma96o, a orientagdo, a capacitagdo e o aperfeigoamento dos integrantes da Policia
Militar, da Policia Civi1, do Corpo de Bombeiros Militar, do pessoal da seguranga penitenciSria e, rnediante

remuneragao por servigo prestado, de guardas municipais, por solicitagdo dos respectivos prefeitos, e dos

agentes de seguranga particular;

h) a definigSo e a supervisSo da execug6o da politica penitenci6ria do Estado;
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i) a coordenagdo, o acompanhamento e a supervisio do processo de implementagdo e de

execugdo das medidas socioeducativas e de seguranga, em regime de semiliberdade, internagSo provis6ria

e de internagao, aplicadas aos adolescentes autores de ato infracional;

II - por meio dos seus 6rg5os de regime especial e de autarquia vinculados, quais sejam:

a) da Policia Militar de Mato Grosso do Sr-r1:

1, o policiarnento ostensivo e preventivo da ordem pirblica, de defesa do meio ambiente,

de seguranga do trAnsito urbano e rodovi6rio estadual;

2. a supervisSo, a fiscalizagdo e a execugdo das ag6es voltadas d prote96o, d preservagdo e

ao resguardo do meio ambiente, dos recursos naturais e dos sistemas ecol6gicos, com vinculo

administrativo d Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ci6ncia, Tecnologia e

Inovagdo, sem prejuizo da sr-rbordinag[o hier6rquico-funcional d corporagdo;

3. a guarda externa dos presidios, quando esta n6o for exercida pela Policia Penal;

b) do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul:

1. a prestagdo dos servigos de prevengdo e extirig6o de inc6r,dios;

2. a defesa civil da populagdo, em casos de calamidades;

3. a busca, salvamento e socorro priblico;

c) da Policia Civil de Mato Grosso do Sul:

1. a apuragdo, ressalvadas as 6reas de compet6ncia privativa da Unido, das infragSes penais,

nos casos previstos em lei e quando a sua intervengao for solicitada;

2, o exercicio das fung6es de policiajudici6ria de apoio ds autoridades do Poder Judici6rio

e do Minist6rio Priblico;

d) da Ag6ncia Estadual de AdrninistragSo do Sistema Penitenci6rio:

1. a reeducaE6o do interno e a promogSo da sua capacitagdo profissional, de acordo com

diagn6stico da personalidade para esses fins;

farnilias;
2. o desenvolvimento de ag6es de assist6ncia social e judici6ria aos internos e ds suas

3. a proposigao e a execug6o da polftica penitenci6ria do Estado e a coordenagdo, o controle

e a administrag6o dos estabelecirnentos prisionais do Estado;

4. a guarda externa dos presidios, por intermddio da Polfcia Penal, com o apoio, quando

necess6rio, da Policia Militar;

e) da Policia Penal:

1. o planejamento, a superuisSo e a execugdo da vigitAncia, da disciplina e do controle

social dos presos;

2. o policiarnento e a seguranQa dos estabelecimentos penais;
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3. o desenvolvimento, a coordenagdo e o acompanhamento de programas que

operacionalizem trabalhos produtivos na prisSo e em estabelecimentos p0blicos ou privados e irrcentivam

mudangas comportamentais para a efetiva e adequada integragdo do individuo preso 2r sociedade;

f) Departamento Estadual de TrAnsito de Mato Grosso do Sul:

1. cumprir e fazer cumprir a legislagdo e as nonnas de trAnsito, no Ambito do Estado de

Mato Grosso do Sul;

2. realizar, fiscalizar e controlar o processo de forma96o, aperfeigoamento, reciclagem e

suspensEo de condutores;

3. vistoriar, inspecionar quanto ds condigdes de seguranga veicular, registrar, emplacar,

selar a placa, licenciar veiculos, expedir o Certificado de Registro e o Licenciamento Anual;

4. estabelecer, em conjunto com a Policia Militar, as diretrizes para o policiamento

ostensivo de trAnsito;

5. executar a fisca1iza96o de trAnsito, autuar e aplicar as medidas administrativas e

penalidades cabiveis pelas infrag6es previstas no C6digo de TrAnsito Brasileiro (CTB), nos limites da

compet6ncia legal e no exercicio regular do poder de policia de trAnsito, notificando os infratores e

arrecadando as multas que aplicar;

6. manter sob sua guarda e cust6dia veiculos e seus peftences, recolhidos, removidos ou

apreendidos pelo Departamento, zelando pela sua integridade, enquanto perdurar a apreensSo, bem como

arrecadar valores provenientes de estadia e remogio de veiculos e objetos nas suas depend€ncias, relativos

d sua compet6ncia;

7. comunicar ao 6rglo executivo de trAnsito da UniSo a suspensdo e a cassagSo do direito

de dirigir e o recolhimento da Carteira Nacional de HabilitagSo;

8. coletar dados estatfsticos e elaborar estudos sobre acidentes de trAnsito e suas causas;

9. credenciar 6rg6os ou entidades e agentes para a execugdo de atividades previstas na

legislagSo de trAnsito, na forma estabelecida pelo Conselho Nacional de TrAnsito (CONTRAN);

10. fiscalizar o nivel de emissSo de poluentes e ruidos produzidos pelos veiculos

automotores ou peia sua carga, de acordo com o estabelecido no CTB, al6m de dar apoio, quando solicitado,

ds a96es especificas dos 6rg6os ambientais locais;

11. articular-se com os demais orgSos do Sistema Nacional de TrAnsito no Estado e

integrar-se a eles para fins de arrecadagdo e compensagdo de multas impostas na 6rea de sua compet€ncia,

visando d unifica96o do licenciamento, ir sirnplificagdo e d celeridade das transfer6ncias de veiculos e de

prontu6rios de condutores de uma para outra Unidade da FederagSo;

12. promover campanhas de educagSo e seguranga de trAnsito.

Art.21. A Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Assist6ncia Social compete:

I - a recepgao de reivindicag6es da populagdo e a proposigdo de medidas preventivas que

assegurem a protegao social, a garantia da vida e a redugdo de danos aos cidaddos, cotrlo consequ€ncia de

ag6o ou de omissSo do Estado;
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II - a coordenagSo, a fiscalizagao e a execugSo da politica de defesa dos direitos do

consumidor;

III - o acompanhamento e a promogdo da aplicag6o das normas dispostas no Estatuto da

Crianga e do Adolescente e na legislagSo correlata;

IV - a gestdo da politica estadual de assistOncia social em Mato Grosso do Sul, organizada

pelo Sistema Unico de Assist€ncia Social (SUAS), tendo por fung5o a protegdo social, a vigilAncia

socioassistencial e a defesa de direitos;

V - a implernentagdo e a consolidagdo do Sistema Descentralizado e Participativo da

Assist6ncia Social nos Municipios, realizando assessoramento t6cnico-administrativo e a promogdo da

capacitag6o de recursos humanos para a qualificagdo de gestores, conselheiros, t6cnicos e de dirigentes das

entidades prestadoras de assist6ncia social;

VI - a implementag6o, em forma de cooperagEo intergovernamental, de a96es que

promovam a integragSo familiar, para o forlalecimento da identidade e da conviv6ncia em sociedade dos

destinat6rios da politica de assist6ncia social;

VII - o confinamento das ag6es de cornpet6ncia do Estado previstas na Lei Federal ne 8.7 42,

de 7 de dezembro de 1993, e das agdes da politica de assist6ncia social, que teniram centralidade rra familia

e garantam a convivOncia familiar e social, utilizando crit6rios t6cnicos de partilha;

VIII - a coordenagSo e a supervisdo da implantagSo e da implementaglo das medidas

socioeducativas de prestagao de servigos d comunidade e de liberdade assistida aplicadas aos adolescentes,

quando da prAtica de ato infracional;

IX - a articulag6o com a Defensoria Pirblica do Estado e o acompanhamento das decisdes

dos Juizados Especiais, em defesa dos cidadSos caretttes de recursos;

X - a gest6o dos Fundos Estaduais previstos em lei voltados d execugdo da pol(tica prlblica

dos direitos humanos e da assist6ncia social;

XI - a articulag6o com o terceiro setor, por interm6dio de parcerias, no desenvolvimento da

politica pirblica de direitos humanos.

$ 19 A Secretaria-Executiva de Assist6ncia Social, subordinada d Secretaria de Estado de

Direitos Humanos e Assist6ncia Social, compete:

I - a articuiagSo e implementagSo das politicas priblicas voltadas para a promogdo e

efetivagdo da assistdncia social no Estado, organizada pelo Sistema Unico de Assist6ncia Social (SUAS),

tendo por fungao a protegdo social, a vigilAncia socioassistencial e a defesa de direitos;

II - a implementagao do Sistema Descentralizado e Parlicipativo da Assist€ncia Social nos

Municipios, por interm6dio de assessoramento t6cnico-administrativo e da capacitagdo de recursos

humanos para a qualificagdo de gestores, conselheiros, t6cnicos e de dirigentes das entidades prestadoras

de assistencia social;

III - a coordenagao das ag6es relacionadas aos beneficios sociais no Ambito do Programa

Rede Solid6ria e para os universit6rios e as comunidades tradicionais.

$ 2" A Secretaria-Executiva de Direitos Humanos, subordinada d Secretaria de Estado de

Direitos Humanos e Assist€ncia Social, compete:
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I - a articulag6o e a implementagdo das politicas pirblicas voltadas para a promogSo e

efetivagdo dos direitos humanos, de acordo com as diretrizes dos prograrnas nacionais e estadr:ais;

II - a articr-rlagao cotn o terceiro setor, por interm6dio de parcerias que visem ao

desenvolvimento da politica pirblica de direitos humanos no Estado.

S 3" A Secretaria-Executiva de OrientagSo e Defesa do Consumidor, subordinada 2t

Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Assist6ncia Social, compete:

I - assessorar o Secretdrio de Direitos Humanos e Assist6ncia Social na formulagSo e na

condugdo da politica estadual de orientagdo, protegdo e defesa do corrsumidor, bem como planejar, elaborar,

propor, coordenar e executar no Ambito do Estado a proteg6o e defesa do consumidor:

II - receber, analisar, avaliar consultas, denftncias ou sugest6es apresentadas por entidades

representativas ou pessoas jurfdicas de direito priblico ou privado;

III - prestar, aos collsumidores, orientagdo permanente sobre seus direitos e garantias;

IV - levar ao conhecimento dos 6rgdos competentes as infragdes de ordem administrativa

que violarem os interesses difusos, coletivos ou individuais dos consumidores;

V - solicitar d policia judici6ria a instauragdo de inqu6rito para apuragdo de delito contra as

relag6es de consumo, nos termos da legislagSo vigente, e representar ao minist6rio Ptblico para ado96o de

medidas processuais, no Ambito de suas atribuigdes;

VI - auxiliar na fiscalizagdo de pregos, abastecimento, quantidade, qualidade e seguranga

de bens e servigo;

VII - fiscalizar e aplrar infrag6es ds normas de protegSo e defesa do consumidor e aplicar

sangdes administrativas, confome disposiE6es do C6digo de Defesa do Consumidor (CDC), por meio de

instauragao de processos administrativo, cujo trAmite obedecer6 ao regulamento respectivo;

VIII - elaborar e divulgar o cadastro estadual de reclamag6es fundarnentadas contra

fornecedores de produtos e servigos, nos tertnos do art. 44 daLei Federal ns 8.078, de 11 de setembro de

1990;

IX - promover e apoiar a realizagSo de cursos de aperfeigoamento e de formag6o de

profissionais na 6rea de defesa do consumidor, voltados aos servidores estaduais e participes da Politica

Estadual de ProtegSo e Defesa do Consumidor.

Art.22. A Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania compete:

I - formular e coordenar a politica estadual para o turismo, bem como coordenar e fomentar

o desenvolvimento dos recursos turisticos no Estado, especialmente do ecoturismo sul-mato-grossense, em

articulagdo com a Fundag6o de Turismo do Estado;

lI - fomentar as atividades turisticas e o estimulo 2r instalag6o,localizagdo e d manuteng6o

de empreendimentos turisticos no territ6rio do Estado.

III - formular e coordenar a politica estadual e os programas, projetos e atividades de

integragSo das a96es voltadas ao esporte e ao lazer, em articulagSo com a Fundag6o Estadual de Desporto

eLazer;

Av. Poeta Monoel de Barros, Bloco B

Pq. dos Poderes Governador Pedrossian 'CEP: 7903'1-350
Campo Grande/MS . PABX: (67) 3318-1000 ' www ms.gov.br

JJ



IV - formular e coordenar a pol(tica cultural do Estado visando d liberdade de criagdo

artistica, de produgao e consumo de bens e servigos culturais, bem como o intercAmbio cultural no Ambito

do Estado, do Pais, do exterior e, especialmetrte, do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), em arliculagSo

com a Fundag6o de Cultura de Mato Grosso do Sul;

V - assegurar a universalizag6o dos direitos, com garantia das liberdades individuais,

igualdade, equidade, justiga social e cidadania;

VI - promover e coordenar politicas afirmativas para o efetivo exercicio da cidadania e

desenvolver programas e ag6es educativas contra todas as formas de preconceitos, intolerAncias,

discriminag6es e de violOncias, com foco na educagdo para a igualdade e para a cidadania;

VII - planejar e coordenar as politicas pfrblicas para a promogSo da igualdade racial, a
populagao indigena, a juventude, a comunidade LGBTQIA+, as mulheres, as pessoas com defici6ncia, as

pessoas idosas e para os assuntos comunit6rios;

VIII - formular a politica ptiblica e coordenar ag6es de defesa e protegdo da vida animal.

S 1" A Subsecretaria de Politicas Priblicas para Mulheres, subordinada d Secretaria de

Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, compete:

I - a elaboragao, coordenagdo e a execugSo de politicas p[rblicas para mulheres, visando d

eliminagao de toda e de qualquer discriminagSo de g6nero, promovendo a visibilidade, a valorizag6o, o

desenvolvimento econdmico e social das mulheres, consideradas em todas as suas especificidades;

II - a articulagdo e parcerias com diferentes 6rg5os das tr6s esferas de Governo, com

entidades da sociedade civil e empresas privadas, coln o objetivo de assegurar a transversalidade das ag6es

governamentais, o fortalecimento das organizag6es de mulheres e a implementagdo das politicas ptblicas
para as mulheres em dmbito estadual;

III - a elaboragSo de a96es, de projetos e de programas, em articulagdo e em cooperagdo

com os dernais 6rg5os e entidades do Poder Executivo Estadual, facilitando e apoiando a ir-rclusSo do

conceito e da pr6tica do enfoque de g6nero nas polfticas pfblicas estaduais;

IV - o acolhimento e o atendirnento psicossocial As mulheres em situagdo de violCncia.

$ 2" A Subsecretaria de Potiticas Ptblicas para a Promog6o da lgualdade Racial,

subordinada d Secretaria de E,stado de Turismo, Espofte, Cr-rltura e Cidadania, compete:

I - a formulagdo, coordenagdo, fiscalizagdo e a execugdo da politica de defesa dos direitos

dos grupos 6tnico-raciais;

II - a formulagSo de ag6es para implementagdo. direta oLl em conjunto com as demais

Secretarias de Estado, entidades da sociedade civil e empresas privadas. das Polfticas Pfblicas de Promo96o

da Igualdade Racial, de protegSo dos direitos de individuos, dos povos e comunidades tradicionais e dos

grupos 6tnicos atingidos pela discriminagSo racial e pelas dernais formas de intolerArrcia;

III - o acompanhamento e a promogdo da aplicagZo das normas inscritas na Lei Federai ne

12.288, de 20 de julho de 2010 (Estatuto da Igualdade Racial).

$ 3" A Subsecretaria de Politicas P0blicas paraa Juventude, subordinada d Secretaria de

Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, compete:
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I - a formulag6o e a disseminagdo das politicas e das diretrizes governamentais para o

fomento e o desenvolvimento de programas, projetos e de atividades de integragdo de ag6es voltadas d

juventude;

II - a formulagSo de ag6es de incentivo e de apoio ds iniciativas da sociedade civil,
destinadas ao fortalecimento da auto-organizag6o dos jovens;

III - a realizagdo de estudos, de debates e de pesquisas sobre as condigdes de vida da

juventude sui-mato-grossellse) objetivando d implernentagdo de ag6es de atendimento social, cultural e

profissional, em afticulagdo com os 6196os estaduais.

S 4" A Subsecretaria de Politicas Pfblicas para Populagdo Indigena, subordinada d

Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, compete:

I - a elaboragdo e a execugSo de politicas e de diretrizes governamentais para o fomento e

o desenvolvimento de programas, projetos e de atividades de integragdo das agSes voltadas d populagdo

indigena;

II -,a realizaEso de estudos, de debates e de pesquisas sobre as condig6es de vida da

populag6o indigena sul-mato-grossense, a fim de promover a inclusdo social.

$ 5" A Subsecretaria de Politicas Pfblicas LGBTQIA+, subordinada d Secretaria de E,stado

de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, compete:

I - a elaboragdo e a execugdo de politicas e de diretrizes governamentais para o fomento e

o desenvolvimento de programas, projetos e de atividades de integragdo das ag6es voltadas d populagZo

LGBTQIA+;

ll - a realizagdo de estudos, de debates e de pesquisas sobre as condig6es de vida da

populagdo LGBTQIA+, a fim de promover a inclusdo social.

$ 6" A Subsecretaria de Politicas Pfiblicas para Pessoas com Defici0ncia, subordinada ir

Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, compete:

I - a promogdo e a defesa dos direitos da pessoa corn deficiOncia, estimulando estudos,

debates e a participagdo das organizagdes representativas na formulagdo das politicas, visando a assegllrar

a universalizag6o dos direitos, o tratamento igualit6rio, a visibilidade e o protagonismo;

II - a condugSo e a articulagEo das a96es governamentais entre os 6rg5os e as entidades

governamentais e os diversos setores da sociedade, objetivando d necess6ria inch-rsdo social das pessoas

com deficiCncia, desenvolvendo projetos e programas para melhorar a qualidade de vida das pessoas com

deficiOncia fisica, intelectual, auditiva, visual e mriltipla.

$ 7" A Subsecretaria de Politicas Pfblicas para Pessoas ldosas, subordinada d Secretaria de

Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, conlpete:

I - a promogSo dos direitos sociais da pessoa idosa, criando condigdes de promover sua

autonomia, valorizagdo e parlicipagSo na sociedade;

II - o desenvolvimento de agSes que forlalegam vinculos das pessoas idosas e suas famflias,

com informag6es sobre direitos, safde e qualidade de vida.

$ 8" A Subsecretaria de Assuntos Comunit6rios, subordinada ir Secretaria de Estado de

Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, compete:
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I - o planejalnento, a coordenagao e a execllgao das a96es program6ticas de

desenvolvimento do associativismo comunit6rio, com vistas A melhoria da qualidade de vida da populagio

e ao estabelecimento de uma politica de apoio iis organizag6es comunitSrias;

II - a integraglo e a articulaglo entre os diversos orgios do Poder Executivo Estadual para

atendimento das demandas da sociedade e da comunidade organizada, com vistas i integragdo institucional

e ao aprimoramento das priiticas e das politicas priblicas estaduais;

III - o fomento irs irriciativas de organizagSo comunitdrias, promovendo as arliculagdes

necess6rias para o permanente aprimoramento das pr6ticas da organizagSo social e comunit6ria.

S 9" A FundagSo de Desporto eLazer de Mato Grosso do Sul (FUNDESPORTE), entidade

vincuiada ?r Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania' compete:

I - a formulagao e a disseminagSo da politica pfiblica e das diretrizes governamentais para

o fomento e o desenvolvimento de programas, projetos e de atividades de integragdo das a96es voltadas ao

esporte e ao lazer;

II - o fomento ds ag6es, aos empreendimentos e ds iniciativas da sociedade civil organizada,

e a coordenagdo das agSes governamentais destinadas ao esporte e ao lazer, por meio do Fundo de

Investimentos Esportivos e de outras modalidades de apoio material e financeiro;

III - a promogSo e o incentivo aos intercAmbios com organizag6es e instituig6es afins,

priblicas ou privadas, de car5ter nacional ou internaciorral, visando d implernentagSo e ao desenvolvimento

de politicas intersetoriais para o esporte e o lazer no Estado de Mato Grosso do Sul;

IV - o fomento irs parcerias com a iniciativa privada visando a proporcionar condig6es para

que os atletas possam representar o Estado em competig6es estaduais e nacionais;

V - a ado96o de medidas e o apoio a iniciativas em favor do incremento da pr6tica do

esporte e de atividades ffsicas, de recreagSo e de lazer, objetivar,do a sairde e o bem-estar dos cidaddos;

VI - executar outras atividades que lhe forem atribuidas na 5,rea de sua atuagdo, por lei,

regulamento ou estatuto.

i0. A FundagSo de Turismo de Mato Grosso do Sul (FUNDTUR), entidade vinculada d

Secretaria de Estado Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, cotnpete:

I - formular as politicas estaduais, o plano estadual, os programas e a96es para o turismo;

II - fomentar, incentivar e promover o desenvolvimento do turismo no Estadol

III - orientar e apoiar os municipios em relagdo ao planejameuto, monitoramento e ao

desenvolvimento turistico localt

IV - identificar, selecionar e divulgar oportr-rnidades de investimentos na 6rea do turismo

no territ6rio estadual;

V - coletar, organizar e produzir dados e informag6es sobre a detnanda e a oferta turistica

do Estado;

VI - executar outras atividades que lhe forem atribuidas na 6rea de sua atuag6o, por iei,

regulamento ou estatuto.
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1 1. A Fundag6o de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS). entidade vinculada i Secretaria

de Estado de Turismo, Esporte. Cultura e Cidadania, compete:

I - a formulag6o da politica cultural do Estado visando d liberdade de criagSo artistica, de

produgSo e consumo de bens e servigos culturais, de intercArnbio cultural no Ambito do Estado, do Pais, do

exterior;

II - a coordenagdo e o incentivo d instalagSo de bibliotecas pribiicas e d organizaqdo e d

implantagdo de museus no Estado, bem como d preservagdo e 2r protegdo do acervo e do patrim6nio

hisi6rico-cultural de Mato Grosso do Sul e, aindi, o incentivo e o apoio a projetos e a atividades de

preservagSo da identidade cultural da sociedade sul-mato-grossense,

III-oplanejarnento,apromogdoeoincentivoaprogralnas,aprojetoseaatividades
necess6rias d democratizagao de acesso da populagdo sul-mato-grossense aos bens e aos servigos culturais;

IV - o intercdmbio e a celebragdo de conv6nios, de acordos e de ajustes com a Uni6o, os

Estados, os Municipios, as organizag6es pfiblicas ou privadas e as universidades visando ao

desenvolvimento de projetos culturais;

V - executar outras atividades que lhe forem atribuidas na 6rea de sua atuaESo, por lei,

regulamento ou estatuto.

Arl.23. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ci6ncia, Tecnologia

e InovaqSo, compete:

I-pormeiodasunidadesadministrativasdasuaestrutttra:

a) da Secretaria-Execr-rtiva de Desenvolvimento Econ6mico Sustent6vel:

1. a orientagdo da iniciativa privada sobre as diretrizes e a utilizaqdo de instrumentos

relativos d polftica econ6rnico-financeira e de incentivos fiscais do Estado, visando ao desenvoivimento

econ6mico sustent6vel das diferentes regi6es de Mato Grosso do Sul, em conjunto coln a Secretaria de

Estado de Fazenda;

2. a promog6o econ6mica e a geragSo de oportunidades, visando datraEdo, d localizagSo, 2t

manuteng6o " uo d.."nvolvimento de iniciativas industriais, comerciais e de servigos de interesse

econ6mico para o Estado;

3. a divulgag6o de informag6es sobre politicas, programas e ittcentivos vinculados aos

diversos setores privados da ecouomia e o apoio aos peqLlenos rieg6cios;

4. o incentivo e a assist6ncia ir atividade empresarial de comdrcio interno e externo,

planejando, coordenando e executando as a96es relacionadas d participagSo do Estado no mercado

internacional;

5. a promog6o do intercArnbio e da celebragSo de convCnios, acordos e ajustes com a UniSo'

Estados, Municipios, .*pi.rur pfblicas, sociedades de economia tnista, fundag6es, universidades e com

entidades privadas e de ciasse, vlsando ao desenvolvimento econ6mico sustent6vel do Estado;

6. a formulag6o e execugSo da politica estadual de fomento ds atividades industriais,

comerciais, de servigos, de exploragSo racional dos recursos minerais e exporlagdo;
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7. a execug6o da politica estadual de desenvolvimento regional. com servigos, atividades e

obras, visando ao desenvolvimento equiiibrado de todas as regi6es do Estado;

8. o acompanhamento das ag6es relativas d promogSo de fontes alternativas de energia,

bem como da infraestrutura necessSria para o desenvolvimento econ6mico sustent6vel do Estado;

9. a coordenagdo e a supervisdo da administragSo dos atos de registro da atividade

comercial no Estado de Mato Grosso do Sr,r1, em articulagSo com a Junta Comercial do Estado de Mato

Grosso do Sul;

10. o apoio d prornogdo das rnedidas de defesa, de preservagSo e de exploragSo econ6mica

dos recursos minerais do Estado, em articulagdo com a entidade da adrninistragSo estadual detentora da

compet€ncia para aexecug6o de atividades relacionadas A pesquisa, i assist6ncia tecnica e ir exploragio de

jazidas minerais do Estado;

1 1. a coordenagdo e supervisdo, sob orientagdo do Institr-rto Nacional de Metrologia e

eualidade Industrial, das ativiiades metrol6gicas no Estado, ern especial as collcernentes A qualidade

industrial, de conformidade com a legislagdo federal competente, em articr-rlagdo com a Ag0ncia Estadual

de Metrologia;

12. a formulag6o da politica ptiblica e a gestdo das ag6es dos 6rg5os e entidades nas 6reas

da produgdo, de desenvolvimento agr6rio, da extensSo rural e da defesa e inspeg6o sanit6ria animal e

vegetal;

13. a realizag6o de estudos, pesquisas e avaliag6es de natureza econ6mica visando d

previs6o da produgSo agropecu6ria;

14. o fomento e o incentivo ao associativismo e ir organizagSo de cooperativas nos

segmentos da produgSo agropecu6ria;

i 5. a coordenagdo das a96es de defesa sanit6ria animal e vegetal no Estado, em articulagdo

com a Ag€ncia Estadual de Defesa sanitaria, Animal e vegetal (IAGRO);

16. a gestdo da politica de distribuigSo de g6s, exercendo o controle operacional e formal

dos recursos federais iepassadoi ao Estado para aplicagSo no setor, o controle e afrscaltzagSo dos custos

operacionais do respeciivo setor e a promogdo de medidas visando d maximizagdo dos investimentos

estaduais nessa Srea;

b) da Secretaria-Executiva de Ci€ncia, Tecnologia e Inovagao:

1. a formulagdo e coordenagdo da politica da ciOncia, tecnologia e da inova96o. voltada d

difusdo de conhecimentos tecnol6gicos adaptados e ao apoio irs instituig6es e ds unidades de pesquisa e de

ensino, em articulagao com a FunJagdo de Apoio ao Desenvolvimerito do Ensino, CiCncia e Tecnoiogia do

Estado de Mato Grosso do Sul (FUNDECT);

2. a promog6o e definiglo de diretrizes nas 6reas de desenvolvimento cientifico,

tecnol6gico e de inovagdo;

3. o incentivo a 6rg6os e entidades para que invistam em pesquisa, ci6ncia, tecnologia e

inova96o, visando ao desenvolvimento da experimentagSo tecnol6gica e da prestaqdo de servigos

tecnol6gicos;

4. o estimulo ir capacitagSo e desenvolvimento de recursos httmanos dos 6rgdos e entidades

do Estado nas 6reas da pesquisa, iiencia, tecnologia e inovagSo, em articulagdo com a FUNDECT.
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c) da Secretaria-Executiva de Meio Ambiente:

1. a fonnulagdo e execugao da politica e diretrizes governamentais para o meio ambiente e

recursos naturais, em articulagdo com o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul;

2. o planejamento, a coordenagSo, a supervisSo e o controle dos programas e a96es relativas

ao meio ambiente. uo, i"".,.ros naturais, visando d compatibilizagdo do desenvolvimento econdmico e

social com boa qualidade de vida, conservagSo e preservagSo da qualidade ambiental e manutengdo do

equilibrio ecol6gico;

3. o apoio aos municipios na elaboragSo das politicas ambientais e na organizagSo de

estruturas de controle e licenciamento,

4. a integrag6o com entidades pirblicas e privadas para a captagdo de recursos necess6rios

e de apoio t6cnico esp"c[liiado, relativos A recuperagSo, d rnelhoria e d conservagSo e preservagdo do meio

ambiente;

5. o estudo e a proposigdo de alternativas de combate d poluig6o ambiental, llas suas causas

e efeitos;

6. a difus6o de tecnologias de manejo do meio ambiente, a divulgagSo de dados e

info.nag6es arnbientais e a formagao de uma consciOncia coletiva sobre a necessidade de preservagSo da

qualidade ambiental e do equilibrio ecol6gico;

7. o desenvolvimento de atividades cientificas e tecnol6gicas que propiciem a geragdo e a

disseminag6o de informagoes rotineiras sobre o ciima, o tempo e os recursos hidricos no Ambito do Estado

de Mato Grosso do Sul;

8. o acompanhamento e apoio ao plano estadual do carbono neutro;

9. a an6lise, o acompanhamento e o desenvolvimento de ag6es para o cumprimento, por

parte do Estado de Mato Grosso do Sul, dos objetivos e obrigag6es constantes do Protocolo do Cons6rcio

Interestadual sobre o Clima - Cons6rcio Brasil Verde;

d) da Secretaria- Executiva de Agricr-rltura Familiar, de Povos Origindrios e Comr-rnidades

Tradicionais:

1. a formulagao de politicas piiblicas e o fomento a programas especiais voltados

desenvolvimento e ao aprimoramento da agricultura e da pecu6ria, em articulagSo com a Ag6ncia

Desenvolvimento Agr6rio e ExtensSo Rural (AGRAER);

2. a coordenagSo das atividades de assist6ncia t6cnica, extensdo rural, pesquisa

agropecu6ria, cartografi a, regularizagdo fundi6ria e abastecimento e de outros servigos ligados ao

desenvolvimento e ao aprimoramento da agricultura e da pecu6ria, destinados aos produtores rurais, sLtas

familias e organizag6es (pessoas fisicas e juridicas), com prioridade para os agricultores familiares, quais

sejam, os aglicultores tradicionais, os assentados, os indigenas, os quilombolas, os pescadores e os

aquicultores, em articulag6o com a AGRAER;

e) da Secretaria-Executiva de QualificagSo Profissional e Trabalho:

1. a promogSo da politica estadual do trabalho, do emprego e da renda no Estado,

planejando, coordenando e executando as ag6es program6ticas de geragdo de ernprego, de elevagdo da renda

hamiliar, de qualificagao profissional e de prevengSo e redugSo dos riscos de acidentes do trabalho, bem
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como o apoio nas relag6es do trabalho, em articulagdo com a Fundag6o de Trabalho do E'stado de Mato

Grosso do Sul (FUNTRAB);

2. o apoio d politica de abeftura de empresas, incentivando a criagdo de uovos empregos e

a realizagdo de est6gio para estudantes e admissdo de rec6m-formados, em articulagdo com a iniciativa

privada, para a promogao permanente da colocagdo e da recolocagSo de desempregados;

3. o desenvolvimento de programas para a qualificagSo profissional dos trabalhadores;

4. arcalizagiio de pesquisas de dados e de informag6es estatisticas para a identificagSo de

oportunidades de empr.gor, u".ificag6o e avaliag6o dos niveis de desemprego, e fornecimento de

informag6es para o desenvolvimento econ6mico e sociai;

5. a promog6o de programas voltados para a fixa96o do homem no campo, levantamentos

sobre a situag6o dos trabalhadorei rurais e o desenvolvimento de programas de geragEo de emprego no

meio rural.

$ 1" A Ag€ncia de Desenvolvimento Agr6rio e ExtensSo Rural (AGRAER), vinculada ir

Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ci6ncia, Tecnologia e Inovaglo, compete:

I - a definigdo das politicas, a prestagSo de servigos e a coordenagSo da implementagdo das

atividades de assist6ncia t6cnica, extensdo ,,,.u1, p..quisa agropecu 6ria, cartografia, regularizaqdo fundi6ria

e abastecimento e de outros servigos ligados ao desenvolvimento e ao aprimoramento da agricultura e da

pecu6ria, destinados aos produtor"r.u*ir, suas familias e organizagdes (pessoas f(sicas e juridicas), com

prioridade para os agricultores familiares, quais sejam, os agricultores tradicionais, os assentados, os

indigenas, os quilombolas, os pescadores e os aquicultores;

ll - o fomento e o incentivo ao associativismo e A organizagdo de cooperativas nos

segmentos da produgSo agropecu6ria e da agroindustrializagao rural;

III - a concepgdo e a proposigdo da politica de reforma e de desenvolvimento agrdrios,

visando 2r regularizagao fundi6ria e aos- projetos de assentamentos rurais, observadas as tlormas de

preservagao ambiental e os principios do desenvolvimeuto sustent6vel;

IV - o planejamento, a coordenagSo e o acompanhamento de projetos de assentamentos

rurais, promovendo a rnelhoria das condig6es ambientais e espaciais, incentivando a utilizagao de m6todos

e de tecnologias adaptadas, respeitando o meio ambiente e avaliando os resultados;

V - a articulagdo com outros 6rg6os e entidades para que as diretrizes, a96es, objetivos e

metas do Governo Estadual sejam forlalecidos por meio da soma de esforgos e da promogdo e do fomento

de assentamentos rurais, de projetos de colonizagdo e de comunidades rurais e de interesses ambientais;

VI - a promogdo e a coordenagdo de programas de pesquisa e de fomento para o

desenvolvimento de atividades e pesquisas em 5rreas priorit5rias para o setor de desenvolvimento agr6rio,

assentamento, cooperativismo e de atividades afins;

VII - a realizagdo de estudos, pesquisas e de avaliag6es de rtatureza t6cnica, social,

ambiental e econ6mica visando d previs6o da produg6o agropectr6ria;

VIII - a supervis6o e a coordenagdo de a96es relacionadas ao desenvolvimento e d execugio

da pesquisa cientifica e tecno16gic a para a agropecu6ria:

IX - a introdr,rgSo de tecnologias geradas pela pesquisa, que possam dinamizar as

potencialidades das exploragdes agropecu6rias e o aproveitamento racional dos recursos naturais;
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X - o desenvolvimento no meio rural de a96es educativas conjuntas, entre os servigos

priblicos e privados de pesquisa agropecu6ria, assist6ncia t6cnica e extensSo rural e de recursos gen6ticos;

XI - a promog6o do inter-relacionamento entre os 6rg5os de pesquisa agropecu6ria,

assist6ncia tdcnica e de extens6o rurai e os produtores rurais, tanto para a identificagSo das necessidades

como para a transfer6ncia da tecnologia gerada e de avaliag6o dos resultados;

XII - a atuagSo na transfer6ncia de tecnologia agropecudria e gerencial, com profissionais

da AGRAER habilitadosl

XIII - a promogflo do intercAmbio e da celebragSo de contratos, conv6nios, acordos e de

ajustes com a Uni5o, Estados, Municfpios, empresas p[blicas, sociedade de economia mista, organizag6es

ndo governamentais, fundag6es, universidades e com as entidades privadas e de classe, visando ao

desenvolvimento sustent6vel do Estado;

XIV - a articulagdo de ag6es voltadas d garantia do abastecimento de alimentos, bem como

do provimento de insumos b6sicos para os pequenos produtores e para os assentamentos, nos setores da

agricultura e da pecu6ria do Estado;

XV - a promogSo da regularizagSo das terras do Estado, observadas as normas de

preservagao ambiental e os principios do desenvolvimento sustent6rvel;

XVI - a promogao de programas voltados d fixa96o do homem no campo, a realizagdo de

levantamentos sobre a situagSo dos trabalhadores rurais, bem como o desenvolvimento de programas de

geragio de emprego no meio rural;

XVII -

MS);

XVIII
que ocorrerem, com a
Estado;

o gerenciamento das Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul (CEASA-

- a promogao do cadastramento das propriedades rLtrais, procedendo irs alterag6es

finalidade de registrar as modificag6es da estrutura fundi6ria e da produgdo do

XIX - a execugSo da sistem6tica de regularizagdo fundi6'ria das unidades de conservagdo

do Estado de Mato Grosso do Sul, em articulagdo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente,

Desenvolvimento, Ci6ncia, Tecnologia e Inovagdo;

XX - a realizagao de estudos com vistas d implantagdo de projetos de assentamentos no

Estado, o desenvolvimento dos assentarnentos existentes e o assessoramento t6cnico e organizacional, de

forma a possibilitar o aprimoramento de medidas adotadas, avaliando os resultados e incentivando a

utilizagdo de m6todos e de tecnologias adaptadas com elevado uso de mdo de obra e de protegSo ambiental;

XXI - a promogao de estudos, de comum acordo coln os Estados e Municfpios, visando ir

delimitagdo e A demarcagdo das fronteiras estaduais e municipais;

XXII - a coordenagao, sLlpervisSo e a fiscalizagSo direta e indireta dos servigos de

Cartografia e de Geod6sica necess6rios ao mapeamento do Estado, exceto aqueles de atribuigSo legal de

6195o da 6rea federal;

XXIII - o apoio d Assembleia Legislativa nos projetos de criagdo de novos Municfpios e

de fus6o, ratificagao, ampliagSo ou redugdo da 6rea territorial em Municipios j5 estabeiecidos, e o

assessoramento tdcnico ao Poder Judici6rio e a manifestagSo nos processos que tratam de quest6es

fundi6rias no Estado;
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produtiva;
XXIV - a capacitagao e a conscientizagdo do jovem rural em todos os elos da cadeia

XXV - executar outras atividades que lhe forem atribr:idas, ua 6rea de sua atuag6o, por lei

ou regulamento.

$ 2" A Ag0ncia Estadual de Defesa Sanit6ria, Animal e Vegetal (IAGRO), autarquia
vinculada d Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento. Ci6ncia e Tecnologia, compete:

I - a inspegSo, o controle e a fiscalizagdo de servigos de produgdo, bem como a

comercializagdo, autilizagdo, o trAnsito e o ingresso de animais, de vegetais, de produtos e de subprodutos
de origem animal, vegetal e de insumos agropecu6rios no territ6rio do Estado, para promogdo de a96es de

defesa sanit5ria animal e vegetal;

II - a fiscalizagdo e a aplicagSo de medidas de natureza sanit6ria ou de ordem legal no

combate d disseminagdo de pragas e de doengas dos vegetais e de animais, que impliquem risco para

culturas e cria96es, visando d protegSo do cidadSo consumidor, bem como do beneficio de agentes

econdmicos nacionais e internacionais;

III - a fiscalizagdo da destinagSo final de residuos e de embalagens vazias de agrot6xicos,
seus componentes e afins,

IV - a fiscalizagd.o sanit|ria de projetos de construgSo ou de ampliagSo de estabelecimentos
que armazenam, transformam, manipulam ou industrializam produtos e subprodutos de origem animal ou

vegetal, bem como a prestagSo de orientaqdo quanto aos aspectos sanit6rios e t6cnicos a esses

estabelecimentos;

V - a interdig5.o, por descumprimento de medidas sanit6rias, profil6ticas ou preventivas, de

estabelecimento priblico or-r particular, bem como a proibig6o do trAnsito de animais e de vegetais, de seus

produtos e de seus subprodutos e, ainda, a aplicagSo de multas e de outras sangSes a infratores de normas

legais e administrativas de defesa e de inspeg6o sanit6ria animal e vegetal;

VI - o sequestro de animais e de vegetais, a interdigSo de estabelecimentos agropecu6rios
e a determinagdo de quarentena animal, a destruigSo de cultr-rras ou de restos culturais, quando houver
suspeita ou diagn6stico conclusivo, com iminente perigo i sa0de de pessoas, de animais e de vegetais;

ViI - a emissdo de certificados e de laudos de produtos e de subprodutos de origem animal
ou vegetal, a supervisdo, a auditoria de inclusdo e a certificagSo de origem e de processos inerentes ao

rastreamento de produtos e de subprodutos de origern animal e vegetal, assim como o registro, o

monitoramento e a fiscalizaqSo de ag6es e de procedimentos de biosseguranga;

VIII - a an6lise laboratorial, fiscal e de controle como suporte irs agSes de protegSo da safde
pirblica e de defesa sanit6ria animal e vegetal, de inspegdo de prodr-rtos de origem animal, de fiscalizagdo

de insumos agropecu6rios, solos, alimentos e de residuos de agrot6xicos;

IX - a fiscalizagdo do cumprimento da legislagdo federal e da estadual direcionadas d

agropecu6ria, ao meio ambiente, ao direito do consumidor, bem como das regras e das normas

internacionais e nacionais, nos processos de vigilAncia, de fiscalizagdo e de inspegSo sanit6ria animal e

vegetal;

X - a articulagdo com outras entidades para o desenvolvimento de planos educativos de

sensibilizagdo e de rnotivagSo social para as quest6es de defesa e de inspegSo agropecu6ria;
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XI - a observAncia de acordos, tratados e de conveng6es internacionais dos quais o Brasil

seja signat6rio, conforme orientagdo do Minist6rio da Agricultura, Pecu6ria e Abastecimento;

XII - executar outras atividades que lhe forern atribuidas, na 6rea de sua atua96o, por lei ou

regulamento.

$ 3" A Fundagdo de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ci€ncia e Tecnologia do E,stado

de Mato Grosso do Sul (FUNDECT), entidade vinculada 2r Secretaria de Estado de Meio Ambiente,

Desenvolvimento, Ci6ncia, Tecnologia e Inovagdo, compete:

I - a coordenagdo da politica de desenvolvimento cientifico e tecnol6gico do Estado, com

Qnfase em procedimentos de difusSo de conhecimentos tecnol6gicos adaptados, bem como o apoio ds

instituig6es ou ds unidades de pesquisa, de ensino tdcnico e universit6rio e, ainda, a capacitagdo t6cnica

para a administragdo pirblica;

II - a promogdo, orientagdo, coordenagdo e a supervisSo da Politica de Desenvolvimento

deCi0nciaeTecnologiaeoacompanhamentoeaavaliagsodosresultadoseadivulgagsodeinformag6es
sobre a ci6ncia e tecnologia;

III - o incentivo A fonnagdo e ao desenvolvimento de recursos humanos e d sua capacitagio
nas 6reas de ensino, pesquisa, cidncia e tecnologia, bem cotno o estimulo i realizagdo e d divulgaglo de

pesquisas cientificas e tecnol6gicas;

IV - o apoio e o estfmLrlo a 6rg5os e a entidades que investirem em pesquisa e em

desenvolvimento cientifico e tecnol6gico no Estado;

V - o incentivo, a promogdo, a orientagSo e a supervisdo das atividades relacionadas ao

empreendedorismo no Estado de Mato Grosso do Sul;

VI - executar outras atividades que lhe forern atribuidas na 6rea de sua atuagdo, por lei,

estatuto ou regulamento.

$ 4" A FundagSo de Trabalho do Estado de Mato Grosso do Sul (FUNTRAB), entidade

vinculada d Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ci6ncia, Tecnologia e Inovagdo,

compete:

I - planejar, coordenar e executar as atividades da politica pirblica do trabalho, por meio de

a96es de geragdo de trabalho, emprego e renda;

II - promover a intermediagSo de mdo-de-obra, a orientagdo trabalhista, a fonnagdo e a
qualifi cag6o profi ssionall

III - realizar estudos e pesquisas sobre o mercado de trabalho, orientagdo profissional e

microcrddito;

IV - implementar programas de microcredito produtivo e orientado;

V - implementar programas de assistdncia para o desenvolvimento de

microempreendimentos individuais ou coletivos, cooperativas ou formas associativas de produqSo ou de

trabalho, visando A geragSo de trabalho, emprego e renda;

VI - desenvolver ag6es de trabalho e renda em conjunto com a area de rnicrocredito
produtivo e orientado;
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VII - desenvolver ag6es voltadas para atendimento ao pLiblico priorit6rio, em situagSo de

vutnerabilidade social, visando d qualificagSo social e profissional, bem como a irrsergdo no mercado de

trabalho;

VIII - promover a intermediagSo da m6o de obra, a postagem e a habilitag6o do seguro

desemprego, a emiss6o de Carteira de Trabalho, a orientagdo profissional e a qualificagSo;

IX - executar outras atividades que lhe forern atribuidas na area de sua atuag6o, por lei,

regulamento ou estatuto.

$ 5" A Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul (JUCEMS), vinculada i
Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econ6mico, Ci6ncia e Tecnologia, compete:

I - a execuqSo dos servigos de registro do Com6rcio;

II - o assentamento dos usos e pr6ticas mercantis;

III - a fixa96o do nfimero, a habilitagdo e a nomeagSo dos tradutores pfblicos e intdrpretes

comerciais, leiloeiros, avaliadores comerciais, corretores oficiais de mercadorias e os fi6is ou prepostos

desses profissionais, bem como a sua fiscalizagdo e aplicagSo das sang6es cabiveis;

IV - a organizagSo e a revisdo de tabelas de emolumentos, comiss6es ou honor6rios dos

profissionais referidos no inciso anterior;

V - a fiscaiizagdo dos trapiches, armaz6ns de dep6sito e empresas de armazdns gerais;

VI - a solugdo de consuitas formuladas pelos poderes pfrblicos regionais relacionadas ao

registro do com6rcio e atividades afins;

VII - a prestagdo ao Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integragdo, na forma
da legislagdo aplic6vel, as informag6es necessdrias ir organizagdo e manutengdo do CadastroNacional de

Empresas, ao registro sistem6tico dos usos e pr6ticas mercantis, entre outras indispens6veis ao born

funcionamento do Sistema;

VIII - a expedigdo aos interessados industriais, comerciantes e outros, devidamente
inscritos ou matriculados na Junta Comercial, carteiras de exercfcio profissional, facultativamente e

mediante pedido escrito, na conformidade de modelos e normas expedidas pelo Departamento Nacional de

Registro Empresarial e Integragio;

IX - executar outras atividades que lhe forem atribuidas na 5rea de sua atuagSo, por lei ou

regulamento.

$ 6" A Ag6ncia Estadual de Metrologia (AEMS), vinculada d Secretaria de Meio Ambiente,
Desenvolvimento Econ6mico, Ci6ncia e Tecnologia, compete:

I - implementar, nos lirnites geogr6ficos do Estado de Mato Grosso do Sul, as atividades
relacionadas com o controle metrol6gico e da Avaliag6o da Conforrnidade de produtos, processos e

servigos, de acordo com a compet6ncia qr-re lhe for delegada pelo Instituto Nacional de Metrologia,

Qualidade e Tecnologia (INMETRO);

II - atuar, como primeira instAncia, na apurag6o e decisSo sobre a proced6ncia ou n5o das

autuag6es decorrentes de infrag6es cometidas, bern corno os demais incidentes processuais e na aplicagSo

das penalidades previstas aos infratores da legislag6o peftinente, das quais caber5 recurso ao INMETRO;
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III - efetuar a cobranga das taxas de servigos metrol6gicos que t6m como fato gerador o

exercicio do poder de policia administrativanadrea de metrologia legal e avaliag6o da conformidade, de

acordo com a tabela aprovada ou apropriagdo de custos, nos termos defirridos pelo INMETRO;

IV - proceder a verificagdo inicial e subsequente, de instrumentos de medigdo e medidas

materializadas;

V - fiscalizar os instrumentos de medigdo e rnedidas materializadas, os produtos pr6-

medidos aplicando as sangSes cabiveis, no sentido de assegurar o selr uso correto e legal;

VI - autorizar e inspecionar as oficinas que executam consertos e ou manutengSo de

medidas materializadas e instrumentos de medigSo sobre as quais haja regulamentagSo, mantendo o
respectivo cadastro;

VII - prestar apoio aos 6rg6os e entidades que atuam na definig6o e promogdo de medidas
vinculadas i defesa do consumidor e executar procedimentos, no qr-re lhe compete ou for determinado;

VIII - manter intercAmbio e fluxo de informag6es com o 6195o estadual de protegdo ao

consumidor - PROCON e progralnas de orientagSo e atendimento ao consumidor;

IX - determinar a apuragdo da proced0ncia ou ndo das autuag6es decorrentes de infragdo
cometidas e demais incidentes processuais e aplicagSo de penalidades previstas aos infratores da legislagSo
especifica sobre metrologia legal e avaliagSo da conformidade, como primeira instAncia, observadas a

orientagSo tdcnico-juridica e a supervis6o do INMETRO;

X - promover o relacionamento t6cnico com unidades t6cnicas, administrativa, financeira
e juridica do INMETRO, para interc6mbio de informag6es que venham a subsidiar a execugSo da politica
e dos programas e projetos da AEM-MS.

XI - assessorar e dar suporte d Procuradoria Federal Regional quando solicitada;

XII - executar outras atividades que lhe forem atribuidas na 6rea de sua atuagd.o, por lei ou
regulamento.

$ 7" A Empresa de GestSo de Recursos Minerais (MSMINERAL), vinculada d Secretaria
de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econdmico, Ci6ncia e Tecnologia, compete:

I - a coordenagSo e a implementagSo da politica estadual para o desenvolvimento das
atividades relativas d pesquisa e d exploragdo racional dos recursos minerais existentes no Ambito do
Estado de Mato Grosso do Sul:

II - a pesquisa e assistEncia tdcnica relacionada d rnineragSo e a exploraglo de jazidas
minerais, nos termos da legislag6o aplic6vel;

III - o acompanhamento e fiscalizagdo das atividades relativas d exploragdo dos recursos
minerais;

IV - a preservagdo do acervo documental e amostras de materiais, relativos d pesquisa e

levantamentos dos recursos minerais existentes no Estado;

V - o acompanhamento da produgSo e comercializaglo dos produtos de origem mineral e
a promogdo de rnedidas necess6rias para o seu deserrvolvimento, desativagSo, alienagSo ou concess6o;
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VI - a elaboragdo do mapeamento geol6gico e geot6cnico necess6rrio ao planejarnento

urbano, ao levantamento de potencialidades rninerais nos rnunicipios e ao assessoramento a 6rgdos

priblicos na gestdo territorial e ambiental;

VII - a orientagdo para recuperagdo de 6reas degradadas;

VIII - o estabelecimento de acordos, ajustes, protocolos, conv6nios e contratos com 6196os

pfrblicos, entidades paraestatais e empresas privadas, nacionais e internacionais, para atender d execuqdo

de atividades relacionadas com a sua 6rea de atuagSo;

IX - executar outras atividades que lhe forem atribuidas, tla 6rea de sua atuagdo, por lei ou

regulamento.

$ 8" Ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL), vinculado d

Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econdmico, Ci6ncia e Tecnologia, compete:

I - planejar, coordenar, supervisionar e controlar as a96es relativas ao meio ambiente,

visando d compatibilizagdo do desenvolvimento econ6mico e social com a preservagSo da qualidade

ambiental e do equilibrio ecol6gico;

II - incentivar, promover e executar pesquisas, estudos, levatltamentos t6cnicos e

monitoramento visando d manutengSo da qualidade e A quantidade dos recLirsos ambientais;

III - conceder o licenciamento ambiental e realizar o controle de obras, empreendimentos

e atividades efetivas ou potencialmente poluidoras e ou modificadoras do meio arnbiente;

IV - promover e apoiar as ag6es relacionadas com a conservagdo e a recuperagdo das 6reas

ameagadas de degradagdo e dasj6 degradadas por atividades econdmicas de qLralquer natureza;

V - promover, coordenar e realizar a fiscalizag6o das atividades poluidoras, de explorag6o

dos recursos naturais e dos produtos e subprodutos decorrentes dessa exploragdo;

VI - aplicar as penalidades definidas em lei aos infratores da legislagdo ambiental, nos

casos que excedam a compet6ncia das autoridades federais e rnLrnicipais;

VII - propor a criagSo, extingEo, modificagSo de lirnites e finalidades das Unidades de

ConservagSo da Natureza (UCs) e dos espagos territoriais especialmente protegidos pelo Poder Prlblico e

promover sua implantagdo e administragdo;

VIII - coordenar e exectitar programas, projetos e atividades, diretamente ou mediante

conv6nio com 6rg6os ou entidades voltados d proteg6o, d manuteng5o, d recuperagdo e aos usos dos

recursos naturais do meio urbano e rural:

IX - implementar a Politica Estadual de Recursos Hidricos e propor nortnas de

estabelecimento de padr6es de controle da qualidade das 69r-ras;

X - coordenar, gerir e implernentar os instrumentos da Politica Estadr-ral de Recursos

Hidricos e propor normas a ela pertinentes;

XI - estrutr-rrar o sistema de informag6es ambientais, cottt dados essenciais para executar
suas atribuig6es de difus6o de irrformag6es e tecnologias de manejo do meio ambiente e de promogdo da

formagd.o de uma consci€ncia coletiva sobre a necessidade da preservagSo da qr-ralidade ambiental e do

equilibrio ecol69icol
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XII . apoiar os municipios no seu desenvolvimento institucional, para elaboragdo das

politicas arnbientais e de organizagSo de estruturas de controle e licenciamento ambiental, fofialecendo-

o, pu.u a administragSo dos recursos ambientais identificados em suas respectivas jurisdig6es,

XIII - formular, coordeuar, orientar e supervisionar a execugSo das politicas e das

diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente, recLtrsos hidricos, recLlrsos florestais e

faunisticos;
XIV - articular-se com entidades priblicas e privadas para a obtengdo de recursos

necessSrios e de apoio t6cnico especializado, relativo d recuperagio, A melhoria e d preservagdo do meio

ambiente;
XV - estimular programas, projetos e ag6es que otirnizem a utilizagdo sustent6vel dos

recursos naturais;

XVI - executar outras atividades que lhe forem atribLridas, na 6rea de sua atuagdo, por lei

ou regulamento.

$ 9" Vinculam-se d Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ci6ncia,

Tecnologia e Inovagdo a Companhia de G6s do Estado de Mato Grosso do Sul (MSGAS), e o Cons6rcio

Interestadual sobre o Clima - Cons6rcio Brasil Verde (BRV), cujas estrutr:ras b6sicas e compet6trcias est6o

estabelecidas em seus atos de criagSo, em seus estatutos e em sells regimentos internos.

Art.24. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica compete:

I - o estudo, a proposigSo e o desenvolvimento das politicas pfrblicas de viag6o, integragSo

de transportes, infraestrutura, obras pfiblicas e a gestdo da politica de distribuig6o de energia, saneamento
b6sico, especialmente quanto ao abastecimento de dgua e esgotamento sanit6rio, em articulagSo com as

politicas de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hidricos;

II - a execugSo de atividades normativas e de coordenagdo, de supervisdo t6cnica, de

controle e de fiscalizagSo da implantagdo e manutengSo da infraestrutura regional e urbana, observada a

politica de desenvolvimento sustent6vel do Estado;

III - o acompanhamento dos planos estaduais e federais de exploragdo e fornecimento de

energia necess6ria para atender a demanda do desenvolvimento sustentdvel do Estado;

IV - o fomento d iniciativa de natureza privada no sentido de instalar centrais de frete,
objetivando aracionalizagdo do uso de combustiveis no transporte rodovi6rio de cargas em todo o Estado;

V - a elaborag6o de estudos e pesquisas destinados ao planejamento global de transportes
do Estado e sua integragdo ds redes de transpofte federal e municipal, especialmente quanto ao plano
rodoviiirio do Estado, observando a legislagdo pertinente d materia;

VI - a promogdo de estudos e pesquisas destinados d gestSo de empreendimentos relativos
d urbanizagSo, objetivando o desenvolvimento regional integrado;

VII - o controle operacional e formal dos recursos federais repassados ao Estado para
aplicagdo nos setores de transportes, infraestrutura, obras pfrblicas, saneamento e energia;

VIII - a execugdo dos planos, programas e projetos de desenvolvimento da sua 6rea de
compet6ncia, em conformidade com as polfticas de recursos ambientais, do patrim6nio cultural, hist6rico,
artistico, paisag(stico e arqueol6gico do Estado;
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IX - o controle e a fiscalizagSo dos custos operacionais do setor de transportes, obras

piblicas, saneamento e energia e a promogSo de rnedidas visando d maximizagdo dos investimentos

estaduais nessas 6reas;

X - a coordenagflo e a supervis6o da construgdo das vias de transporte, previstas no

planejamento estadual de desenvolvimento, e a promogEo de ag6es para qlle sejam operadas segundo os

melhores padr6es t6cnicos e de seguranga, mediante sinalizagdo e policiamento adequados;

XI - a supervis6o e a manlrtengdo dos servigos de transporle pfrblico n5o concedido,

prestados direta ou indiretamente pelo Estado, exercendo as atividades de fixa96o de pregos e tarifas

previstas na legislagSo federal e estadual;

XII - a proposigao de procedimentos necessdrios para suprir o deficit de im6veis de uso

exciusivo de 6rg6os da Administragdo P0blica Estadual, em articulagdo com a politica estadr"ral de

administrag6o;

XIII - a elaboragdo de projetos e a promogdo da construgdo, manutengdo, conservagdo de

pistas de aeroportos e de terminais rodovi6rios, hidrovi6rios, aeroviSrios e ferrovi6rios, bem como a

administragdo dos terminais n6o concedidos;

XIV - o controle e a fiscalizagSo dos servigos de transporte n6o concedidos, qllanto aos

padr6es de seguranga, de qualidade e de operagSo dos terminais de transporte;

XV - o desenvolvimento da politica de gerenciamento de todas as modalidades de

transporte, visando d melhoria das condig6es de servigos para a sociedade;

XVI - o planejarnento, a coordenagdo e o monitorarnento de projetos estrat6gicos de

logfstica nacional e internacional, referentes aos modais rodovi6rio, ferrovi6rio, aeropoftu6rio e aquavi6rio;

XVII - a execugdo dos servigos tdcnicos concernentes aos problemas de eros6o,

recuperagdo de solos, conservagSo e recuperagdo da cobertura florestal para proteg6o de nascentes e matas

ciliares e de saneamento ambiental, em articulagdo com as politicas de Estado de Meio Ambiente e Recursos

Hidricos;

XVIII - a formulagdo da polftica habitacional do Estado e a definigdo das diretrizes, em

conjunto com a Ag6ncia de HabitagSo Popular de Mato Grosso do SLrl (AGEHAB);

XIX - a promogdo de subsidio objetivando a viabilizagSo de empreendimeutos e de

unidades habitacionais de interesse social, em conjunto com a AGEHAB;

XX - o fomento drs a96es do rnercado imobili6rio, objetivando o desenvolvimento das

produg6es habitacionais, em conjunto com a AGEHAB;

XXI - a arliculagdo e a integragdo da politica de habitagdo com as demais politicas de

desenvolvimento urbano, tais como, saneamento ambiental, transporte, trAnsito e mobilidade urbana, em

conjunto com a AGEHAB;

XXII - a prornogd.o da discussSo da politica de habitagdo e de desenvolvimento urbano
perante a sociedade civil e as demais institr-rig6es, em conjunto com a AGEHAB;

XXIII - o desenvolvimento de parcerias e de contatos com demais instituig6es para a

consecugdo de seus objetivos, em conjunto com a AGEHAB.
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$ 1" A Ag6ncia Estadual de GestSo de Empreendimentos (AGESUL), vinculada d
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logfstica, compete:

I - planejar e execlltar as atividades relacionadas com o desenvolvimento de projetos de
arquitetura e engenharia, construgSo, adaptag6o, reparo, restauragdo, ampliagSo e de reforma de todos os
pr6prios da Administragdo Direta e Indireta do Estado, inclusive de portos, aeroportos, terrninais
rodovi6rios e de terminais intermodais, independentemente da fonte de recursos;

II - viabilizar e executar programas de obras e projetos t6cnicos de engenharia, objetivando
o controle de erosSo, o saneamento ambiental e a irrigagSo de 6reas;

III - projetar, construir, restaurar e conservar as rodovias integrantes da rnalha vi6ria do
Estado e de outras que lhe forem delegadas, mediante a celebragSo de quaisquer instrumentos de vinculagSo
obrigacional;

IV - adequar planos, programas e projetos de infraestrutura de obras priblicas d
disponibilidade de recursos ambientais, visando d proteglo, preservagdo e d defesa do meio ambiente;

V - prestar assessoramento e consultoria tdcnica referente ds 6reas de obras pirblicas, civis
e rodovi6rias aos municipios e aos 6rg5os federais;

VI - executar e coordenar todos os procedimentos licitat6rios, visando d contratagdo de
projetos, obras e de servigos de engenharia, responsabilizando-se pelas solug6es tdcnicas e econ6micas
desenvolvidas;

VII - responsabilizar-se pela fiel execugSo dos projetos, obras e dos servigos contratados,
em consonAncia com as especificag6es estabelecidas nos respectivos procedimentos licitatorios;

VIII - promover desapropriag6es e constituir servid6es, de acordo com a necessidade, para
a execugSo de obras e de instalag6es de seus servigos;

IX - autorizar a construgdo de acessos, a

dominio das estradas, inclusive de suas adjac6ncias, para
interesse priblico;

X - colaborar na fiscalizagdo e na arrecadagSo das receitas tribut6rias origin6rias do setor
rodovi6rio, observadas as normas de execugSo orgament6ria e financeira do Estado;

XI - articular com autoridades pfrblicas nos assuntos de suas atribLrig6es e com entidades
privadas que atuem ou tenlram interesse na 6rea de obras acerca dos assuntos de sua atribuigio, inclusive
no sentido de incentivar a promogdo de parcerias;

XII - firmar conv6nios, contratos, acordos e demais instrumentos reguladores de vinculos
obrigacionais, relacionados com suas finalidades e atribuigdes, observada a legislag6o aplic6vel;

XIII - elaborar propostas orgamentilrias e programas de investimentos, observadas as
prioridades determir-radas pelos estudos tdcnico-econ6micos efetuados e as diretrizes politicas do Gover,o
do Estado;

XIV - organizar e manter o cadastro de empresas e de respons6veis tdcnicos contratados
para execugio de projetos, obras e servigos t6cnicos relacionados com as atividades de sua 6rea de atuagao;

XV - definir a 6rea de jurisdigSo e as atribuig6es das Unidades Regionais, criadas para
vtabilizar a operacionalizagd,o da Ag6ncia;
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XVI - executar outras atividades que lhe forem atribuidas, naarea de sua atua96o, por lei

ou regulamento.

$ 2" A Ag6lcia de Habitagao Popular de Mato Grosso do Sul (AGEHAB), autarquia

vinculada ii Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica, compete:

I - a formulag6o da politica habitacior,al do Estado, a definigdo das diretrizes, bem como o

pianejamento, a coordenagao, o *oritorr*"nto e a execugSo dos programas e dos projetos urbanos e rurais

ie njitagao e de regularizagdo fundi6ria e edilicia de interesse social, em conjunto com a Secretaria de

Estado de Infraestrutura e Logistica;

II - a coordenag6o e a administragio de programas de comercializaEdo e a concessdo de

investimento social, com retorno ao fundo local de habitagdo social, de unidades habitacionais

implementadas ou a serem implantadas por 6rg6os ou por entidades da Adrninistrag6o do Poder Execr-rtivo

ou por entidades da sociedade civil sem fins lucrativos;

III - o planejamento, a coordenagdo e o monitoramento de projetos sociais desenvolvidos

juntamente com os 
".pr""ndi*entos 

irabitacionais, visando a apoiar a comunidade na adaptagdo e na

integragdo social e econ6mica no novo ambiente;

IV - a promogdo de subsidio objetivando a viabilizagdo de empreendimentos e de unidades

habitacionais de intereis. ,o.iul, em conjunto com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica;

V - o fomento ds ag6es do mercado imobili6rio, objetivando o desenvolvimento das

produg6es habitacionais, ern conjunto com a Secretaria de Estado de InfraestrutLrra e Logistica;

VI - a promog6o de estudos, pesquisas e an6lise de indicadores habitacionais e de

desenvolvimento urbano do Estado e dos municipios, visando d compreensdo das caracteristicas e das

dinAmicas de crescimento, com objetivo de proporcionar ulna intervengdo adequada As necessidades

habitacionais e urbanas dos municipios;

VII - a articulag6o e a integragS"o da politica de habitagdo com as demais politicas de

desenvolvimento urbano, tais como, saneamento ambiental, transporte, trAnsito e rnobilidade urbana, em

conjunto com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica;

VIII - a programagao e a coordenagSo da irnplementagdo de ag6es de infraestrutura urbana

e comunit6ria, em coniunto com os empreendimentos habitacionais que promove, eln conjullto com a

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica;

IX - o suporte aos rnunicipios para a elaboragSo dos plarios habitacionais, programas e

projetos, bem como dos planos de desenvolvimento urbano, no que se refere ao plano diretor, ir

regularizagao fundi6ria, ao ordenamento do temit6rio e aos demais instrumentos do Estatuto das Cidades;

X - o suporte aos municipios para a elaboragSo de projetos e de planos de trabalho visando

d captagdo de recursos t6cnicos, adrninistrativos e financeiros para o desenvolvimento econ6mico e social

das cidades;

Xl - a promogao da discussdo da politica de habitagdo e de desenvolvimento urbano perante

a sociedade civil e as demais instituig6es, em conjunto coln a Secretaria de Estado de Infraestrlltura e

Logistica;

XiI - a programagao dos investimentos com os recursos do Fundo de Habitagdo de Interesse

Social (FEHIS), u p.o*ogao de a discussdo e aprovagdo pelo Conselho Gestor do respectivo Fundol

Av. Poeta Monoel de Barros, Bloco B

Pq. dos Poderes Governador Pedrossian ' CEP: 79031-350

Campo Grandei MS " PABX: (67) 3318-1000 " www ms gov br
50



XIll - o desenvolvimento de parcerias e de corltatos com demais institr-rig5es para a

consecugSo de seus objetivos, em conjunto cofil a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica;

XIV-oplanejamento,acoordenaglo,ocontroleeaexecugaodeprogramasedeprojetos
urbanos, de habitagdo 

" 
d" ,"grlurizag:do fundi6ria e edilicia, de interesse social;

XV - a aquisigdo, a legalizagSo e a urbanizagdo de 6rea destinada 2r habitagdo de interesse

social;

XVI - a coordenag6o e a supervisSo da construgdo de moradias de interesse social,

executada diretamente ou por interm6dio de terceiros;

XV11 - a comerciali zagdo ea concessdo de investimento social, com retorno ao fundo iocal

de habitag6o de interesse social, de uriidades habitacionais, de lotes de interesse social e de regularizagSo

fundi6ria e edilicia;

XVIII - promover estudos dos problemas de habitagSo popular e executar programas de

construgdo de unidades risidenciais,paraadiminuigdo do d6ficit habitacionaldo Estado, em especialpara

a populag6o menos favorecida;

XIX - a execugao das atividades relacionadas a obras de desenvolvimento habitacional do

Estado, em projetos habitacionais de infraestrutura e de superestrutura, incluindo, construgao, adaptag6o,

reparo, restauragSo, ampliagdo e reforma de todos os pr6prios na Srea de habitagdo, priorizando projetos

sociais que contemplem a melhoria da qualidade de vida da populagao de menor renda, e que contribuam

para a gerag6o de emPregos;

XX - a implemeltag6o de mecanismos adequados de acompanhamento e de controle de

desempenho dos projetos habitacionais de interesse social;

XXI - a integrag6o dos projetos habitacionais com os investimentos de saneatnento e

demais servigos urbanos;

XXII - a aplicag6o de recursos estaduais no apoio d construgEo, ampliag6o e d reforma de

unidades habitacionais de interesse social, visando d redr-rg5o do ddficit habitacionai do Estado e ir rnelhoria

das condig6es de assentamentos popLrlacionais de baixa renda;

XXIII - o fomento, a intermediagao da concessSo de financiamentos e a concessao de

investimento social, com retorno ao fundo local de habitagdo de interesse social, para aquisigdo, construqdo,

ampliag6o, reforma de moradias em geral e materiais de construgdo, sejam isoladas' agrupadas ou em

condominio, t6rreas ou n6o, podendo inclusive executar qualquer espdcie de programa habitacional, direta

ou indiretamente;

XXIV - a priorizagao da preservagao do meio ambiente e da conviv6ncia harmoniosa nas

6reas utilizadas para construgSo de unidades habitacionais;

XXV - a iltegragdo de agdes com a Uni6o, orgSos estaduais, municipios, instituigSes do

Sistema Financeiro de Habitigao, entidades nao governamentais, concession6rias e permission6rias de

servigos pirblicos, para o desempenho da politica habitacional no Estado;

XXVI - a atuagdo no desenvolvimento tecnol6gico, no incentivo e na fiscalizagdo da

qualidade e da produtividade da construgSo, para a melhoria do programa habitacional do Estado;
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XXVII - o suporte e a participagao em programas e em projetos de desenvolvimento

comunit6rio, que concorram, direta ou indiretamente, para a redu96o do d6ficit habitacional, e a diminuig6o

da taxa de seu crescimento, especialmente da popula96o de baixa renda;

XXVIII - a execugdo e a coordenagSo dos procedimentos licitat6rios, visando ir contratagdo

de projetos, de obras e de servigos de engenharia na 6rea habitacional, responsabilizando-se pelas solug6es

t6cnicas e econdmicas desenvolvidas;

XXIX - a promogSo de desapropriag6es, de acordo com a necessidade dos programas

habitacionais;

XXX - a compet6ncia para firmar conv6uios, contratos, termo de fomento, termo de

colaboragdo, acordos e demais instrumentos similares, relacionados com as suas finalidades e atribuigdes,

observada a legislag6o aplic6vel;

XXXI - a elaboragdo de sua proposta orgament6ria e de seus programas de investimentos,

observadas as prioridades determinadas pelos estudos t6cnico-econ6micos efetuados e as diretrizes politicas

do Governo do Estado;

XXXII - a organizagdo e a manutengdo do cadastro de empresas e de respons6veis t6cnicos

contratados para execllgso de projetos, obras e servigos tdcnicos relacionados com as atividades de sua 6rea

de atuagdo;

XXXIII - a definigSo da 6rea de jurisdigSo e das atribuigSes dos postos de atendimentos,

criados para viabilizar a operacio nalizagdo da Ag6ncia;

XXXN - a responsabilidade pela fiel execugdo dos projetos, das obras e dos servigos

contratados, em consonAncia com as especificag6es estabelecidas nos respectivos procedimentos

licitat6rios;

XXXV - a concessdo de subsidios e ou de investirnento social, cou retorno ao fundo local

de habitagSo de interesse social, para aquisigSo, construgdo, ampliagdo e reforma de moradias,

desenvolvendo projetos pr6prios ou integrando programas com a Uni6o, 6rg5os estaduais, municipios,

entidades ndo governamentais, associag6es e cooperativas, nos termos da lei;

XXXVI - o suporte e, se possivel, a disponibilizagSo dos im6veis de sua propriedade ds

entidades organizadas e aos 6196os ptiblicos, para o incentivo e a promogSo de agdes direcionadas d cultura,

esporte, lazer, saftde e 2r educagdo para atender ds comunidades dos empreendimentos;

XXXVII - a combinagSo de subsidio com investimento social, mediante retorno ao fundo

local de habitagdo de interesse social;

XXXVIII - a gestao da carteira imobili6ria do extinto Instituto de Previd6ncia Social de

Mato Grosso do Sul (PREVISUL), excetuados desta os im6veis cujas titLrlaridades j6 constem em nome do

Estado de Mato Grosso do Sul, passando a Ag6ncia a figurar como credora hipotec6ria nos contratos de

financiamento e de renegociag6o de dividas, competindo-lhe destinar os recursos auferidos, inclusive os

crdditos advindos do Fundo de Compensagdo das VariagSes Salariais (FCVS), ao Fundo de HabitagSo de

Interesse Social (FEHIS);

XXXIX - executar outras atividades que lhe forem atribufdas, na 6rea de sua atuagdo, por

lei ou regulamento.
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$ 3o Vinculam-se i Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica a Empresa de

Saneamento de Mato Grosso do Sul Sociedade An6nima (SANESUL), cujas estruturas b6sicas e

compet6ncias estdo estabelecidas em seus atos de criag6o, em seus estatutos. e em seus regimentos internos'

CAPiTULO IV
DAS ATRIBUIqOES DoS DIRIGENTES DE ORGAOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAQAO DO

PODER EXECUTIVO

Seg6o I

Do Governador do Estado

Art.25. Compete ao Governador do Estado, na qualidade de Chefe do Poder Executivo,

dirigir, por meio das Secretarias de Estado e suas entidades viticuladas e supervisiouadas, a administragio

do iodlr Executivo, exercendo as atribuigSes previstas, explicita ou implicitamente, na Constitui96o

Estadual e todas aquelas que n6o lhe sejarn vedadas pela Constituiglo Federal, pelas leis federais ou pelo

ordenamento j uridico vigente.

Se96o II
Dos Secret5rios de Estado

Arl.26. Compete aos Secretdrios de Estado, como auxiliares diretos do Governador do

Estado, al6m de outras atribuig6es que lhes sejam definidas em lei ou regulamento:

I - exercer a coordenagdo, a orientagdo e a supervisdo dos orgdos e das entidades da

administragdo estadual na 6rea de suas atribuig6es e referendar os atos e decretos assinados pelo Governador

do Estado;

II - expedir instrug6es paraa execugdo de leis, decretos e regulamentos;

III - autorizar despesas e movimentar as cotas e as transferdncias financeiras,

IV - praticar os atos pertinentes is atribuig6es que lhe forem outorgadas ou, deiegadas pelo

Governador do Estado.

Par6grafo rinico. As compet6ncias referidas neste arligo sdo comuns ao Procurador-Geral

e ao Controlador-Geial e, na forma que o Governador do Estado estabelecer, aos dirigentes superiores de

6rgdos de regime especial e das entidades da Administragdo Indireta.

Seg6o III
Dos Dirigentes Superiores das Entidades da Administragdo Indireta

Art.2'7 . Compete aos ocupantes do cargo de Presidente ou Diretor-Presidente de autarquia,

empresa priblica, sociedade de econornia mista ou fundag6o, sob orientagdo nonnativa do Secret6rio de

Estado ao qual estiver vinculada a entidade que dirige:

I - planejar, coordenar, supervisionar, comandar e controlar a execugio das atividades

administrativas e operacionais da 6rea de atuagSo da respectiva entidade;

II - autorizar despesas e movimentar as cotas e as transfer6ncias financeiras na 6rea de

compet€ncia da respectiva entidade;

III - praticar os atos pertinentes ds atribuig6es que lhe forem outorgadas or-r delegadas pelo

Governador do Estado ou pelo Secret6rio de Estado'
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Seg6o IV
Dos Ocupantes de Cargos de Diregdo Superior

Art. 28. Compete a todos os ocupantes de cargos de diregdo superior, em especial, os de

primeiro a segundo niveis hier6rquicos de 6rg6os da Administragdo Direta e entidades da AdrninistragSo

Indireta:

I - adotar o plalejamelto sist€mico e o orgamento participativo como orientagdo e

instrumentos permanentes de ioordlnag6o das Politicas Pirblicas, zelando pelo desenvolvimento eficiente

e efrcazdos programas, projetos e atividades sob sua responsabilidade;

II - assegurar a observfincia dos principios que regem a Administrag6o Pirblica E,stadual,

pautando suas a96es e decis6es na transpar6ncia e na rnoralidade na gestdo pfblica;

III - promover, perfiranente e continuamente o controle sobre as despesas pilblicas;

IV - observar as llormas e os procedimentos que assegurem a constante modernizagSo dos

processos de traball,o mantendo sempre presentes os princfpios da economicidade, da celeridade e da

prestagdo dos servigos de qualidade ao cidaddo;

V - prestar as informag6es que lhe forem solicitadas dentro da sistem6tica e periodicidade

estabelecidas na programagdo governamental;

VI - garantir a adequada descentralizagdo de decis6es e o treinamento do pessoal para o

atendimento eficiente e adequado ao cidadSo.

CAPITULO V
DoDESDOBRAMENTODAESTRUTURAADMINISTRATIVA

DOS ORGAOS E DAS ENTIDADES

Art.29. O desdobramento organizacional de cada Secretaria de Estado, da Procuradoria-

Geral e da Controladoria-Geral do Estado, de 6rg5os de regime especial e autarquias e fundagSes

compreender6, no que couber, os seguintes niveis hier6rquicos:

I - livel de comando superior: representado pelos Secret6rios de Estado, pelo Procurador-

Geral do Estado, pelo Controlador-Geral do Estado e pelo Reitor;

II - r"rivel de diregdo superior: representado pelos Secret6rios-Adjuntos, pelos Secret6rios-

Executivos, pelo Consultor Legislativo, pelos Subsecret6rios e pelos dirigentes superiores dos 6rg5os de

regime especial e das entidades de administragSo superior;

III - nivel de diregdo gerencial: representado pelas urridades administrativas respons6veis

pelo planejamento, coordenagao e supervisSo das atividades t6cnico-administrativa de gerenciamento dos

p.o""rror"de implantagdo desenvolvimento e execugSo das politicas, diretrizes, progralrlas e projetos de

compet6ncia do 6196o;

IV - nivel de direg6o executiva: representado pelas Lrnidades administrativas respons6veis

pela coordenag6o, controle e acompanhamento das atividades de ger6ncia operacional dos servigos

necess6rios ao funcionamento do 6195o;

V - 6ivel de execug6o: representada pelas unidades adrninistrativas e pelos agentes

encarregados da gerencia, coordenagao, conirole e orientagdo da execugdo das fungSes administrativas e

operaci6nais, correspondentes ir operacionali zagdo deprogramas, projetos, atividades e processos de car6ter

permanente;
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VI - atuagSo descentralizada ou delegada: representada pela paticipagdo das autarquias e

das fundagdes na operacionalizagdo de atividades de compet6ncia do 6196o da Administragdo Direta a que

se encontram vinculadas;

VII - deliberagSo colegiada: instAncia deliberativa representada pelos conselhos cujas

decis6es sdo proferidas de forma coletiva, constituidos para atuar em car6ter permanente na diregSo

superior, no controle, coordenag6o ou supervis6o de atividades de competdncia de orgSos e de entidades do

Poder Executivo.

Art.30. A estrutura administrativa dos 6rg6os da AdrninistragSo Direta ser6 estabelecida

de conformidade com as seguintes instAncias e unidades administrativas:

I - direg6o superior: a irrstAncia adrninistrativa correspondente d posigSo dos Secret6rios de

Estado, do Procurador-Geral do Estado, do Controlador-Geral do Estado e do Reitor;

II - diregdo gerencial superior: a instAncia administrativa referente ds posig6es de diregdo

superior, correspondente aos Secret6rios-Adjuntos, aos Secret6rios Executivos, ao Consultor Legislativo,
aos Subsecret6rios e aos dirigentes superiores:

a) das entidades de adrninistragSo superior, que exergam a fungdo de Diretor-Presidente;

b) dos 6rg6os de regime especial, que exergam a fungdo de Cornandante-Geral da Policia
Militar, de Comandante-Geral do Corpo de Bornbeiros Militar, de Delegado-Geral da Policia Civil e de

Diretor-Presidente da Ag0ncia de AdministragSo do Sistema Penitenci6rio;

III - gerCncia superior: a instAncia administrativa referente ds posigSes das unidades

administrativas denominadas SuperintendOncia, Coordenadoria Especial, Auditoria-Geral, Departamento-

Geral, Coordenadoria-Geral ou Ger6ncia;

IV - gerCncia operacional: subordinada diretamente aos dirigentes dos niveis diregdo

gerencial superior ou gerdncia superior, representada pelas entidades adrninistrativas denominadas

Coordenadoria, Departamento ou Diretoria;

V - execugdo operacional: subordinada diretamente aos 6rg5os de nivel de ger€ncia

operacional, representada por unidade administrativa derrominada Divis6o ou pelos agentes priblicos

identificados como chefe de unidade, gestor de processo, encarregado de servigo ou supervisor de servigo

ou de equipe:

VI - assessoramento superior e direto: representada por agentes pfblicos ou grupo de

especialistas ou t6cnicos para a prestagdo de consultoria ou assessoratneuto, identificados como chefe de

assessoria, assessor ou assistente.

$ i" As unidades administrativas de execugdo operacional, seja de primeiro ou de segundo

nivel, bem como os de atuagdo regional poderdo ter denorninag6es deferentes das indicadas no inciso V
deste artigo. ajustadas d situagdo ou condigSo da desconcentragdo ou descentraltzagdo geogr6fica.

$ 2" Os assessores e assistentes ter6o classificagSo funcional associada ir posigSo

hier6rquica do agente ou unidade administrativa a que ficar subordinado diretamel-tte, sendo o quantitativo
por instAncia administrativa fixado em normativo pr6prio.

$ 3" Os mecanismos especiais de natureza transit6ria, identificados como comissdo ou

grupos de trabalho ou de estudo, criados por decreto ou por resolugdo, ti6o ser6o considerados instdncias

decis6rias ou unidades administrativas, terdo vig6ncia definida, sendo-lhes vedado dispor de quadros de

pessoal ou de dotagdo orgament6ria, pr6prios.
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Art, 31. O Governador do Estado estabelecer6 a estrutura b6sica dos orgSos da

Administrag6o Direta e das autarquias, a organizag6o dos 6rglos de regirne especial e a aprovagSo dos

estatutos das fundagbes, das empresas pirblicas e das sociedades de economia mista, observadas as

disposig6es desta Lei.

Art.32. O Governador do Estado poder6 nolnear Secret6rios de Estado Extraordin6rios

para executar os estudos, a elaboragdo, a implantagdo e a avaliag6o de resultados de a95es, projetos e ou de

atividades de relevante interesse para o Estado.

$ 1" Aos Secret5rrios de Estado Extraordin6rios s6o conferidas compet6ncias fixadas nesta

Lei para os 6rg6os da Administragdo Direta definidas nos respectivos atos de organizagdo e ou instituigio,

desde que relacionadas d rirea definida para sua atua96o.

$ 2" O Governador do Estado dever6 fixar os objetivos e as metas a sererl atingidos e as

atividades que serdo executadas, assim como a identificagSo das unidades administrativas que

temporariamente estarSo sob a coordenagao, a supervisdo e o controle dos Secret6rios de Estado

Extraordinirios.

$ 3" O apoio material, orgament6rio, financeiro e de pessoal ds atividades desenvolvidas

pelos Secretdrioi de Estado Extraordin6rios ser6 prestado pela Secretaria de Estado de Governo e GestSo

Estrat6gica.

$ 4" Os Secret6rios de Estado Extraordin6rios, no cumprimento de suas atribuig6es, alern

das compet6nciai privativas do cargo de Secret6rio de Estado, poderdo constituir grupos de trabalho com

servidores de outros 6rg5os e entidades da AdministragSo Pfiblica Estadual e baixar atos necess6rios d

execug6o das atribuig6es que lhes estdo sendo conferidas.

Art. 3 3 . O Governador do Estado, mediante decreto, poderS nomear em comiss6o , por prazo

determinado, at6 dois Subsecret6rios Especiais para coordenagdo de a96es do Poder Executivo de relevante

interesse para o Estado.

$ 1" O ato de nomeagSo do Subsecret6rio Especial dever6 indicar:

I - as respectivas atribuig6es e as metas a serem atingidas;

II - o 6196o ou a entidade do Poder Executivo que llie proporcionar6 suporte administrativo

e financeiro;

III - a indicagdo do nfmero de servidores que poderdo ser recrutados para prestar apoio

direto ao Subsecret6rio Especial.

$ 2" O Subsecret6rio Especial tem remuueragSo fixada por lei especifica.

CAP1TULO VI
DoS CzuTEzuoS BASICoS DE ORGANIZAAAqE FUNCIONAMENTO DAS ENTIDADES DA

ADMINISTRAQAO INDIRETA

Art. 34. Os atos formais de constituigdo e organizagdo de entidades da AdministragSo

Indireta, sob a forma de regimento ou estatuto, obedecerdo aos seguintes crit6rios:

.r* j;r',"".i"Jtfr s:titil?;ii.ti$ii*iHffi'fl"'J",T* ffi

I - quanto d forma organizacional:
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a) instituigao de 6rgdos colegiados de direg6o superior, de controle econ6mico-financeiro

e de orientagao i6cnica, formados por membros n6o remuuerados, sendo o de deliberagSo executiva

presidido peio titular da Secretaria a que a entidade estS vinculada, e integrada, entre outros membros, por

outros titulares de Secretarias funcionalrnente interessadas no campo de atuagdo da entidade;

b) a nomeagdo, a exoneragao e a fixagdo da dr-rragdo dos mandatos dos diretores de orgdos

colegiados pelo Governador do Estado;

II - quanto i administragSo do pessoal:

a) a adog6o do regime juridico da legislag6o estatutAria, podendo autarquias e fundagdes

instituidas pelo poder priilico adoiar o regime celetista, conforme dispLrser ato do Governador do Estado;

b) a organizagdo dos cargos e fung6es em planos estruturados segundo crit6rios tecnicos

adequados, adotando, quando possivel, a remuneragEo vari6vel para incentivar o desempenho e a

produtividade;

c) a adrniss6o mediante selegdo feita por concurso pfiblico, ajustados a importAncia das

posig6es a serem preenchidas, as caracteristicas do trabalho e ds determinag6es das leis reguladoras do

exercicio das profi ss6es;

d) o fornecimento peri6dico ao cadastro central de recursos humanos do Estado de

informag6es sobre o pessoal e seu servigo.

$ 1" As disposig6es sobre hierarquia dos orgSos e dos cargos de diregSo defiriidas nos arts.

29 e30 desta Lei, aplicam-se As entidades de AdministragSo Indireta, considerando para estes fins o nivel

de gerancia da execugao operacional como segundo nivel da organizagao.

$ 2" As empresas priblicas n6o dependentes de recursos do Tesouro Estadual e as

sociedades de economia mista, integrantes da AdministragSo Indireta, poderdo adotar regras das empresas

privadas ou pr6prias nas respectivas estruturagdes e organizagSo dos seus quadros de pessoal, e na fixa96o

da remuneragdo dos seus dirigentes, gerentes e empregados.

Art. 35. As autarquias e fundag6es ser6o supervisionadas e receberSo, para consecugdo de

suas finalidades e operacionalizagd,o de suas fun96es, orientag6o normativa, administrativa e financeira

direta da Secretaria de Estado a que estiverem vittculadas.

$ 1" A vinculagao a que se refere o caput deste artigo ter6 por base a finalidade ou o objeto

social definido na lei de instituigao de autarquia ou da fundagSo e ser6 extensivo irs elnpresas pirblicas e d

sociedade de economia mista.

$ 2" Compete ao Governador estabelecer a vinculagSo das entidades da AdministragSo

Indireta ds respectivas Secretarias de Estado'

S 3" O Governador poderA determinar que a diregdo superior de aLrtarquia ou da fundagdo

seja exercida, sem acumulag6o de remuneragSo, pelo titLrlar da Secretaria de Estado a que a entidade se

vincula, para fins de unificagSo do comando da aplicagdo de politicas priblicas e integragSo de a95es.

$ 4" O Governador poder6 instituir nfcleo pr6prio, em autarquia ou funda95o, para executar

as atividades destacadas 1o $ 3o deste artigo, quando ficar comprovado, mediante estudo circunstanciado,

a necessidade de manutenglo dessas atividades na entidade.
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Art.36. As entidades integrantes da AdrninistragSo indireta do Poder Executivo serSo

estruturadas observando-se as diretrizes d"efinidas nesta Lei e submeter,o ao 6rgdo de administrag,o

superior, para aprovagdo pr6via, as seguintes rnat6rias:

I - os planos e os programas de trabalho, bern como o orqamento de despesa e investimentos

e suas alterag6es significativas;

II - a intengdo de contratagdo de emprdstirnos e olltras operagSes que resultem em

endividamento;

III - os atos de organizagfuo que introduzam alteraE6es de substAncias no modelo

organizacional formal da entidade;

lV - as tarifas e os pregos relativos a servigos, produtos e operag6es de interesse pitblico;

V - os programas e as campanhas de publicidade, ouvida antecipadamente a Secretaria de

Estado de Governo e Gestdo Estrat6gica;

VI - a proposta de atos de desapropriagdo, de alienagSo e de compra de bens im6veis;

VII - os balangos e os demonstrativos de prestagSo de contas e aplicagSo de recursos

orgament6rios e extraorgament6rios.

$ 1" O dirigente da entidade integrar6 o colegiado como selt Secret6rio Executivo, cabendo-

lhe, nesta condigSo, a implementagdo das decis6es e das deliberag6es do orgSo'

$ 2" As despesas das entidades de AdministragSo Indireta que dependerem da liberagdo,

transfer6ncia ou repasse de recnrsos do Tesouro Estadual somente poderdo ser contratadas ou reaiizadas

;i; p;"r;;cium"rio dos colegiados do Poder Executivo que deliberem sobre a gestdo e controle da receita

e despesa e de ajuste fiscal.

Art. 3': . Os colegiados superiores das sociedades de economia mista promoverdo nas

respectivas entidades, por meio 
-de jornadus de consultorias de periodicidade e incid€ncia vari6vel, o

controle interno aa tegatiaade e legitlmidade dos atos e fatos administrativos relacionados com despesa,

receita, patrim6nio, pessoal, material e servigos.

$ i" A auditoria, sempre que possivel, ter6 sentido preventivo e ser6 conduzida por meio

de auditorias independentes, devidaminte habilitadas, correndo as despesas por conta da entidade.

$ 2. Os auditores independentes n6o poderdo auditar a treslrla entidade por mais de dois

exercicios financeiros consecutivos.

Aft.38. Quaisquer propostas que devam ser submetidas d deliberag6o das Assembleias

gerais das sociedades de economia mista ou aos conselhos de admirtistragdo das empresas p0blicas que

Impliquem obrigag6es para o Tesouro do Estado ou que onerem a sua pafticipagdo societ6ria serSo

previamente encaminhadas ir Secretaria de Estado de Fazenda para an6lise e posterior aprovagdo do

Governador.

par6grafo rinico. Os dirigentes superiores das sociedades de economia mista remeterdo d

Secretaria de Estado*de Fazenda c6pia dal atas das reuni6es da Assernbleia Geral ou do colegiado superior

que se referirem a deliberagdes previamente aprovadas pelo Governador do Estado.

Art. 39. Nenhuma elevagSo de capital das sociedades de economia mista, nas quais a

participagdo do Estado 6 majoritdria, poder6 ser decidida em conselho ou Assembleia geral, sem qLle os
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recursos do Tesouro do Estado este-iam previstos lto orgamellto ou em outros mecanistnos financeiros

regularmente instituidos.

Art. 40. As entidades da AdministragSo Indireta, com persorralidade de direito pirblico,

observar6o as regras de organizagao, estruturagSo e de administragdo dos seus recursos humanos A

semelhanga das normas e dos critdrios fixados paraaAdministragdo Direta, respeitado o disposto na alinea

"a" do inciso II do art. 34 desta Lei.

TiTULO III
DAS BASES FUNDAMENTAIS DA AQAO DO PODER EXECUTIVO

CAPITULO I
DOS PRINCiptOS DA ADMINISTRAQAO

Art. 4L A agdo administrativa se processar6 no Ambito da administragSo do Poder

Executivo em estrita observAncia aos seguintes principios:

I - programagEo;

II - coordenagSo;

III - descentralizaqd,o;

IV - delegag6o de compet6ncia;

V - supervisSo;

VI - controle administrativo.

Se95o I
Da Programagdo

Art. 42. A programagSo 6 a indicagdo das etapas que comp6em Llln conjunto de a95es

disposto em tennos de tempo, quantidades e valor, de forma coerente e compativel com as necessidades a

serem atendidas e as atividades a serem desenvolvidas.

$ 1" A alocagSo de resultados financeiros, orgament6rios e extraorgament6rios de um

projeto ou atividade obedecerii a critdrios de programagSo definidos pela Secretaria de Estado de Fazenda,

em articulagSo com a Secretaria de Estado de Governo e Gestio Estrat6gica.

$ 2" A programagdo dever6 facilitar a a96o reprogramadora, que se torna necess6ria como

resultante de fatos novos e capazes de propiciar melhores condig6es ou conhecimentos, para o atendimento

dos objetivos pretendidos e desenvolvimento das etapas e processos definidos para a execugdo.

$ 3" O processo de acompanhamento e controle de resultados ter6 como refer6ncia principal
os objetivos estabelecidos na programagSo iniciale suas revis6es ou ajustes posteriores.

Se95o II
Da CoordenagSo

Art.43. O funcionamento da administragSo do Poder Executivo dever6 ser objeto de

coordenagSo sistem6tica, visando a evitar superposig6es de esforgos, facilitando a complementaridade de

esforgo inter e intraorganizacional e as comunicagdes entre 6rg6os e servidores.
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Art.44,Acoordenagdofar.se-6porniveishierilrquicos,aSaber.

I - coordenag6o de nivel superior, por orientag6es ou reuniSes com os dirigentes superiores

integrantes dos conselhos gestores das politicas de Governo;

II - coordenag6o de nivel setorial, mediante reuni6es no Ambito de cada uma das Secretarias

de Estado, envolvendo o Secretario de Estado e os dirigentes superiores das entidades da Administragao

Indireta a ela vinculadas;

III - coordenagio de nivel gerencial, mediante reuni6es peri6dicas dos dirigentes dos 6rg6os

de segundo nivel hier6rquico com o respectivo Secret6rio de Estado para decidirem, de forma colegiada, a

destiiagdo e a aplicagao de recursos financeiros e a administragSo dos seus recursos humanos'

Seg6o III
Da DescentralizaEdo

Aft. 45. A descentralizag6o objetivard, o aumento da velocidade das respostas operacionais

do Governo, mediante o deslocamento, pennanente on transit6rio, da cornpet6ncia decis6ria para o potlto

mais pr6ximo do ato ou fato gerador de situag6es e eventos que demandem decisdo.

Art.46.A execugao das atividades da Administragdo Governamental ser6 descentralizada:

I - no Ambito do Poder Executivo, pela distingdo entre os niveis de diregio e os de execu96o,

e para autarquias ou fundag6es estaduais;

II - da Administragdo Estadual para as Municipais, mediante conv6nio ou instrumento

juridico pr6prio;

III - da AdmilistragSo Estadual para o setor privado, mediante contratos, realizag6o de

parcerias previstas em lei e atribuigdo da condigSo de OrganizagSo Social.

$ 1o Como instrumento de descentralizaEdo espacial, a administragdo pfiblica manter6

coordenadorias regionais no Estado, observadas as peculiaridades de cada Secretaria de Estado ou autarquia

que a elas serSo integradas para melhor atender ao cidad6o'

$ 2" A descentralizag6o de servigos, entre 6rgdos da AdrninistragSo Direta e autarquias e

fundag6es entre si e destes para 6rg6os centralizadores dos sistemas estruturantes, poder6 ocorrer colrl a

disponibiiizagao para o executor do servigo dos recursos orgament6rios para execugdo e ordenamento da

despesa, ficando iutorizadas, para esse fim, a transposig6o, o remanejamento ou a transfer6ncia de recursos

de uma categoria de programagao para outra ou de um 6196o para outro.

$ 3" A instalagSo de 6rg6os ou unidades regionais ser6 decidida por orgSos referidos no

inciso I do art. 44, tendo em vista harmonizar o interesse das diversas 6reas e racionalizar a utilizag6o de

recursos financeiros e administrativos.

Art.47. A descentralizag|o na forma prevista no inciso II do art.46 desta Lei, processar-

se-6 conforme admite o art.241 da Constituigdo Federal, para regulamentar a cooperagio elltre as partes,

pela gestSo associada de servigos pfiblicos ou da transfer6ncia total ou parcial de encargos, servigos, pessoal

e bens essenciais d continuidade dos servigos transferidos.

Art. 48. O Poder Executivo dever6 incentivar a descentralizagdo de atividades de sua esfera

de competdncia, pela atribuig6o da condigSo de Orgarrizag6o Social, conforme previsto no art. 46 desta Lei.
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Segdo IV
Da Delegag6o de CornPet6ncia

Art. 49. A delegagdo de compet6ncia dever6 ser utilizada como instrumento de

descentralizagdo adrninistrativa, "J*'o 
objetivo de assegurar rnaior rapidez e objetividade aos processos de

decis6o e execugSo.

$ 1" E facultado aos Secret6rios de Estado e, em geral, irs autoridades da AdministragSo

Estadual, delegar competencia para a pr6tica de atos adrninistrativos.

$ 2" O ato de delegagdo indicarii com precisdo e clarezaa autoridade delegante, a autoridade

delegada e as atribuig6es objeto d-a delegagdo e) se for o caso, o prazo para execugdo do objeto delegado'

Art. 50. Poderdo ser objeto de delega96o formal:

I - o controle da execugao de programas e projetos aprovados para execugSo pelo 6196o,

entidade ou unidade;

Governo;

II - arealizaQfio de despesas autorizadas em orgamentos ou em convenlos;

III - o estabelecimento de relag6es com 6rg6os e instituig6es de diferentes niveis de

IV - a representag6o do 6196o ou da autoridade superior perante demais 6rg5os do Governo.

ParSgrafo rinico. Nio poderSo ser objeto de delegagdo:

I - o assessoramento ou o relacionarnento com autoridades hier6rquicas de nivel superior

ao da autoridade delegante;

II - as tarefas ou as atividades recebidas por delegagSo;

III - a formulagdo das politicas e diretrizes para a96o do 6196o ou da unidade;

IV - a aprovagio de planos de trabalho previamente discutidos em outros escal6es;

V - as modificag6es estruturais de unidade administrativa e dos quadros de pessoal'

Seg6o V
Da SupervisSo

Art.51. Os orgdos de regime especial e as unidades organizacionais da Administragdo

Direta e as entidades da Administragao Indireta estSo sujeitos d supervisdo do Secret6rio de Estado ao qual

se vinculam e est6o sujeitos i supervisio direta do Governador todos os dirigentes superiores que lhe slo

diretamente vinculados.

Par6grafo unico. As Secretarias de Estado gestoras dos sistemas de finangas, de

planejamento, de iniormagSes gerenciais, de gestdo de pessoas, de suprimento de bens e servigos, de

patrim6nio, de comunicagdo e de controladoria exercerdo supervis6o t6cnica sobre os 6rg6os e as unidades

incumbidos do exercicio dessas atividades, sem prejuizo da subordinagdo administrativa ao 6195o ou A

entidade em cuja estrutura estejam integrados.

Afi. 52. A supervis6o a cargo dos Secret6rios de Estado tem por principal objetivo:
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I - assegurar a observAncia da legislagdo estadual e federal aplic6vel ds atividades sob sua

coordenagdo e suPervis6o;

Il-promovereasseguraraelaboragsoeaexecugdodosprogramasdeGoverno;

III - assegurar a fiscalizagao da aplica96o de dinheiro, valores e bens pirblicos;

IV - acompanirar os custOs dos programas setoriais do Governo, visando ao aumento da

produtividade dos servigos, a redugao dos seus custos e a economicidade;

V - fazer cumprir, na slla iirea de atuagSo, as orientagdes normativas expedidas pelos 6rg6os

de gestdo do aParelho do Estado;

VI - exigir e examinar, sistematicamente, relat6rios, boletins, baiancetes e informaq6es qlle

permitam o acompanhairento das atividades economico-financeiras e gerenciais e dos respectivos quadros

de pessoal;

VII - examinar pareceres ou recomendagdes de agentes p[rblicos, co.miss6es ou auditorias

para fins de promog6o periodica de avaliagoes de rendimento e produtividade das atividades admirristrativas

e operacionais.

Seg6o VI
Do Controle Adrninistrativo

Art.53. A criag6o, atransformagao e aampliagdo de unidades administrativas, bem como

a criagdo de cargos em comissdo para ocupar postos na estrutura, someltte poderd ser feita observando-se

os seguintes requisitos:

I - a indicag6o precisa dos objetivos a serem atingidos e a inexist6ncia de instrumento

estrutural di sPonivel ;

ll - a inconveni6ncia de atribuigao de atividades, pelo seu volume ou natureza, As unidades

j6 existentes;

III - a existOncia de recursos financeiros para o custeio;

IV - a existencia de anazoado t6cnico dernonstrativo do campo funcional a ser atendido;

V - a an6lise das repercussdes da iniciativa perante as unidades existentes.

par6grafo frnico. A Secretaria de Estado de Administragdo assegurar6 a observAncia dos

registros indicados n-este artigo, mediante parecer tdcnico conclusivo sobre a criagdo, a transformagao, a

fus6o, a dirninuig6o e a exting-ao de unidades administrativas e a criagdo de cargos ou fung6es para os niveis

de diregdo, lideranga ou assessoramento.

CAPiTULO II
DA ATUAQAO StsrsrralcA DOS ORGAOS E DAS ENTIDADES

Art. 54. para assegurar a predominAncia de um funcionamento nitidamente voltado para os

objetivos do Governo e com uma atuagdo uniforme, hann6nica, coordenada, independente

administrativamente das estruturas org6nicas que integram, as atividades de competCncia de orgaos de

gest6o do aparelho do Estado ser6o planejadas, coordenudut 
" 

controladas de forma centralizada, por meio

dos seguintes sistemas estruturantes:
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I - Sistema de Planejamento;

II - Sistema Financeirol

III - Sistema de Suprimento de Bens e Servigos;

IV - Sistema de Patrimdnio;

V - Sistema de Gestdo de Pessoas;

VI - Sistema de Gestdo da InformagSo;

VII - Sistema de ComunicagSo Institucional;

VIII - Sistema de Controle lnterno'

$ i" O Governador, al6m dos sistemas estruturantes discriminados neste artigo, poder6

organizar outros para caracte rizar aatuagdo das atividades de modernizagdo institucional e outras atividades

que requeiram tratamento sist6mico.

S 2" A concepgao dos sistemas estruturantes, nos termos desta Lei, compreende a exist6ncia

de uma Secretaria de Estado, com capacidade normativa e orientadora centralizada, e de Lrnidades setoriais

e seccionais respons6veis pelas fung6es executivas que lhe sao afetas.

$ 3. Na reguiamentagao do funcionamento dos sistemas estrLltLlrantes ter-se-6 por

finalidade de cada sistema a descentral izaqdo coordenada de competencias por setores estruturais' em linha

vertical, e a desconcentragSo espacial, em linhas horizoutais.

$ 4. para assegurar a uriiformidade na execug6o dos procedimentos no desempenho de

atividades dos sistemas estruturantes, o Governador poder6, no ato qLle aprovar aS normas de organizagSo'

estruturagSo e funcionamento dos sistemas, determinar qr-re a projegSo setorial seja privativa de servidor

pfiblico detentor de cargo efetivo.

$ 5" As 6reas de abrang€ncias, as fung6es privativas e a orgarizagdo dos sistemas de GestSo

da Informagao, de Comunicagao In-stitucional, de Patrimonio e de Controle Interno, bem como a

regulamentagSo dos sistemas Financeiro, de Planejamento, de Gestdo de Pessoas e de Suprimento de Bens

e Servigos, ser6o estabelecidos em decreto especifico'

Art.55. Os 6rg6os e entidades que detOrn as fung6es de gestSo do Estado, referidos no

inciso I do art. 10, constituem aJorganizag6es-base e centralizadoras das atividades vinculadas aos sistemas

estruturantes, assim como as unidades setoriais que t6m atuagao dependente das orientag6es dos 6rg6os

integrantes da estrutura das demais Secretarias de Estado, Procuradoria-Geral e Controladoria Geral'

$ l" As unidades setoriais t6m por missao assegurar linguagem uniforme e a

universalizagao de conceitos na execugao integrada das atividades vinculadas aos sistemas estruturantes'

$ 2" As unidades setoriais est6o sujeitas ir orientagdo normativa,.d.supervisdo t6cnica e.2r

fiscalizagao especifica dos 6rgdos centrais dos sistemas que representam, sem prejuizo da subordinaqao de

cunho hier6rquico aos 6195os cuja estrutura integram'

$ 3'Te,do em vista os crit6rios de racionalidade e tamanho organizacional, as fungSes dos

sistemas estruturantes poderdo ser executadas effr uma frnica unidade setorial, para atender, em conjunto' d
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Secretaria de Estado e aos 6rg6os e ds entidades a ela vinculadas, sem prejLrizo da orientag,o das

organizag6es-base, na fonna do regulamento'

Seg6o I

Do Sistema de Planejamento

Art. 56. o poder Executivo adotar6 o planejamento como t6cnica de aceleragSo deliberada

do desenvolvimento sustent6vel do Estado e como instrumento de integragSo de iniciativa' aumento de

racionalidad" no, pro."ssos de decis6o, de alocagdo de recursos' de combate ds formas de desperdicio'

paralelismos, distoig6es regionais e exclusdo social'

Arl.5j.A hierarquizagdo dos objetivos, as prioridades setoriais, o volume de investimentos

e a Onfase de ag6o executiva u.". "-f...ndidu.peloi 
orgaos estaduais na implementag6o de sua

p."g**"qaoser6ofi*uao,peloGovernadordoEstadonoPlanoGeraldeGoverno.

Art. 58. As Secretarias de Estado elaborarSo suas programag6es especificas' de forma a

indicar, precisamente, em tenrlos t6cnicos e orqament6rios, os.objeii'ot t os q,antitativos' articulados no

tempo e no espago, em consonancia com as direirizes t6cnicas da Secretaria de Estado de Governo e GestSo

Estrat6gica.

Seqdo ll
Do Sistema Financeiro

Art. 59. Todos os niveis hierarqr-ricos e os agentes da administragSo pfblica tem

responsabilidade por zeiar, tros termos da legislagao em vigor, peia correta gestao dos recursos p[rblicos'

nas suas diversas formas, urr"gurundo sua aplicageo regular, criteriosa e documentada'

par6grafo iurico. A gestao dos recursos financeiros, orgament6rios e extraorgamentArios

processar-se-A em nJme do Estado de Mato Grosso do Sul, sob a orientagSo centralizadada Secretaria de

Estado de Fazenda.

Art. 60. A Secretaria de Estado de Fazenda, em conjunto com a Secretaria de Estado de

Administrag6o, dever6 estabeiecer mecanismos de acompanhamento e controie da execugSo da despesa

pfblica e da aplicagSo dos recursos por 6rg6os e entidades do Poder Executivo, estabelecendo' para tanto:

I - o grau de uniformi zagdo e de padronizagSo na administragdo financeira suficiente para

permitir an6lises e av"aliagoes comparadas do desempenho organizacional;

II - o cronograma financeiro de desembolso para atender a execugSo dos Programas e

atividades do Governo;

III - as medidas asseguradoras do equilibrio orgamentiirio e financeiro;

IV - a intervengdo financeira em 6rg6os ou unidades administrativas quando verificadas

irregularidades na aplicagSo de recursos priblicos;

V - a alimentagdo do processo decis6rio governalnental com dados relativos ao

desempenho financeiro e ao endividamento prhblico'
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Seg6o lll
Do Sistema de Suprimentos de Beus e Servigos

Art.6l.oapoiodobtengIodesuprimentosedcontratagdodeservigosnecess6riosao
funcionamento regular dos 6rg6os da Administrag,o Direta e das eniidades de direito pirblico da

Administragdo Indireta ser6 exelutado pela Secretaria de Estado de Administrag6o'

Art,62.Aorganizagdodasatividadesdesuprimentosdebenseservigos,nostermosdesta
Lei, comPreende:

I - a coordenagdo do sistema de materiais, mediante normatizagSo das atividades de

recepgao, guarda, distribuigao e controle Je materiais, equipamentos de uso dos 6rgdos e entidades

estaduais;

ll - a administragao da central de compras do Estado para o processamento das licitagoes

para a compra de materiais, equipamentos e veiculoi, a contratag6o de servigos de uso dos 6rg5os e

Lntidades esiaduais e a manuteng6o do registro central de fornecedores;

III-aadministragSopatrimonial,medianteotombamento,oregistro,acarga,areparagao,
a aquisig6o e a alienag6o de bens rn6veis . i*6u"i, de orgfios do Poder Executivo e os do Estado de uso

comum;

IV - a coordenag6o e a supervisSo das atividades de transporle oficial, bem como a

coordenagSo, a fiscalizagSo e o controle da utilizagao, da guarda, da manutengSo e do consumo de

combustiveis, pegas e lubrificantes;

V - a administrag6o dos servigos gerais, mediante a regulamentagdo e a coordenaglo das

atividades de portaria, vigilancia, limpeza, conservag6o e manutengao de bens im6veis pr6prios ou locados

de terceiros e o consumo dos servigos concedidos de energia, 6gua, telefotre, bem como a utilizagSo dos

servigosdehospedagemeaaquisigiodepassagensadreaseterrestres;

VI - as atividades de comunicag6es administrativas, representadas pela padronizag6o,

emiss6o, preservagSo, guarda e publicagdo dos atos normativos e administrativos, compreendendo

protocolo, arquivo, .i.iontn-,ugem de documentos, publicag6o e reprodug6o de atos oficiais' bem como

padronizagSo de impressos e formulSrios oficiais de uso geral'

Art. 63. A Secretaria de Estado de Fazenda manter6 articulagS0 permanente com 
_a

Secretaria de Estado de Adrninistragao para andlise de custos e para fixar, em conjunto, normas de

contengSo de gastos pirblicos e medidas visando ao aLlmento da receita estadual'

Seg6o IV
Do Sistema de Gestdo de Pessoas

Art.64.O Sistema de gestdo de pessoas, com atuagao normativa e executiva, telrl em sua

estrutura o org6o central de gestao de pessoas e as unidades setoriais de gestSo de pessoas previstas nas

estruturas da AdministragSo Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual'

S 1" A unidade central de gestao de pessoas tem como competoncia as orientag6es

normativas, a supervisdo t6cnica e a fiscaliza[6o especifica e. as unidades setoriais de gest6o de pessoas'

sem prejuizo da subordinagao adrninistratiru uo 6rgao em cr-rja estrutura esteja integrado, a execugSo das

atividades especificas demandadas pelo 6195o central'

$ 2o poderdo ser criadas estrlrturas colegiadas, definidas em atos normativos expedidos pelo

6196o centrai, vinculadas ao sistema de gestao de pessoas visando o alcance dos seus objetivos'
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Art.65.Osistemadegest6odepessoastemcomoatividadesb6sicas:

I - a gestdo da forga de trabaliro, visando a promover a adequagao quantitativa e qualitativa

oor meio de recrutamento, selegao, aiocagao e movimentagao de servidores' objetivando d execugSo

"ficiente 
das atividades de compet6ncia do Estado;

II - a promogao da seguranga, da sa[rde e da qualidade de vida no trabalho dos servidores

pirblicos;

III - a modernizagSo dos cargos e das carreiras do Poder Executivo Estadual, promovendo

a padronizagao das poiiticas de selegao, dese"mpenho, desenvolvimento e valorizagao dos servidores;

IV - a gestao do desempenho e do desenvolvimento, visando ao aiinhamento das

competoncias individuais aos objetivos i.stitucionais e ir rnelhoria dos servigos pirblicos estaduais;

V - a valorizagao do servidor pfiblico estadual e o reconhecimento da sua parlicipagao na

consecugdo da miss6o do Governo do Estado;

vI - a padronizagdo de procedimentos por meio de normativas e da gestao do sistema

informatizado de gestdo de pessoas;

VII - a modernizag6o institucional por interm6dio do fomento de prdticas inovadoras na

6readegest6odepessoasedeutilizagdotecnoiogiadainformagao.

CAPiTULO III
DOS TNSTRUMENTOS DE, ATUAqAo puslicA DO PODER EXE',CUTIVO

Art. 66. Constituem instrumentos principais de atuagao da Adrninistragao:

I - atos normativos e executivos, gerais or'r especiais;

II - principios, politicas e diretrizes gerais de Governo;

III - programas de Governo setoriais ou regionais, integrados por projetos de execugdo

descentralizada ou desconcentrada;

IV-planoplurianual,diretrizesorgarnent6riaseorgamentosanuais;

V - normas relativas ao controle de custos e A avaliagSo dos resultados dos programas

financiados com recursos dos orgamentos;

e anuals;

VI - demonstrativo das metas anuais e avaliag6o do cumprimento das metas quadrimestrats

vlI - demonstrativo das estimativas de compensag6o da ren[lncia de receita;

VIII - acompanhamento da execugdo de planos, progralnas' projetos;

IX - relat6rios resumidos da execugao orgament6ria e relat6rio de gestSo;

X - prestagdo de contas attuais;

XI - auditorias, estudos e pesquisas'
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CAPiTULO IV

DASNORMASREGEDonasoa.saqOesADMINISTRATIVAS

Art. 6'1. A Administragdo Pfiblica do Poder Executivo obedecer6 aos principios

Iegalidade, i,rp"rroulidude, moralidud", p,-,tli"idade e efici6ncia e ds regras inscritas rro art' 37

ConstituigSo Federal.

Se96o I
Das licitag6es

Art. 68. A contratagSo de obras e servigos, as compras de-bens e as alienag6es promovidas

por orgdos e por entidades do Podei Executiro Jta"ttrdo d legislagio editada pelo Governo Federal' com

base na compet.ncia definida no inciso xxvliJo a.t. 22 da co,stituigSo Federar. ds leis e aos regulamentos

estaduais e ds seguintes regras:

l-osetorprivadoser6convocado,pormeiodelicitagdo,paracolaborarcoma
AdministragdoPfiblicaEstadual,Semprequ"uini"iutivaprivadapuderdemonstrarpadr6esdequalidade,
rapidez e seguranga "o*puiit"l, 

com os interesses do Governo, para executar obras' servigos ou fornecer

bens;

iI - aos atos referentes irs licitag6es promovidas por 6rg5os ou por entidades do Poder

Executivo ser6 dada publicidade, para que aaot'q"urios participem de licitagdo tenham o direito pirblico

subjetivo A fiel observAncia do pertinente pr"."oi*.rto estabellcido em lei e para que qualquer cidaddo

possa acompanhar o seu desenvolvimentoi J"rd. que n6o interfira de rnodo a perturbar oLr a impedir a

realizagdo dos trabalhos;

III-ascomprasdebensdeverSoatenderaoprincipiodapadronizagdo,queimponha
compatibilidade de especificag6es t6cnicas 

" 
a" 6.."*penho, obiervadas, quando for o caso' as condig6es

de munrt"ngSo, assistbncia t6cnica e garantias oferecidas'

Art, 69. As aquisig6es de bens e servigos colnulls para 6rgdos da Adrninistragdo Direta'

autarquias e fundagOes s"rao'prot"ssudar-p"lu S".r"iaria de Estado de Admi,istrag6o' observadas as

Oi=po.igO.t legais e os regulamentos pertinentes d mat6ria'

SegSo II
Dos Servidores Priblicos

Art. 70. Os servidores pirblicos efetivos dos 6196os da AdministragSo Direta, das autarquias

e das fundag6es do poder Executivo ficam submetidos, exclusivamente, ao regime juridico estatut6rio'

$ 1. O provimento de cargos prhblicos com v(nculo efetivo dar-se-6 somente ap6s aprovagao

em concurso pirblico de provas ou provas e titulos'

$ 2" As admissoes de servidores tempordLrios para atender d necessidade de excepcional

interesse pfblico serSo processadas pela Secretaria de Estado de AdministragSo, por prazo detertninado'

sendo formatiraaas f"tus unidades demandantes sob forma de contrato pirblico, com cl6usulas uniformes

que assegurem, no *ini-o, os direitos referidos no $ 3o do art.39 daconstituigao Federal'

Art.71. O poder Executivo poder6 redistribuir servidores e empregados de org6o da

Administragao Direta, de autarquia, O. frnauqao pirblica ou de empresa pirblica quando a sua extingSo for

determinada ou uutoriruaa por iei e cr-tjas utribuigO"t tenham sido retomadas ou repassadas a 6195o ou a

entidade de direito pirblico da AdministragSo P0blica Estadual.
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Par6grafoitrrico.Aredistribuig6oaqueserefereesteartigorrdopoderSimplicarmudanga
compuls6ria do regime juridico darelagdo de'traballo, assim como redtigao saiarial ou perda de parcela

remunerat6ria inerente ao cargo ou d fu191o]Lt"g.,,."a" em lei ou em ato normativo de aplicagSo coletiva'

concedida e percebida e em car6ter permanellte'

Segdo III
Dos Atos da Administragdo do Poder Executivo

Art.T2.Constituemesp6ciesprivativasdeatosnormativosdecompetencia:

I - do Governador do Estado' o decreto;

II - dos Secret6rios de Estado, do Procurador-Geral e do controlador-Geral' a resolugao;

III - do Presidente de entidade vinculada ao Governador do Estado' do Reitor da

universidade Estadual, dos Diretores-presidentes de entidades de Adrninistragdo Indireta, a portaria;

IV - dos orgSos colegiados de natureza deliberativa e executiva' a deliberagSo;

v - das autoridades referidas dos incisos II a lll e das demais autoridades e de outros agentes

da administr agdo,aordem de servigo, a instrugao normativa.ou administrativa, as comunicagSes' os editais

ou outros atos similares que emanem comandos administrativos'

Par6grafo [rnico. os decretos serSo referendados por Llm ou m.ais Secret6rios de Estado' por

procurador-Geral ou por ControluAo.-C..ui,-de conformidade com a mat6ria por ele tratada e a Srea de

competCncia de cada titular.

Art.,73.os atos normativos receberao numeragdo em s6rie_pr6pria, sem renovag6o anual,

e a numeraglo dos nao normativos ser6 iniciada anualmente, quando forem de carSter pessoal ou individual

ou para comunicag6o ou convocagdo'

par6grafo [rnico. os atos normativos e administrativos, para que produzam efeitos perante

a Administrag6o pirbTica e terceiros, ser6o publicados no Di6rio Oficial do Estado'

rirulo tv
DAS DISPOSIqOES GERAIS, TRANSITORIAS E FINAIS

CAPiTULO I
DISPOSIQOES GERAIS

Art.i4.O procurador-Geral do Estado e o Controlador-Geral do Estado terao as mesmas

prerrogativas dos Secret6rios de Estado, e o D"f"nro, Pirblico-Geral do Estado ter6 o mesmo tratamento

io.*ui. protocolar inerente aos Secret6rios de Estado'

Art.T5.oprovimentodoscargosemcomissdodediregdo,deger€nciaoude
assessoramento e assist6ncia t6cnica dever6 totnar # co,siderag6o na escolha do.nomeado a sua afinidade

com a posig6o hier6rquica do cargo e a.educagdo formal, a 
"xperioncia 

profissional relevante e a capacidade

administraiiva exigidas para o exercicio das atribuig6es do cargo.

Art. i 6.O poder Executivo Estadual fica autorizado a transformar, sem aumento de despesa

e por meio de Decreto, cargos em 
"omissao, 

por atragao de simbolo' denominagao' desmembramento ott

fus6o, para implantagSo e atendimento irs necessidades de recursos humatlos de orgaos dos orgaos da

Administrag6o Direta, das autarquias e das fundag6es do Poder Executivo Estadual' observado quanto ao

provimento, o que disp6e o arl'75 desta Lei'
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Art.TT,oscargosemcomiss6odoPoderExecutivopassalnaseridentificadospelos
simbolos e denominag6es constantes do Anexo desta Lei'

$l"ossimbolos,asdenominagseseosvencimentosdoscargosemcomissSo
discriminados no Anexo desta Lei nao t6rn qualquer vinculagS0 0, correlag60 hier6rquico-funcional com

os cargos em comissSo correspondentes aos postos, aos cargos e ds fung6es da estrutura organizacional

reorganizada Por esta Lei'

$ 2" o Governador do Estado, no uso da faculdade prevista no aft' 76' poder6 estabeiecer

outras denominag6es para cargos ", .o*i,'ao al6m das definidas no Anexo desta Lei' observado o disposto

nos at1s. 29 e30,quanto ao posicionamento hierSrquico do cargo'

Art. 78. O servidor que tenha vinculo laboral com 6rgdo ou entidade da Administrag6o

pirblica Estadual, Federal ou Municipal nomeado para exercer cargo em- comiss,o' classificado em um dos

simbolos constantes Jo an"*o desta Lei poa..a optar pela percefgao do ve-ncimento, a representagSo do

cargo em comiss6o ou pela respectiva gratificagao'de representagao acrescida do vencimento' do subsidio

ou io salario_base do cargo ou emprego, e respectivas vantagens permanentes.

$ 1'56o excluidas das vantagens permanentes, para fins do disposto neste artigo' as

parcelas de vantagens-p..roui, vinculadas oiiginui*t'te d incorporagao pelo exercicio de cargo em

comiss6o ou fungdo de confia,ga, assim 
"o,,.,o 

i, resultantes dos saldos de i,corporaqdo do adicio*al de

produtividad", nu fo.mu do art.'31 da Lei nu 2.12g, de 4 de agosto de 2000' e os abonos e antecipag6es

salariais concedidos anteriormente d vigencia desta Lei e vincuiados ao exercicio de cargo em comiss6o ou

de fungdo de confianga.

$ 2o Nenhum servidor poder6 perceber, durante o exercicio de cargo em comissdo'

remuneragSo superior ir fixada para o Governador do Estado, excluidas na apuragdo desse valor' para os

ativos, as parcelas ,"i"r"nt", ao adicional por tempo de servigo e gratificag6es ou adicionais inerentes ao

exercicio do cargo, fun96o ou emprego, e para os aposentados, as parcelas do provento relativas ao

vencimento ou ao sal6rio, o adicional A" i,ngio pelo exercicio do cargoefetivo e o adicional por tempo de

servigo.

$ 3" o servidor efetivo que for nomeado para exercer cargo em comissao' dos simbolos

CCA-Sec., CCA-00, CCA-g i e CCA-02, ;; qr" for designado para o exercicio das fung6es dos referidos

cargos, nos termos do Anexo I desta t-.i, " 
que optar-pela remuneraglo do cargo efetivo' farS jr"rs ir

gratificag6o pelo exercicio da funqdo, de'car6ter indenizatorio, correspondente a 500/o (cinquenta por

cento) do subsidio ou da remun.rugao (vencimento-base e gratificag6o), previstos para o respectivo cargo'

Arl. Tg,Compete ao Governador do Estado, considerando as 6reas ou os setores de atuaqdo

dos 6196os ou das entidades iirtegrantes da estrutura do Poder Executivo, estabelecer rnediante decreto:

I - a vinculag6o das entidades da Adrninistragdo Indireta As Secretarias de Estado que farSo

a respectiva supervisdo, conforme disp6e o art' 35 desta Lei;

II - 6rg6os da Administragao Direta ou entidades da Administragao Indireta que deverao

atuar como gestores dos fundos instituidos por Lei;

Ill - a ligag6o funcional As Secretarias de Estado, referidas no afi' 10 desta Lei' dos

conselhos consultivos or D"lib"tutivos institu(dos por lei;

lv - transferir de uma Secretaria de Estado para outra as competencias que tenham sido

conferidas nesta Lei;
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V-transformarcargosemcomissSoeefetivosemcargosdemesma.nat\reza,sem11me1|1
de despesa, puru 

"o*fori96o 
e orgai izaEdodos quadros de pessoal do Poder Executivo e de suas autarqulas

e fundagSes;

VI - criar, extinguir e transferir mediante decreto coordenadorias, superintendencias e

diretorias, no Ambito do Poder Executivo Estadual'

Art. 80. os 6rg6os da AdministragSo Direta terSo estrutura bSrsica e operacional

estabelecida por decreto e regimentos internos up.orudo, pelos respectivos tituiares, ap6s apreciag6o da

Secretaria de Estado de Governo e Gestdo Estrat6gica'

$ 1" As entidades de Administragdo Indireta ter6o seus estatutos e estrutura b5'sica e

operacional submetidos d aprovagdo do.Governaior, ap6s pronunciamento do respectivo colegiado de

diregao superior e apreciagSo da Secretaria de Estado de AdministragSo.

$ 2" As entidades da Administragao lndireta terSo o prazo de 120 (cento e vinte) dias,

contados da publicag6o desta Lei, para, caso seja necessario, adequar os seus estatutos' regimentos ou

,"guiu*"n,os ds exig6ncias do ordenamento legai constante desta Lei.

Art. g1. Ficam criados cargos em comissao de Secret6rios-Adjuntos de Estado e de Chefe

de Gabinete, no lneslno quantitativo do nfimero de Secret6rios de Estado'

CAPiTULO II
DISPOSIQOES TRANSITORIAS E FINAIS

Art. g2. os cargos em comissdo de diregdo superior de 6rgdos da Administragao Direta e

das entidad., au aa*inirt.u9"ao indireta, criados ou instituidos em decorroncia desta Lei ou para

implementag6o da reorganizagdo do Poder Executivo, serSo resultantes da transformaqao de cargos

exi'stentes nu dutu de vigEncia desta Lei na forma do art. 76 desta Lei.

Art. g3. Fica o Governador do Estado autorizado a prorlover, setn aumento de despesa, a

adequagSo das disposigdes da Lei orgament6ria Anual para o exercicio financeiro de2023' .rs alterag6es

promovidas por esta Lei na estrutura b6sica do Poder Executivo'

Aft. g4. Fica o poder Executivo autorizado a abrir crdditos adicionais, no limite dos saldos

das dotag6es orgament6rias dos 6rg6os ou das entidades extit'ttos, fusionados ou incorporados, destinados d

implantagSo da estrutura organizacional de qr-re trata esta Lei'

Art. g5. O poder Executivo poder6, mediaute decreto, transpor, remanejar, transferir ou

utilizar, total ou parcialmente, as dotagSes orgament6rias aprovadas na Lei orgarnent5ria de 2023' e em

cr6ditos adicionais, el1l decorrencia da extin96o, transformag6o, transferencia' incorporagao ou

desmembramento de orgdos e entidades, bern como de alterag6es de suas compet6ncias ou atribuig6es'

Art. 86. Revogam-se:

I - a Lei ng 4.640, de 14 de dezembro de2014;

II - a Lei ng 4.733, de 5 de outubro de 2015;

III - a Lei ns 4.783, de 16 de dezembro de 2015;

IV - o art. 15 da Leine 4.807, de 21 de dezembro de 2015;

V- a Lei ne 4.791, de 21 de dezembro de 2015;
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VI - a Lei ne 4.g82,de 14 de margo de2017;

VII - o art. 8'7 da Lei no 5'060, de 20 de setembro de2017;

VIII - a Lei ne 5.304, de 21 de dezembro de 2018;

IX - a Lei np 5.33'7,de 30 de abril de 2019;

X - a Lei ne 5.652, de 29 de abril de 2021 ;

XI - o art. 5o da Lei ne 5.720,de 23 de setembro de202ll,

XII - o art. 1o da Lei ng 5187 , de 16 de dezembro de 2021'

Art. 87. Esta Lei entra em vigor a partir de 1o de janeiro de 2023 '

Campo Grande,

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado
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ANEXO DA LEI N9

Tabela de Sirnbolos, de Nomenclaturas e de Fungoes de Cargos em Comissdo de Dire96o, de Gerencia e

de Assessoramento da Administrag6o bireta e Indireta do Poder Executivo Estadual

ftennrninacffo dos Carsos e Func6es
Simbolo Denominaqlo

CCA - SEC Administragho StrPerior Direta
Secretdrio de Bstado, rrocLlraoor- \relal uu .DSLduu,

anntrnlcdnr-Gera l Reil or.

Secret6rio-Adjunto'

Presidente I, Chefe de Gabinete do Governador e do

V ice-Governador.

CCA.OO
Adrninistragdo SuPertor e

A ccecqnrnmenfo

CCA-01

CCA-02

aa^",

Administragdo Sr,rperior Especial e

Assessoramento

AdministragSo SuPerior e

Assessoramento
Diretor-Presidente II, Assessor Especial I'

Diretor-Presidente lII, Assessor Especial II'

Secretdrio, Superintendente I, Diretor I, Assessor

Especial III.

Administragdo SuPerior e

Assessoramento

CCA.O4
Administrag6o SuPerior e

Assessoratnento

Diret""P.*id"rt" Adjunto I, Superintendente II,

Diretor II, Assessor Especial IV, Coordenador Especial

T

CCA-05
Direg6o Gerencial SuPerior

Especial e Assessoramento

CCA-06
Diregdo Gerencial SuPerior e

Assessoramento

Diretor-Presidente Ad;unto ll, Superlnrenoenre rrr,

Diretor III, Assessor Especial V, Ajudante de Ordens

do Governador, Subsecret6rio, Coordenador Especial
TT (-]erente F.qnecial

CCA-07
Diregio Gerencial SuPerior e

Assessoramento

Diretor-Presidente AdJunto lll, Lonrrolaoor-\rcIar

Adjunto, Vice Reitor, Subsecret6rio, Superintendente

IV, Diretor IV, Coordenador I, Assessor Especial VI'

Assessor I. Gerente I, Gerente R"gio'g!!---
S-btec.et6ri" Superintendente V, Diretor

Coordenador II, Gerente Il, Gerente Regional

A ccecsnr TT

II,
CCA-08

Direglo Especial e

Assessoramento

CCA-09
Direg6o Especial e

Assessoramento

Subsecret6rio, Corregedor-uerat, LorregeLiur,

Corregedor-Geral, Ouvidor, Secret6rio de Gabinete'

Assesior de Procurador, Superintendente VI, Diretor

VI, Coordenador III, Gerente III, Chefe de Divisdo I'
f-lrafo .la I Tnidede I Assessor III.

CCA-10
Diregdo Gerencial EsPecial e

Assessoramento

Coordenador IV, Gerente IV, Gerente de Agencla

Regional, Secret6rio-Geral, Chefe de Divis6o I1, Chefe

de iJnidade II, Chefe de Unidade Regiorral i. Gestor de

Processo I, Assessor IV'

CCA-11
Diregdo Gerencial e

Assessoramento

Coordenador V, Gerente v, Assessor v, ullsrtr uE

Divis6o III, Chefe de Unidade III, Chefe de Unidade

Regional Il, Chefe de Setor, Gestor de Processo Il'
A -.^..^" \/

CCA-12
Direg6o Executiva e

Assessoramento

Pr6-Reitor, Coordenador Vl, Uerente vI, \rorcllLe ut'

Ag6ncia II, Assessor VI, Chefe de Unidade IV' Cliefe

A.'Jniaua" Regional IIl, Chefe de Nfrcleo I, Gestor de

Processo III Assessor Vl, Assiltente I'

Av Poeta Monoel de Barros' Bloco B

Po. dos Poderes Governador Pedrossi rn'CEP:79031-350
i#;"c;r-^d"/nrs '-pnex, (67) 33'1B-1000 ' www ms gov br

12



Chefe de Corregedoria, Chefe de Nircleo II, Assessor

VII, Gerente de Ag6ncia IlI, Gestor de Processo III,

Ch"f. A" Urid"C IV, Chefe de Unidade Regional IV,

Assistente II.

Diregdo Intermedi6ria e

Assessoramento

Gestor Regional, Chefe de Ouvidoria, Chefe de

Unidade V, Chefe de Nfcleo III, Gestor de Processo

IV, Gestor Regional, Assessor Vill, Assistente III'
Gestdo e Assistdncia

Gestor de Processo V, Assistente IV'Gestdo e Assist6ncia
Assistente V.Gestdo Operacional e Assist6nciaCCA-16
Assistente VI.Gestdo Operacional e Assist6ncia
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