
 

 
Pedido do certificado de admissibilidade da denominação da associação ou fundação 

第 1 頁共 2 頁 DRA-1-B(P) 

Nome _____________________________________________ , tipo e n.º do doc. Ident _____________________________________， 

cargo na associação/fundação abaixo referida,_______________________________, vem requerer o certificado da admissibilidade de 

denominação.

A. Fundadores da associação/fundação 

＊ Fundador:________________________________________, tipo e n.º do documento de identificação:______________________ 

Fundador:________________________________________, tipo e n.º do documento de identificação:______________________ 

Fundador:________________________________________, tipo e n.º do documento de identificação:______________________ 

Fundador:________________________________________, tipo e n.º do documento de identificação:______________________ 

Fundador:________________________________________, tipo e n.º do documento de identificação:______________________ 

＊ (É  necessário o preenchimento de dados de identificação de, pelo menos, dois fundadores, para simplificaros 
trâmites de autenticação junto da Secretaria Notarial) 

Nome em chinês：____________________________________________ Abreviado em chinês ____________________ 

Nome em português：______________________________________________________________________________ 

  __________________________________________ Abreviado em português __________________ 

Nome em inglês：_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________ Abreviado em inglês _____________________ 

Sector： □ Empregador   □ Laboral   □ Profissional   □ Beneficente  □ Cultural  □ Educacional
□ Desportiva   Outros___________

Doc.em anexo： 
 ̇ Documento de identificação do requerente e do fundador   ̇ Projecto de estatutos  ̇ Outros (favor indicar)：___________________________ 

B. Alteração da denominação da associação / fundação já constituída

Denominação em chinês/português：_________________________________________________________________________

Registada na DSI sob o n.º：__________

Nova denominação ：
Nome em chinês：__________________________________________ Abreviado em chinês _________________ 

Nome em português：__________________________________________________________________________ 

  ________________________________________ Abreviado em chinês __________________ 

Nome em inglês：_____________________________________________________________________________ 

  __________________________________________ Areviado em inglês __________________ 

Doc.em anexo： 
 ̇ Documento de identificação do requerente   ̇ Projecto de estatutos após revisão  ˙Acta da assembleia geral convocada para a alteração dos 

estatutos   ̇ Outros (favor indicar)：____________ 

Obs: Quando requer a alteração da denominação e o requerente não for Presidente da Assembleia Geral ou da Direcção da respectiva associação ou 
fundação, deve ser apresentada a procuração. 

**ATENÇ Ã O:Para a admissibilidade da denominação, deve ser convocada a assembleia geral para a alteração dos estatutos, cujas deliberações 
exigem o voto favorável de três quartos do número dos associados presentes nos termos do previsto no n.º 3 do artigo 163.º do Código Civil, e 
depois disso, é necessária apresentar a referida acta à DSI para acompanhamento. 

. 

A preencher exclusivamente pelos funcionários da DSI 

 

Recebido por： 

Defiro 
O funcionário Registo de Entrada 

澳 門 特 別 行 政 區 
Governo da Região Administrativa Especial de Macau 

身 份 證 明 局 

Direcção dos Serviços de Identificação 



                      

 
 

 
    Pedido do certificado de admissibilidade da denominação da associação ou fundação 

第 2 頁共 2 頁                 DRA-1-B(P) 

 

Telefone (local)：___________________________________________   

Elemento de contacto：____________________________________________ 

Língua a utilizar para contacto : □ Chinês / □ Português   

Endereço de correspondência: 

______________________________________________________________________________________________________ 
Será objecto de gravação o contacto feito pela DSI por via telefónica para notificar o requerente dos assuntos relevantes sobre o 
seu requerimento. 
 
□  Não autorizo a gravação e solicito a DSI que me seja informado por mensagem SMS ou por escrito 
 
***Nota: Os dados pessoais prestados pelo requerente são utilizados exclusivamente para fins deste requerimento. Esta 

Direcção Serviços poderá encaminhar esses dados pessoais e as informações do presente pedido para outras entidades 

competentes para pedido de parecer. O requerente tem direito a acesso, rectificação e actualização dos seus dados 

pessoais registados nesta Direcção de Serviços, nos termos da lei. 
  

 

 

 

 

____________________           ____________________________ 

Data                         * Assinatura do requerente 

 

 

 
 
 

Carimbo 

O pedido de alteração da denominação de associação/fundação carece da aposição do carimbo da associação. 

 

 

 

Juntar os seguintes documentos：(A preencher exclusivamente pelos funcionários da DSI) 

 

□ Fotocópia doc. de identificação：___________________________  

 

□ Acta：___________________________________________________ folha (s) 

 

□ Projecto do Estatuto：______________________________________ folha (s) 

 

□ Procuração：_____________________________________________ 

 

□ Declaração：_____________________________________________  

 

□ Outros：________________________________________________ 
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