
Ao Banco Caboverdiano de Negócios, 

________________________ (Local), ____________________ (Data) 

Assunto: Declaração de Confirmação de Domiciliação de Salário 

Exmos. Senhores: 

Pela presente comunicação, a _______________________ (Entidade Empregadora) vem comunicar 

ao BCN – Banco Caboverdiano de Negócios que recebeu uma instrução (“Instrução Irrevogável de 

Recebimento de Ordenado / Remunerações”), por parte do seu Colaborador 

________________________________________________________________ (Nome do Cliente), 

na qual este autoriza, de modo irrevogável, o processamento de todas e quaisquer importâncias que 

lhe sejam devidas, a título de vencimento, salário, subsídios, pensões, indemnizações ou 

gratificações, através do crédito da sua conta nº ______________________________ (nº da conta), 

detida por este junto do BCN – Banco Caboverdiano de Negócios, no âmbito de um Contrato de 

Crédito Conta Ordenado. 

O crédito em conta acima referido terá lugar a partir de _______ (Mês) de ______ (Ano). 

 Assinatura do Mutuário / Cliente  Assinatura da Entidade Empregadora 

Nos casos de suspensão ou extinção da relação laboral entre a Entidade Empregadora e o Cliente, 

alterações do montante do ordenado ou do tipo de vínculo ou pedido de revogação por parte do Cliente 

junto da Entidade Empregadora da “Instrução Irrevogável de Recebimento de Ordenado / Remunera-

ções”, a Entidade Empregadora obriga-se a informar, de imediato e pelo meio mais expedito, o Banco 

do sucedido, através de comunicação dirigida a BCN - Direcção Comercial (DCOM) - Assunto: Altera-

ção de Contas Ordenado. De igual modo, nos casos acima referidos a Entidade Empregadora obriga-

se a mandar depositar na referida conta bancária todas as remunerações a que haja lugar. Caso se 

comprove que a Entidade Empregadora permitiu o crédito de quaisquer formas de remuneração em 

outras contas bancárias, em desrespeito pela “Instrução Irrevogável de Recebimento de 

Ordenado/Remunerações”, esta, desde já autoriza o débito de qualquer das suas contas bancárias, 

detidas no BCN ou em outras Instituições Bancárias, pelo valor correspondente ao crédito concedido 

pelo BCN ao Cliente no âmbito do Contrato de Crédito Conta Ordenado.
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