Ex. Sr. Presidente
Câmara Municipal de Machico

INSCRIÇÃO DE ENTIDADES NO REGISTO MUNICIPAL DE ASSOCIAÇÕES
Id en ti fi ca ção do R eq u er e nt e ( P re e nc he r c om l e t ra m a i ús c ul a )

Nome/Designação |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Morada/Sede|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Localidade |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Código Postal |_|_|_|_|-|_|_|_| ____________________________________
Telefone / Telemóvel |_|_|_|_|_|_|_|_|_| E-mail _________________________________
B.I./C.C. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Data de emissão|_|_|_|_|_|_|Arquivo__________
Pessoa Coletiva n.º|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Contribuinte |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Contacto preferencial/Função|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Hora preferencial de contato|_|_|h|_|_|
Área de actividade Social|_|Cultural|_|Desportiva|_|Recreativa|_|Outra|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
De s cr iç ão d a s ati v id ad e s :

Con st itu içã o d a en tid a d e/ Id en ti f ica çã o d o ( s) r e p re s en t an t e( s ) :

Data da aprovação dos estatutos |_|_|_|_|_|_|_|
Diário da República série|_|_|_||_|Número|_|_|_|_|
Data da publicação|_|_|_|_|_|_|
Número de elementos da direcção|_|_|_|Mandato Inicio|_|_|_|_|_|_|
Fim|_|_|_|_|_|_|
Presidente da Direcção|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Telefone para contato|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

_____________________________________________________________________________________
Largo do Município 9200nte 511239440
www.cm-machico.pt

Dad o s Ban cá rio s

Número de identificação bancária (NIB)
|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|
Instituição Bancária ____________________________________________
Balcão________________________________

Con fi r ma ção d a In st itu iç ão B an c ári a

(Data, carimbo e assinatura)

Doc u m en to s in stru tór io s


Cópia do instrumento de constituição da associação;



Cópia dos estatutos;



Cópia da publicação oficial dos estatutos;



Cópia do regulamento interno, quando os estatutos o preveja;



Cópia da publicação do ato de reconhecimento de estatuto de utilidade pública, se for o caso;



Cópia do Cartão de Identificação da Pessoa Coletiva;



Cópia da ata de tomada de posse dos órgãos sociais;



Cópias da ata de aprovação pela Assembleia-Geral, do relatório de atividades do ano transato, do Plano de
Atividades e do Orçamento;
Declaração que conste a relação nominal dos membros dos órgãos gerentes em funções da associação ou
coletividade com referência à forma de contacto dos mesmos;
Declaração assinada pelo presidente da assembleia geral, onde conste o número total de associados e, se for o caso,
valor da sua quota anual;
Certidões comprovativas da situação contributiva regularizada ou documento de autorização de consulta de
situação tributária e contributiva à Segurança Social e Finanças;
Breve historial da associação;






Ob se r va çõ e s:

Machico, ___ de _____________ de 20__
O requerente,

_____________________________________________________________________________________
Largo do Município 9200www.cm-machico.pt

