
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

PROJETO DE LEI  Nº      /20 

 

Estabelece a obrigatoriedade de redução das 

mensalidades das instituições de ensino 

particular do Estado do Espírito Santo em, 

no mínimo, 40% (quarenta por cento) e a 

suspensão das parcelas de empréstimos 

realizados por alunos durante a vigência do 

plano de contingência do novo coronavirus, 

na forma que especifica. 

  

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º  Todas as instituições de ensino privado do Estado do Espírito Santo ficam 

obrigadas a reduzir suas mensalidades durante a vigência do plano de contingência do 

novo coronavirus, estabelecido de acordo com as determinações do Poder Público, em, 

no mínimo, 40% (quarenta por cento) do valor efetivamente cobrado em cada 

mensalidade. 

 

Parágrafo único. Para os fins desta Lei entende-se como instituições de ensino privado 

todas as escolas, creches e demais estabelecimentos de ensino responsáveis por 

oferecem/ministrarem, online ou presencial, ensinos fundamental, médio, superior, pós-

graduação, mestrado, doutorado, cursos profissionalizantes, dentre outros cursos de 

ensino existentes.  

 

Art. 2º Durante a vigência do plano de contingência do novo Coronavirus, de acordo 

com o exposto no art. 1º desta Lei, ficam suspensos todas as parcelas de empréstimos 

realizados por alunos em instituições financeiras com o objetivo de pagamento de suas 

mensalidades perante instituições de ensino privado do Estado do Espírito Santo.  

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação. 

  

Sala das Sessões, em 31 de março de 2020. 

 

 

ENIVALDO DOS ANJOS 

Deputado Estadual - PSD 

 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
390031003600380030003A005000



 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

JUSTIFICATIVA 

A presente matéria tem por objetivo estabelecer a obrigatoriedade de as instituições de 

ensino privado do Estado do Espírito Santo reduzirem suas mensalidades durante a 

vigência do plano de contingência do novo coronavirus, estabelecido de acordo com as 

determinações do Poder Público, em, no mínimo, 40% (quarenta por cento) do valor 

efetivamente cobrado em cada mensalidade. 

Prevê ainda o projeto a suspensão de todas as parcelas de empréstimos realizados por 

alunos em instituições financeiras com o objetivo de pagamento de suas mensalidades 

perante instituições de ensino privado do Estado do Espírito Santo. 

As ações propostas na proposição tem por objetivo garantir com que os alunos tenham 

condições de continuarem os seus estudos nas instituições privadas, mantendo um 

mínimo de equilíbrio econômico diante da situação do novo coronavirus que atinge não 

somente o Espírito Santo e o Brasil, mas também o mundo inteiro, podendo  as 

instituições de ensino privado buscarem o reequilibro  por meio de ações perante 

instituições públicas e privadas.  

Diante de todo o exposto, solicitamos o apoio dos nossos nobres pares no sentido de 

aprovarmos o presente projeto de lei.  

 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
390031003600380030003A005000
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