PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE CUNHO DE SELO BRANCO1
(Solicitamos que preencha este impresso com letra de Imprensa)

Pretende novo cunho como: Solicitador

Agente deExecução
Dados do requerente

Nome Completo:
Nome Profissional2:
Cédula Profissional:

NIF:
Domicílio Profissional3

Rua:
Nº de Porta:

Andar:

Localidade:

Código Postal: Contactos
Telefone:

Telemóvel:

Fax:

Nos termos do Artigo 12º do Regulamento nº 548/2017, de 12 de outubro (Regulamento de Publicidade, Imagem e Utilização de Marcas de
Titularidade da Ordem), solicito a emissão de novo cunho Selo Branco, declarando, desde já, que tenho perfeito conhecimento e
comprometendo-me a cumprir as regras impostas para a sua utilização.
Junto remeto “Prensa + Cunhos” a alterar e comprovativo de pagamento da taxa de (a taxa já inclui as despesas de expedição):
a) 102€, no caso de emissão de novo cunho por inutilização (10.6.3 da tabela anexa ao regulamento n.º 341/2017, de 23 de junho);
b) 51€, no caso de emissão de novo cunho por renovação de símbolo (10.6.4 da tabela anexa ao regulamento n.º 341/2017, de 23 de junho).

O pagamento pode ser feito por cheque (cheque n.º

s/ o Banco

__________________________________________) ou por Transferência Bancária para o NIB: 0033 0000 45249064886 05

Data:
Assinatura

Para uso do serviço da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução

DatadeReceção:
DatadeEnvio:

Nº doPedido:
Nº do Envio:

A nota de encomenda deverá ser remetida para - Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução - Conselho Geral – Rua Artilharia Um,
n.º 63, 6º, 1250-038LISBOA.
2
O nome inserido no cunho será o nome profissional. Porém, face às limitações técnicas que resultam da gravação e dimensão do Selo
Branco, este poderá ter de ser abreviado.
3
O cunho do Selo branco será remetido por via postal, sob registo com aviso de receção, para o domicílio profissional principal. O prazo
previsto de entrega é de 20 dias úteis.
1

