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Estabelece  normas  relativas  ao  cálculo  dos
Índices  de  Participação  dos  Municípios  do
Estado  de  Mato  Grosso  no  produto  da
arrecadação do ICMS – IPM/ICMS e dá outras
providências.

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

Art. 1º Ficam estabelecidas normas relativas ao cálculo dos Índices de Participação dos Municípios do
Estado de Mato Grosso no produto da arrecadação do ICMS, nos termos desta lei complementar.

Art. 2º Respeitado o limite mínimo, fixado no parágrafo único do artigo 158 da Constituição Federal, alterado
pela Emenda Constitucional n° 108, de 26 de agosto de 2020 (DOU de 27/08/2020), os Índices de
Participação dos Municípios no produto da arrecadação do ICMS — IPM/ICMS serão apurados com base na
combinação do valor adicionado de cada município, com um conjunto de critérios na proporção dos
percentuais fixados nos §§ 1°, 2°, 3° e 4° deste artigo, conforme o período correspondente.

§ 1° Para o cálculo dos IPM/ICMS no exercício de 2023, com base nos resultados de 2022, para repasse do
ICMS ao município no exercício financeiro de 2024, serão utilizados os seguintes critérios, nos percentuais
respectivamente assinalados:

I - valor adicionado: 72,50% (setenta e dois inteiros e cinquenta centésimos por cento);

II - receita própria: 4,0% (quatro por cento);

III - população: 4,0% (quatro por cento);

IV - coeficiente social: 4,5% (quatro inteiros e cinquenta centésimos por cento);

V - meio ambiente: 5,0% (cinco por cento);

VI - resultados da educação: 10,0% (dez por cento).
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§ 2° Para o cálculo dos IPM/ICMS no exercício de 2024, com base nos resultados de 2023, para repasse do
ICMS ao município no exercício financeiro de 2025, serão utilizados os seguintes critérios, nos percentuais
respectivamente assinalados:

I - valor adicionado: 70,0% (setenta por cento);

II - receita própria: 4,0% (quatro por cento);

III - população: 4,0% (quatro por cento);

IV - coeficiente social: 2,0% (dois por cento);

V - meio ambiente: 5,0% (cinco por cento);

VI - resultados da educação: 10,0% (dez por cento);

VII - resultados de saúde: 5,0 (cinco por cento).

§ 3° Para o cálculo dos IPM/ICMS no exercício de 2025, com base nos resultados de 2024, para repasse do
ICMS ao município no exercício financeiro de 2026, serão utilizados os seguintes critérios, nos percentuais
respectivamente assinalados:

I - valor adicionado: 67,50% (sessenta e sete inteiros e cinquenta centésimos por cento);

II - população: 4,0% (quatro por cento);

III – receita própria: 4,0% (quatro por cento);

IV- meio ambiente: 5,0% (cinco por cento);

V- agricultura familiar: 2,0% (dois por cento);

VI - resultados da educação: 11,50% (onze inteiros e cinquenta centésimos por cento);

VII- resultados de saúde: 6,0% (seis por cento).

§ 4° Para o cálculo dos IPM/ICMS a partir do exercício de 2026, com base nos resultados do exercício
imediatamente anterior, para repasse do ICMS ao município no exercício financeiro imediatamente
subsequente, serão utilizados os seguintes critérios, nos percentuais respectivamente assinalados:

I - valor adicionado: 65,0% (sessenta e cinco por cento);

II - população: 4,0% (quatro por cento);

III - receita própria: 4,0% (quatro por cento);

IV - agricultura familiar: 2,0% (dois por cento);

V - resultados da educação: 12,0% (doze por cento);

VI — resultados de saúde: 8,0 (oito por cento);
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VII – meio ambiente: 5,0% (cinco por cento).

Art. 3º Para fins do disposto nesta lei complementar, serão utilizadas as seguintes definições para os
percentuais relativos aos critérios arrolados nos incisos dos §§ 1°, 2°, 3° e 4° do artigo 2°:

I — valor adicionado: 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, conforme artigos 4° a 7°;

II — receita própria: relação percentual entre o valor da receita tributária própria do município e a soma da
receita tributária própria de todos os municípios mato-grossenses, realizadas no ano anterior ao da apuração,
obtidos pela unidade fazendária responsável pelo cálculo do IPM/ICMS até 31 de maio de cada ano junto ao
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso — TCE-MT, observado o disposto no artigo 8°;

III - população: relação percentual entre a população residente em cada município e a população total do
Estado, em 31 de dezembro do ano anterior ao da apuração, medida segundo dados divulgados pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — IBGE, obtidos pela unidade da Secretaria de Estado de
Fazenda — SEFAZ responsável pelo cálculo do IPM/ICMS até 31 de maio de cada ano;

IV - coeficiente social: divisão do percentual fixado para este critério, no exercício de apuração do IPM/ICMS,
pela soma do inverso do IDH de todos os municípios mato-grossenses, em 31 de dezembro do ano anterior
ao da apuração, multiplicado pelo inverso do IDH de cada município, conforme dados divulgados pelo IBGE;

V - resultados da educação: razão entre o Índice Municipal de Qualidade da Educação —IMQE de cada
município, ponderado pela taxa de municipalização, por indicador socioeconômico dos alunos e pelo número
de alunos matriculados na Educação Infantil e Fundamental nas redes públicas de ensino, com pesos
decrescentes em relação ao número de alunos, e o somatório dos IMQE ponderados de todos os municípios
mato-grossenses;

VI - resultados de saúde: razão entre o Índice Municipal de Qualidade da Saúde — IMQS de cada município
e o somatório dos índices Municipais de Qualidade da Saúde de todos os municípios mato-grossenses,
apurados pela Secretaria de Estado de Saúde — SES, conforme artigo 10;

VII - meio ambiente: razão entre o Índice Municipal de Meio Ambiente — IMA, de cada município, e o
somatório dos IMA de todos os municípios mato-grossenses, apurados conforme artigo 11;

VIII - agricultura familiar: razão entre o Índice Municipal de Agricultura Familiar — IAF, de cada município, e o
somatório dos IAF de todos os municípios mato-grossenses, apurados conforme artigo 12;

Parágrafo único. Os novos municípios somente comporão o número total de municípios, para fins de
apuração do IPM/ICMS, após a comunicação do Tribunal Regional Eleitoral de que estarão
político-administrativamente instalados no ano da aplicação do IPM/ICMS apurado.

Art. 4° O valor adicionado corresponderá, para cada Município:

I - ao valor das mercadorias saídas, acrescido do valor das prestações de serviços, no seu território,
deduzido o valor das mercadorias entradas, em cada ano civil;

II - nas hipóteses de tributação simplificada prevista na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006, bem como em outras situações, em que se dispensem os controles de entrada, será considerado
como valor adicionado do estabelecimento o valor equivalente ao percentual de 32% (trinta e dois por cento)
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da receita bruta do referido estabelecimento.

§ 1° Os dados necessários à apuração do valor adicionado serão extraídos dos sistemas informatizados
fazendários, observado o disposto no regulamento desta lei complementar e em normas complementares
editadas pela SEFAZ.

§ 2° Nas declarações prestadas pelos contribuintes, na respectiva escrituração fiscal, ou, quando for o caso,
em documento próprio, relativamente às operações e prestações, será considerado o Valor Contábil.

§ 3° Os dados relativos às operações e prestações terão origem exclusivamente em documentos e livros
fiscais obrigatórios, na forma que dispuser o Regulamento do ICMS do Estado.

§ 4° Para o cálculo do Índice Preliminar de Participação dos Municípios serão considerados os dados
constantes nos sistemas informatizados fazendários até o dia 15 de junho do ano da apuração.

§ 5° Para o cálculo do Índice Definitivo de Participação dos Municípios serão considerados os dados
constantes nos sistemas informatizados fazendários até o dia 30 de julho do ano da apuração.

§ 6° Relativamente aos produtores rurais e equiparados, os valores das entradas de mercadorias serão
computados, no mínimo, o equivalente a 50% (cinquenta por cento) se a atividade principal for agricultura,
20% (vinte por cento) se pecuária e 35% (trinta e cinco por cento) nos demais casos, do valor das saídas, de
acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE-Fiscal) constante do Cadastro de
Contribuintes da SEFAZ-MT.

Art. 5° Compõem o valor adicionado:

I - os valores das operações e das prestações que constituam fato gerador do ICMS, mesmo quando o
pagamento do imposto for antecipado ou diferido, ou quando o crédito tributário for reduzido ou excluído em
virtude de isenção ou de outros benefícios, incentivos ou favores fiscais;

II - os valores das seguintes operações, imunes do imposto, que serão somados aos das isentas:

a) com produtos destinados ao exterior;

b) com petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica,
quando destinados a outra unidade federada; c)com livros, jornais e periódicos, bem como com o papel
destinado à sua impressão.

Parágrafo único. Mediante edição de normas complementares, a SEFAZ divulgará os Códigos Fiscais de
Operações e Prestações — CFOP que deverão ser considerados no cálculo do valor adicionado.

Art. 6° Será efetuada de forma proporcional entre os municípios a distribuição do valor adicionado em função
das operações de saídas ou prestações de serviços originadas ou realizadas em seus respectivos territórios,
dos contribuintes que exercem as seguintes atividades:

I - distribuição de energia elétrica;

II - prestadores de serviços de transporte interestadual e intermunicipal;

III - comunicação (prestação de serviços postais, telecomunicações, de radiodifusão, de televisão, etc.);
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IV - estabelecimentos comerciais e industriais que promovam revendas em domicílio de produtos
industrializados.

Parágrafo único. Para efeito do cálculo do índice de Participação dos Municípios, o transporte multimodal,
caracterizado por ser regido por um único contrato da origem até o destino, deverá ser computado para o
município da origem da mercadoria.

Art. 7° O valor adicionado referente às prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal
executadas por transportadores autônomos ou por transportadoras de outras unidades federadas, não
inscritos no Cadastro de Contribuintes deste Estado, será apurado mediante o processamento do
Documento de Arrecadação.

Parágrafo único. O valor adicionado corresponderá ao resultado da divisão do valor arrecadado pela alíquota
interestadual.

Art. 8° Para os fins desta lei complementar, a receita tributária própria do município é considerada apenas
em relação aos tributos, computando-se seus valores agregados e a cobrança da dívida ativa a eles
referentes.

Art. 9° O Índice Municipal de Qualidade da Educação — IMQE de cada município será calculado com base
nos resultados de avaliações de aprendizagem dos alunos do 2° ano e do 5° ano do ensino fundamental,
matriculados nas redes públicas de ensino, e nas taxas de aprovação nos cinco primeiros anos desta etapa
de ensino.

§ 1° No cálculo do IMQE de cada município serão considerados tanto o nível quanto o avanço da
aprendizagem dos alunos, com equidade de aprendizagem entre os alunos das redes públicas de ensino.

§ 2° Para fins de apuração do IMQE, a partir de 2023, deverão ser considerados os elementos adiante
arrolados, conforme metodologia descrita no regulamento desta lei complementar:

I - a qualidade da alfabetização;

II - a qualidade do ensino fundamental;

III - o indicador de aprovação nos cinco primeiros anos do ensino fundamental;

IV - o indicador de aprendizagem com equidade;

V -  o avanço da aprendizagem com equidade na alfabetização e no ensino fundamental.

§ 3° O indicador de aprendizagem com equidade, referido no inciso IV do § 2° deste artigo, representa a nota
média dos estudantes na avaliação estadual de aprendizagem, ponderada por uma medida de Equidade da
Aprendizagem e pela Taxa de Participação no Exame.

§ 4° O Poder Executivo juntamente com a Comissão de Educação estabelecida no § 9º regulamentará a
fórmula e os parâmetros de cálculo do IMQE, e de sua ponderação do IMQE pela taxa de municipalização,
indicador socioeconômico dos alunos e pelo número total de alunos matriculados na Educação Infantil e
Fundamental nas redes públicas de ensino de cada município.

§ 5° A SEDUC juntamente com a Comissão de Educação estabelecida no § 9° definirá os exames de
avaliação padronizada que fornecerão as médias, de Língua Portuguesa e de Matemática, do 2º ano e do 5º
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ano do ensino fundamental, bem como delimitará as diferentes faixas de aprendizado, que integrarão o
cálculo da medida de Equidade da Aprendizagem.

§ 6° Os IMQE dos municípios serão apurados anualmente, a partir de 2023, com base nos dados dos 2 (dois)
anos imediatamente anteriores, pela SEDUC, que deverá enviá-los à SEFAZ, até 31 de maio de cada ano,
para efeitos de cálculo dos IPM/ICMS e de distribuição do ICMS aos municípios no ano seguinte.

§ 7° Excepcionalmente, no ano de 2023, o IMQE terá por base os dados ao ano de 2022.

§ 8° A partir de 2024, o IMQE terá por base os dados relativos aos 2 (dois) anos civis imediatamente
anteriores.

§ 9° Para acompanhamento do cálculo do Índice Municipal de Qualidade da Educação – IMQE, bem como
definição dos exames de avaliação padronizada deverá ser criada uma Comissão de Educação composta
pelos seguintes membros:

I - Um (1) representante da Secretaria de Educação dos municípios que possuem até vinte mil habitantes;

II - Um (1) representante da Secretaria de Educação dos municípios que possuem de vinte mil até cinquenta
mil habitantes;

III - Um (1) representante da Secretaria de Educação dos municípios que possuem de cinquenta mil até cem
mil habitantes;

IV - Um (1) representante da Secretaria de Educação dos municípios que possuem de cem mil até duzentos
mil habitantes;

V - Três (3) representantes da Secretaria de Educação dos municípios que possuem acima de duzentos mil
habitantes;

VI - Dois (2) representantes da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Art. 10 O Índice Municipal de Qualidade da Saúde - IMQS será calculado com base nos seguintes
indicadores:

I - Cobertura de Unidades Básicas de Saúde na área urbana e rural no Município;

II - Cobertura de Agentes Comunitárias de Saúde no Município;

III - Cobertura de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação – CNV, para crianças com até
2 (dois) anos de idade;

IV - Mortalidade Infantil conforme dados do Ministério da Saúde;

V - Cobertura da água tratada e da rede de esgoto no Município;

VI - Cobertura de Saúde Bucal;

VII - Acompanhamento e tratamento de todos os casos notificados de Tuberculose e Hanseníase.

§ 1° Ficam instituídos pesos proporcionais a cada indicador para fins de cálculos do índice Municipal da
Saúde – IMQS, conforme Anexo I, desta lei.
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I - A Secretaria de Estado de Saúde apresentará planilha padrão para cada Município preencher conforme
critérios objetivos que estão inseridos no Sistema SUS ou do IBGE;

II - Cada Município deverá apresentar os dados técnicos de sua circunscrição levantados através de
informações registradas no sistema do DATASUS ou IBGE até 31 de março de cada ano à Secretaria de
Estado de Saúde;

III - Caso o Município não apresente em tempo hábil os dados acima citados, fica a critério da Secretaria de
Estado de Saúde preencher a planilha e proceder os cálculos.

§ 2° Os IMQS dos municípios serão apurados anualmente, a partir de 2024, com base nos dados do ano
anterior e/ou nos casos de ausência deste, serão utilizados os últimos resultados apurados pelos sistemas
do DATASUS, pela Secretaria de Estado de Saúde — SES, que deverá enviá-los à SEFAZ até 31 de maio
de cada ano, para efeitos de cálculo dos IPM/ICMS e de distribuição do ICMS aos municípios no ano
seguinte.

§ 3° A partir de 2025, o IMQS terá por base os dados relativos aos 2 (dois) anos civis imediatamente
anteriores.

§ 4° Excepcionalmente, quando os dados do exercício considerado tiverem sido significativamente afetados
por pandemia ou por outros eventos imprevistos correlatas, serão desconsiderados da análise para fins de
cálculo do IMQS, devendo, em substituição, ser utilizados os dados do primeiro e, se for o caso, do segundo
ano anteriores, não afetados pelo evento.

§ 5° O Poder Executivo regulamentará a fórmula e os parâmetros de cálculo do IMQS levando em
consideração:

I - População;

II - Abrangência do Município na região;

III - Média ponderada;

IV - Cobertura das equipes de atenção básica.

§ 6° Para acompanhamento do cálculo do Índice Municipal de Qualidade da Saúde – IMQS, deverá ser
criada uma Comissão composta pelos seguintes membros:

I - Um (1) representante da Secretaria de Saúde dos municípios que possuem até vinte mil habitantes;

II - Um (1) representante da Secretaria de Saúde dos municípios que possuem de vinte mil até cinquenta mil
habitantes;

III - Um (1) representante da Secretaria de Saúde dos municípios que possuem de cinquenta mil até cem mil
habitantes;

IV - Um (1) representante da Secretaria de Saúde dos municípios que possuem de cem mil até duzentos mil
habitantes;

V - Três (3) representantes da Secretaria de Saúde dos municípios que possuem acima de duzentos mil
habitantes;

7



Substitutivo Integral ao Projeto de lei complementar nº 1/2022 - llasz9c0

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

VI - Dois (2) representantes da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Art. 11 O Índice Municipal de Meio Ambiente – IMA será calculado com base no índice de gerenciamento de
resíduos sólidos urbanos do município e na adequada gestão das áreas protegidas e da qualidade de sua
conservação, apurados anualmente pela Secretaria de Estado de Meio Ambienta – SEMA e enviados à
SEFAZ até 31 de maio de cada ano.

§ 1º O IMA de cada município será apurado, anualmente, a partir do exercício de 2022, tendo por base os
dados do ano anterior, conforme regulamentação em Decreto.

§ 2º A composição do IMA de cada município terá como critérios o gerenciamento de resíduos sólidos e as
unidades de conservação e terras indígenas.

§ 3º Serão considerados para o índice de Resíduos Sólidos os aspectos do gerenciamento relativos à coleta
seletiva, destinação e disposição final adequada de resíduos sólidos.

§ 4º Serão considerados como aspecto objetivo o percentual dos resíduos sólidos produzidos e tratados
adequadamente.

§ 5º Serão consideradas ambientalmente adequadas as destinações provisórias (ECOPONTOS) e as
disposições finais dos resíduos sólidos domiciliares urbanos (aterro sanitário), que possuam licenças de
operação válidas, emitidas por órgão ambiental competente.

§ 6º O sistema e a implantação do serviço de coleta seletiva deverão ser avaliados pela SEMA, para fins de
pontuação.

§ 7º Para fins do disposto nesta lei complementar quanto à adequada gestão das Unidades de Conservação
e Terra Indígenas, áreas consideradas protegidas para todos os fins legais, serão observados os
procedimentos de caráter quantitativo e qualitativo abaixo discriminados:

I - serão beneficiários do IMA os municípios que tenham Unidades de Conservação e Terras Indígenas em
seu território e, caso tenham Unidades de Conservação Municipais criadas, estas últimas deverão estar
devidamente inscritas e regularizadas no Cadastro Estadual de Unidades de Conservação (CEUC);

II - qualidade Física da Unidade de Conservação;

III - qualidade Biológica da Unidade de Conservação;

IV - qualidade dos Recursos Hídricos da Unidade de Conservação;

V - representatividade física da Unidade de Conservação;

VI - gestão municipal da unidade de conservação:

a) plano de gestão municipal;

b) equipamentos e benfeitorias;

c) pessoal e capacitação;

d) pesquisas nas Unidades de Conservação;
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e) educação ambiental;

f) efetiva participação do município nos Conselhos das Áreas Protegidas;

g) evolução do nível de penalidades, no âmbito do município, pelos Poderes Públicos.

§ 8º O Cadastro Estadual de Unidades de Conservação (CEUC) deverá ser implantado pela SEMA no prazo
máximo de 1 (um) ano, contado da datada da publicação desta lei complementar.

§ 9º Para o cálculo do IMA, será ainda aplicado o que segue:

I - em relação ao exercício de 2021, apurado em 2022, para fins de repasse em 2023, serão consideradas:

a) a representatividade física da Unidade de Conservação e/ou Terra Indígena no município e/ou a adesão
ao Cadastro Estadual de Unidades de Conservação para os municípios que tenham Unidades de
Conservação Municipais criadas em seu território;

b) a existência de Licença Prévia aprovada (individual ou consorciada) da disposição final ambientalmente
adequada e/ou comprovação da disposição em aterro sanitário com Licença da Operação;

c) a existência de unidades de triagem de materiais recicláveis e/ou a compostagem de resíduos sólidos
domiciliares;

d) a coleta seletiva de resíduos sólidos domiciliares urbanos implantada;

II - em relação ao exercício de 2022, apurado em 2023, para fins de repasse em 2024, serão consideradas:

a) a representatividade física da Unidade de Conservação e/ou Terra Indígena no município e/ou a
elaboração de Plano de Gestão Municipal das Unidades de Conservação ou a adesão mediante Termo de
Cooperação Técnica firmado com a SEMA para Gestão das Áreas Protegidas, bem como a efetiva
participação do município nos Conselhos das Áreas Protegidas;

b) a existência de Licença de Instalação aprovada (individualmente ou consorciada) da disposição final
ambientalmente adequada e/ou comprovação da disposição em aterro sanitário com Licença de Operação;

c) a existência de unidades de triagem de materiais recicláveis e/ou a compostagem de resíduos sólidos
domiciliares; d) a coleta seletiva de resíduos sólidos domiciliares urbanos implantada.

III - a partir de 2023, apurado a partir de 2024, para fins de repasse a partir de 2025, serão consideradas:

a) a representatividade física da Unidade de Conservação e/ou Terra Indígena no município e/ou as ações
para qualidade física, biológica e dos recursos hídricos; e/ou o investimento em equipamentos, pessoal e
capacitação técnica; e/ou a realização de ações de educação ambiental sobre as Áreas Protegidas; e/ou
evolução do nível de penalidades, no âmbito do município, pelos Poderes Públicos;

b) a existência de Licença de Operação aprovada (individual ou consorciada) da disposição final
ambientalmente adequada ou comprovação da disposição em aterro sanitário com Licença de Operação;

c) a população urbana atendida com unidades de triagem de materiais recicláveis e/ou compostagem de
resíduos sólidos domiciliares;
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d) a população urbana atendida com a coleta seletiva de resíduos sólidos domiciliares urbanos implantada.

§ 10º Os valores decorrentes da aplicação dos percentuais relativos ao critério “Meio Ambiente”, de que trata
o artigo 11, serão distribuídos aos Munícipios da seguinte forma:

I - parcela de 60% (sessenta por cento) do total aos Municípios cuja disposição final de lixo e gerenciamento
dos resíduos sólidos, com operação licenciada ou autorizada pelo órgão ambiental estadual, estimado com
base na população atendida e no custo média per capita dos sistemas de aterro sanitário e usina de
compostagem de lixo;

a) 35% (trinta e cinco por cento) do total para municípios que tenham o sistema de aterro sanitário
devidamente instalado e em operação;

b) 35% (trinta e cinco por cento) do total para municípios que tenham devidamente instalado ECOPONTOS e
que estejam em operação e atendendo no mínimo 50% (cinquenta por cento) dos resíduos sólidos gerados
no município;

c) 30% (trinta por cento) para municípios que possuam coleta seletiva, e que atenda no mínimo 60%
(sessenta por cento) da população.

II - parcela de 40% (quarenta por cento) do total com base no Índice de Conservação do Município,
considerando-se as unidades de conservação estaduais, federais, municipais e particulares e área de
reserva indígena, com cadastramento, renovação de autorização e demais procedimentos a serem definidos
em regulamento.

TABELA DEMONSTRATIVA DOS ÍNDICES E SUAS PORCENTAGENS
ÍNDICE I GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DISPOSIÇÃO FINAL    60%     

SUB-ÍNDICE

Aterro sanitário instalado e em operação 35%

ECOPONTO Instalado e em Operação 35%

Coleta Seletiva Atendendo Mínimo 60% da População do Município 30%

ÍNDICE II ÁREAS DE CONSERVAÇÃO E TERRAS INDÍGENAS 40%

§ 11° Para o acompanhamento do cálculo do Índice Municipal de Meio Ambiente – IMA, deverá ser criada
uma Comissão composta pelos seguintes membros:

I - Um (1) representante da Secretaria de Meio Ambiente dos municípios que possuem até vinte mil
habitantes;

II - Um (1) representante da Secretaria de Meio Ambiente dos municípios que possuem de vinte mil até
cinquenta mil habitantes;

III - Um (1) representante da Secretaria de Meio Ambiente dos municípios que possuem de cinquenta mil até
cem mil habitantes;

IV - Um (1) representante da Secretaria de Meio Ambiente dos municípios que possuem de cem mil até
duzentos mil habitantes;

V - Três (3) representantes da Secretaria de Meio Ambiente dos municípios que possuem acima de duzentos
mil habitantes;

VI - Dois (2) representantes da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato
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Grosso.

Art. 12 O Índice Municipal de Agricultura Familiar — IAF será calculado considerando a oferta regular da
prestação de serviço de Transporte Escolar Rural e o cumprimento da meta do PNAE – Plano Nacional de
Alimentação Escolar, apurados anualmente pela Secretaria de Estado de Agricultura Familiar — SEAF e
enviados à SEFAZ até 31 de maio de cada ano.

§ 1° Para os fins desta lei complementar serão consideradas metas do PNAE – Plano Nacional de
Alimentação Escolar o quantitativo de 30% dos recursos da alimentação escolar para aquisição de generos
alimenticios dos Agricultores Familiares locais e suas formas de organizações coletivas.

§ 2° O IAF de cada município será apurado, anualmente, a partir do exercício de 2025, tendo por base os
dados do ano anterior.

§ 3° A partir de 2026, o IAF terá por base os dados relativos aos 2 (dois) anos civis imediatamente anteriores.

§ 4° Os percentuais relativos a Agricultura Familiar que trata este artigo desta Lei Complementar serão
aplicados da seguinte forma:

I - Quantitativo de 50% aplicado a oferta Regular da Prestação de Serviço de Transporte Escolar Rural.

II - Quantitativo de 50% aplicado ao cumprimento da meta de acesso de Agricultores Familiares locais e suas
formas de organizações coletivas ao PNAE – Plano Nacional de Alimentação Escolar.

§ 5° Para acompanhamento do cálculo do Índice Municipal de Agricultura Familiar – IAF, deverá ser criada
uma Comissão composta pelos seguintes membros:

I - Um (1) representante da Secretaria de Agricultura dos municípios que possuem até vinte mil habitantes;

II - Um (1) representante da Secretaria de Agricultura dos municípios que possuem de vinte mil até cinquenta
mil habitantes;

III - Um (1) representante da Secretaria de Agricultura dos municípios que possuem de cinquenta mil até cem
mil habitantes;

IV - Um (1) representante da Secretaria de Agricultura dos municípios que possuem de cem mil até duzentos
mil habitantes;

V - Três (3) representantes da Secretaria de Agricultura dos municípios que possuem acima de duzentos mil
habitantes;

VI - Dois (2) representantes da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa do Estado de Mato
Grosso.

Art. 13 Para efeito de entrega das parcelas, o Estado fará publicar, no seu órgão oficial, até o dia 30 de junho
de cada ano, o valor adicionado referente a cada Município, além dos respectivos Índices Percentuais de
Participação Preliminares, no produto da arrecadação do ICMS.

Art. 14 Os Prefeitos Municipais e as Associações de Municípios, ou seus representantes, poderão impugnar,
no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da publicação do índice Preliminar, os dados e os
índices divulgados.
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§ 1° Os Prefeitos Municipais e as Associações de Municípios, ou seus representantes, que efetuarem
impugnação, deverão protocolizá-la na Secretaria de Estado de Fazenda quando se tratar de assuntos
relacionados aos incisos I, IV, e, relativamente aos demais incisos do mesmo artigo, nos órgãos neles
referidos.

§ 2° Ressalvado o disposto no 3° deste artigo, a não apresentação de impugnação dentro do prazo previsto
no caput, também deste preceito, implicará a concordância com os dados e os índices já publicados.

§ 3° A retificação de valores ou dados fornecidos pelos órgãos elencados nos incisos II, III, V, VII, VIII e IX,
será considerada pela Secretaria de Estado de Fazenda no cálculo do índice, mesmo após o decurso do
prazo previsto para impugnação, desde que ainda não publicado o índice definitivo.

§ 4° Em nenhuma hipótese serão admitidas impugnações para inclusão e/ou alteração de valores declarados
por contribuinte, em determinado ano civil, que já tenham sido computados para a apuração do índice
definitivo anterior ou que venham a servir de base para apuração de índice futuro.

§ 5° Para acompanhamento do cálculo dos Índices de Participação dos Municípios, bem como para
julgamento das impugnações deverá ser criada uma comissão composta pelos seguintes membros:

I - Um (1) representante do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso;

II - Um (1) representante da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso;

III - Um (1) representante dos municípios com até cinquenta mil habitantes;

IV - Um (1) representante dos municípios que possuam de cinquenta mil a cem mil habitantes;

V - Um (1) representante dos municípios que possuam de cem mil a duzentos mil habitantes;

VI - Três (3) representantes dos municípios que possuam acima de duzentos mil habitantes;

VII - Dois (2) representantes da assembleia legislativa do estado de Mato Grosso.

Art. 15 No prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da primeira publicação, a Secretaria de
Estado de Fazenda deverá julgar as impugnações mencionadas no artigo 15 e publicar os índices definitivos
de cada município.

Art. 16 Para os fins do disposto nesta lei complementar, incumbe à Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão — SEPLAG prestar suporte técnico às Secretarias de Estado envolvidas e coordenar a apuração dos
índices tratados nos artigos 9°, 10, 11 e 12.

Art. 17 O Poder Executivo deverá editar o decreto regulamentar, bem como as normas complementares
necessárias ao fiel cumprimento das disposições deste ato.

Art. 18 Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial os artigos 1° a 70 da Lei Complementar
n° 73, de 7 de dezembro de 2000, e as Leis Complementares n° 157, de 20 de janeiro de 2004, n° 158, 29
de janeiro de 2004, n° 177. de 9 de julho de 2004, e n° 307, de 21 de janeiro de 2008.

Art. 19 Esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos em relação á
apuração do IPMIICMS a partir do exercício de 2023, com base nos dados relativos ao exercício que se
inicia em 10 de janeiro de 2022, para repartição de receita a partir de 2024.
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ANEXO I

INDICADOR 1: Cobertura de Unidades Básicas de Saúde

Meta: Proporção de cobertura de Unidades Básicas de Saúde na área urbana, bem como rural.

Peso do Indicador:

2024: 1%

2025: 1,5%

2026: 2%

% Acompanhamento Resultado Alcançado

25 a 49% 30%

50 a 75% 60%

76 a 100% 100%

INDICADOR 2: Cobertura de Agentes de Comunitária de Saúde

Meta: Proporção de cobertura de agente comunitário de saúde na área urbana, bem como rural.

Peso do Indicador:

2024= 1%

2025= 1%

2026=1,5%

% Acompanhamento Resultado Alcançado

25 a 49% 30%

50 a 75% 60%

76 a 100% 100%

INDICADOR 3: Vacinação

Meta: Vacinas selecionadas do CNV, para crianças < 2 anos: pentavalente (3ª dose), pneumocócina 10-
valente (2ª dose) e tríplice viral (1ª dose).

Peso do Indicador:

2024= 0,25

2025= 0,25

2026= 0,25

% Acompanhamento Resultado Alcançado
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0 a 25% 25%

26 a 50% 50%

51 a 75% 75%

76 a 100% 100%

INDICADOR 4: Mortalidade Infantil

Meta: Taxa de mortalidade Infantil de nascidos Vivos até 12 meses.

Peso do Indicador:

2024= 0,5%

2025=0,5%

2026=0,5%

% Acompanhamento Resultado Alcançado

31 a 40% 25%

21 a 30% 50%

11 a 20% 75%

0 a 10% 100%

INDICADOR 5: Saneamento Básico

Meta: Proporção de cobertura de água tratada e esgoto nos distritos sanitários da área urbana.

Peso do Indicador:

2024= 1%

2025= 1%

2026= 1,5%

% Acompanhamento Resultado Alcançado

0 a 25% 25%

26 a 50% 50%

51 a 75% 75%

76 a 100% 100%

INDICADOR 6: Cobertura de Saúde Bucal

Meta: Proporção de cobertura de equipes de saúde bucal nas áreas urbanas e rurais.

Peso do Indicador:

2024= 1%

2025= 1,5%
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2026= 2%

% Acompanhamento Resultado Alcançado

21 a 40% 25%

41 a 60% 50%

61 a 80% 75%

81 a 100% 100%

INDICADOR 7: Acompanhamento e tratamento de todos os casos notificados de Tuberculose e
Hanseníase

Meta: Acompanhamento e tratamento de 100% dos casos notificados.

Peso do indicador:

2024= 0,25%

2025= 0,25%

2026= 0,25%

% Acompanhamento Resultado Alcançado

0 a 25% 25%

26 a 50% 50%

51 a 75% 75%

76 a 100% 100%

Cálculo do rateio:

Para o cálculo do valor de cada Indicador deverá utilizar o Resultado Alcançado em % multiplicado pelo1.
Peso do Indicador. O resultado será o valor que deverá ser utilizado para somar.
Para o cálculo do valor total deverá utilizar o resultado da soma dos indicadores 1 ao 7. Resultado este2.
que será a porcentagem referente a saúde que o município irá receber.

JUSTIFICATIVA

A redação substitutiva proposta altera, acrescenta, modifica e subtrai um conjunto de dispositvos no Projeto
de Lei Complementar nº 001/2022, o qual Estabelece normas relativas ao cálculo dos Índices de
Participação dos Municípios do Estado de Mato Grosso no produto da arrecadação do ICMS – IPM/ICMS e
dá outras providências, com o intuito de atender a uma série de reivindicações de gestores municipais
relacionadas aos procedimentos, cálculo e exigências no que se refere aos índices de participação dos
Municípios do Estado de Mato Grosso no produto da arrecadação do ICMS - IPM/ICMS.

Assim, dada à relevância da proposição, solicito aos meus nobres Pares a apreciação e aprovação deste
Subsitutivo de Projeto de Lei Complementar.
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Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 09 de Fevereiro de 2022

 

Wilson Santos
Deputado Estadual
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