
AUTORIA: DEPUTADA JOANA DARC

Dispõe sobre a proibição da cobrança de valores
adicionais - sobretaxa para matrícula ou mensalidade de

estudantes com Síndrome de DOWN, autismo, transtorno
invasivo do desenvolvimento ou outras síndromes.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. l-e Fica proibida a cobrança de taxa de reserva, sobretaxa ou quaisquer valores adicionais
para matrícula, renovação de matrícula ou mensalidade de estudantes com síndrome de Down,
autismo, transtorno invasivo do desenvolvimento ou outras síndromes, com vistas a garantir o
ingresso ou a permanência do estudante em instituições de ensino.

Art. 2s As instituições de ensino devem estar preparadas para receber o aluno especial,
dispondo de corpo docente qualificado para tal, com vistas a atender todas as necessidades do aluno
especial, sem que isso implique gastos extras.

Art. 3s O descumprimento desta Lei sujeitará a instituição infratora ao pagamento de multa no
valor de 500 (quinhentas) UFIR's (Unidade Fiscal de Referência) por aluno portador de qualquer
síndrome, que será revestida ao Fundo Estadual de Apoio á Pessoa com Deficiência, criado pela Lei

Ordinária ne 3.432, de 15 de setembro de 2009.

Art. 4s As instituições de ensino devem afixar, em local visível e dentro do recinto em que se

realizam as matrículas, cartaz com os seguintes dizeres: 'DISCRIMINAçÃO É CntVf. Caso este
estabelecimento se recuse a realizar matrícula de aluno com deficiência, DENUNCIE ao Ministério
Público do Estado do Amazonas".

Art. 5s Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

lnicialmente ressaltamos que o presente Projeto de Lei está previsto nas competências do
poder legislativo não se tratando de matéria de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, por não se

enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no art. 54 da Constituição Estadual do Amazonas.

A propositura tem por objetivo garantir a igualdade social dos estudantes que possuem
síndromes ou transtornos, com isso, zelando pela sua inclusão social, extirpando qualquer iniciativa
de escolas que venham a cobrar dos alunos com deficiência valores adicionais, a título de
compensação por cuidados "especiais" ou de "complementação" de matrículas, renovação de
matrículas, mensalidades ou anuidades, para poderem estudar nas escolas junto com os demais
colegas sejam ou não pessoas com deficiência.

Com efeito, é incontestável o direito de estudantes especiais à educação, conforme previsão
constitucional expressa no art. 205 da Constituição Federal que estabelece: "a educaçõo e direito de
todos e dever do Estado e da família, devendo ser promovido e incentivado com coloboração do
sociedade, visondo o pleno desenvolvimento do pessoa, seu prepqro por o exercício da cidadanio e

sua qualificoçõo paro o trabalho".

Por conta disso, o referido projeto visa ampliar, ainda mais, a atuação do Poder Público no
combate a essa prática discriminatória e garantindo igualdade entre os cidadãos, assim, espera-se
dar aos alunos especiais, tratamento digno, acabando com exigências abusivas de cobranças de taxas
extras, pois a escola é o local que deve servir como exemplo para a prática da inclusõo social.

Diante do exposto e em face da importância da matéria, peço o apoio dos ilustres membros
desta Casa Legislativa para a aprovação do Projeto de Lei em tela, que é de relevante interesse
público e social.
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