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Plano de Apoio Financeiro para a Administração de Edifícios

ҙፎ߄!
Boletim de candidatura

!!
!

!

ȐፎҔύЎ܈ဟЎаི҅༤ቪҁ߄Ǵ٠ӧޑБϣуȸx”ဦǶȑ
(É favor preencher o boletim com letra de imprensa em chinês ou português e assinalar com “x” nos quadrados apropriados.)

ҙፎ߄ጓဦǺ
N.º de boletim:
җֽࡂ܊༤ቪ
Reservado ao IH

ǵҙፎΓޑၗ IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

1ˊ ҙፎΓۉӜ(ύЎ)_________________________________________
Nome do requerente (em chinês)

ׇ

ဦǺ______________

N.º de ordem:

(ဟЎ) _____________________________________________________________
(em português)

ሀҬВය

2ˊ يҽܴЎҹጓဦ/ฦܴጓဦ _____________________________________
N.º do documento de identificação/N.º da certidão de registo

____ / ____ /_____

3ˊ Ր֟_______________________________________________________________
Morada

4ˊ ҁᐞޑ೯ૻӦ֟(ӵᆶՐ֟όӕ) _______________________________________
Morada de correspondência em Macau
(caso não seja a mesma morada acima referida)

Fax

________________
Ϧ୍Γ
O funcionário
ံҬВය

5ˊ ᖄ๎ႝ၉_____________ _________________ ځд___________________
Telefone de contacto

Data de entrega

Outro

Data de entrega dos
documentos em falta

____ / ____ / _____
________________
Ϧ୍Γ
O funcionário

ΒǵኴӹϷ܌ԖΓεޑၗ IDENTIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO E DA ASSEMBLEIA GERAL

6ˊኴӹޑӜᆀ______________________________________________________________________________________
Designação do edifício

7ˊ ኴӹޑӦ֟ _____________________________________________________________________________________
Localização do edifício

8ˊ ኴӹނޑҢጓဦ _____________________________________________________________________________
N.º da descrição do edifício

9ˊ ኴӹޑҔǺ

Finalidade do edifício

ɍۚՐҔ
Finalidade habitacional

ɍՐҔ
Finalidade habitacional e comercial

ɍπҔ
Finalidade industrial

ɍ ό ى100

10ˊ ኴӹᐱҥൂՏኧҞǺ

N.º de fracções autónomasġdo
edifício

Ȑၗշज़ᐞߐჾ 4,000.00 ϡȑ ɍ
(Limite máximo do apoio
financeiro $4 000,00)

Inferior a 100

ɍ 400-799 ϐ໔

11. ᔕҙፎޑၗշҞǺ

ɍ ᒧрᆅᐒᜢ

Itens de apoio financeiro
para requerimento

(Limite máximo do apoio
financeiro $11 000,00)

!!!!!!!

(Limite máximo do apoio
financeiro $7 000,00)

100 a 399

Ȑၗշज़ᐞߐჾ 11,000.00 ϡȑɍ

400 a 799

100-399 ϐ໔ Ȑၗշज़ᐞߐჾ 7,000.00 ϡȑ

800 ܈а

Ȑၗշज़ᐞߐჾ 16,000.00 ϡȑ

800 ou
superior

(Limite máximo do apoio
financeiro $16 000,00)

ɍ ҥӅӕᓯഢ୷ߎ

Eleição da administração

Constituição do fundo comum de
reserva

ɍ!೯ၸԃࡋޑҞϷҁԃࡋՉޑ໒ЍႣᆉ ɍ ೯ၸӅӕϩߥᎦ܈ᆢঅπำ
Aprovação das contas respeitantes ao último ano
e aprovação do orçamento das despesas a efectuar
durante o ano em curso

Aprovação das obras de conservação
ou reparação das partes comuns

12. є໒܌ԖΓεޑВයǺ______________________________________________________________________
Data de convocação da assembleia geral

ΟǵҙፎΓޑᖂܴϷᛝ DECLARAÇÃO E ASSINATURA DO REQUERENTE
13. ᖂܴҁҙፎ߄ϣ܌ගޑٮၗϷߕӕޑЎҹӄឦჴǴ٠ܴқϷௗڙಃ 309/2015 ဦϷಃ 292/2014 ဦՉࡹߏ
ץ۔Ңঅׯ٠ख़ཥϦթޑಃ 256/2008 ဦՉࡹߏץ۔ҢਡޑȠኴӹᆅၗշीჄೕകȡޑۓ܌က୍ϷೢҺǶҁ
ΓమཱޕၰගٮଷᖂܴନᏤठၗշڗϷ߇ᗋςԏޑڗၗշѦǴۘ܍ᏼ٩ݤঃԖ҇ޑ٣܈Ӊ٣ೢҺǶ
Declaro que todos os dados prestados e documentos em anexo ao presente boletim de candidatura são verdadeiros e que compreendo
e aceito as obrigações e responsabilidades previstas no Regulamento do Plano de Apoio Financeiro para a Administração de Edifícios,
aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 256/2008, alterado e republicado pelos Despachos do Chefe do Executivo n.os
292/2014 e 309/2015.
Tenho conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica, para além do cancelamento da concessão de apoio financeiro e
da restituição do apoio recebido, a assunção da eventual responsabilidade civil ou criminal em que haja incorrido, nos termos da lei.

_________________________________

ВයǺ_______ԃ _____Д_____В
Data:

ano

mês

dia

ҙፎΓᛝ

Assinatura do requerente



(ݤΓ܈ᆅᐒᜢуᇂӑക)

(Carimbo da pessoa colectiva ou administração)

ݙཀǺӧሀҬҙፎ߄ࡕǴԖᜢၗऩԖҺՖᡂ׳ǴҙፎΓջਔ೯ֽࡂ܊ޕǶ
Nota: Se após a entrega do boletim de candidatura se verificarem quaisquer alterações aos dados anteriormente apresentados, o
requerente deve, de imediato, dar conhecimento ao IH.

ѤǵӸΕၗշޑሌՉЊ CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO DO APOIO FINANCEIRO
14. Њဦዸ______________________ ЊӜᆀ
N.º da conta



__________________ ሌՉӜᆀ _______________________

ġ Designação da conta

Nome do banco

