
 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 
COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II 

SEÇÃO DE TESOURARIA 
 

COMUNICADO Nº  05 /2020-TESOURARIA  

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

Visando manter a excelência na qualidade do ensino alcançada ao longo dos anos 
nesta Instituição de Ensino, informo que as mensalidades para o ano de 2021, NÃO TERÃO 
REAJUSTES.  

O Comando do CMDPII em reunião com o Conselho de Ensino, Presidente da APAM 
e Chefes da Seção de Assessoria Jurídica e Seção de Controle Interno e Auditoria, decidiram pelo 
não reajuste das mensalidades, como medida de controle aos problemas econômicos e 
financeiros gerados pela pandemia do COVID-19, durante o exercício de 2020. 

Valores da Contribuição de Manutenção Escolar - 2021 

Segmento Escolar Parcelas Valor mensal   
em R$ 

Valor anual em 
R$  Vencimentos 

Educação Infantil e 1º Ano do 
Ensino Fundamental 12 R$ 998,59 R$ 11.983,03 

Dia 10 a partir de 
janeiro de 2021 

Ensino Fundamental                      
(do 2º ao 9º Ano) 12 R$ 934,75 R$ 11.217,05 

Ensino Médio 12 R$ 1.153,92 R$ 13.847,05 

1) Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental: valor anual de R$ 11.983,03 (onze mil 
novecentos e oitenta e três reais e três centavos), que poderá ser pago em 12 (doze) parcelas iguais 
no valor líquido de R$ 998,59 (novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos) com 
vencimento no dia 10 de cada mês, sendo concedido desconto de R$ 80,00 (oitenta reais) para 
pagamentos efetuados até a data do vencimento; 
 
2) 2º ao 9º ano do Ensino Fundamental: valor anual de R$ 11.217,05 (onze mil duzentos e 
dezessete reais e cinco centavos), que poderá ser pago em 12 (doze) parcelas iguais no valor 
líquido de R$ 934,75 (novecentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco um centavo), com 
vencimento no dia 10 de cada mês, sendo concedido desconto de R$ 80,00 (oitenta reais) para 
pagamentos efetuados até a data do vencimento; 
 
3) Ensino Médio: valor anual de R$ 13.847,05 (treze mil e oitocentos e quarenta e sete reais e cinco 
centavos), que poderá ser pago em 12 (doze) parcelas iguais no valor líquido de R$ 1.153,92 (um 
mil e cento e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos), com vencimento no dia 10 de cada 
mês, sendo concedido desconto de R$ 80,00 (oitenta reais) para pagamentos efetuados até a data 
do vencimento. 
 
Para maiores informações referentes às planilhas de custos, colocamo-nos à disposição por meio 
da Seção de Relações Públicas e Ouvidoria da escola e no link da Transparência no 
site www.cmdpii.com.br. 

Brasília-DF, 21 de outubro de 2020. 
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