
A Ordem Contabilistas Certificados (OCC), com vista à produção de placas identificativas uniformizadas, autoriza a colo-
cação do seu logótipo com as referências ao nome e número de membro da Ordem Contabilistas Certificados, Sociedade 
Profissional de Contabilista Certificado ou Sociedade de Contabilidade e respetivo diretor técnico. Nesse sentido, o mate-
rial pretendido deverá ser solicitado à OCC. As dimensões das placas são de 420x300x2 milímetros.

NOTAS:
• Deve ser referido o número de identificação fiscal para quem deve ser emitido documento de quitação;
• Todas as placas têm a garantia de dois anos;

Reserva de placas identificativas de CC, Sociedades de
Profissionais Contabilistas Certificados e Sociedades de Contabilidade

Requisição de placas(s) identificativa(s)

NOME:

MORADA:

TELEFONE:

Solicita a encomenda de placa(s) com as seguintes características (assinalar o material pretendido):
  Inox gravado s/acrílico (75,00 € + IVA)
  Inox gravado c/acrílico (90,00 € + IVA)
  Latão gravado s/acrílico (80,00 € + IVA)
  Latão gravado c/acrílico (95,00 € + IVA) 
  Acrílico com 430x300x2mm c/letras em vinil (60,00 € + IVA)

ESCOLHA E PREENCHA UMA DAS SEGUINTES OPÇÕES:

  Membro          
NOME*:

CC nº:

  Sociedade de Profissionais Contabilistas Certificados (STCC)
NOME da STCC*:

STCC nº:

  Sociedade de Contabilidade
Nome Sociedade de Contabilidade*:

Diretor Técnico CC nº:

Faturar:
NOME:

NIF/NIPC:

Para tal anexo, o cheque cruzado n.º à ordem da Electro Instaladora do Bairro, Lda., 

sobre o Banco no valor de euros.

DATA:

ASSINATURA:

 Cortar e enviar para a sede da Ordem

Av. Barbosa du Bocage, 45 | 1049-013 Lisboa
T 21 799 97 00 F 21 795 73 32 | 90 80 | 92 08

NIPC 503 692 310
www.occ.pt | geral@occ.pt

* Por questões estéticas e de espaço disponível, aconselhamos o uso máximo de três nomes próprios e de seis em caso de sociedades de PCC ou de Contabilidade

Feminino Masculino


