
BI

N.º do processo

Reservado ao IPIM

Fundamento do pedido para a autorização de residência

temporária da Região Administrativa Especial de Macau

          (Por aquisição de bens imóveis)

(Indique a moeda)

Saldo do valor da hipoteca

(se aplicável)

12345 2006/01/01 N/A

    /      /

    /      /

    /      /

Desde

(aaaa/mm/dd)
Até (aaaa/mm/dd)

2007/01/01 2019/12/31 1 ano

Funcionário responsável (     ):       

Data: ____ / ____ / 20__

Macau, aos        de        de 20

Instituto de Promoção do Comérico e do Investimento de Macau－Funcionário da AFR(N.º:       )

Ter adquirido sem recurso ao crédito e livres de quaisquer encargos, bens imóveis por preço não inferior a um milhão de patacas

3.2. Informações do depósito bancário

Nome do banco local

Descrição predial

Informações do depósito bancário em instituição de crédito(banco) autorizada a operar na Região Administrativa Especial de Macau (Ter fundo de valor não inferior a quinhentas

mil patacas depositados e livres de quaisquer encargos)

Datas de início e fim de depó

sito a prazo

Banco da China Lda Renovação automática

Data de nascimento:          (aaaa/mm/dd)

                                         1975/01/01

Prazo do depósito
Formas de processamento após o

vencimento do depósito

Data de inscrição/compra

(aaaa/mm/dd)

□Rua do General Ivens Ferraz,407,XX

Garden,2 Andar A MOP1,500,000.00

□

Endereço do bem imóvel(Se não foram concluídos os

registos de propriedade horizontal definitiva, por favor,

assinale com "✔" nos quadrados aplicáveis

(Indique a zona, rua, n.º policial, nome do edifício,

bloco e fracção autónoma)

(Indique a moeda)

Valor de inscrição/compra

□

□

    " Obs:O presente formulário contém um total de 1 página. É  favor preencher o pedido à máquina, ou a mão em letras de imprensa, assinalando com ""✔"" nos quadrados aplicáveis

(Consulte ""Guia de orientações sobre o pedido de autorização de fixação de residência temporária na RAEM""antes de preencher o pedido, se não tiver espaço suficiente, o requerente pode utilizar uma página

suplementar do mesmo formato e anexar os documentos comprovativos relevantes.)"

Parte I Informações pessoais do Requerente
Coluna a ser preenchida pelo IPIM

(tais como o divórcio, a alteração da situação de união de facto ou adopção dos filhos, do direito de propriedade dos bens imóveis, o aumento do valor da hipoteca, a

alteração do depósito a prazo  no montante de MOP500.000,00, da posse não inferior a 51% do capital social da empresa comercial em Macau)

3.1. Informações dos bens imóveis

Parte II　Indicar se houve alteração da relação jurídica ou fundamentos do pedido no tocante à

extensão aos membros do agregado familiar:

 □ Sim. Foi alterada a situação de relação jurídica ou fundamentos do pedido no tocante à extensão aos membros do agregado familiar, É  favor anexar uma declaração sobre a

respecitva

 ☑ Não. Não houve alteração, mantém-se a situção de relação jurídica ou fundamentos do pedido no tocante à extensão aos membros do agregado familiar.

Parte III　Categorias e fundamentos de pedido

Nome：Ho Sio Fan

Nota complementar:

Eu, com base no documento original apresentado, designadamente

__________________________________________________________，

emitido por _________________________________________, com o nú

mero  ______________________________________________certifiquei a

assinatura de ________________________________________________.

Reservado ao IPIM

Declaro que todos os dados preenchidos são verdadeiros, caso não estejam correspondentes à verdade, assumo a responsabilidade

jurídica devida.

Data:_______________________dd/mm/aaaa　　Assinatura do requerente:__________________

┌                                        ┐ 

 

 

 

 

 

 

└                                        ┘ 

O formato da assinatura terá que ser conforme no documento de viagem entregue 
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