


 

COMANDO DA AERONÁUTICA 
DIRETORIA DE ENSINO 

COLÉGIO BRIGADEIRO NEWTON BRAGA 
 

TERMO DE COMPROMISSO DE PAGAMENTO 

  

Eu, ................................................................................................................................ (nome 

completo do responsável financeiro), .................................... (estado civil), portador(a) do 

documento de identidade nº .................................., órgão expedidor ......................... e 

inscrito (a) no CPF/MF sob o nº ......................................................, residente e domiciliado 

à .............................................................................................................................................., 

bairro: ......................................................, cidade: .............................., CEP: ........................, 

telefones: ....................................................... (celular) e ............................................... (fixo), 

e-mail: ...................................................................................................................................., 

ocupação profissional: ............................................................................................................, 

DECLARO, na condição de .................................. (pai, mãe, padrasto, etc.) e responsável 

financeiro de ................................................................................................. (nome do aluno), 

matriculado no ........º ano (para o ano de 2023)  do Ensino............................... (Fundamental 

ou Médio) do Colégio Brigadeiro Newton Braga - CBNB que estou ciente da mensalidade  

no  valor  de  R$ ....................... (........................................................................................), 

(citar o valor por extenso) a qual é devida e necessária ao custeio do ensino dessa 

instituição escolar. Que essa mensalidade deverá ser paga até o dia 15 (quinze) de cada 

mês, por meio de ................................................................. (Guia de Recolhimento da União 

– GRU ou consignação em folha, quando cabível). Que a comprovação do pagamento 

deverá ser feita com a apresentação da respectiva GRU com a pertinente autenticação 

bancária ou com o comprovante de pagamento. Que ao final do ano letivo de 2023, deverei 

comprovar perante a Divisão Administrativa (Seção de Apoio Financeiro-SAFI) do Colégio 

Brigadeiro Newton Braga o pagamento de todas as contribuições mensais. Que estou 

ciente de forma clara e inequívoca que o não pagamento de qualquer das parcelas 

caracteriza débito que é condição impeditiva para a renovação de matrícula do aluno 

no ano letivo subsequente, ou seja, 2024. Que estou plenamente ciente que eventuais 

débitos, referentes a quaisquer anos, não serão parcelados e que não tenho direito a 

parcelamento algum. Que toda e qualquer prioridade de renovação de matrícula para o 

próximo ano letivo será perdida caso a mensalidade mensal deixe de ser paga por 3 (três) 

meses consecutivos ou por 5 (cinco) meses alternados durante o ano letivo de 2023. Que 



nenhum militar ou servidor civil do CBNB tem autorização para parcelar eventuais débitos 

ou receber quaisquer valores. Que o Colégio Brigadeiro Newton Braga é uma Organização 

de Ensino de caráter assistencial do Comando da Aeronáutica (COMAER). Declaro, ainda, 

que tenho ciência plena que este documento constitui título executivo extrajudicial, na forma 

do Art. 784, inciso III da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), que poderá e será 

utilizado para eventual cobrança judicial do valor, no caso de débito, inclusive por 

meio de execução judicial ou inscrição em Dívida Ativa da União, via Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional (PGFN). Que, quando houver alteração de vínculo do 

responsável financeiro militar, o valor da mensalidade sofrerá alteração no mês 

imediatamente seguinte à nova condição. Que esta declaração tem caráter irrevogável e 

irretratável e que foi emitida de livre e espontânea vontade, na presença de duas 

testemunhas, maiores e capazes civilmente, as quais também assinam o presente 

documento. x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-xx-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x--x-x-x--x-x-

x--x-x-x--x-x-x--x-x-x--x-x-x--x-x-x--x-x-x--x-x-x--x-x-x--x-x-x--x-x-x-x-x-  

 

Rio de Janeiro, _____ de __________________ de ________.  

 

 

_________________________________________   RG: ____________________ 

Assinatura do responsável financeiro    CPF: ___________________  

 

 

__________________________________       ____________________________ 

Assinatura da 1ª testemunha            Assinatura da 2ª testemunha  

Nome: _______________________________ Nome: _______________________ 

RG:__________________________________  RG: _________________________  

CPF: _________________________________  CPF: ________________________ 

 

______________________________________________ 

Assinatura do responsável representante do CBNB 



 

 
COMANDO DA AERONÁUTICA 

DIRETORIA DE ENSINO DA AERONÁUTICA 
COLÉGIO BRIGADEIRO NEWTON BRAGA 

ENFERMARIA 
 

FICHA DE SAÚDE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● Caderneta de Vacinação em dia?*   (   ) NÃO     (   ) SIM      *(entregar cópia da caderneta) 
 
● Vacinação contra COVID-19:   (   ) esquema completo     (   ) esquema incompleto     (   ) não vacinado 
 
● Possui Doença Crônica? (   ) NÃO    (   ) SIM*:    ⃝ hipertensão    ⃝ cardiopatia    ⃝ diabetes    ⃝ bronquite/asma    ⃝ rinite alérgica 

                                                                                       ⃝ epilepsia    ⃝ outra: __________________________         *(entregar laudo médico) 
 
● Possui Restrição para Atividades Físicas? (   ) NÃO     (   ) SIM*           *(entregar laudo médico) 
 
● Possui Necessidade Educacional Especial?   (   ) NÃO     (   ) SIM*  Qual?: __________________________________    *(entregar laudo) 
 
● Possui alergia a algum produto químico e/ou a alimento? (   ) NÃO     (   ) SIM:  Qual?:______________________________________ 
 
● Possui alergia a algum medicamento? (   ) NÃO     (   ) SIM:  Qual?:___________________________________________________ 
 
● Autoriza administrar medicação ao(à) aluno(a) quando for necessário? (   ) NÃO     (   ) SIM 
       OBSERVAÇÃO: o responsável deverá fornecer o medicamento e deverá entregar cópia da prescrição médica quando for necessário. 
 
● Autoriza o colégio encaminhar o(a) aluno(a), em caso de emergência, ao atendimento médico de urgência público mais próximo? 

                                                                                                      (   ) NÃO   (   ) SIM 
       OBSERVAÇÃO: o encaminhamento à emergência será somente em caso de risco ao(à) aluno(a), do contrário o responsável será 
contactado para buscá-lo(a). 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- 
 
 

 Eu ______________________________________________________, portador(a) do CPF: _________________________, 

Documento de Identidade: __________________________, órgão exp.: _______________, declaro serem verdadeiras as informações 

acima prestada e comprometo-me a atualizar todas as informações, inclusive o contato telefônico e e-mail, sempre que necessário. 

 
Rio de Janeiro, _______ de _____________________ de __________ 
 

________________________________________________ 
Assinatura do responsável 

 
Nome do(a) Aluno(a):_______________________________________________________________   Data de Nasc.:______________ 
 
Nome Social: ____________________________________________  Turma: _______  Tipo Sanguíneo: _____  Fator Rh: ________ 
 
Nome do Pai: _________________________________________________________________________________________ 
 
Nome da Mãe: ________________________________________________________________________________________ 
 
Contato de emergência: ________________________________________  E-mail: ________________________________________ 
 
Se o responsável for MILITAR, informar o SARAM: ___________________________ 
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Autorização de Desconto para Militares da Aeronáutica 

I – Dados Pessoais (campos obrigatórios) 

(*) Nome: (*) CPF: 

(*) Data do Nascimento: (*) Estado Civil: (*) Doc. Identidade – UF:  (*) Data Emissão: 

(*) Logradouro (Completo): (*) CEP: (*) Bairro:  

II– Dados Funcionais (campos obrigatórios) 

(*) Matrícula (SARAM): (*) Posto/Grad.: (*) Data de Praça: (*) Unidade Pagadora: 

III– Características de Operação (Preenchimento pelo CBNB) 

Consignatária 

COLÉGIO BRIGADEIRO NEWTON BRAGA 
Responsável Ranking 

Natureza da Operação 

9 - COLÉGIO 
Data de Operação CET Cadastrada 

a.m. 
CET Mensal Real 

a.m 
CET Anual Real 

a.a 

Código Desconto: 

L31 
Valor da Prestação 

(     ) Não dependente 

R$ 290,00 

(     ) Oficial da FAB 

R$ 172,00 

(     ) SO e SGT da FAB 

R$ 113,00 

(     ) Cabo da FAB 

R$ 83,00 

Período da Prestação: 

Vigência da Matrícula 

(*) Campo obrigatório 

 

DECLARAÇÃO: Declaro que o valor da mensalidade a ser averbada, constante do item III (Característica 

de Operação) do quadro acima, está em conformidade com o pactuado. Fica o COMAER autorizado a consignar as 

parcelas referentes à contribuição mensal em minha folha de pagamento. Autorizo, também, a realizar de ofício o devido 

reajuste na folha de pagamento caso haja alteração do valor da mensalidade escolar aprovada pela DIRENS.  

 

 

Rio de Janeiro, _______ / _______________ / 20______ 

 

 

 

 

_________________________________________ _____________________________________________ 

Militar/Pensionista Consignatário 
 

 


