D5
澳 門 貿 易 投 資 促 進 局
INSTITUTO DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E DO INVESTIMENTO DE MACAU

N.º de referência do pedido : /
Tel de contacto：

/

(a ser preenchido pelo funcionário do IPIM)

Declaração
Eu, ____________________

(1) ,

portador(a) de ________________

(2)

n.º ___________________, em referência ao n.º de processo do Instituto de
Promoção

do

Comércio

e

do

Investimento

de

Macau

(IPIM)

__________________________, declaro que:

1. Não exerci, pessoalmente ou mediante terceiros, actividades que não
correspondem à utilização de prédios urbanos, como a operação ilegal de
hotéis em fracções habitacionais;
2. Tomei conhecimento de que se deve efectuar um pedido à Direcção dos
Serviços de Turismo, para a criação de um hotel ou de um estabelecimento
da mesma natureza, a qual apenas se procederá após a aprovação
necessária;
3. Tomei conhecimento de que se deve cumprir as obrigações tributárias para
os prédios arrendados. A par do referido, o contrato de arrendamento será
cancelado e os prédios urbanos em causa serão retornados, caso o
arrendatário viole os regulamentos relevantes ou dispostos no referido
contrato. É de notar ainda se a autorização jurídica tenha sido conferida à
utilização dos respectivos prédios arrendados;
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4. Quaisquer obras, como remodelações dos prédios urbanos, devem obter a
aprovação para a sua realização, conforme os dispostos legais, da
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes;
5. Tomei conhecimento de que, em caso de remodelações ilegais realizadas
anteriormente nos prédios urbanos, estes devem retornar de imediato ao
estado legal e devem ser apresentadas fotografias e projectos em questão
ao IPIM, para arquivação;
6. Tomei conhecimento de que, caso os prédios urbanos se envolvam nos
referidos litígios ilegais, será suspenso o processo de autorização do
pedido de residência temporária;
7. Garanto a observação de todos os dispostos legais de Macau, não
exercendo quaisquer comportamentos ilegais ou prejudiciais aos
interesses públicos; caso contrário, o pedido de residência temporária em
Macau será cancelado ou recusado.

Declarante:____________________ (3)
Data:________ de __________de _________
(1) Nome do/a requerente
(2) Passaporte/documento de viagem
(3) Assinatura conforme documento de identificação

