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Destina 2% da arrecadação do Imposto sobre
Circulação  de  Mercadorias  e  Prestação  de
Serviços  (ICMS)  de  bebidas  alcoólicas  e
cigarros  e  congêneres  ao  tratamento  de
Dependentes Químicos no âmbito do Estado de
Mato Grosso e dá outras providências.

        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:

 Artigo 1º - Fica destinada ao tratamento de dependentes químicos, no âmbito do Estado de  Mato Grosso a
quantia de 2% (dois por cento) da arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de
Serviços incidentes na venda de bebidas alcoólicas, cigarros, cigarrilhas e congêneres.

Artigo 2º - O Governo do Estado será responsável pela regulamentação da presente Lei, num prazo não
superior a 90 ( noventa) dias, a contar da data de sua publicação.

Artigo 3º - Fica a cargo do Governo do Estado a publicação no Portal da Transparência, mensalmente, do
valor destinado ao que dispõe a presente lei.

Artigo 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

JUSTIFICATIVA

É constante no noticiário informações do quanto é nocivo à sociedade o consumo de drogas lícitas e
ilícitas.Do álcool ás drogas ditas mais pesadas, são famílias destruídas, sonhos alijados, vidas
interrompidas.A Criminalidade cada vez mais associada ao narcotráfico, esse, por sua vez,massacrando
mais e mais conforme o tempo passa. O uso de drogas vem sendo tratado, muitas vezes como uma “
questão de Segurança Pública” é,ante de tudo, uma  “questão de saúde Pública”. Assim sendo, antes da via
repressiva, é necessário que o estado assuma as vias preventivas e de tratamento.Não se pode fechar os
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olhos e fingir que o problema se resolve somente com a polícia e de forma repressiva.

O dependente químico necessita de uma intervenção forte do Estado no sentido de assegurar o seu
tratamento, a diminuição da criminalidade será uma consequência dessa intervenção. Alguns estados
brasileiros, a exemplo Alagoas, adotaram medidas semelhantes e têm excelentes resultados serem
mostrados.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, precisa desenvolver a sua tática que, antes de tudo, precisa de
orçamento. O Projeto de lei que ora apresentamos garante um importante passo na garantia de tratamento
de dependentes químico e no alento a ele mesmo e à sua família que tanto sofre e que não vê o Estado
intervir e apresentar uma solução para esse tão debatido problema.Não podemos crer que o projeto ora
apresentado não sirva para fazer o estado acordar para tão grave problema e fazer acontecer uma solução
rápida, com urgência que o caso requer. Espaços públicos
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Wilson Santos
Deputado Estadual
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