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DISPÕE SOBRE A REDUÇÃO PROPORCIONAL
DAS MENSALIDADES DA REDE PRIVADA DE
E N S I N O  D U R A N T E  O  P L A N O  D E
CONTINGENCIAMENTO  DO  GOVERNO  DO
ESTADO DE MATO GROSSO, EM VIRTUDE DA
PANDEMIA CAUSADA PELO 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  Ficam as instituições de ensino fundamental e médio da rede privada do Estado de Mato Grosso
obrigadas a reduzirem a suas mensalidades, durante o período que durar o plano de contingência do Estado
de Mato Grosso, em virtude do COVID-19, segundo os seguintes critérios e percentuais definidos nos incisos
I e II.

I – Em função do número de alunos matriculados, nas instituições de ensino que oferecem serviços nas
modalidades berçário, maternal, creche, educação infantil, fundamental, médio, médio-técnico e superior da
rede privada:

1) unidades com 0 (zero) a 100 (cem) alunos, 0% (zero por cento) de desconto;

2) unidades com 101 (cento e um) a 200 (duzentos) alunos – mínimo de 20% (vinte por cento) de desconto;

3) unidades com mais de 201 (duzentos e um) alunos – mínimo de 30% (trinta por cento) de desconto;

II – Nas cooperativas educacionais: desconto de 10% (dez por cento).

§2º O desconto determinado por esta Lei será mantido enquanto durar o plano de contingência do novo
Coronavírus decretado pelo Poder Executivo, ou outros que venham a ser publicados.
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§3º O desconto determinado por esta Lei incide sob o valor da mensalidade efetivamente paga pelo aluno,
mesmo que este valor já seja decorrente de outros descontos anteriormente concedidos, sendo vedado o
aumento do valor da mensalidade ou anuidade, bem como a suspensão, no ano corrente, de descontos ou
bolsas de estudos em vigor na data da publicação desta Lei.

§4º A obrigatoriedade dos descontos previstos nesse artigo se aplica para os contratos em vigor que
envolvam a metodologia de aulas presenciais.

§5º Os descontos previstos nesse artigo não se aplicam a contratos que estiverem inadimplentes em mais de
02 (duas) mensalidades.

Art. 2º  As unidades de ensino superior da rede privada que adotem o meio de aulas presenciais deverão
reduzir as suas mensalidades nos termos do artigo 1º desta Lei.

Parágrafo único – Entende-se por aulas presenciais aquelas que dependam da presença do aluno na
unidade de ensino.

Art.3º  O desconto de que trata a presente Lei será automaticamente cancelado com o fim do Plano de
Contingência do Governo Estadual  e a liberação para o retorno das aulas.

Art. 4º  O descumprimento ao disposto na presente Lei ensejará a aplicação de multas nos termos do
Código de Defesa do Consumidor, pelos órgãos responsáveis pela fiscalização, em especial, Autarquia de
Proteção e Defesa do Consumidor do Estado de Mato Grosso (PROCON-MT).

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, com vigência enquanto perdurar o Plano de
Contingência adotado pelo Governo do Estado, em decorrência da pandemia causada pelo COVID-19.

JUSTIFICATIVA

 

 

Uma das medidas adotadas para que a proliferação do vírus seja controlada foi a suspensão das aulas
presenciais para reduzir o risco de uma infecção em larga escala proveniente de estudantes e professores se
reunindo em locais fechados por longos períodos.

Considerando que as instituições de ensino estão com as despesas reduzidas com itens como a
manutenção do espaço, água, energia e alimentação de seus funcionários, por estarem suspensas as
atividades presenciais, é justo que os estudantes e/ou seus responsáveis financeiros, que também tiveram
seus rendimentos afetados, tenham a sua mensalidade reduzida.

A paralisação e a quarentena causam uma crise econômica que afetam a todos. A medida é uma tentativa
de equilibrar e ajustar o sistema de maneira a não propiciar que as escolas tenham um enriquecimento com
essa medida, mas, ao mesmo tempo, que possibilite que as mesmas continuem funcionando, pagando seus
funcionários e as despesas que não se alteram mesmo com a suspensão das aulas.

Diante da gravidade do atual cenário, é de grande importância a aprovação deste Projeto, uma vez que traz
equilíbrio nas finanças de alunos ou responsáveis financeiros no que tanje as despesas mensais.
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Sendo assim, apresento essa iniciativa e conto com apoio dos demais Pares para sua aprovação, bem como
sanção por parte do Governo do Estado.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 03 de Abril de 2020

 

Janaina Riva
Deputada Estadual
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