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Altera dispositivos da Lei Complementar de nº
157, de 20 de janeiro de 2004, que “Estabelece
normas  relativas  ao  cálculo  dos  Índices  de
Participação dos Municípios do Estado de Mato
Grosso no produto da arrecadação do ICMS, e
dá outras providências”.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 42
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Esta Lei altera dispositivos da Lei Complementar de nº 157, de 20 de janeiro 2004, de que
“Estabelece normas relativas ao cálculo dos Índices de Participação dos Municípios do Estado de Mato
Grosso no produto da arrecadação do ICMS, e dá outras providências”.

Art. 2º Fica alterado o Art.2º da Lei Complementar de nº 157, de 20 de janeiro 2004, que passa a vigorar com
a seguinte redação:

“Art. 2º Os Índices de Participação dos Municípios no produto da arrecadação do ICMS
serão apurados com observância dos critérios abaixo relacionados:

I - valor adicionado: 75% (setenta e cinco por cento) com base na relação percentual entre
o valor adicionado ocorrido em cada Município e o valor total do Estado, calculados
mediante a aplicação da média dos índices apurados nos dois anos civis imediatamente
anteriores ao da apuração;

II - receita tributária própria: 4% (quatro por cento) com base na relação percentual entre o
valor da receita tributária própria do Município e a soma da receita tributária própria de
todos os Municípios do Estado, realizadas no ano anterior ao da apuração, fornecidas pelo
Tribunal de Contas do Estado;

III - população: 4% (quatro por cento) com base na relação percentual entre a população
residente em cada Município e a população total do Estado, medida segundo dados
fornecidos pelo instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE;
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IV- Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB): (1%) (um por cento): com
base na divisão deste percentual pela soma do IDEB das escolas da rede municipal
relativos ao último ano que esse índice for divulgado pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), multiplicado pelo IDEB de
cada Município desse mesmo ano. 

V - coeficiente social: 11% (onze por cento) correspondente à divisão deste percentual
pela soma do inverso do IDH de todos os Municípios existentes no Estado de Mato Grosso
em 3 1 de dezembro do ano anterior ao da apuração, multiplicado pelo inverso do IDH de
cada Município;

VI - unidade de conservação/terra indígena: 5% (Cinco por cento) através da relação
percentual entre o índice de unidade de conservação/terra indígena do Município e a soma
dos índices de unidades de conservação/terra indígena de todos os Municípios do Estado,
apurados pela Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEMA.

§1º Os Municípios criados comporão o número de Municípios para os cálculos de que trata
este artigo, após a comunicação do Tribunal Regional Eleitoral de que os mesmos estão
político - administrativamente instalados no ano da aplicação do índice.

§2º Ao munícipio que, por qualquer motivo, em determinado ano, não tiver o IDEB
divulgado pelo INEP será atribuído o menor IDEB dentre os municípios do Estado de
Mato Grosso.”

Art. 3º Fica alterado o Art. 11 da Lei Complementar de nº 157, de 20 de janeiro 2004, que passa a vigorar
com a seguinte redação:

Art. 11 Para obtenção dos percentuais correspondentes à população serão utilizados os
dados obtidos diretamente pela Superintendência Adjunta de Informações Tributárias da
Secretaria de Estado de Fazenda, até 31 de maio de cada ano, junto ao instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE e à Secretaria de Estado de Planejamento e
Coordenação Geral, respectivamente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor no exercício seguinte a sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A presente propositura tem como fulcro a alteração do Índice de Participação dos municípios do produto de
arrecadação do ICMS do Estado de Mato Grosso.

Atualmente, o repasse do Estado aos Municípios tem como índices os seguintes termos: Valor adicionado,
receita tributária própria, população, área, coeficiente social e unidade de conservação/terra indígena.

Dentre estes itens, a área, tem participação de 1% (um por cento) na distribuição dos ICMS no Estado de
Mato Grosso.

A proposta de alteração da Lei Complementar busca inserir, ao invés da área, a utilização do IDEB dos
municípios como fonte de repasse deste repasse de 1% (um por cento), visado o fomento à educação básica
em todos os municípios.
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O IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007, pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), formulado para medir a qualidade do aprendizado
nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino.

O IDEB funciona como um indicador nacional que possibilita o monitoramento da qualidade da Educação
pela população por meio de dados concretos, com o qual a sociedade pode se mobilizar em busca de
melhorias. Para tanto, o IDEB é calculado a partir de dois componentes: a taxa de rendimento escolar
(aprovação) e as médias de desempenho nos exames aplicados pelo Inep. Os índices de aprovação são
obtidos a partir do Censo Escolar, realizado anualmente.

No último senso realizado (2017), no ensino fundamental Mato Grosso superou a meta estabelecida pelo
MEC, que era de 5,3, atingindo nota de 5,9.

Enquanto as escolas da rede pública (municipal e estadual) apresentaram média de 5,7 – quando a meta
projetada era de 5,2 –, as escolas da rede privada alcançaram a nota 7,3, acima da meta proposta pelo MEC,
de 6,8.

No ensino médio, porém, o estado não atingiu a meta proposta pelo MEC, que era de 4,4 e teve nota de 3,5.

Portanto, realizar a inclusão deste importante índice como participação do repasse do ICMS arrecadado é
fomentar a melhoria da educação básica dentro do Estado de Mato Grosso, estimulando os municípios a
realizar investimentos na área, buscando assim melhorar o IDEB e, consequentemente, o repasse de
recursos oriundos do ICMS.

Deste modo, dada a importância vital da Educação para a formação do cidadão e desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso, conto com o apoio de meus Nobres Pares para aprovação da matéria nesta
Augusta Casa de Leis.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 01 de Outubro de 2019

 

Thiago Silva
Deputado Estadual
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