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“Que Jesus Cristo Rei reine sempre em nossos corações e os encha de seu divino amor”. (Madre Gertrudes de São José) 

 

Comunicado 
 

Senhores Pais/Responsáveis, 
 
A AFBEA – Colégio Jesus Cristo Rei, que há décadas oferece a seus alunos um ensino de qualidade 

e excelência, ciente do atual momento pelo qual todos têm passado, informa a seus alunos e 

responsáveis que, ainda que exista uma discussão em torno da Lei n° 11.144/2020, promulgada pela 

Assembleia Legislativa e homologada no Diário Oficial ES em 22 de junho de 2020, que trata sobre a 

redução proporcional das mensalidades da rede privada, não obstante a análise sobre sua 

constitucionalidade, comunicamos que será concedido o desconto na mensalidade, observando as 

orientações legais indicadas na referida legislação.  

V - as instituições educacionais de médio porte, aqui consideradas com receita bruta anual de 

R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) a R$ 4.999.000,00 (quatro milhões 

novecentos e noventa e nove mil reais), por exercício financeiro, terão a obrigatoriedade de 

desconto de 20% (vinte por cento) na Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, 

Ensino Superior e Profissional; 

§ 2º As instituições constantes neste artigo deverão conceder uma redução no percentual de 

50% (cinquenta por cento), para os alunos com Transtorno do Espectro Autista - TEA, 

Portadores de Síndrome de Down (T21 - Trissomia do cromossomo 21) ou deficiências 

intelectuais, transtornos ou deficiências que acarretem hipersensibilidade sensorial em 

geral, exclusivamente na Educação Infantil, compreendida por creches e pré-escolas, e no 

Ensino Fundamental I, compreendido por 1º ao 5º ano. 

Informamos ainda que existe ação judicial de inconstitucionalidade dessa Lei tramitando nas esferas 

do Judiciário, inclusive no Supremo Tribunal Federal - STF. 

Para tanto, nosso Setor Financeiro/Tesouraria está efetivando esforços para atualizar os boletos das 

mensalidades vincendas em 15/07/2020, conforme aplicação das orientações descritas na Lei 

11.144/2020. 

Salienta-se ainda, que os descontos mencionados na Lei Estadual 11.144/2020, não se aplicam aos 

alunos que são beneficiários da Bolsa Social (filantropia), visto que tal benefício é regido pela Lei 

Federal nº 12.101/2009, conforme as condicionalidades legais e regimentais dispostas na 

referida legislação.  

Mediante o exposto, O Colégio Jesus Cristo Rei reafirma seu compromisso e solidariedade com seus 

colaboradores e professores, honrando seu compromisso financeiro na manutenção dos salários e 

emprego, visto que dezenas de famílias dependem diretamente da quitação das mensalidades e 

equilíbrio financeiro da Instituição. Para tanto, contamos com a parceria firmada entre escola e família, 

viabilizando assim a manutenção do nosso compromisso educacional e institucional.  

Com essa premissa nossa Instituição se une às famílias para que juntos possamos proporcionar às 

nossas crianças e jovens uma educação e formação que vai além dos conhecimentos teóricos, 

prosseguindo com sua missão educacional junto à nossa comunidade acadêmica. Acreditamos que 

unidos podemos oferecer aos nossos alunos uma formação de valores, de cidadãos conscientes, 

éticos, transformando assim nossa sociedade em um lugar mais justo e solidário.   

Atenciosamente, 
 
                                                              Cachoeiro de Itapemirim, 02 de julho de 2020. 

 

 
Irmã Josenira de Souza Rodrigues                                              Irmã Gildete Pereira Alves                                     
             Diretora                                                                                         Presidente 


