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Dispõe sobre a doação de desktops, notebooks,
tablets  e  equipamentos  de  informática
apreendidos  por  irregularidades  fiscais
insanáveis  para  os  programas  destinados  à
crianças e jovens.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 42
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º - Os desktops, notebooks, tablets e equipamentos de informática apreendidos pela fiscalização da
Secretaria de Estado de Fazenda, por irregularidades fiscais insanáveis, não poderão ser leiloados, devendo,
após observados os procedimentos legais cabíveis, serem doados a entidades sediadas em Mato Grosso,
públicas ou privadas, responsáveis por programas destinados à crianças e jovens carentes ou por programas
na área de desenvolvimento social e de direitos humanos.

Art. 2º - As instituições interessadas em receber as mercadorias deverão comprovar o exercício de
atividades filantrópicas junto às comunidades carentes. 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser regulamentada na forma do artigo
38-A da Constituição do Estado.
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JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei dispõe sobre a doação de desktops, notebooks, tablets e equipamentos de
informática para serem doados a entidades sediadas em Mato Grosso, públicas ou privadas, responsáveis
por programas destinados à crianças e jovens carentes ou por programas na área de desenvolvimento social
e de direitos humanos.

Os produtos apreendidos pela fiscalização tributária não tem destinação definida, em muitos casos, são
leiloados, soluções essas que não condizem com o interesse público social.

Assim, a doação dos referidos equipamentos às instituições filantrópicas e de caridade permite que crianças
carentes, desprovidas de condições financeiras, tenham acesso à aprendizagem com esses equipamentos
de informática.

Ainda, a presente proposição visa concretizar valores e direitos insculpidos na Constituição Federal, quais
sejam: dignidade da pessoa humana ( art. 1°, inciso III ); direito social ao lazer e de proteção à infância (arts.
6° e 227).

Cumpre salientar que a matéria encontra amparo na competência legislativa residual dos Estados-Membros
(art. 25, § 1°, da Constituição Federal). Por todo exposto acima, é que apresentamos a presente proposição,
aguardando seja aprovado pelos Nobres Pares desta Casa de Leis. 
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