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COMUNICADO
Prezados pais e/ou responsáveis,
Comunicamos que, em conformidade com as normativas da FEBRABAN (Federação Brasileira de
Bancos) - FB 015/2015 de 19/02/2015 e Banco Central, os boletos bancários das mensalidades
escolares passarão a ser registrados a partir de outubro/2017.
O que mudará?
-

Não haverá nenhuma alteração no procedimento para os pagamentos efetuados até a data do
vencimento.

-

Para realizar pagamentos após a data de vencimento, a partir da parcela de outubro, o responsável
financeiro deverá acessar o site do Colégio, no link da Tesouraria, para atualização do boleto
bancário. Nessa área, haverá um link que o redirecionará para o site do Banco Itaú. Para emissão
da segunda via atualizada, será necessário informar a representação numérica do código de barras
ou as informações de agência + conta + nosso número (apenas os números, sem espaços, pontos
ou barras).

-

Para realizar pagamentos de boletos bancários com data de vencimento anterior ao mês de outubro,
o responsável deverá solicitar uma segunda via atualizada à Tesouraria da escola.

-

Para os responsáveis que possuem Débito Automático, os boletos bancários deixarão de ser
encaminhados, porém, estarão disponíveis no site da escola, no link da Tesouraria, todos os dados
financeiros do aluno para acompanhamento.

-

Para os responsáveis que possuem DDA (Débito Direto Autorizado), o boleto estará disponível em
sua conta bancária para que seja autorizado o pagamento. Será encaminhado pelo banco apenas
um aviso de cobrança.

Estaremos à disposição para esclarecimento de eventuais dúvidas, pelo telefone 3285-2245.
Atenciosamente,
Tesouraria do Colégio Santa Dorotéia

