
 

______________________________________    ______________________ de ________ de _____ 
Assinatura (Titular CEMIG) 

 

 

 

 

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA DA CEMIG 

Eu, _____________________________________________________ CPF/CNPJ: _____________________ 
abaixo assinado, residente à Av./Rua: ________________________________________________________ 
nº/aptº.: ____________ bairro: _________________________________________ CEP: ________________ 
cidade: ________________________________ UF: ________ Tels.: (___) _____________/_____________ 
autorizo espontaneamente a CEMIG Distribuição S/A, nos termos do Parágrafo Único do Artigo 121, 
Resolução nº 414 de 09 de setembro de 2010 – ANEEL, a debitar em minha Nota Fiscal / Conta de Energia 
Elétrica de instalação nº.: _______________________, a importância de R$ _______________ 
(______________________________________________________________________________________) 
____________________________________, referente a doação a partir do mês de: _____________, em 
favor do Instituto Bruno Vianna, CNPJ: 05.009.726/0001-09, entidade de utilidade pública municipal nº.: 
10318 de 15/01/03, Estadual nº.: 15.480 e Federal n°.: 080.260.098.02/2004 de 31, sediada na Rua Paula 
Lima nº 243, centro, CEP: 36015-160, Juiz de Fora , MG,  ficando esclarecido que esta autorização terá força 
vigor e validade a partir do mês discriminado acima, e será cancelada com prévia comunicação à  Instituição 
ou a CEMIG através de uma Agência de Atendimento ou do telefone 116. 

 

 

Instituto Bruno Vianna 

CNPJ:  05.009.726/0001-09 

Endereço: Rua Paula Lima, 243 – centro 

E-mail: institutobruno.cob@veloxmail.com.br 

Site:  www.institutobruno.org.br 

 

Sigla da instituição/nº sequencial 

Nome do doador: __________________________________________ 

Tels.: ____________________________________________________ 

E-mail: ___________________________________________________  

SÓCIO DOADOR  
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