
Passaporte de: Emitido em _________________________________ válido até_____ de  ___________  de ________ 

*- Somente disponível, na Tesouraria do Montepio 

 
              MONTEPIO RAINHA D. LEONOR, IPSS 
                                           Associação Mutualista 

   Fundada em 11 de Março de 1860 
                                            OFICIAL DA ORDEM DE BENEMERÊNCIA                                                                 OFICIAL DA ORDEM DO MÉRITO  

                   Rua Heróis da Grande Guerra, N.º 108                      Rua do Montepio, N.º 9 
                       Telef. 262 837100 - Fax.262 837131                          2500 - 253 CALDAS DA RAINHA 

                                 E-mail: geral@montepio-rdl.pt                                      Web: www.montepio-rdl.pt 
                                                

                                                                                                 CLASSE 2007 (menos de 51 anos) 

                                         ASSOCIADO EFECTIVO   
Proposta N.º                                                     CLASSE SÉNIOR (a partir de 51 anos)                            

Entrada em ___/___/  20 ___          

Nome _____________________________________________________________________________________________________                                                              

de ___ anos de idade, nascido em ___/___/___ na Freguesia de __________________________ concelho de  __________________, 

estado civil ___________________  profissão _________________________________grau de ensino:       Primário        Secundário 

     Superior (licenciatura em __________________)  filho de  ________________________________________e de ____________ 

_________________________________  residente na (Rua, Praça, Largo, etc.) __________________________________________ 

n.º ______, andar ______, na localidade de ____________________________com o código postal _______ - ____ _____________ 

__________________________,  contribuinte n.º _________________  telefone _______________, telemóvel ________________, 

e-mail ________________________________________________, pretende inscrever-se como associado desejando pagar as quotas: 

     Anualmente                  Semestralmente          - Conjuntamente com as minhas quotas pagarei também as quotas dos associados n.ºs: 

     Trimestralmente           Mensalmente * 

     Através do SDD na minha conta bancária com o IBAN                                                                                                                            

     Na Tesouraria do Montepio                                                               

 Subsidio de Funeral  - SIM        - NÃO             

 Entregar juntamente com:                                                                                            Caldas da Rainha, ___ de ________________ de 20 ___                     

 1 Fotografia;                                                                                                                                                                              O Proposto, 

 Apresentação do Cartão de Cidadão, B.I. ou Passaporte.                                                    _________________________________________ 

Foi conferida a idade por: 

Cartão de Cidadão n.º _____________________ válido até _____ de  ___________  de ________  

Bilhete de identidade n.º _____________ A. I. de _______________  de _____ de  ___________  de ________  

          EU 

        Outro 

                                          O Conferente, 

_________________________________________ 
 

Parecer da inspecção médica:___________________________________________________________________________________ 

                                   O Médico, 

Em ___ de ________________ de 20 ___                                                                _________________________________________ 

Associado n.º ________ admitido provisoriamente em ____/____/______, Jóia €_________ , ____ Recibo n.º ____________, de 

____/____/______.  

Admitido definitivamente em reunião do Conselho de Administração de  ____/____/______. 

                              O Presidente,                          O Secretário-Geral, 

_________________________________________                          _________________________________________ 

A entregar conjuntamente com o pagamento da jóia:   

 Dos 0 aos 20 anos: € 20,00; Dos 21 aos 30 anos: € 35,00; Dos 31 aos 40 anos: € 50,00; Dos 41 aos 50 anos: € 75,00; 

      Dos 51 aos 60 anos: € 200,00; Dos 61 aos 70 anos: € 300,00; Acima dos 71 anos: € 500,00 .  

P.S. - O valor da jóia será devolvido em caso de indeferimento de admissão. 

 


