
MENSAGEM/GABGOV/IViSAtr9 7 21 2022 Campo Grande, 28 de novembro de2022.

Senhor Presidente,

Com amparo no caput do artigo 67 da Constituigdo Estadual, submeto d
apreciagdo dessa augusta Assembleia Legislativa, por interm6dio de Vossa Excel6ncia, o
projeto de lei que,Acrescenta dispositivos d Lei ne 5.941, de 24 de agosto de 2022, que dispde
sobre os indicadores para a distribuiEdo da cota municipat do Imposto sobre Operagdes
Relativas d Circulagdo de ,Mercadorias e sobre Prestagdes de Servigos de Transporte
Interestadual e lhtermunicipal e de Comunicaqdo (ICMS) referente it educagdo, estabelece o
indice de Quatidade da Educaqdo de Mato Grosso do sut QIE-MS).

O presente projeto de lei tem por objetivo alterar a Lei ne 5,941, de24 de agosto
de2022, para adequ6-1a ds exigOncias oriundas da esfera federal no tocante aos critdrios para a
apuragdo da melhoria nos resuitados da aprendizagem e de aumento da equidade dos estudantes
para fins de distribuigdo do Imposto sobre Circulaga.o de Mercadorias e Servigos aos
Municipios, em observ6ncia ao previsto no art. 158, par6grafo irnico, incisos I e II, da
Constituigao FedEral, na redagao dada pela Emenda Constitucional ne 108, de 26 de agosto de
2020.

..

Ressalta-se que, i 6poca da discussio inicial da minuta que deu origem d Lei ng
5.941, de 2022, ainda n6o estava claro se a apuragSo do nivel socioecon6mico dos estudantes
seria por meio do.IQE-MS ou de outra metodologia a ser adotada pelo Ministdrio da Educag6o.

Assim, ap6s reunides tdcnicas realizadas pela equipe da Secretaria de Estado de
Educagdo, conclui-se pela inclusdo dos dois incisos mencionadoi no projeto de lei: a taxa de
atendimento escolar pelo municfpio do ano/sdrie avaliado e o indice socioeconfimico dos
estudantes no rol dos indicadores no c6lculo do IQE/N{S, aprimorando a metodologia is
exig6ncias da legislagdo federal.

Vale esclarecer que, a metodologia que fundamentar6 esse repasse deve
combinar um indice de desempenho educacional e que sinalize seus esforgos para o avango na
qualidade educacional e, tamb6m deve considerar o fator "equidade" que priorize escolas e
estudantes mais vulner6veis. Trata-se, ent6o, de uma conjungdo de esforgos pela aprendizagem
com equidade. :

A Sua Excel6ncia o Senhor
Deputado PAULO JOSE ARAUJO CORREA
Presidente da Assembleia Legisiativa
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Imperioso frisar que, sem os citados indicadores que se pretende inserir nessa
oportunidade, a f6rmula de c6lculo do IQE-MS estar6 incorreta, uma vez que n6o considera a
situag6o socioecon6mica dos estudantes e, porquanto, ndo ser6 justa com os municipios que
ofertam maior niimero de vagas no ano/sdrie a ser avaliada.

Assim, para que haja o fiel cumprimento da norma constitucional, torna-se
imprescindivel apresente altiragao conforme delineada da proposta anexa.

Diante do exposto, conto com o apoio de Vossa Excel6ncia e dos nobres Pares
que comp6em ossa Casa de Leis para a aprovagEo do anexo projeto de lei.

Atenciosamente,

REINALDO AZAMBUJA SILVA

Governador do Estado
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PROEJTO DE LEI
Acrescenta dispositivos d Lei ne 5.941, de 24 de
qg7lto de 2022, que dispde sobre os indicadores para
a distribuigdo da cota municipal do Imposto iobre
OperaEdes Relativas d Circulagdo de Mircadorias e
sobre Prestagdes de Serviqos de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comuniiagdo
(ICMS) referente d educagdo, estabelece o indice de

, Qualidade da Educaqdo de Mato Grosso do Sul
QgE MS)

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

Afl' 1o A Lei rf 5.94L, de 24de agosto de 2022,passa a vigorar com os seguintes
acrdscimos:

"Art,6o

v::a taxa de atendimento escolar pelo municipio do ano/sdrie avaliado,.

VI - o {ndice socioecon1mico dos estudantes.

" Q\tR)

4rt.2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicag6o.

Campo Grande,

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado
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