
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 002860/2021

Institui o Programa Estadual de Doação de
Dispositivos Eletrônicos para Estudantes e
Instituições da Rede Pública de Ensino, no
âmbito do Estado de Pernambuco.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DECRETA:

     Art. 1º Fica instituído o Programa Estadual de Doação de Dispositivos Eletrônicos para
Estudantes e Instituições da Rede Pública de Ensino, no âmbito do Estado de Pernambuco.

     § 1º Para os fins do disposto neste Programa, serão objeto de doação no mínimo 25%
(vinte e cinco por cento) dos dispositivos eletrônicos apreendidos pela Secretaria da Fazenda
ou pelas autoridades policiais do Estado de Pernambuco, por irregularidades não sanáveis,
como tablets , computadores, notebooks , televisões, scanners , impressoras e projetores (
datashow ), os quais não poderão ser leiloados ou destruídos, desde que estejam aptos para o
uso humano.

     § 2º Os tablets , computadores, notebooks , televisões, scanners , impressoras, projetores (
datashow ) e outros dispositivos eletrônicos que possibilitem a sua utilização para fins de
ensino e pesquisa, deverão ser doados às instituições que integram a rede pública de ensino,
para que sejam utilizados no desenvolvimento de atividades escolares pelos estudantes e
profissionais da educação.

     § 3º Aos estudantes da Rede Pública de Ensino serão doados tablets e notebooks , para
que sejam utilizados no desenvolvimento de atividades escolares ou na modalidade de ensino
à distância.

     § 4º No processo de seleção dos estudantes e instituições de ensino que receberão os
dispositivos eletrônicos doados, deverão ser priorizados aqueles com menor poder aquisitivo
e aquelas que atendam alunos oriundos de povos indígenas, de terreiro, extrativistas,
ribeirinhos, pescadores e aquicultores artesanais, caboclos, população negra, comunidades
quilombolas, famílias de agricultores rurais e demais povos e comunidades tradicionais.

     § 5º Fica autorizado o recebimento de doações de pessoas físicas e jurídicas de direito
público e privado, dos dispositivos eletrônicos indicados nesse artigo, para serem fornecidos
aos estudantes e instituições da rede pública de ensino como parte das ações promovidas por
este Programa.



     Art. 2º O Programa Estadual de Doação de Dispositivos Eletrônicos para Estudantes e
Instituições da Rede Pública de Ensino tem como princípios norteadores:

     I – o direito à inclusão digital e tecnológica;

     II – o acesso à educação pública em todos os níveis de ensino; e

     III – a redução das desigualdades sociais.

     Art. 3º São objetivos do Programa Estadual de Doação de Dispositivos Eletrônicos para
Estudantes e Instituições da Rede Pública de Ensino:

     I – promover projetos e ações de inclusão digital e tecnológica com o fornecimento
gratuito de dispositivos eletrônicos, preferencialmente com acesso livre à rede mundial de
computadores;

     II – estimular a formação de profissionais integrados às novas tecnologias;

     III – capacitar os profissionais da educação para utilização de hardwares , softwares ,
aplicativos e demais ferramentas eletrônicas que possam contribuir para o aprendizado e
formação técnica de estudantes da rede pública de ensino;

     IV – possibilitar o acesso à educação na modalidade de ensino à distância para estudantes
e profissionais da educação da rede pública de ensino, com a finalidade de ampliar a oferta e
democratizar o acesso à educação profissional pública e gratuita, assegurado padrão de alta
qualidade; e

     V – contribuir para a redução das desigualdades sociais e da falta de acesso à diferentes
plataformas digitais, especialmente à rede mundial de computadores.

     Art. 4º As instituições de ensino que receberem os dispositivos eletrônicos de que trata
esta Lei deverão retirar toda e qualquer marca e logomarca existentes e utilizar os brasões do
Estado de Pernambuco, passando eles a integrar o seu patrimônio.

     Art. 5º Os dispositivos eletrônicos doados aos estudantes não poderão ser comercializados
ou doados à terceiros.

     Art. 6º O descumprimento do disposto nesta Lei pelos agentes ou estabelecimentos
públicos ensejará a sua responsabilização administrativa ou de seus dirigentes, em
conformidade com a legislação aplicável.

     Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificativa

     Apresentamos o presente Projeto de Lei, para deliberação desta Egrégia Assembleia
Legislativa, cuja competência legislativa encontra respaldo no art. 19, da Magna Carta do
Estado de Pernambuco, e no art. 194, I, do Regimento Interno desta Casa, uma vez que seu
conteúdo não esbarra no rol de matérias a qual a



iniciativa é reservada privativamente ao Governador do Estado.

     Cumpre salientar, desde já, que sob o aspecto financeiro e orçamentário, a execeção
normativa desta iniciativa não implicará em aumento de despesas para o Poder Público, e nem
implicará na criação de atribuições para Secretarias de Estado, órgãos e entidades da
administração pública.

     Ademais, a proposição não viola os limites estabelecidos pela Constituição Federal, no que
tange a competência remanescente dos Estados-membros para legislar sobre matérias que não
foram incluídas nas competências enumeradas ou implícitas da União e dos Municípios, bem
como não incidam nas vedações constitucionais que balizam a atuação dos entes federados,
conforme previsto no §1º do art. 25 da Constituição Federal.

     No mérito, registramos:

     Nosso projeto de lei objetiva instituir o Programa Estadual de Doação de Dispositivos
Eletrônicos para Estudantes e Instituições da Rede Pública de Ensino, tendo como objeto os
dispositivos eletrônicos apreendidos pela polícia e pele Secretaria da Fazenda do Estado de
Pernambuco, como tablets , computadores, notebooks , televisões, scanners , impressoras e
projetores ( datashow ), por irregularidades não sanáveis, desde que estejam aptos para o uso
humano.

     Esses dispositivos normalmente são leiloados e os recursos revertidos aos cofres público,
enquanto que, paralelamente, o Estado está realizando licitações para compra de aparelhos
eletrônicos para as escolas da rede pública de ensino. Há um contrafluxo burocrático que
poderia ser evitado se houvesse o encaminhamento desses aparelhos para as secretarias do
estado. Por essa razão, nosso projeto se limita a promover a doação aos estudantes e
instituições de ensino, de apenas 25% dos dispositivos apreendidos, deixando os demais para
serem destinados para onde a Administração Pública desejar.

     O Programa ora proposto objetiva, assim, reduzir custos com licitações, promover a
educação pública e a inclusão digital e tecnológica de estudantes de baixa renda, bem como
reduzir as desigualdades sociais, possibilitando o acesso às novas tecnologias de ensino e
pesquisa.

     Diante o exposto, estando presente o interesse público que motiva e legitima esse
Projeto, solicito o valoroso apoio dos Nobres Parlamentares desta Assembleia
Legislativa para sua aprovação.

Sala das Reuniões, em 17 de Novembro de 2021.
 
 

Delegada Gleide Ângelo
Deputada

 


