Seja Presente, preencha a ﬁcha e faça sua doação
AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO
Eu, _______________________________________________,CPF/CNPJ ___________________,
abaixo assinado, residente à Av/Rua _________________________________________________,
nº_____,complemento_________, bairro______________________, cidade __________________,
UF: _______ ,telefone (_____) _____________________, autorizo, espontaneamente, a COPASACompanhia de Saneamento de Minas Gerais, a debitar em minha Nota Fiscal/Fatura de Serviços,
matrícula nº _____________________________, a importância de R$
,00
(___________________________________) (mínimo de R$ 5,00), de acordo com o seguinte plano
de pagamento:
em parcelas mensais ininterruptas

em ___ parcelas mensais (mínimo de 12 parcelas)

em favor da entidade de assistência social Associação Presente de Apoio a Pacientes com
Câncer – Padre Tiãozinho, CNPJ 06.336.300/0001-22 , com sede à Rua Maria Fernanda Freitas
de Jesus Cordeiro, no 242, Bairro Canelas, cidade Montes Claros, ﬁcando esclarecido que esta
autorização terá força, vigor e validade à partir desta data.
Estou ciente das seguintes condições estabelecidas pela COPASA:
• O contribuinte deve ser o titular, ou equivalente, do imóvel atendido pela concessionária, em
cuja Nota Fiscal/Fatura será debitada a contribuição;
• No caso de imóveis com mais de uma economia (unidade autônoma) servida, a “Autorização de
Débito” deve ser aprovada pelos demais titulares;
• No caso de edifícios condominiais, o síndico poderá assinar a “Autorização de Débito” desde que
aprovada em assembléia geral, registrada em cartório;
• A “Autorização de Débito” poderá ser cancelada por meio dos seguintes canais: site da
COPASA: www.copasa.com.br | agências de atendimento telefônico COPASA.

_______________________ de_______________________de________
______________________________________________
Assinatura
Conta com a Gente é uma ação conjunta da SEDESE, COPASA e SERVAS, com o apoio do Ministério
Público Estadual
Após o preenchimento, este formulário deverá ser devolvida à Associação Presente. Se preferir ligue
(38) 3213-4296 que providenciaremos a coleta.
• Márcio Garcia cedeu os direitos de
imagem para a Associação Presente de
Apoio a Paciente com Câncer.

Associação Presente Rua Mangueira, 242- Bairro Canelas- Montes Claros Telefone: (38) 3213.4296

ALK

A Associação Presente tem como Missão promover
assistência, cuidado e amparo a jovens, adultos e idosos
carentes com câncer e atuar na prevenção e diagnóstico
precocedadoença.

Saibaoquefazemoscomasuadoação:
Acompanhamento
eassistência

Transporte

Fornecimento de
medicamentos, sondas,
perucas e cestas básicas.

Fornecimento de
refeições para assistidos
e acompanhante.

Leitos para atender aos
assistidos e
acompanhantes

SAIBAMAIS:
f Associacao presente - padretiaozinho

