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ႺࡌނԾᜫڕܨၗշीჄ!
Plano de Apoio Financeiro para Demolição Voluntária de Edificações Ilegais

ҙፎ߄!
Boletim de candidatura

!!!
!

ȐፎҔύЎ܈ဟЎི҅༤ቪΠӈ߄Ǵ٠ӧޑБϣуȸx”ဦǶȑ
(É favor preencher o boletim com letra de imprensa em chinês ou em português e assinalar com “x” nos quadrados apropriados.)
*עόҔޑմନǶ
* Riscar o que não interessa.

җֽࡂ܊༤ቪ
Reservado ao Instituto de
Habitação(IH)

ǵҙፎΓيޑҽၗ IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
(1) ҙፎΓۉӜ______________________________________________________
Nome do requerente

__________________________________________________________________

ҙፎ߄ጓဦǺ
N.º do boletim:

ׇ

ဦǺ__________________

N.º de ordem

(2) *يҽܴЎҹጓဦ/ฦܴጓဦ ___________________________________
* N.º do documento de identificação/N.º da certidão de registo
(3) ޗπբֽวрޑᔮජշߎڙޑΓ?

Beneficiário do apoio económico concedido pelo Instituto de Acção Social?

ɍࢂ

ɍց
Não

Sim

____ / ____ /_____
________________
Ϧ୍Γ
O funcionário

(4) Ր֟______________________________________________________________
Morada

(5) ӧᐞߐޑ೯ૻӦ֟ȐᆶՐ֟࣬ӕɍȑ__________________________________
Morada de correspondência em Macau
(igual à morada acima referidaɍ) __________________________________________________

(6) Ր܌ႝ၉_____________ Ћගႝ၉____________ ځд___________________
Telefone residencial

ሀҬВය
Data de entrega

Telemóvel

ံҬВය
Data de entrega dos
documentos em falta

____ / ____ / _____
________________
Ϧ୍Γ

Outro

O funcionário

Β ǵ ᔕ ҙ ፎ ၗ շ  ޑኴ ӹ  ܈ᐱ ҥ ൂ Տ ၗ  IDENTIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO OU DA FRACÇÃO
AUTÓNOMA A QUE SE DESTINA O APOIO FINANCEIRO
(7) ኴӹ܈ᐱҥൂՏӦ֟ȐᆶՐ֟࣬ӕɍȑ_____________________________________________________________
Localização do edifício ou da fracção autónoma (igual à morada acima referidaɍ) ___________________________________________
(8) ނฦጓဦ

_____________________________

N.º do registo predial

(9) ኴӹวр٬ҔྣޑВය __________________
Data de emissão da licença de utilização do edifício

(10) ኴӹޑҔǺ

Finalidade do edifício:

ɍۚՐҔ

ɍՐҔ

ɍπҔ

Finalidade habitacional

Finalidade habitacional e comercial

Finalidade industrial

Οǵπำၗ IDENTIFICAÇÃO DAS OBRAS
(11) βӦπ୍ၮᒡֽڕܨޑπำےڔጓဦ_____________________________

N.º do processo de demolição na Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT)

(12) βӦπ୍ၮᒡֽวрޑܴڕܨπำςฺπޑ೯ޕጓဦ_________________________
N.º da notificação, emitida pela DSSOPT, de comprovação da conclusão das obras de demolição

วрВය_________________________
Data de emissão

ݙཀǺҙፎץ๏ၗշޑႺࡌޑނၗၩ࣬ܭᔈޑβӦπ୍ၮᒡֽޑȨݤߚڕܨπำҞమൂȩύǶ
Nota : A identificação das obras ilegais relativamente às quais é solicitada a concessão de apoio financeiro constam da respectiva “Lista
de demolição das obras ilegais” da DSSOPT.

ѤǵᙯΕၗշޑሌՉЊ CONTA BANCÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DO APOIO FINANCEIRO
(13) Њဦዸ__________________________ Њᅿᜪ______________________ ሌՉӜᆀ __________________
N.º da conta
Tipo de conta
Denominação do banco

ϖǵځдၗ OUTRAS INFORMAÇÕES
(14) ҙፎΓමၸځдၗշीჄӛࡹ۬ҙፎࡹၗշՉ࣬ᜢڕܨπբ?

ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ɍࢂ Sim ɍց Não

O requerente já requereu apoio financeiro do Governo para a respectiva demolição ao abrigo de outro plano de apoio financeiro?

(15) ឦβӦπ୍ၮᒡֽςڮзޑڕܨႺࡌ ?ނġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ɍࢂ Sim ɍց Não
A demolição das edificações ilegais foi ordenada pela DSSOPT?

(16) ϩႺࡌࢂނӧਡȠႺࡌނԾᜫڕܨၗշीჄೕകȡޑՉࡹߏץ۔ҢғਏϐВࡕ
ࡌ܈ᆢঅ?

ɍࢂ Sim

ɍց Não

Uma parte das edificações ilegais foi construída ou reparada após a data de entrada em vigor do Despacho do Chefe do
Executivo que aprova o Regulamento do Plano de Apoio Financeiro para Demolição Voluntária de Edificações Ilegais?

ϤǵҙፎΓޑᖂܴϷᛝ DECLARAÇÃO E ASSINATURA DO REQUERENTE
(17)

ᖂܴҁҙፎ߄ϣ܌ගޑٮၗϷߕӕޑЎҹӄឦჴ, ٠ܴқϷௗڙಃ 311/2015 ဦՉࡹߏץ۔Ңঅׯ
ޑಃ 45/2013 ဦՉࡹߏץ۔ҢਡޑȠႺࡌނԾᜫڕܨၗշीჄೕകȡޑۓ܌က୍ϷೢҺǶ
Declaro que todos os dados prestados e documentos que 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 Demolição Voluntária de Edificações Ilegais, aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º
45/2013, alterado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 311/2015.
ҁΓమཱޕගٮଷᖂܴନᏤठၗշڗϷ߇ᗋςԏڗၗշѦǴۘ٩܍ݤᏼঃԖ҇٣܈Ӊ٣ೢҺǶ
Tenho conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica, para além do cancelamento da concessão do
apoio financeiro e da restituição do apoio financeiro recebido, a assunção da eventual responsabilidade civil ou
criminal em que haja incorrido, nos termos da lei.

ВයǺ______/ ______/_________ ҙፎΓᛝǺ__________________________________________________
Assinatura do requerenteǺ
Data:
ݙཀ:ӧሀҬҙፎ߄ࡕǴԖᜢၗऩԖҺՖᡂ׳ǴҙፎΓջਔ೯ֽࡂ܊ޕǶ
Nota: Se após a entrega do boletim de candidatura se verificarem quaisquer alterações dos dados anteriormente
apresentados, o requerente deve, de imediato, dar conhecimento desse facto ao IH.
ऩҙፎΓࣁݤΓǴ߾җۓݤځж߄ᛝǶ
Caso o requerente seja pessoa colectiva, deve ser assinado pelo seu representante legal.
ऩҙፎΓࣁϩቫࡌᑐނᆅᐒᜢǴ߾җᆅᐒᜢᆅΓᛝǶ
Caso o requerente seja a Administração do condomínio, deve ser assinado pelo administrador .
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ɍ

ɍ
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ɍ

ɍ

ɍ

ɍ

ɍ

ɍ

ೱӕሀҬޑЎҹ Documentos entreguesȐҗֽࡂ܊༤ቪ Reservado ao IH炸
ҙፎΓيޑҽܴЎҹୋҁ
Cópia do documento de identificação do requerente
βӦπ୍ၮᒡֽวрޑܴڕܨπำςฺπޑ೯ޕ
Notificação, emitida pela DSSOPT, de comprovação da conclusão das obras de demolição
ၩԖҙፎΓሌՉЊαၗޑЎҹ
Documento com os dados da conta bancária do requerente
ޗπբֽวޑܫᔮජշߎޑܴЎҹୋҁ
Cópia do documento comprovativo do apoio económico concedido pelo Instituto de Acção Social
ځд
Outros

