PEDIDO DE INSCRIÇÃO COMO AGENTE DE EXECUÇÃO
Exmo. Sr. Presidente
Conselho Profissional do Colégio dos Agentes de Execução
Identificação do requerente
Nome completo | ______________________________________________________________________________________
Residência | _________________________________________________________________________________
Freguesia | _______________________ Código Postal | ______ - ____ ________________________________
Telefone | _______________ Telemóvel | _______________ B.I./C.C. nº | _______________________________
NIF | ____________________ email | ____________________________________________________________
Vem, ao abrigo do n.º 1 e do n.º 3 do artigo 105.º, e nos termos dos artigos 107.º e 108.º do Estatuto da Ordem dos Solicitadores e
dos Agentes de Execução, requerer a sua inscrição no colégio de especialidade de agentes de execução, indicando como
domicílio profissional:

Endereço
Freguesia

Comarca

Cod. Postal
Telefone

Telemóvel

Fax

E usar o nome profissional:

 Requer a verificação das estruturas e dos meios informáticos mínimos, definidos por regulamento.
Pedido de

 - Pagamento integral das quotas correspondentes ao corrente ano.
 - Adesão ao pagamento das quotas através do débito direto em conta (*).
 - Selo Branco.
Junta os seguintes documentos:

a)- Certidão do Assento de Nascimento;
b)-Certificado do Registo Criminal;
c) Declaração, sob compromisso de honra, de não ter sido, nos
últimos 10 anos, inscrito em lista pública de devedores legalmente regulada;
d )- Declaração da atual situação profissional;
e)- 2 fotografias.
ASSINATURA (assinatura

Reservado aos Serviços
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_________________________________
__/__/___, ass. ___________________

conforme BI/CC)

Espera deferimento,

Taxa de inscrição: 255,00€ (no 1º ano após a conclusão do Estágio) ou 357,00€ (conclusão do Estágio há mais de um ano), prevista respetivamente nos n.º 1.3 e 1.4
da tabela anexa ao Regulamento n.º 341/2017, de 23 de junho
Meios de pagamento:
i) Transferência bancária para IBAN:PT50.0033.0000.45249064886.05, neste caso deve juntar ao presente pedido o comprovativo, ou remete-lo para o
email do respetivo Conselho Regional respetivo.
ii) Cheque à ordem de: Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução

(*) Caso esteja em vigor.

DECLARAÇÃO

Nome
[completo]
estado civil

, B.I. / C.C. nº

, NIF nº

Declara, sob compromisso de honra, para efeitos de inscrição no colégio de especialidade
dos agentes de execução, que:
a) Não se encontra abrangido(a) pelas disposições contidas no artigo 102.º do Estatuto
da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução (EOSAE, aprovado pela Lei nº
154/2015, de 14/9, do qual tem perfeito conhecimento); OU
b) Encontra-se abrangido pelas alíneas i) ou j) do n.º 1 do artigo 102.º do EOSAE, da
qual tem perfeito conhecimento, e pretende inscrever-se ao abrigo dos n.os 3 ou 4 do
mesmo artigo. (*)
c) Não está abrangido pelas restrições previstas no artigo 106.º do EOSAE.
Atualmente exerce a atividade de (**)
na empresa (***)

Localidade

, data

/

/

.

_____________________________________
(assinatura conforme o BI/ CC) e indicar nº do mesmo
(*) - Necessário juntar declaração do serviço de origem nos termos do n.º 3 do artigo 103.º do EOSAE;
(**) - Especificar a atividade que atualmente exerce;
(***) - O objeto social da entidade patronal (se for o caso) e a sua sede.

