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TERMO DE COMPROMISSO 

 

Pelo presente TERMO PARTICULAR DE COMPROMISSO,_______________________________________ 

____________________ (nome), _________________ (nacionalidade), _________________ (estado civil), 

portador da Cédula de Identidade nº ________________________, inscrito (a) no CPF sob o nº _________ 

______________, residente e domiciliado (a) na Rua ____________________________________________ 

_______________, pai ou mãe do aluno (a) ___________________________________________________ 

_________, regularmente matriculado (a) na Escola Crescimento cursando o 1º ano do novo fundamental, 

turno matutino, turma ___, assume, perante os demais pais e/ou responsáveis o compromisso de se 

submeter às cláusulas e condições a seguir discriminadas, referentes aos procedimentos e à arrecadação 

de recursos, com vistas à realização da festa de formatura:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Compromete-se o pai e/ou a mãe do FORMANDO a depositar mensalmente na 

conta-poupança n.º 201.569-2, agência 1639-X, variação 96, 6 (seis) parcelas no valor de R$ 70,00 (setenta 

reais) referente aos meses de MAIO A OUTUBRO DE 2013 e 1 (uma) parcela no valor de R$ 51,08 

(cinquenta e um reais e oito centavos) referente ao mês de NOVEMBRO DE 2013, totalizando a quantia de 

R$ 471,08 (quatrocentos e setenta e um reais e oito centavos),  

  

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As parcelas vencerão no dia 05 de cada mês, admitindo-se tolerância para 

depósito até o dia 10.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento efetuado após o dia 10 de cada mês será acrescido de multa de 2% 

(dois por cento) + juros de 1 % (um por cento) ao mês.  

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A falta de pagamento de 3 (três) parcelas consecutivas autorizará a Comissão a 

excluir o formando dos eventos relativos à formatura – à exceção da festa que será realizada na Escola 

Crescimento -, com a restituição, em até 30 (trinta) dias, dos valores nominais efetivamente pagos, 

descontado-se o equivalente a 30% (trinta por cento), para fazer frente às despesas comuns.  

 

PARÁGRAFO QUARTO - As parcelas vencidas do período de MAIO A AGOSTO DE 2013 poderão ser pagas 

até o dia 05/09/2013 sem ônus, juntamente com a parcela do mês de SETEMBRO DE 2013. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - Após a assinatura deste termo de compromisso, caso o pai e/ou mãe do 

FORMANDO resolva desistir unilateralmente, retirando-se da festa de formatura, terá direito ao reembolso 

do valor pago, sendo descontado o percentual de 50% (cinquenta por cento). 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - Terá direito ao reembolso do valor integral o pai e/ou a mãe do FORMANDO que, 

no curso do contrato, comprovar que irá se mudar para outra cidade ou irá se transferir para outra escola, 

ficando impossibilitado de colar grau na época prevista, desde que informado a Comissão até o prazo 

máximo de 180 (cento e oitenta) dias antes da data da formatura.  
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CLÁUSULA QUARTA - O pai ou a mãe do FORMANDO que desejar participar da festa de formatura após o 

mês de AGOSTO DE 2013, deverá pagar o valor total das parcelas anteriores, sem juros e correção 

monetária, até o dia 05 de setembro, último prazo para decidir a participação do formando. 

 

CLÁUSULA QUINTA – Cada FORMANDO poderá adquirir senhas extras, a um custo de R$56,00 por adulto  

e R$52,00 por criança.  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O valor referente às senhas extras deverá ser quitado até o dia 05 de novembro 

de 2013, não estando incluso no valor do pacote da formatura. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A possibilidade contemplada no caput dependerá da capacidade do Villa Realle 

Buffet, concedendo-se, em qualquer caso, igualdade de condições a todos os formandos para aquisição de 

senhas extras.  

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Todo e qualquer reajuste na mensalidade que seja necessário, será decidido em 

Reunião, que deverá ser marcada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias antes da festa de 

formatura.  

 

CLÁUSULA SEXTA - Toda e qualquer providência será decidida em Reunião previamente informada, por 

maioria simples de votos dos presentes.  

 

PARÁGRAFO ÚNICO - As Reuniões realizar-se-ão sempre que se fizer necessário.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA - Os casos omissos serão resolvidos em Reunião Ordinária.  

 

CLÁUSULA OITAVA - Fica eleito o foro da Comarca de São Luís/MA para toda ação com base no presente 

termo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

 

E por estarem de acordo com os termos apresentados, assinam o mesmo em 02 (duas) vias de igual teor e 

forma, juntamente com duas testemunhas, para que se produzam os efeitos legais.  

 

São Luís/MA, ____ de abril de 2013. 

 

________________________________________ 

_____________________________ 
 

______________________________________________ 

Karla Silva Santiago Gomes 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FORMATURA 

 

TESTEMUNHAS: 

1. _____________________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________________ 


