
 

Rio de Janeiro, 08 de junho de 2020. 

 

Prezados Pais e Responsáveis, 

“Não há caridade alguma dissociada da justiça  

ou que nos autorize a fazer mais do que podemos, razoavelmente.” 

São Vicente de Paulo (SV II, 76) 

Assunto: Comunicado sobre a nova Lei número 8.864  

Seguindo com nosso compromisso de transparência e entendimento mútuo, Colégio Vicentino 

da Imaculada Conceição vem, por meio deste informe, comunicar aos pais e responsáveis que está 

ciente das modificações legais definidas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro no que concerne à 

cobrança das parcelas da anualidade escolar, durante a pandemia do novo coronavírus e após a 

suspensão das aulas presenciais. Estamos trabalhando para nos adaptar e colocar em prática 

prontamente todas as novas orientações e, para tanto, gostaríamos de esclarecer possíveis dúvidas 

neste momento de transição.  

Primeiramente, desejamos informar que todos os contratos de prestação de serviços 

educacionais serão preservados, assim como os descontos já aplicados e as bolsas de estudos que 

estavam em vigor na data da suspensão das aulas presenciais. Além disso, nos comprometemos a não 

aplicar novos reajustes enquanto durar o estado de calamidade pública e nem cobrar posteriormente os 

valores referentes aos descontos concedidos no contexto da pandemia.  

Como, de acordo com a Lei nº. 8.864, Associação de Educação São Vicente de Paulo é uma 

associação educacional (art. 1º, § 1º, III), esta promoverá uma redução de 15% (quinze por cento) sobre 

a diferença entre o valor da parcela da anualidade praticada e o limite da faixa de isenção legal de R$ 

350,00. Nos casos em que a parcela da anualidade é inferior a R$ 700,00, não haverá obrigatoriedade de 

qualquer redução. 

 

 III - cooperativas, associações educacionais, fundações e instituições congêneres, sem fins 

lucrativos, bem como sociedades empresariais que tenham a educação como atividade 

econômica principal e estejam devidamente enquadradas como microempresas ou empresas de 

pequeno porte, cujo valor da mensalidade seja superior a R$ 700,00 (setecentos reais), ficam 

obrigadas a promover redução obrigatória na proporção de, no mínimo, 15% (quinze por cento) 

sobre a diferença entre o valor da mensalidade praticada e o limite da faixa de isenção fixado no 

inciso I.  

 



Exemplo:  

Ressaltamos que o desconto de junho será aplicado cumulativamente no mês de Julho, pois o 

boleto do mês  vigente já havia sido emitido. Os  responsáveis que desejarem o desconto em junho, 

pedimos que envie um e-mail para cobranca@imaculadacic.com.br .  

Importante destacar que, se já houve a concessão de descontos superiores aos percentuais 

estabelecidos na lei, esses acordos serão mantidos sem qualquer alteração. E ainda, nos contratos em 

que houver inadimplência de 2 (duas) ou mais parcelas da anualidade registrada antes da suspensão das 

aulas presenciais, não haverá a aplicação das reduções legais, conforme estabelecido pelo art. 1º, § 5º 

da Lei.  

Reafirmamos que Colégio Vicentino da Imaculada Conceição pauta suas atividades em 

princípios cristãos, éticos, legais, morais e humanistas, assim como colabora com os poderes públicos, 

para enfrentarmos este momento de crise juntos, reforçando a nossa comunhão e o trabalho em prol 

do bem comum. 

Agradecemos pela confiança e compreensão nesse momento tão delicado e nos colocamos à 

disposição para quaisquer outros esclarecimentos. 

Continuamos rezando, pedindo ao Senhor sua proteção para nosso país e todas as famílias, e a 

Nossa Senhora das Graças que alcance de Deus todas as graças que necessitamos neste momento 

desafiador. 

Atenciosamente. 

Ir. Maria Cristina D’Abruzzo 

Diretora Geral da Rede Vicentina de Educação Província do Rio de Janeiro 

 

mailto:cobranca@imaculadacic.com.br

