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Dispõe  sobre  a  isenção  do  Imposto  sobre
Transmissão  -  Causa  Mortis  e  Doação  de
Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD -, nos casos
que  especifica,  em  razão  da  pandemia  de
Covid-19.

        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 1º Ficam isentas do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou
Direitos – ITCD –, até 31 de dezembro de 2021, observados a forma, os prazos e as condições
estabelecidos em regulamento, as doações de bens a serem utilizados na prevenção e no enfrentamento da
pandemia de Covid-19 especificados em regulamento.

Parágrafo único. A isenção de que trata esta lei aplica-se também às doações de dinheiro, desde que tais
doações sejam comprovadamente utilizadas na aquisição dos bens a que se refere o caput para utilização
na prevenção e no enfrentamento da pandemia de Covid-19, na forma do regulamento.

Art. 2º O regulamento disciplinará acerca da possibilidade de suspensão da execução desta lei antes do
prazo previsto no artigo 1º, sendo necessário para tal uma substancial diminuição dos índices de internação
em decorrência da covid-19 bem como a expressiva redução de novos casos diários da doença.

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

JUSTIFICATIVA

O presente projeto tem como objetivo incentivar as doações de bens e recursos financeiros direcionados à
prevenção e ao enfrentamento da Covid-19. Tratando-se, portanto, de mais um mecanismo para lançar mão
nesse momento em que as notificações de novos casos  da doença e de registros de mortes persistem em
se  manterem em patamares elevados no Estado, assim como no país.

Diante do exposto solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente projeto de lei.
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Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 13 de Abril de 2021

 

Carlos Avalone
Deputado Estadual
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