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LEI COMPLEMENTARN9 3OO, DE24 DE AGOSTODE2022.

Altera a redaqdo e acrescenta dispositivo d Lei
Complententar ne 57, de 4 de janeiro de 199 l, que
dispde sobre a regulantentaqdo do inciso II do
pardgrafo unico do art. 153 da ConstituiEdo do
Estado, e dd outras providAncias.

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

Aft. lo Os dispositivos abaixo indicados da Lei Complementar ne 57, de 4 de janeiro de
1991, passam a vigorar com a seguinte alteragdo e acrdscimo:

"Art. l'

ITI -

a) 65% (sessenta e cinco por cento), no
operaqdes relativas d circulaqdo de ntercadorias e

territorios,'

ntinimo, na proporqdo do yalor adicionado nas
nas prestaqdes de servigos, realizadas em seus

g) 10% (dez por cento) com base em indicadores de ntelhoria nos resultados de
aprendizagem e de aumento da equidade, considerado o nfvel socioecon6ntico dos educandos.

S 1" O valor adicionado, de que trata altnea "a" do inciso III deste artigo, sera apurado
pela Secretaria de Estado de Fazenda de acordo com o disposto no $ l'e seguintes do art. 3; da Lei
Complententar Federal ns 63, de 1l de janeiro de 1990, naforma do regulamento do Poder Executivo
Estadual.

,'(NR)

At1. 2o O Chefe do Poder Executivo Estadual editard lei especifica para dispor sobre a
distribuigdodopercentual previstonaalinea'og"doincisollldoart. lodaLei Complementarne5T,de4de
janeiro de 1991, com a redagSo dada por esta Lei Complementar, e sobre parAmetros para o c6lculo dos
indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem dos estudantes do Estado de Mato Grosso do Sul e
de aumento de equidade entre eles, nos termos do inciso II do par6grafo irnico do art. 158 da Constituig6o
Federale do inciso II do par6grafo [rnico do art. 153 daconstituig6o do Estado.

1991.
Art.3oRevogam-seos$$2o,3oe4odoart. lodaLei Complementarne5T,de4dejaneirode

Art. 4o Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicag6o.

Campo Grande, 24 de agosto de2022.

-.--4.\-. L\ -.
REINALDO AZAMBUJA SILVA

Governador do Estado

, Av. Poeta Monoel de Barros, Bloco 8
Pq. dos Poderes Governador Pedrossian. CEP: 79031-350

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



ASSEMBLEIAW
MATO GROSSO DO SUL

of. P/128l2022lSALJ

A Sua Excel6ncia o Senhor
REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado de Mato Grosso do Sul

Campo Grande - MS

' Pal6cio Guaicurus
Avenida Desembargador Jos6 Nunes da Cunha

. Jardim Veraneio. Parque dos Poderes. Btoco 09

, Campo Grande/MS . CEP: 79031-901
, Tel.: (67) 3389.6565. CNPJ: 03.979.3901O001-81

I www-a[.ms. [eg.br

Campo Grande, 23 de agosto de 2022.

Assunto: apreciaqdo para sangeo ou veto.

Senhor Governador,

Para fins do disposto no art. 70 da Constituigdo Estadual, apraz-me

encaminhar a Vossa Excel6ncia o aut6grafo do Projeto de Lei Complementar no

00612022, de autoria do Poder Executivo, eue 
o'Altera a redageo e acrescenta

dispositivo d Lei Complementar no 5'l , de 4 de janeiro de 1991, eu€ dispde sobre

a regulamentageo do inciso II do pardgrafo rinico do art. 153 da Constituigio do

Estado, e d6 outras providencias."

Atenciosamente,

Govei'na,:ioria
r,rp'o8 locrh q 5e I ?4 z|LOata,@
Assinaturi: do Servidcr: -lL,-Urr.\r:.t,
l,latricula:
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AUTOGRAFO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N'00612022
AUTOR: PODER EXECUTIVO

LEI COMPLEMENTAR N' DE DE DE 2022

Altera a redagSo e acrescenta dispositivo i Lei
Complementar no 57, de 4 de janeiro de 1991, que

disp6e sobre a regulamentagSo do inciso II do
par6grafo rinico do art. 153 da Constituigdo do

Estado, e d6 outras providCncias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
decreta:

Art. 1o Os dispositivos abaixo indicados da Lei Complementar ne57, de 4 de

janeiro de 1991, passam a vigorar com a seguinte alteragEo e acr6scimo:

" Art. I o.

a) 65% (sessenta e cinco por cento), no m{nimo, na proporgdo do valor
adicionado nas operaqdes relativas d circulaqdo de mercadorias e nas prestaqdes

de servigos, realizadas em seus territdrios;

g) 10% (dez por cento) com base em indicadores de melhoria nos resultados de

oprendizagem e de oumento da equidade, considerado o nivel socioecon6mico
dos educandos.

S I'O valor adicionado, de que trata alinea "a" do inciso III deste artigo, serd

apurado pela Secretaria de Estado de Fazenda de acordo com o disposto no $ l'
e seguintes do art. io da Lei Complementar Federal ng 63, de I I de janeiro de

1990, na forma do regulamento do Poder Executivo Estadual.

,."NR)

Art. 2o O Chefe do Poder Executivo Estadual editarrl lei especifica para dispor
sobre a distribuigdo do percentual previsto na alinea oog" do inciso III do art. 10 da Lei
Complementar ne 57, de 4 de janeiro de 1991, com a redagdo dada por esta Lei

Pat6cio Guaicurus
Avenida Desembargador Jos6 Nunes da Cunha

Jardim Veraneio. Parque dos Poderes. Bloco 09

Campo Grande/MS . CEP: 79031-901
Tet.: (67) 3389.6565 . CNPJ: 03.979.390/0001-81
www.at.ms. [eg.br

Complementar, e sobre pardmetros para o c6lculo dos indicadores de mel



ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
MATO GROSSO DO SUL

de aprendizagem dos estudantes do Estado de Mato #:;l ff t",iiti o. aumento de equidade

entre eles, nos termos do inciso II do par6grafo rinico do art. 158 da ConstituigSo Federal e do

inciso II do par6grafo irnico do art. 153 da ConstituigSo do Estado.

Art. 3o Revogam-se os $$ 2o,3o e 4o do art. 1o da Lei Complementar ne 57, de 4

de janeiro de 1991.

Art. 4o Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicaqdo.

Plenario das Deli de2022.

-/-'.L

Deputado Paulo Corrda
Presidente

Deputado ZeTeixeira
lo Secret6rio

Deputado Herculano Borges
2o Secret6rio

Patdcio Guaicurus

Avenida Desembargador Josd Nunes da Cunha
i: Jardim Veraneio . Parque dos Poderes. Bloco 09

, Cr*po Grande/MS . CEP: 79031-901
: Tel.: (67) 3389.6565. CNPJ: 03.979.390/OOOl-81


