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PEDIDO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE
ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE SINTRA
(nº___________SM)
Exmº Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sintra
(nome do requerente) ______________________________________________________________________________,
com morada na (Rua/Avª) __________________________________________________________________________
(nº/lote) ______, (andar) ______, (localidade) __________________________________________________________,
(cód. postal) ___________- _________, Freguesia de _____________________________________________________,
com o telefone / telemóvel nº _______________________________, fax nº____________________________, e-mail
________________________________________ portador do Bilhete de identidade/ Cartão de cidadão / Passaporte nº
__________________________

emitido

em

_________________________

válido

até

______/______/_____,

Contribuinte nº __________________________ na qualidade elemento dos Corpos Diretivos (especificar cargo)
_______________________________________________________
Em representação de:
Denominação da associação ________________________________________________________________________
Morada_______________________________________________________________________________________
Telefone ____________________________________ Fax _______________________________
E-mail ________________________________________ Site _____________________________________________
NIPC__________________________________ Código de acesso à constituição da entidade (caso aplicável) _________
vem requerer a V. Exa a inscrição da Associação acima referida ao abrigo do IMACS - Regulamento de Inscrição
Municipal de Associação Cultural de Sintra, aprovado pela Assembleia Municipal de Sintra em 23 de Novembro de
2011. Mais informa que o elemento da direção de mais fácil contacto é:
Nome _________________________________________________________________________________________
Email _____________________________________________ Telefone/Telemóvel ____________________________

Sintra, _____ de ______________ de 20_____
O Requerente,
........................................................................................................
Conferi os documentos: (assinatura legível) :

Categoria:

Reservado aos serviços
- Grupo 1 Associações de âmbito cultural e recreativo não profissionais
- Grupo 2 Associações e Entidades de âmbito cultural profissional nas áreas da Música, Teatro, Dança e Artes
Performativas Multidisciplinares

Divisão de Cultura
Rua do Roseiral, 20 S. Pedro de Penaferrim 2710-501 Sintra
Telefones: 21 923 6142 Fax: 21 923 61 26 dcul@cm-sintra.pt

IMP.PS.01.615.02

Pede deferimento
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PEDIDO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE
ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE SINTRA

Instruções
Período de Inscrição: 1 de fevereiro a 30 de abril
Documentos a anexar
Fotocópia do Cartão de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC)
Fotocópia da Escritura Pública, ou documento equivalente, integrando os estatutos da associação
Fotocópia da publicação dos estatutos da associação, sempre que legalmente exigida
Fotocópia do Diário da República ou documento equivalente, onde conste a publicação da atribuição do Estatuto de
Utilidade Pública, caso possua
Fotocópia da Ata da eleição dos Órgãos Sociais / ou tomada de posse doa mesmos, cuja autenticidade deve ser
comprovada por exibição do livro de atas, ou fotocópia autenticada
Fotocópia do relatório de atividades e contas aprovados no exercício anterior a que respeita a inscrição, cuja
autenticidade deve ser comprovada por exibição dos originais dos documentos, ou fotocópia autenticada
Documento que ateste a situação regularizada da associação perante as finanças ou declaração para consentimento de
consulta eletrónica relativo à situação tributária, através do sítio da internet da DGCI
Documento que ateste a situação regularizada da associação perante a segurança social ou declaração para
consentimento de consulta eletrónica, através do sítio da internet do serviço de segurança social
Nota:
Os presentes dados irão ser objecto de tratamento informático, tendo o requerente direito de informação nos termos do
nº1 e 2 do artº 10º da Lei 67/98 de 26.10.1998, a qual transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva nº 95/46/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro de 1995, relativa à proteção das pessoas singulares no que diz
respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados - Lei da Proteção de Dados Pessoais.
Direito à Informação






Responsável pelo tratamento  Presidente da Câmara
Finalidades de tratamento  Tratamento informático do processo do requerente.
Destinatários ou categorias de destinatários dos dados  serviços municipais interventores no processo.
As respostas aos dados integrantes no formulário são obrigatórias.
Os dados disponibilizados podem ser acedidos e alterados pelo requerente.

Base Legal:
Regulamento do IMACS - Regulamento de Inscrição Municipal de Associação Cultural de Sintra, aprovado pela Assembleia
Municipal de Sintra em 23 de Novembro de 2011.

RECIBO DE ENTREGA DE REQUERIMENTO

REGº SM_________

ASSUNTO: INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE SINTRA

Assinatura do Funcionário:__________________________________________________
Categoria:_____________________________________________ Data: ____/____/____
Divisão de Cultura
Rua do Roseiral, 20 S. Pedro de Penaferrim 2710-501 Sintra
Telefones: 21 923 6142 Fax: 21 923 61 26 dcul@cm-sintra.pt

