
1ª VIA - AUTORIZAÇÃO E DECLARAÇÃO PARA DOAÇÃO - DÉBITO FUTURO EM FOLHA DE PAGAMENTO

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO

PARA DOAÇÃO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PREENCHA E DESTAQUE ESTA PARTE E ENTREGUE JUNTO DO COMPROVANTE AO SEU RH OU NA ÁREA DE SUSTENTABILIDADE (BETIM)

NOME:

CPF:

END:

CIDADE: UF: CEP: CELULAR: TEL. COM:

BAIRRO:

ÁREA OU CN: E-MAIL:

MATRÍCULA: ADMISSÃO:

Banco: (033) Santander - Agência: 3377 - Conta Corrente: 13.000402-2 Doação nominal a Comau do Brasil Indústria e Comércio Ltda CNPJ: 02.693.750/0001-11

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Pelo presente instrumento, autorizo a COMAU DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 02.693.750/0001-11, com sede na Avenida Contorno, 3455, Galpão 57 (externo), Distrito Industrial Paulo Camilo Pena, em Betim/MG - CEP: 
32.669-900, doravante denominada COMAU, a efetuar, em meu nome, uma doação no valor discriminado abaixo a um dos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a ser eleito pela COMAU. 
Comprometo-me a reembolsar à COMAU o valor da referida doação a ser efetuada por ela em meu nome, conforme condições abaixo detalhadas. Fica desde já esclarecido que na hipótese de rescisão (por qualquer modalidade) do meu contrato de trabalho com 
esta empresa, o saldo total das parcelas a pagar será debitado automaticamente da minha conta corrente, ou ainda, nesta hipótese, poderá a COMAU optar pelo desconto das parcelas a pagar no ato do acerto rescisório. Declaro, para os devidos fins de direito, que 
estou destinando a um dos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a ser eleito pela COMAU a doação abaixo especificada nos termos da legislação vigente sobre o assunto. Fica a COMAU, 
assim, comprometida a enviar-me recibo emitido pelo respectivo Conselho referente à doação, para fins de comprovação junto a Receita Federal. Todas as obrigações e condições previstas neste instrumento são pactuadas em caráter irrevogável e irretratável. Para 
os devidos fins e efeitos, o presente é firmado em 02 (duas) vias, de igual forma e teor, para um só fim.

Pelo presente instrumento, autorizo a COMAU DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 02.693.750/0001-11, com sede na Avenida Contorno, 3455, Galpão 57 (externo), Distrito Industrial Paulo Camilo Pena, em Betim/MG - CEP: 
32.669-900, doravante denominada COMAU, a efetuar, em meu nome, uma doação no valor discriminado abaixo a um dos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a ser eleito pela COMAU. 
Comprometo-me a reembolsar à COMAU o valor da referida doação a ser efetuada por ela em meu nome, conforme condições abaixo detalhadas. Fica desde já esclarecido que na hipótese de rescisão (por qualquer modalidade) do meu contrato de trabalho com 
esta empresa, o saldo total das parcelas a pagar será debitado automaticamente da minha conta corrente, ou ainda, nesta hipótese, poderá a COMAU optar pelo desconto das parcelas a pagar no ato do acerto rescisório. Declaro, para os devidos fins de direito, que 
estou destinando a um dos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a ser eleito pela COMAU a doação abaixo especificada nos termos da legislação vigente sobre o assunto. Fica a COMAU, 
assim, comprometida a enviar-me recibo emitido pelo respectivo Conselho referente à doação, para fins de comprovação junto a Receita Federal. Todas as obrigações e condições previstas neste instrumento são pactuadas em caráter irrevogável e irretratável. Para 
os devidos fins e efeitos, o presente é firmado em 02 (duas) vias, de igual forma e teor, para um só fim.

Pelo presente instrumento, como cliente desta instituição financeira, autorizo este banco fazer o desconto do(s) pagamento(s) abaixo discriminado, na(s) data(s) de vencimento especificada(s), através de débito automático a ser realizado na minha folha de pagamento, 
conforme descrição abaixo, em favor da COMAU DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. O devido pedido especificado visa ao reembolso da destinação de doação realizada por esta empresa, em meu nome e mediante minha expressa autorização, a um 
dos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a ser eleito pela COMAU. Assim, esta instituição financeira fica expressamente autorizada a debitar o saldo total das parcelas em minha folha de 
pagamento, inclusive na hipótese de rescisão do meu contrato de trabalho com a empresa COMAU DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, mediante comunicação formal desta. Para os devidos fins e efeitos, esta autorização é firmada em 02 (duas) vias, de 
igual forma e teor, para um só fim.

Pelo presente instrumento, como cliente desta instituição financeira, autorizo este banco fazer o desconto do(s) pagamento(s) abaixo discriminado, na(s) data(s) de vencimento especificada(s), através de débito automático a ser realizado na minha folha de pagamento, 
conforme descrição abaixo, em favor da COMAU DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. O devido pedido especificado visa ao reembolso da destinação de doação realizada por esta empresa, em meu nome e mediante minha expressa autorização, a um 
dos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a ser eleito pela COMAU. Assim, esta instituição financeira fica expressamente autorizada a debitar o saldo total das parcelas em minha folha de 
pagamento, inclusive na hipótese de rescisão do meu contrato de trabalho com a empresa COMAU DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, mediante comunicação formal desta. Para os devidos fins e efeitos, esta autorização é firmada em 02 (duas) vias, de 
igual forma e teor, para um só fim.

*o desconto em folha de pagamento discrimina-se como: 1 parcela: desconto em dezembro/2019 • 2 parcelas: desconto a partir de novembro/2019 • 3 parcelas: desconto a partir de outubro/2019
4 parcelas: desconto a partir de setembro/2019 • 5 parcelas: desconto a partir de agosto/2019 • 6 parcelas: desconto a partir de julho/2019.

Data / Local Assinatura do Doador / Colaborador

NOME                  MATRÍCULA             CPF

RG                            SEXO   Masculino            Feminino   DATA NASC.             ADMISSÃO

ÁREA ou CENT. NEGÓCIO                EQUIPE

END.          BAIRRO

CIDADE              UF                 CEP                    CELULAR    TEL. COM.

E-MAIL             BANCO                   AGÊNCIA        C/C

VALOR DA DOAÇÃO             PARCELAS             DESEJA UTILIZAR IMPOSTO DE RENDA PARA ESTA DOAÇÃO?

VALOR DA DOAÇÃO POR EXTENSO 

R$ 1 2 3 4 5 SIM6 NÃO

*o desconto em folha de pagamento discrimina-se como: 1 parcela: desconto em dezembro/2019 • 2 parcelas: desconto a partir de novembro/2019 • 3 parcelas: desconto a partir de outubro/2019
4 parcelas: desconto a partir de setembro/2019 • 5 parcelas: desconto a partir de agosto/2019 • 6 parcelas: desconto a partir de julho/2019.

Data / Local Assinatura do Doador / Colaborador

NOME                  MATRÍCULA             CPF

RG                            SEXO   Masculino            Feminino   DATA NASC.             ADMISSÃO

ÁREA ou CENT. NEGÓCIO                EQUIPE

END.          BAIRRO

CIDADE              UF                 CEP                    CELULAR    TEL. COM.

E-MAIL             BANCO                   AGÊNCIA        C/C

VALOR DA DOAÇÃO             PARCELAS             DESEJA UTILIZAR IMPOSTO DE RENDA PARA ESTA DOAÇÃO?

VALOR DA DOAÇÃO POR EXTENSO 

R$ 1 2 3 4 5 SIM6 NÃO


