
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA SOLICITAÇÃO DE DESCONTO DA QME 

 

 Cópia do termo de compromisso assinado pelo responsável no momento da matricula do 

aluno no CMPA (solicitar na Ajudância do Corpo de Alunos); 

 Cópia do comprovante de pagamento das quotas escolares (para solicitar a dispensa de QME 

não pode haver mais de três mensalidades em atraso), solicitar na Ajudância do Corpo de 

Alunos; 

 Cópia da carteira de identidade dos responsáveis; 

 Cópia da certidão de nascimento dos dependentes; 

 Cópia de documentos legais referentes à guarda ou tutela; 

 Cópia da última declaração de Imposto de Renda (completa). Se não declarante do Imposto 

de Renda, apresentar uma declaração de próprio punho, confirmando a situação de isento; 

 Cópia dos três últimos comprovantes de salário, contracheques e outros rendimentos do 

requerente. 

 Caso o cônjuge exerça atividade remunerada, apresentar comprovante de rendimento 

atualizado (contracheque ou carteira de trabalho). Se exerce atividade informal (aquele que 

trabalha sem carteira assinada, inclusive atividades eventuais), deverá apresentar uma 

declaração de próprio punho contendo: nome completo, CPF, o tipo de trabalho que executa 

e a renda média mensal. A declaração deverá ser datada e assinada; 

  Cópia de comprovante de despesa com educação familiar (curso de graduação, 

extracurriculares, colégios particulares, etc); 

 Cópia de comprovante de despesas com alimentação; 

 Cópia da conta de água, luz, telefone, transporte escolar e outros; 

  Caso resida em imóvel alugado, apresentar cópia do contrato de locação ou recibo de 

pagamento; 

 Se houver situação de doença familiar, apresentar laudos médicos e comprovantes de 

despesas com medicamento controlado ou de alto custo; 

 Se receber pensão alimentícia determinada judicialmente, deverá apresentar fotocópia do 

comprovante de pagamento da pensão; 

 Cópia da fatura do cartão de crédito dos membros familiares;  

 Em caso de possuir automóvel financiado, apresentar cópia do comprovante de pagamento 

da prestação. 

 

  


