Governo da Região Administrativa
Especial de Macau

Requerimento do Plano de apoio pecuniário para aliviar o impacto
negativo da epidemia nos trabalhadores, profissionais liberais e
operadores de estabelecimentos comerciais em 2022

Direcção dos Serviços de Finanças

Destinatários

1. Os indivíduos que trabalhem ou trabalhassem por conta de outrem no período entre 01/01/2020 e 31/12/2021,
mas não estiverem inscritos no seio do imposto profissional antes ou até 15 de Janeiro de 2022.
2. Os indivíduos que estiverem inscritos no seio do imposto profissional antes ou até 15 de Janeiro de 2022,
mas não tivessem declarado os rendimentos do imposto profissional do exercício de 2020 e 2021, antes ou
até 17 de Junho de 2022.
3. Situação de desemprego involuntário, referida no n.º 2 do artigo 39.º da Lei n.º 4/2010 (Regime da Segurança
Social), que se inicie entre 01/01/2022 e 30/07/2022, ou que se verifique ainda à data de 30/07/2022

Prazo de
requerimento

De 30 /07/2022 a 29 /08/2022.

Por favor, preencher com letras maiúsculas

Nome do
requerente
N.º do BIR
Telemóvel local

Concordo com a recepção de mensagens.
Rua

Endereço local

Nome do empregador
e período de
contratação laboral
Forma de pagamento
da remuneração

Macau

N.º

Edifício e Bloco

Andar

Fracção

Coloane

Dístico comercial
/ Instituição

N.º de cadastro

Início

____(dia) / ___(mês) / _____(ano)

Termo

____(dia) / ___(mês) / _____(ano)

Em numerário

Taipa

Por cheque

Por transf.ª bancária

Rendimento total
do exercício de
2020 e 2021

MOP

Outra: _________________________

Registos das transferências bancárias ou cópias dos cheques, bem como registos de pagamento dos cheques,
relativamente a todas as remunerações pagas no ano 2020 e 2021
Contrato de trabalho ou declaração de trabalho
Registos de assiduidade
Documentação
a entregar
obrigatoriamente

Recibos de pagamento das remunerações
Declaração do empregador relativamente às remunerações mensais do requerente no ano 2020 e 2021, bem
como os registos contabilísticos do pagamentos dessas remunerações, etc.
(Os elementos acima indicados incluem, obrigatoriamente, os comprovativos sobre todos os rendimentos do
trabalho auferidos de todos os empregadores do requerente no ano 2020 e 2021)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Documentação relativa ao termo da relação laboral / Registo de pedido de emprego junto da DSAL (caso
exista)

*Obrigatório para os destinatários do ponto 3

Elementos ou
informação
adicional
Eu compreendo, claramente, que a prestação de falsas declarações, o fornecimento de
informações inexactas ou inverídicas ou ainda o uso de qualquer meio ilícito para obtenção
do apoio pecuniário implica o cancelamento do apoio, a restituição das quantias recebidas
e a assunção de eventual responsabilidade legal.
Sendo dado provimento à impugnação, sou de concordar que o apoio pecuniário seja
enviado através de correio, por meio de cheque cruzado, para o endereço de contacto
acima.
O Requerente,

________________________________________
Data: ____(dia) / ___(mês) / _____(ano)

Reservado à DSF

Observações

1.

Local para apresentação do requerimento:
Edifício Finanças

2.º Centro de Serviços

(Av. da Praia Grande, n.ºs 575, 579 e 585, Edifício Finanças, Sobreloja, Macau)
Centro de Serviços da RAEM

Atendimento Fiscal

(Rua Nova da Areia Preta, n.º 52, Macau)
Centro de Serviços da RAEM das Ilhas Atendimento Fiscal
(Rua de Coimbra, n.º 225, 3.º andar, Taipa)
2.

Requerimento apresentado pessoalmente:
O requerente deve apresentar o original e a cópia do seu bilhete de identidade de residente de Macau;

3.

Requerimento apresentado por terceiros:
O representante deve apresentar o original do bilhete de identidade de residente de Macau do
requerente ou procuração, bem como a cópia do documento de identificação do requerente;

4.

Indicação de elementos de contacto:
Os elementos de contacto indicados no presente requerimento serão utilizados apenas neste âmbito.

5.

Linha aberta para informações fiscais:
2833-6886

