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Substitutivo  Integral  ao  Projeto  de  Lei  nº
24/2017, que “Altera o artigo 6º, II, b, da Lei
7.850, de 18 de dezembro de 2002, que Dispõe
sobre  o  Imposto  sobre  Transmissão  Causa
Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos
- ITCD.”

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 O art. 6º, II, b, da Lei nº 7.850, de 18 de dezembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6º (...)

(...)

II – (...)

b) de bem imóvel, incluída a edificação de unidade habitacional de interesse social que tenha sido construída
para reassentamento involuntário de famílias beneficiárias de programas do Poder Público decorrente de
doação em que o donatário for a União, o Estado de Mato Grosso ou município deste Estado, devidamente
reconhecido pelo Poder Público competente;

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

Trata-se de substitutivo integral ao Projeto de Lei nº 24/2017, que tem por fim aprimorar a redação do art.
6º, II, b, da Lei nº 7.850, de 18 de dezembro de 2002.

Considerando o apontamento feito pela Caixa Econômica Federal, sobre a necessidade de regularização
fundiária de cerca de 1900 (um mil e novecentos) beneficiários dos Programas Federais de urbanização de
assentamentos precários, os quais foram objeto de reassentamento involuntário;

Considerando os aspectos jurídicos dos reassentamentos de famílias vulneráveis, com renda familiar inferior
a três salários mínimos, ocupantes de domicílios localizadas em área de risco;

Considerando que a faixa de renda para participar dos referidos programas inviabiliza aos beneficiários a
possibilidade de os mesmos realizarem o recolhimento do tributo;

Considerando o caráter de interesse, estritamente social, das isenções ora pleiteadas;

Solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação da presente proposta, medida de direito e da mais lídima
justiça social.
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