同意作為法人為辦理選民登記而指派的代表的聲明書
Declaração de consentimento de representação de
pessoa colectiva para efeitos de recenseamento eleitoral
聲明人的身份資料
Identificação do Declarante

中文姓名：
Nome em chinês

永久性居民身份證號碼：
N.° do BIRP

葡文姓名：
Nome em português
通訊地址：
Endereço para comunicação
電郵通訊地址：
Endereço de e-mail
澳門本地手機號碼：
Telemóvel em Macau

其他澳門本地聯絡電話：
Telefone em Macau

本人（以下按身份證上所示簽名式樣簽署者）聲明願意作為以下 A 項內所指的法人為辦理選民登記而指派的代表。本人同時聲明，日
後若不願意擔任 A 項內所指的法人的選民登記代表時，除負責書面通知行政公職局外，還將書面通知 A 項所指的法人。
Eu (abaixo-assinado de acordo com o BIR), declaro aceitar ser representante da pessoa colectiva indicada no quadro A, que se segue, para
efectuar a inscrição da mesma no recenseamento eleitoral, declarando ainda que, se vier a deixar de ser representante da mesma, comunicarei, por
escrito, este facto ao SAFP e à mesma pessoa colectiva.

A

法人的識別資料
Identificação da Pessoa Colectiva

選民登記編號：
N.° de inscrição no recenseamento

中文名稱：
Designação em chinês
葡文名稱：
Designação em português
法人的通訊地址：
Endereço para comunicação
法人網址：
Website

電郵通訊地址：
Endereço de e-mail

法人的聯絡電話：
N.° de tel. de contacto
簽署日期：
Data da assinatura

在身份證明局登記的法人編號：
N.º de registo na DSI

年
(ano)

月
(mês)

聲明人簽名：

日

Assinatura do Declarante

(dia)

* 必須按永久性居民身份證上的簽名式樣簽署 *
Assinatura de acordo com o BIRP

本人（以下按身份證上所示簽名式樣簽署者）聲明目前是以下 B 項內所指的法人選民為登記而指派的代表。為了作為以上 A 項所指
的法人作選民登記的代表，現聲明不再擔任 B 項所指法人的選民登記代表，並聲明本人已經自行把有關意願通知 B 項所指的法人，
並着其依法替換代表人。
Eu (abaixo-assinado de acordo com o BIR), actualmente representante designado para efectuar a inscrição da pessoa colectiva indicada no quadro
B, declaro que deixo de ser representante desta, passando a ser representante da pessoa colectiva indicada no quadro A para efectuar a respectiva
inscrição, tendo sido esta vontade comunicada à pessoa colectiva indicada no quadro B para que esta proceda à substituição do representante de
acordo com as disposições legais.

（倘同時聲明不再為一個以上的法人擔任選民登記的代表，可於背面適當列明有關法人的識別資料並簽署確認本人的意願。）
(No caso de a declaração implicar mais de uma pessoa colectiva, ou seja, o declarante deixar de ser representante de várias pessoas colectivas, estas devem
ser devidamente identificadas no verso do presente impresso, devendo a confirmação, em relação a cada uma, ser assinada individualmente.)

B

法人的識別資料
Identificação da Pessoa Colectiva

選民登記編號：
N.° de inscrição no recenseamento

中文名稱：
Designação em chinês
葡文名稱：
Designação em português
法人的通訊地址：
Endereço para comunicação
法人網址：
Website

電郵通訊地址：
Endereço de e-mail

法人的聯絡電話：
N.° de tel. de contacto
簽署日期：
Data da assinatura

在身份證明局登記的法人編號：
N.º de registo na DSI

年
(ano)

月
(mês)

聲明人簽名：

日
(dia)

Assinatura do Declarante
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* 必須按永久性居民身份證上的簽名式樣簽署 *
Assinatura de acordo com o BIRP

