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“A paz é um bem que supera qualquer barreira,  

porque é um bem de toda a humanidade. ”  

Papa Francisco 

 

   Circular:  nº 3  

Ano: junho de 2018 

Procedência: Direção 
 

 

Prezados Pais e/ou Responsáveis, 
 

 

          O Colégio Nossa Senhora do SS. Sacramento visando ao constante aprimoramento de 

seus serviços e à melhoria no atendimento às famílias, implantou um sistema de gestão para 

dar mais segurança, agilidade e precisão quanto aos pagamentos das mensalidades. Para 

maior eficiência e qualidade nesse atendimento, contamos com a compreensão de todas as 

famílias e, para tanto seguem orientações: 
 

1- Todo pagamento de mensalidade só será realizado via boleto bancário.  

2- A mensalidade poderá ser quitada até o vencimento, através de pagamento 

eletrônico via banco ou casa lotérica. 

3- Os boletos serão enviados por e-mail para o responsável financeiro do aluno.  

4- No Sistema Acadêmico JRSistema, poderá ser retirado cópia do boleto bancário. 

Acesse o site do Colégio – www.santissimosacramento.com.br, clique no link Meu 

Acesso, clique em SS. na Web, abrirá a página do Intraweb, onde o responsável 

financeiro acessará com o CPF e seguirá as intruções próprias do sistema. 

5- A 2ª via do boleto de mensalidades possui um valor adicional de R$2,00. 

6- Os boletos possuem data de vencimento. Havendo atraso no pagamento de qualquer 

das parcelas, conforme descrito na Cláusula 4ª do Contrato de Prestação de Serviços 

Educacionais, será acrescido multa contratual de dois por cento (2%), além da perda 

de eventual desconto. 

7- Atraso/inadimplência superior a 30 dias, conforme descrito na Cláusula 4ª, § 1º do 

Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, o valor será devidamente atualizado 

e acrescido de juros de um por cento (1%) ao mês. 

8- Pedimos atenção dos responsáveis financeiros quanto aos atrasos superiores a 90 

dias, conforme descrito na Cláusula 4ª, § 2º do Contrato de Prestação de Serviços 

Educacionais. São meios administrativos que não desejamos executar, mas se preciso 

for, faremos valer o que consta nesta Cláusula. Essas medidas objetivam estabelecer 

justo critério com os Contratantes (alunos/pais/responsáveis) que cumprem as 

normas dentro dos preceitos legais.  
 

          Pelo exposto, queremos manifestar o nosso desejo de continuar sendo o seu maior 

parceiro na educação de seu(s) filho(s). Estaremos atentos para fazer com que nosso trabalho 

seja cada vez mais importante para o sucesso, para que você fique totalmente satisfeito com 

os nossos serviços e para que nosso relacionamento seja duradouro, pois o nosso 

compromisso com você é o de prestar um serviço educacional de excelência. Somos e 

queremos continuar sendo o melhor Colégio da região.  

  

Cordialmente, 

 
Irmã Josenira de S. Rodrigues 

Diretora 
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