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ANEXO I 
FICHA DE INSCRICÃO/ATUALIZAÇÃO NO RDM 

(Artigo 15º, 16º e 17º do PAMO) 
 
Nº registo de entrada no município    Data     Nº RDM 

 
          

 
      

  
  

 
        

             (dd/mm/Ano) 

(A preencher pelos serviços municipais) 

□ INSCRIÇÃO 

□ ATUALIZAÇÃO 
 
ENTIDADE 
Designação: ______________________________________________________________________ 

 
SEDE 
Endereço: ________________________________________________________________________ 

Freguesia: _________________________________________ Código Postal:___________________ 

Contacto:_________________ Fax:__________________ E-mail: ____________________________ 

 
*DELEGAÇÃO 
Endereço: _______________________________________________________________________ 

Freguesia: ________________________________________________ Código Postal:___________ 

Telefone:_________________ Fax: __________________E-mail: ____________________________ 

* Quando aplicável 

 
NIPC: ________________ 
N.º de Associados: _______________ Valor da quota mensal/semestral/anual, € ________________ 

 
PRESIDENTE DA DIREÇÃO  
Nome:____________________________________________________________________________ 

Endereço: ________________________________________________________________________ 

Contacto: _________________________________________________________________________ 

 



 

2 

 

Descrição das Atividades Desenvolvidas 

 

Nº de 
praticantes / 
participantes 

Nº de Atletas Nº de Utentes 

Federados Não 
Federados 

Utentes 
com 

Acordo 

Utentes 
sem 

Acordo 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Total      
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DOCUMENTOS A ANEXAR À PRESENTE FICHA DE INSCRIÇÃO E A ENVIAR, 
PREFERENCIALMENTE, EM SUPORTE DIGITAL 
 

□ Cópia da publicação dos Estatutos em Diário da República;  

□ Cópia do cartão de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC); 

□ Cópia da ata da tomada de posse dos corpos gerentes em funções, com indicação dos 
contactos e forma de contactar; 

 

□ Cópia do Plano de Atividades e Orçamento, em vigor à data da inscrição, bem como da 
ata da respetiva aprovação; 

 

□ Relatório e Contas do exercício anterior. 

 
 
Data: ____ / _____ / ________ 
 
 
Assinatura do Presidente da Direção 
 
____________________________________ 
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