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MODELO-22 

OPACC - ORDEM PROFISSIONAL DE AUDITORES E CONTABILISTAS CERTIFICADOS DE CABO VERDE 

 

REQUERIMENTO DE PEDIDO DE ESCUSA PELO PATRONO DO ESTÁGIO DE CONTABILISTAS CERTIFICADOS 

 

       Exmo. Senhor 

       Presidente do Conselho Técnico 

       PRAIA 

 

1. Nome ________________________________________________________________________________ 

2. BI/P ____________ Emitido por _________________________ Em __/__/_____ NIF ________________ 

3. Morada _______________________________________________________________________________ 

4. Caixa Postal ________ Cidade _______________ Ilha ________________ Região ___________________ 

5. Telefone ____________ Telemóvel ____________ Fax _____________ E-mail ______________________ 

 

Vem, ao abrigo do artigo 35º do Regulamento de Admissão, Estágio e Exames, publicado no B. O. nº 18, III 

Série, de 7 de Maio de 2010, pedir escusa do patrocínio do estágio de contabilistas certificados do seu 

estagiário, Senhor __________________________________, pelos motivos que apresenta em anexo. Dará 

conhecimento ao estagiário, informando-o que o estágio que vinha realizando fica desde já suspenso. 

 

Junta os Pareceres sobre os Relatórios trimestrais já apresentados pelo estagiário, bem como o Relatório 

contendo o Parecer e grelha de avaliação, referidos no artigo 39º do Regulamento, relativamente ao período 

de estágio já decorrido. 

Assinatura do requerente _________________________________________ Data ____/____/_______ 

 

RESERVADO AOS SERVIÇOS 

Processo nº ____/_____ 

 
Informação do Secretário Técnico:   Despacho do Presidente Conselho Técnico: 

 

Foi verificada a regularidade das condições do pedido de  Aceito o pedido de escusa do patrono (ou não 

escusa do patrono, tendo concluído que:____________  aceito pelas razões indicadas em baixo: 

_____________________________________________  _______________________________________ 

_____________________________________________  _______________________________________ 

_____________________________________________  _______________________________________ 

___/___/______  _________________________  _______________________________________ 

        _______________________________________ 

 Parecer do Presidente Comissão Acompª Estágios:  _______________________________________). 

        Valido o período de estágio decorrido desde que 

Certifico a validade do período de estágio já decorrido, de  cumprido o disposto no nº 4, artigo 31º (ou não 

___ trimestres (ou não certifico pelas seguintes razões:  valido pelas razões indicadas em baixo: 

_____________________________________________  _______________________________________ 

_____________________________________________  _______________________________________ 

_____________________________________________  _______________________________________ 

_____________________________________________  _______________________________________). 

____________________________________________).  Sejam notificados o patrono e o estagiário. 

___/___/______  _________________________  ___/___/______  ___________________ 

 

 

Importante: Deve preencher o requerimento em duplicado e entregar directamente ou remeter por correio para a sede 

do Conselho Regional que abrange a sua ilha de residência. No caso de envio pelo correio, deve incluir um envelope 

devidamente endereçado e estampilhado, para devolução da cópia do requerimento, que servirá de recibo da entrega. 
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ANEXO 

 

 

 

Fundamentos do pedido de escusa do patrocínio do estágio de contabilistas certificados: 


