
A ASSEMBLEI

Art. le Esta lei esta

ressarcimento de eventuais prejuíz

Amazonas.

Art. 2s Constatado prej

laboratórios, móveis, entre outros eq

ensino imediatamente fotografará tu

mais próximo e encaminhará as foto

públicos competentes.

Parágrafo único - Para e

de celulares e o encaminhamento

pelos órgãos públicos competentes.

Art. 3s Recebido o mate

prazo máximo de 30 (trinta) dias

providenciarão três orçamentos d

orçamentos para a Direção do estabe ecimento de ensino que sofreu os prejuízos

U2

Assembleia Legislativa clo Estado do Amazonas
GABINETE DEPUTADO ESTADUAL ROBERTO CIDADE

RoJETo DE LEr p"Jíol7lzotg

do Deputado Roberto Cidade.

Estabelece normas para o

ressarcimento de eventuais prejuízos

ocasionados por discentes em escolas

pú blicas.

LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA:

lece normas, nos termos dos dispositivos seguintes, para o

ocasionados por discentes em escolas públicas do Estado do

ízos ocasionados por alunos às instalações, materiais escolares,

ipamentos e objetos existentes, a Direção do estabelecimento de

o que estiver avariado, registrará a ocorrência no distrito policial

, bem como a ocorrência igualmente fotografada para os órgãos

ito do disposto no "caput", as fotografias podem serfeitas a partir

correrá para endereço eletrônico (e-mail) previamente definido

al, nos termos do artigo 2e, os órgãos públicos comp

contados a partir da data do recebimento dess

intos para os consertos necessários e encami

entes, no

e ria l,



Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas
GABINETE DEPUTADO ESTADUAL ROBERTO CIDADE

51e- O número de orçamentos poderá ser inferior ao determinado no "caput" se não

existirem fornecedores e/ou prestadores de serviço em número e/ou natureza do trabalho a ser

realizado suficiente para atender o conserto desejado, o que deverá ser explicitado em relatório à parte,

que seguirá juntamente com o(s) orçamento(s) para a Direção do estabelecimento de ensino.

S2s - O(s) orçamento(s) será(ao) encaminhado(s) ainda que os próprios órgãos competentes

possam realizar a tarefa, devendo, neste caso, ser apresentado também orçamento próprio.

Art. 4e Com os orçamentos, dispostos no artigo 3e e seus parágrafos le e 2e, em mãos, a

Direção entrará em contato com os responsáveis pelo aluno, ou com o mesmo, quando ele for maior de
idade, para acertar a forma de como será feito o pagamento devido.

5ts - A escolha do orçamento a ser realizado caberá exclusivamente ao responsável em

ressarcir o dano.

92e- O pagamento devido será realizado em parcela única ou parcelado, a critério da Direção
do estabelecimento de ensino, que observaráas condições para pagamento do responsável em ressarcir
o dano.

Art. 5" Os pagamentos serão recolhidos pela Direção do estabelecimento de ensino para

conta determinada pelos órgãos públicos competentes, com a finalidade exclusiva da realização do
serviço necessário.

Art.6" Esta lei de ser fixada junto as áreas de matrícula, diretoria e secretaria de cada

estabelecimento de ensino.

Paragrafo único. Os pais ou responsáveis pela matricula precisam ter ciência prévia da

mesma, no ato da matricula do discente.

Art. 7' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do

De dual

Manaus, 03 de agosto de 2019
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JUSTIFICATIVA

A proposição que ora oferecemos à discussão desta Casa Legislativa objetiva a preservação

do patrimônio público com o reparo ao dano a ele causado, fazendo com que o responsável pague pelo

mesmo.

Oportuno informar, que a Constituição da República Federativa do Brasil permite que

Estados, Distrito Federal e União, possam legislar de maneira concorrente quando o assunto refere-se à

educação, conforme o disposto abaixo::

"Artigo 24- Compete à União, aos Estados, e ao Distrito Federal legislar concorrentemente

sobre:

lX- educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e

inovação". ( grifo nosso).

De relevo informar, que nem há necessidade de se estender nessa justificativa bastando

olhar para as imagens, veiculadas nas emissoras de televisão, de alunos depredando seus

estabelecimentos escolares, como, infelizmente, o Brasil inteiro assistiu a violência praticada na Escola

Estadual Maria de Lourdes Teixeira, em Carapicuíba, que resultou, inclusive, em problemas de saúde

para a professora de inglês, de 45 anos de idade, que estava na sala da 7e série no momento que

começou o vandalismo naquele ambiente escolar,

Urge dar um fim a esses atos praticados por alunos que não respeitam seus professores e

nem a integridade do estabelecimento que frequentam, acreditamos que cobrar esses prejuízos

provocados dos pais, ou dos proprios alunos quando maiores é, sem dúvida, uma forma de se evitar

esses atos de vandalismo.
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Diante de todo o exposto e, considerando o legítimo interesse público da proposição,

esperamos contar com o apoio dos meus Nobres Pares, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados,

conto com a compreensão de todos os meus pares para a aprovação deste projeto de lei.

Plenário da Assembleia Legislativa do Estado d Manaus, 03 de agosto de 201"9.
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