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Sistema de Avaliagao da Educagao B6sica de Mato Grosso do Sul (SAEMS)'

Senhor Presidente,

com amparo no caput do art. 67 da constituigao Estadual, submeto d apreciagao

dessa Casa de Leis, por intem6dio de Vossa Exceloncia, o projeto de lei qoe Dispde sobre os

indicadores para a dirrribuiqdo da cota municipal do Imposio sobre operagdes Relativas d

Circulaqdo de Mercadorias e sobre PrestaEdei de Serviqos de.Transporte,.Inte-restadyll :
Intermunicipal e de Comunicagdo (ICMS) referente d educaqdo' estabelece o indice de Qualidade

da Educaqdo de Mato Grosso do sul (IQE-MS), e dd outras providancias.

Aproposta,emepigrafe,visaaadequaroordenamentojuridicoestadual?rs
disposig6es constantes nas Constituig6es Federal e Eitadual, respectivamente, no inciso II do

par6grafo irnico do art. i58, e no inciio II do par6grafo fnic^o^do art' 153, oriundos das Emendas

Constitucionais rrs 108, aeZ.A deagosto de2O2O (feleral), e ne 86, de22 de abrilde 2021(estadual)'

que determinam que, du pur".la dlscrici.on6ria da cota pu.t. do ICMS, 10 (dez) pontos percentuais

devem ser distribuidos com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de

aumento da equidade, considerado o nivel socioecon6mico dos educandos'

E relevante destacar que, encaminhou-se, concomitantemente, ao presente projeto

de lei ordin6ria, proposta de lei complementar, com o objetivode alterar a Lei Complementar ne 57'

de 4 de janeiro de 1991, q\e dispde sobre aregulameniagdo do artigo 153, paragrafo tinico' II' da

Constituiggo do Estado,'adequando a nova iiOagao do mencionado dispositivo, ao disposto na

Emenda Constitucional Estadual ne 86, de 202 1 , oriundo da alteraga o realizadano .art' 
1 5 8, par6grafo

frnico, inciso II, da Constituigdo Federal, em26 de agosto de 2020, o qual redistribuiu o percentual'

referente ao rateio da cota municipal do ICMS'

Vale frisar que, o projeto de lei em quest6o, ao tempo que estabelece o indice de

eualidade da Educag6o a" irrtato 6.orro do Sul (1QE-MS), define os indicadores a serem

considerados para o c6lculo deste IeE-MS, cujo resurtado-serd utilizado paraacomposiqSo do Indice

de Participagao dos Municipios (IPM), * .iit6.io relativo ao percentual do rateio com base em

indicadores de melhoria da qualidade da educagSo'

outro ponto que merece destaque 6 a previsdo de competencia para o c6lculo e para

a publicagao aesse tqr-lvtS i titular da Secretaria de Estado de Educa96o, considerando tratar-se de

crit6rios t6cnicos de responsabilidade daquela Pasta'

Ressalta-se a necessidade de aprovagdo dessa pretensa lei at6 o dia 26 deste mes

disciplinando essas situagoes, conforme determinagSo prevista no art' 3o da Emenda constitucional

Fedeial ne i08, de2020,

Dessa forma, com o intuito de cumprimento da determinagSo constitucional' este

poder Priblico Estadual encaminha o projeto de lei anexo, para dispor sobre o-s crit6rios a serem

utilizados para apuragao do IQE-MS, estatelecendo a forma como se darh a avaliagao' por meio do
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Ademais, esta Administragdo Pfblica Estadual, desde a publicagdo da Lei ng 5.274

de 23 de setembro de2021, que Institui o Programa MS Afabetiza - Todos pela Alfabetizagdo da

Crianqa, cria o PrAntio Escola Destaque, vem trabalhando no sentido de fortalecer e de capacitar os

municipios do Estado para atuarem na melhoria do aprendizado dos educandos, sob sua

responsabilidade.

Assim, o Estado, por meio do sobredito Programa, pretende propiciar o
desenvolvimento do ensino nos seguintes eixos: oferla de formagdo continuada dos professores e dos

gestores escolares; avaliagSo externa e acompanhamento dos indicadores de aprendizagem;

fortalecimento da gestdo escolar; cooperagdo e incentivos entre Estado e Municipios e oferta de

material did6tico complementar, demonstrando-se, assim, o regime de colaboragSo mritua com o

objetivo de promover a melhoria da educagSo b6sica no territ6rio estadual'

Por outro lado, ressalta-se que, no exercicio de2023, a distribuigSo da cota-parte do

rateio do ICMS aos municipios ser6 a vigente atualmente, uma vez que a medida que se pretende

implantar apenas ter6 executividade plena a partir de 2024, em razd.o de a legislagSo prever

procedimento pr6prio para aplicagSo da avaliagdo visando d apuragSo IQE-MS, que servir6 de

par6metro desse crit6rio de repartigSo.

Por fim, 6 imperioso destacar que, a publicagdo da pretensa lei 6 imprescindivel para

viabilizar a percepgdo pelo Estado e pelos municipios, a partir de 2023, da complementagSo do

VAAR (valor anual por aluno) de 2,5 (dois inteiros e cinco d6cimos por cento) ao Fundo de

Manuteng6o e Desenvolvimento da EducagSo B6sica e de ValorizagSo dos Profissionais da EducagSo

(Fundeb), a ser reaiizado pela Uni6o, nos termos do inciso III do art. 5o da Lei Federalne 14.113, de

25 de dezembro de 2020.

Diante do exposto e em virtude da natureza do m6rito, solicito a tramitagao do

projeto de lei, em epigrafe, em regime de urgCncia, nos termos do art. 237, combinado com o disposto

no art. 238, inciso I, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul

(RrAL/MS).

Com essas raz6es, submeto ir apreciagdo de Vossa Excel6ncia e dos ilustres Pares o

anexo projeto de lei, contando com a imprescindivel aquiesc6ncia desse respeit6vel Parlamento

Estadual para a sua aprovagSo.

Atenciosamente,

.-^-.--\ . .-.-\1,*;-.----. 
_:

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado
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PROJETO DE LEI

Dispde sobre os indicadores pqra a distribuiqdo da
cota municipal do Imposto sobre Operagdes Relativas
d Circulagdo de Mercadorias e sobre Prestaqdes de
Sertiqos de Transporte Interestadual e Intermunicipal
e de Comunicaqdo QCMS) referente d educaqdo,
estabelece o indice de Qualidade da Educaqdo de Mato
Grosso do Sul (IQE-MS), e dd outras providAncias.

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

Art. 1o Esta Lei disp6e sobre os indicadores para a distribuigSo da cota municipal do
Imposto sobre Operagdes Relativas d CirculagSo de Mercadorias e sobre Prestag6es de Servigos de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicagdo (ICMS) referente d educagSo, previsto
na alinea "g" do inciso III do art. 1o da Lei Complementar ne 57 de 4 de janeiro de 1991, com a

finalidade de promover, em regime de colaboragSo mritua entre o Estado e os municipios, a melhoria
da educagdo bSsica no Estado de Mato Grosso do Sul.

Arl.2'Estabelece-se o indice de Qualidade da Educagdo de Mato Grosso do Sul
(IQE-MS), para fins de aferigSo da melhoria nos resultados de aprendizagem dos estudantes sul-
mato-grossenses e do aumento da equidade entre eles, em atendimento ao previsto no inciso II do
par6grafo [rnico do art. 153 da Consitutigdo Estadual.

Art. 3o Sdo diretrizes b6sicas para o rateio do ICMS, com base em indicadores de
melhoria de aprendizagem e de aumento da equidade:

I - promover a redugdo das desigualdades educacionais socioecon6micas e raciais
medida nos exames do Sistema de Avaliagdo da Educag6o B6sica de Mato Grosso do Sul (SAEMS),
aplicados aos estudantes da Rede Municipal de Ensino, respeitadas as especificidades da educagSo

escolar indigena e suas realidades;

II - gerar a criagio de um ambiente saud5vel, de mirtua colaboragSo entre o Estado
de Mato Grosso do Sul e os municipios situados em seu territ6rio, para a melhoria da educagSo

b6sica;

III - estimular o engajamento dos gestores e servidores estaduais e municipais na
busca de melhores resultados nas polfticas pfiblicas de educagdo, principalmente para a alfabetizagdo
na idade correta;

IV - propiciar o fortalecimento da gestSo priblica por resultados, no Ambito do Estado
de Mato Grosso do Sul.

Art. 4o A utilizagSo do IQE-MS na composigio do indice de ParticipagSo dos
Municipios (IPM) visa a beneficiar o municipio que se destacar pela qualidade da educagdo
municipal, com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da
equidade, considerado o nivel socioecondmico dos educandos.

Art. 5o O IQE-MS de que trata o art. 2o desta Lei 6 o indicador de qualidade
educacional que refrne as informagdes oriundas do Sistema de Avaliagdo da Educagdo B6sica de

Mato Grosso do Sul (SAEMS) aplicado aos estudantes sul-mato-grossenses, nos termos contidos na
Lei ne 5.i24, de 23'de setembro de 2021 
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Par6grafo tnico. O SAEMS consiste em um sistema de avaliagdo externa de larga
escala, que leva em consideragdo a situagdo socioecou6rnica dos estudantes e o nivel de

aprendizagem, por meio do qual sdo produzidos e disponibilizados dados e informag6es sobre os

processos de ensino, de aprendizagem e do aumento da equidade.

Art. 6o S5o indicadores para o c6lculo do IQE-MS:

I - a proficiCncia m6dia anual dos alunos das escolas pfiblicas municipais nas

avaliagdes de Lingua Portuguesa e/ou de Matem6tica apurados pelo SAEMS;

II - o percentual de participagSo dos estudantes das escolas priblicas municipais nas

avaliagOes previstas no inciso I deste artigo;

III - a distribuigSo dos estudantes das escolas priblicas municipais nos padrdes de

profici6ncia "adequado", "intermedi6rio", "critico" e "muito critico";

IV - o indice de aprovagSo dos estudantes da educagdo bSsica matriculados na Rede

Priblica de Ensino Municipal.

Par6grafo rinico. Para fins de aferigdo da melhoria nos resultados de aprendizagem
dos estudantes das Redes Municipais de Ensino de Mato Grosso do Sul, os Municipios deverdo aderir
ao SAEMS, conforme regras estabelecidas pelo Poder Executivo Estadual.

Art. 7o O IQE-MS ter6 por base a avaliag6o do SAEMS e ser6 aplicado para medir a

aprendizagem dos estudantes matriculados no ensino fundamental da Rede Municipal.

$ io Caber6 ao Chefe do Poder Executivo definir o ano e o componente curricular
paraa avaliag6o e para o c6lculo do IQE-MS, devendo dar publicidade da f6rmula de c61cu1o que

ser6 utilizada na respectiva avaliagSo, nos termos do regulamento.

$ 2" Ao municipio, cujas unidades escolares e alunos n6o realizarem as provas de

avaliagSo do SAEMS, por a96es ou omissdes de responsabilidade municipal ou que a taxa de

participagSo dos alunos for inferior a 800/o (oitenta por cento), ser6 atribufda a menor nota registrada
dentre todos os municipios avaliados.

$ 3o Caso as provas de avaliagdo do SAEMS n6o sejam realizadas por motivo de

forga maior e n6o haja dados disponiveis para o c6lculo do IQE-MS de determinado municipio, o

indice a ser utilizado ser6 igual ao do ano anterior.

$ 4o Para o primeiro ano de aplicag6o, o c6lculo do IQE-MS levar6 em consideragSo

a variaqdo padronizada da avaliagdo em Lfngua Portuguesa ou em Matem6tica do Ano do Ensino

Fundamental avaliado no municipio.

$ 5" Ap6s a realizagdo do segundo ciclo da avaliagdo do SAEMS, a f6rmula de

c6lculo do IQE-MS ser6 acrescida de indicador que levari em conta a melhoria da aprendizagem
entre os dois frltimos ciclos de avalia96o.

Art. 8o O resultado do IQE-MS ser6 utilizado para a composigSo do IPM de acordo
com o crit6rio estabelecido no art. 153, parilgrafo finico, inciso II, da Constituigdo do Estado, e no

art. 1o, inciso III, alinea "g", da Lei Complementar ns 57, de 1991.

Art. 9o A Secretaria de Estado da Educagdo (SED) ser6 a respons6vel pelo c6lculo e

pela publicagdo do IQE-MS de cada municipio.
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Art. 10. A distribuigdo da cota-parte do ICMS aos municipios, referente ao exercicio
de 2023, observari a legislagSo vigente antes da publicagdo desta Lei.

Art. I 1. O Poder Executivo expediri normas complementares i execugio desta Lei.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagio, com efeitos financeiros a
contar de lo de jan elr:o de 2024.

Campo Grande,

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado
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