
 

 

PORTARIA Nº 004/2021/FEBAVE/COLÉGIO UNIBAVE 

 

 
Dispõe sobre a concessão de desconto no 
pagamento           do valor da anuidade de 2022 do Colégio 
Unibave, mantido pela Fundação Educacional 
Barriga Verde ( Febave). 

 
 
 

O Presidente da Fundação Educacional Barriga Verde (Febave), Guilherme Valente 

de Souza, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Art. 19 de seu Estatuto, 

 

 

RESOLVE, 

 

Art. 1º Esta Portaria regulamenta o percentual de desconto a incidir sobre a anuidade dos    

serviços educacionais ofertados pelo Colégio Unibave para o ano letivo de 2022, conforme 

abaixo especificado: 

 

I- Caso o CONTRATANTE opte em pagar a anuidade, em parcela única, até o 

vencimento da primeira parcela, será concedido 8% (oito por cento) de desconto; 

II- Caso o CONTRATANTE opte em pagar 50% (cinquenta por cento) da anuidade em 

parcela única, correspondendo as parcelas de janeiro a junho, até o vencimento da 

primeira parcela, será concedido 6% (seis por cento) de desconto; 

III-  Caso o CONTRATANTE opte em pagar 50% (cinquenta por cento) da anuidade em 

parcela única, correspondendo as parcelas de julho a dezembro, até o dia 

07/07/2022, será                         concedido 6% (seis por cento) de desconto. 

 

Parágrafo único. O valor da anuidade será dividido em 12 (doze) parcelas de mesmo valor, 

mensais e sucessivas, de janeiro a dezembro. 

 

Art. 2º O desconto será calculado sobre o valor líquido da mensalidade a ser paga. Não 

será concedido descontos nos demais serviços contratados. 

 

Art. 3º Para ter direito aos descontos descrito no Art. 1º desta Portaria, o Contratante 

deverá pagar também em parcela única, na mesma data, os demais serviços contratados 

para o ano letivo de 2022, como alimentação, material didático e outros. 
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Este documento foi assinado pelo(s) seguinte(s) signatário(s): PEDRO ZILLI NETO, GUILHERME VALENTE DE SOUZA.



 

 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se as disposições 

em contrário. 

 

 

 
Orleans, 25 de outubro de 2021. 

 
 

 
Guilherme Valente de Souza 

Presidente da Fundação Educacional Barriga Verde (Febave) 
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