Autorização para Inquilino – Pessoa Jurídica
Eu,_____________________________________RG________________________ e CPF
_____________________________
proprietário/sócio
(a)
da
Empresa
________________________________________,
CNP_______________________________________________________
conforme
contrato
social em anexo, proprietário (a) do imóvel cadastrado perante a COMUSA sob a matrícula
____________, situado à Rua ____________________________________, nº________ Bairro
________________________,
Novo
Hamburgo-RS,
autorizo
________________________________________________ CPF/CNPJ _________________
, a transferir para o seu nome a fatura de água, esgoto e demais serviços, correspondente ao
imóvel acima referido. Assim como, declaro-me ciente de que o mesmo poderá solicitar a
religação e o corte do abastecimento de água do imóvel mediante o contrato/distrato de
locação, respectivamente. Além disso, também estará autorizado a efetuar parcelamentos dos
débitos em no máximo 3 parcelas, sendo 1 entrada + 2x iguais, porém reparcelamentos somente
com autorização do proprietário.
Declaro-me ciente de que respondo SOLIDARIAMENTE pelos débitos decorrentes da
prestação dos serviços de abastecimento e esgotamento sanitário que vierem a ser apurados
para esse imóvel, bem como, no caso de inadimplemento, à inscrição em dívida ativa,
consoante o disposto na Lei Complementar Municipal nº. 826/2002.
Igualmente, declaro-me ciente de que a situação cadastral e as informações relativas aos débitos
existentes no imóvel supramencionado encontram-se disponíveis para consulta e
acompanhamento no site oficial da COMUSA (www.comusa.rs.gov.br), responsabilizando-me
ainda por comunicar qualquer alteração quanto à titularidade, bem como quanto à alteração do
tipo e número de economias.

Novo Hamburgo,_____ de ______________________de 20__.
Ass. do proprietário (a): ________________________________

Ass. do inquilino/autorizado (a): __________________________________
IMPORTANTE:
Proprietário: Trazer cópia do contrato social e do RG e CPF do Sócio que vai assinar.
Inquilino/autorizado: Pessoa Jurídica: Trazer cópia do contrato social e do RG e CPF
do Sócio que vai assinar ou Pessoa Física: trazer cópia do RG e CPF.
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