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㽛 攨䈡 ⇍埴 㓧⋨ 㓧⹄
Governo da Região Administrativa Especial de Macau

䣦 㚫ᾅ 晄➢慹
Fundo de Segurança Social

๏бܴਜҙፎ߄
(ѝ  Ҕ  ҅ ܭሦ  ڗҁ ୷ ߎ ๏ б  ڙ ޑሦ Γ )
Pedido de certidão de prestações
(É aplicável apenas aos beneficiários que estão a receber as prestações do FSS)

җ ҙ ፎ Γ ༤ ቪ Reservado ao requerente

陳大文
ҁΓǴۉӜ___________________________________
Ǵᐞߐۚ҇يҽጓဦ_______________Ǵ
1234567(X)

, BIRM N.º

Eu, (nome completo)

6123456X
ᖄ๎ႝ၉___________________________________Ǵҙፎ(
ύЎ/ ဟЎ)๏бܴਜҽǴ
✔

XXXX局

chinês/

português),

申請XXXXXXX

ҔаҬϒ```````````````````````````````ᐒᄬբࣁ`````````````````````````````````ϐҔǶ
no sentido de a entregar a

!
ҁΓ

✔

ӕཀ

/

para efeitos de

6123456X

όӕཀ ගٮᐞߐЋᐒဦዸ_______________________ௗߥޗڙም୷ߎวрϐૻ৲Ǵ

concordo/ não concordo em receber a mensagem do FSS através do telemóvel de Macau n.o________________________,

Eu

ᇟࣁقǺ
em língua:

✔

ሦڗӦᗺȅ

ύЎ
✔

Local para levantamento:

chinês

ဟЎ

Macau

português

ߥޗም୷ߎఈቺᒤ٣ೀ

ᕉࡹ۬ᆕӝ୍ܺεኴ

Instalações do FSS na freguesia de São Lázaro

2016
01
07
ᐞߐ ______В______Д________ԃ
de

A4 夷㟤⌘ẞ 2016 ⸜ 6 㚰
Formato A-4 Jun. 2016

, venho requerer que me seja emitida uma certidão de prestações em (

Centro de Serviços da RAEM na Areia Preta

陳大文

___________________________
ᛝӜ (ᆶيҽठ)
Assinatura (conforme o BIR)

de

ҁΓዴᇡԏڗܴਜ

䣦㚫ᾅ晄➢慹 㟤⺷ FSS/DP-PI-PV-2(I)
FSS - Modelo FSS/DP-PI-PV-2(I)

Telefone n.

o

Confirmo que recebi a certidão

ᐞߐ```````В```````Д`````````ԃ!!!!!!!!!!!!!!___________________________________________________________
Macau

de

ᛝԏȐᆶيҽठȑ

de

Recebido-Assinatura (conforme o BIR)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๏бܴਜҙፎ߄ԏచ
Recibo do Pedido de certidão de prestações
ݙཀǺ1. ሦڗܴਜਔҙፎΓѸឫӕيҽܴЎҹϷԏచǵ٠ӕਔᛦбӑิීǶ
2. ঃҙፎΓہԎдΓжሦǴжሦΓрҢځҁΓيޑҽܴЎҹϷҙፎΓޑᐞߐۚ҇يҽቹӑҁǴԏ
చङ।ԖҙፎΓᆶҹ࣬಄ޑᛝӜǶ
3. ܴਜҗёሦڗВଆीߥӸϤঁДǴၻයόڗǴࢂԛҙፎஒڗǶ
Nota: 1. Para o levantamento de certidão, o requerente tem de trazer o seu BIRM e este recibo, necessitando também de pagar o imposto de selo.
! ! ! 2. Caso o requerente delegue noutra pessoa o levantamento de certidão, o representante terá de exibir o seu documento de identificação e a fotocópia do BIRM
do requerente, no verso deste recibo deve constar a assinatura do requerente correspondente à do BIRM.
3. Esta certidão é reservada por seis meses a contar do dia em que a pode levantar. Caso a não venha levantar ou passado o prazo, este pedido será cancelado.

җ  ߥ  ޗም ୷ ߎ ༤ ቪ Reservado ao FSS
ሦڗӦᗺ

Local para levantamento :

ߥޗም୷ߎఈቺᒤ٣ೀ Instalações do FSS na freguesia de São Lázaro
ᕉࡹ۬ᆕӝ୍ܺεኴ

Centro de Serviços da RAEM na Areia Preta
暣娙 Tel:2853 2850

⁛䛇 Fax:2853 2840

