N.o do Registo Comercial –

Firma - Firma contante na

N.o do registo constante no

Certidão de Registo
Comercial, emitida pela

DECLARAÇ Ã O

“Certificado de Registo
Comercial” emitido pela
Conservatória dos Registos

Companhia de Gestão e Propiedade Tai Man Limitada
(Firma) ____________________________________________________________________,

Comercial e de Bens Móveis.

Conservatória do Registo
Comercial e de Bens Móveis.

1122 (SO)
Rua do Cunha,
n.º de registo comercial: ______________________,
com sede em _________________________
O nome, o número do
documento de identificação, o

n.º 111, Centro Comercial Tai Man, 1º andar, Taipa
_______________________________________________________________________________,
Chan Tai Man
representada por (nome do representante legal) _________________________________________,

local de emissão e o tipo do
documento de identificação do
representante legal –O
declarante, na sua qualidade de
representante legal do
empresário de administração de
condomínios deve preencher o
seu nome, o número do
documento de identificação, o
local de emissão e o tipo do
documento de identificação (se
for “outro tipo”, deverá
preencher o respectivo tipo).

Sede – Morada da pessoa
colectiva que consta na
Certidão de Registo
Comercial emitida pela

portador do tipo de documento de identificação:  Bilhete de Identidade de Residente de Macau /

Conservatória dos Registos

1122334 (4)
 outro ________________________________, n.º __________________________,
emitido em

Comercial e de Bens Móveis.

Macau
(local de emissão): ______________________________,
declaro, em representação da sociedade,
que:
Esta sociedade comercial reúne os requisitos previstos nas alíneas 5) e 6) do n.º 2 do artigo 4.º
e no artigo 5.º da Lei n.º 12/2017 (Lei da actividade comercial de administração de condomínios),
possuindo “idoneidade” e não tendo “sido declarada falida”. Simultaneamente, os titulares dos
órgãos sociais desta sociedade (vide folha anexada) reúnem os requisitos exigidos na alínea 7) do

Assinatura – A declaração
deve ser assinada pelo
declarante, devendo a

n.º 2 do artigo 4.º da mesma lei, não tendo sido declarados insolventes.

assinatura estar conforme
com a que consta no
documento de identificação.

O Declarante,

Chan Tai Man

大文物業管
理有限公司

__________________________________
Assinatura (idêntica à do documento de identificação)
Data – Preencher de acordo com a data do pedido.

01 de Maio de 2018

(Aplicável às sociedades comerciais que requerem licença de actividade comercial de
administração de condomínios)

Lista dos titulares dos órgãos sociais – Preencher no boletim o nome dos titulares dos órgãos
constantes no registo comercial da sociedade comercial, incluindo os administradores,
directores ou gerentes, bem como os membros do Conselho Fiscal e secretários, se tiver.

Folha anexada
Para efeitos da presente declaração, os titulares dos órgãos sociais desta sociedade são os
seguintes:
Nome, tipo, número e local

Nome

Tipo e n.º do documento
de identificação

Local de
emissão

Cargo

1

Chan Tai
Man

BIR
1122334 (4)

Macau

Administrador

2

Lei Sio
Man

BIR
5566778 (8)

Macau

Administrador

de emissão do documento de
identificação e cargo –
Preencher o nome, tipo,
número e local de emissão do
documento de identificação e
cargo dos titulares dos órgãos
sociais.

3

4

5

6

7

8

9

10

(Aplicável às sociedades comerciais que requerem licença de actividade comercial de
administração de condomínios)

