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CONCESSÃO DE DESCONTOS 
 

O Colégio Santo Inácio destina parte de seus recursos para a concessão de descontos na 
mensalidade dos alunos cujos pais estejam em situação socioeconômica vulnerável. Esta concessão 
obedece a critérios de carência ou necessidade de acordo com o conjunto das famílias solicitantes.   

Para requerer o desconto, a família deverá preencher o formulário, reunir a documentação solicitada 
e no dia previamente agendado apresentá-los no Setor de Recursos Humanos. Uma Comissão 
analisará os dados fornecidos pela família, indicando sugestão de percentual para o parecer da 
Direção Administrativa. Caso haja alguma dúvida, a Assistente Social solicitará uma entrevista com a 
família. A Assistente Social fará entrevista somente com as famílias que não possuíram desconto em 
2019. 

1. Não são concedidos descontos a alunos repetentes, no ano seguinte ao da reprovação. 
 

 Documentos que deverão ser anexados obrigatoriamente (cópias): 

 

 Declaração do Imposto de Renda, referente ao último exercício, de todos componentes do 

grupo familiar. 

 Comprovantes de rendimentos (contracheque, recibo de pagamento) de todos os 

componentes do grupo familiar. Tratando-se: a) de rendimento através de pró-labore, deverá 

ser anexado formulário próprio, de acordo com a Resolução do Conselho Regional de 

Contabilidade; b) de aposentadoria, anexar comprovante dos benefícios. 

 Baixa na Carteira Profissional, Rescisão de Contrato e Saque do FGTS. 

 Último comprovante de pagamento de amortização de prestação de casa própria ou do recibo 

e contrato de aluguel. 

  Últimas contas das demais despesas (luz, telefone, condomínio, recibo de serviços 

domésticos, planos de saúde e odontológico, previdência privada, educação, IPVA, IPTU, 

seguro de automóveis).  

 Sentença de Separação Judicial e Recibo de Pensão Alimentícia.  

 Em caso de doenças crônicas na família, apresentar comprovante (relatório médico, receita 

de medicamento de uso contínuo e notas fiscais referentes à compra). 

 Cópia do CPF e Identidade (Pai e Mãe). 

OBS: Somente serão analisados os formulários que estiverem preenchidos corretamente e 
com a total apresentação dos documentos solicitados. Informações incorretas, incompletas, 
não verdadeiras ou não comprovadas, comprometerão qualquer julgamento favorável ao 
pedido em questão. 
 
No orçamento familiar o item que não possuir comprovante não será considerado. 
 
O preenchimento deste formulário socioeconômico não significa que o desconto esteja 
automaticamente concedido. O formulário será analisado e julgado de acordo com os critérios 
acima mencionados e deferido ou não, em maior ou menor montante.  

DEVOLUÇÃO 
Data:_____________ 
Hora:___________ 


