
 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 116/2020 à técnica legislativa, às normas 

gramaticais, ao Manual de Normas de Redação Legislativa da Ales, publicado no DPL de 

27.11.2015, e ao disposto na Lei Complementar Federal nº 95/1998, alterada pela Lei 

Complementar Federal nº 107/2001, esta DR sugere as modificações abaixo, em destaque ao 

texto da matéria, que deverão ser acolhidas por ocasião da extração de autógrafos. 

 

“PROJETO DE LEI Nº 116/2020 

 

Proíbe a cobrança de taxa de reserva e/ou taxa 

de rematrícula antecipadamente à prestação 

dos serviços educacionais nas escolas do 

Estado do Espírito Santo e dá outras 

providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Fica proibida a cobrança de taxa de reserva e/ou taxa de rematrícula para os alunos já 

matriculados na instituição no ano corrente, que tenha por intenção a garantia de vaga do 

aluno no ano letivo subsequente. 

 

Parágrafo único. Não se aplica a presente proibição na hipótese de estar o aluno 

inadimplente no momento da abertura das inscrições para o ano letivo subsequente. 

 

Art. 2º Na hipótese de primeiro ingresso do aluno na instituição de ensino, poderão ser 

cobradas ambas as taxas, sob a condição de que referidos valores sejam abatidos no valor das 

mensalidades ainda no mesmo ano/semestre letivo e que não sejam realizadas em prazo 

superior a 30 (trinta) dias anteriores ao início das aulas. 

 

Art. 3º Fica proibida a cobrança de taxas de renovação e/ou rematrícula que ultrapassem o 

valor da mensalidade da própria instituição. 

 

Art. 4º Esta Lei entre em vigor na data de sua publicação.” 

 

Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 2020. 

 

MARCOS GARCIA 

Deputado Estadual – PV 

 

Em 20 de fevereiro de 2020. 

 

_______________________ 

Wanderson Melgaço Macedo 

Diretor de Redação – DR 

 
Cristiane/Ayres/Ernesta 
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