Tipo do documento –

Nome – Preencher conforme

Assinalar com o sinal “” no

consta no documento de
identificação.

quadrado adequado. Se

DECLARAÇ Ã O

assinalar “outros”, deve

Chan Tai Man
Eu, (nome) ________________________________,
portador do documento de identificação:
Número do documento de
identificação – Número do
bilhete de identidade de

 Bilhete de Identidade de Residente de Macau/  outro ________________________________,

1122334 (4)
Macau
n.º ____________________,
emitido em (local de emissão) ______________________________,

Local de emissão – Local

venho por este meio declarar o seguinte:

de emissão do documento
de identificação.

residente da Região
Administrativa Especial de

preencher qual o tipo do
documento.

Macau ou de qualquer outro
documento que permita a
permanência legal em Macau.

Declaro que reúno os requisitos exigidos no n.º 1 do artigo 40.º da Lei n.º 12/2017 (Lei da
actividade comercial de administração de condomínios), e que no dia 21 de Agosto de 2017 (data
da publicação da lei), exercia actividade similar à actividade comercial de administração de
condomínios, estando a administrar o(s) seguinte(s) edifício(s):
Designação e endereço do

Designação dos edifícios
(chinês/português)

Centro Comercial
Tai Man

Endereço (designação da rua e numeração policial)

edifício – Preencher a
designação e endereço de todos
os edifícios que estavam a ser

Rua do Cunha, n.º 111, Taipa

geridos no dia 21 de Agosto de
2017 (dia da publicação da Lei
n.º 12/2017 (Lei da actividade

Centro Comercial
Sio Man

Avenida de Almeida Ribeiro, n.º 222, Macau

comercial de administração de
condomínios)). Devem ser
preenchidos o nome da rua e o

Edifício Tai Man

Avenida da Ponte da Amizade, n.º 999,
Macau

Edifício Sio Man

Rua do Campo, n.º 189, Macau

Observação: Se este formulário não for suficiente para o preenchimento de todos os dados, pode utilizar
folhas A4 para continuação, mantendo o mesmo modelo, sendo necessário identificá-las com
“Declaração – Folha anexada ” devendo, todas as folhas anexadas, ser assinadas pelo requerente para
serem válidas.

O Declarante,

número da porta relativos ao
endereço.

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

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

01 de Maio de 2018

(Aplicável aos empresários comerciais, pessoa singular, que requerem licença provisória de actividade comercial
de administração de condomínios)

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

