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COLÉGIO PM 

INFORMATIVO COLÉGIO PM AT Nº 029/20 

ATENÇÃO 

Srs. Pais e Responsáveis, 

A PORTARIA.SUP.0012 V. 1, de 23 de setembro de 2020, que disciplina a 
concessão de bolsas de estudo, descontos e premiações do Sistema de Educação 
da Cruz Azul de São Paulo para o ano de 2021 está disponível no link abaixo: 

https://bit.ly/PortariaSUP0012-V1

A nova portaria visa regularizar todas as gratuidades e percentuais de 
desconto de forma a permitir a sustentabilidade e o equilíbrio financeiro de todo 
o Sistema de Educação da Cruz Azul de São Paulo, com o objetivo de trilhar com
êxito a missão do Colégio PM, de promover ensino de qualidade e contribuir para a
formação de cidadãos comprometidos com os valores humanos e
responsabilidade socioambiental.

A seguir, algumas alterações importantes referentes ao tema em questão: 

1. A concessão de bolsa de estudo para aluno somente será concedida

cujo responsável apresente situação de adimplência junto ao sistema;

2. Caso o policial militar deixar de ser contribuinte da CBPM, perderá a

bolsa concedida ao seu dependente;

3. Caso o policial militar retorne a contribuir com a CBPM e solicite a

concessão da Bolsa de Estudo Padrão haverá carência de 6 (seis) meses

do efetivo retorno;

4. O policial militar deverá atualizar o seu cadastro e o do seu dependente

junto à CBPM, pois dados com inconsistências poderão gerar problemas

na rematrícula/matrícula;

5. A concessão ou manutenção de Bolsa de Estudo Assistencial e

Extraordinária, condiciona-se à entrega de documentos e ficha

socioeconômica;

6. O responsável financeiro poderá optar pelas seguintes formas de

pagamento da mensalidade e respectivo desconto:

a. Consignação em folha de pagamento;

b. Cartão de Crédito;

c. Débito automático em conta corrente nos bancos conveniados com

a Cruz Azul;

d. Boleto Bancário.

http://bit.ly/BolsaDeEstudos2021
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Obs: atentar para a alteração na forma de pagamento que não seja folha de pagamento, 
pois a cobrança da mensalidade escolar de janeiro 2021 será cobrada em dezembro 
de 2020, exceto se opção for folha de pagamento, cuja cobrança se dará na folha 
de janeiro de 2021, com vencimento em 05/02/2021. 

7. No caso da falta de quitação até a data do vencimento, será devida a

mensalidade plena do mês correspondente, independentemente do tipo da

bolsa concedida;

8. As Bolsas de Estudo Padrinho e Agregado foram extintas, portanto os

pais/responsáveis deverão contatar a direção da Unidade para melhores

esclarecimentos.

Importante realçar que a nova portaria de bolsas de estudo terá vigência a 
partir de 2021, não tendo impacto nos atuais contratos de prestação de serviços 
educacionais. 

Solicitamos que as eventuais dúvidas e solicitações sejam feitas diretamente 
nas Unidades do Colégio PM de seu interesse. 

 São Paulo, 26 de outubro de 2020. 

 Assinado no original 

     Paulo Sérgio dos Santos 
 Cel PM Coordenador de Educação 




