
Estado de Roraima
"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 71, DE  03 DE DEZEMBRO DE 2021.
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RORAIMA E EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DEPUTADOS E
SENHORAS DEPUTADAS ESTADUAIS,

 

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação de Vossa Excelência
e dos demais Membros dessa Augusta Casa Legislativa, o Projeto de Lei
Complementar, que dispõe sobre critérios de distribuição do produto da arrecadação
do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação – ICMS, pertencente aos Municípios, revoga a Lei Complementar nº
293, de 17 de agosto de 2020, e dá outras providências.

A presente propositura legislativa objetiva a alteração do índice utilizado
como critério de rateio da parcela da receita do Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) pertencentes aos municípios,
a que se refere o art. 158, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal, que
consta na Lei Estadual nº 293, de 17 de agosto de 2020, do Produto Interno Bruto
(PIB) per capita, pelo Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM).

A proposta fundamenta-se na maior consistência e abrangência
socioeconômica do IDHM em detrimento do PIB per capita, sendo que o IDHM indica
um panorama mais amplo em relação as fragilidades socioeconômicas vivenciado nos
municípios.

Atualmente, para ambos os indicadores, apenas o município de Boa
Vista encontra-se com valor acima da média do Estado, mantendo-se constante o
índice de rateio da parcela a que se refere o art. 158, parágrafo único, inciso II, da
Constituição Federal.

A alteração assegura maior justiça social e robustez, sem, contudo,
alterar os valores nominais de repartição hoje vigentes. Pelo critério vigente (PIB per
capita), apenas Boa Vista possui índice superior ao do Estado de Roraima. Com a
alteração proposta, do mesmo modo, apenas Boa Vista possui IDHM superior ao do
Estado.

A alteração, portanto, não promove nova repartição entre os
municípios, apenas adota indicador mais adequado à finalidade.

São com essas considerações, Senhor Presidente, Senhoras e
Senhores parlamentares estaduais, que submeto este Projeto de Lei Complementar à
elevada apreciação de Vossas Excelências, solicitando que sua tramitação e
aprovação façam-se em regime de urgência, de acordo com o disposto no art. 42 da
Constituição do Estado de Roraima.
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Palácio Senador Hélio Campos, 03 de dezembro de
2021.                              

 
                                             

(assinatura eletrônica)
ANTONIO DENARIUM

Governador do Estado de Roraima
 

Documento assinado eletronicamente por Antonio
Denarium, Governador do Estado de Roraima, em 03/12/2021, às
17:25, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no
endereço https://sei.rr.gov.br/autenticar informando o código
verificador 3481567 e o código CRC F2A8A177.
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Estado de Roraima
"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº              DE 03 NOVEMBRO DE
2021

 
Dispõe sobre critérios de distribuição do produto da
arrecadação do Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação – ICMS, pertencente aos Municípios, revoga a
Lei Complementar nº 293, de 17 de agosto de 2020, e dá
outras providências.

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RORAIMA:
Faço saber que a Assembleia Legislativa aprovou e eu sanciono a

seguinte Lei Complementar:
 

Art. 1º A parcela da receita do Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, pertencentes aos
Municípios, a que se refere o art. 158, parágrafo único, inciso II, da Constituição
Federal, será creditada e distribuída aos Municípios na seguinte forma:

 

I - 1% (um por cento) do total de forma equitativa para Munícipios com
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) superior ao IDHM do Estado de
Roraima, de acordo com dados mais atuais fornecidos pelo Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD);

 

II - 99% (noventa e nove por cento) do total de forma equitativa para
Municípios com IDHM inferior ou igual ao IDHM do Estado de Roraima, de acordo com
dados mais atuais fornecidos pelo PNUD.

 

Parágrafo único. A comparação entre o valor aferido do IDHM dos
Municípios e o do Estado se dará em períodos idênticos.

 

Art. 2º O Poder Executivo editará os atos que se fizerem necessários à
aplicação desta Lei Complementar.

 

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua
publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.

 

Art. 4º  Fica revogada a Lei Complementar nº 293, de 17 de agosto de
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2020.
 

Palácio Senador Hélio Campos, 03 de novembro de 2021.
 

 
(assinatura eletrônica)
ANTONIO DENARIUM

Governador do Estado de Roraima
 

Documento assinado eletronicamente por Antonio
Denarium, Governador do Estado de Roraima, em 03/12/2021, às
17:25, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no
endereço https://sei.rr.gov.br/autenticar informando o código
verificador 3482329 e o código CRC 88A6F5D3.
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