
 

OBSERVAÇÕES NO 
PREENCHIMENTO 
As colunas com "＊" são de 
preenchimento obrigatório 

Preencha o endereço conforme o que consta nas Informações Escritas de Registo Predial (Busca) 
ou Certidão de Registo Predial.

Preencha o n.º de descrição que consta nas Informações Escritas de Registo Predial 
(Busca) ou Certidão de Registo Predial. 

Preencha o nome conforme o documento de identificação do requisitante.  

Preencha o tipo do documento de identificação do requisitante, e.g., Bilhete de 
Identidade de Residente Permanente da RAEM. 

Preencha o n.º do documento de identificação.

Preencha o endereço para correspondência do requisitante (será para este endereço o IC 
responder o ofício, queira confirmar se o endereço está correcto).  

Preencha o número de contacto do requisitante.

Em caso de escolher esta coluna, deve 
apresentar o documento referido na 
nota abaixo indicada.  
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Escolha com "√" uma das seguintes conforme o estado do requisitante.  
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Preencha o preço de venda, concordado pelo comprador e 
vendedor, ou de dação em pagamento do imóvel, escolhendo 

com "√" a moeda de liquidação. 

Preencha a data prevista e concordada pelo comprador e 
vendedor para a realização do negócio, ou para dação em 
pagamento. 

Em caso de 
escolher esta 
coluna, deve 
especificar. 

e.g. (só para referência): Pagamento em primeira prestação 
de HKD123,456.00, o restante montante será pago na data 
de celebração da escritura de compra e venda.

Em caso de escolher esta coluna, deve 
apresentar os contactos do respectivo 
titular de direitos reais, devendo, pelo 
menos, apresentar o número de telefone 
e o endereço para correspondência. 

Escolha com "√" a forma de transmissão sobre o imóvel. 

Escolha com "√" a forma de pagamento sobre o imóvel.  

Escolha com "√" o actual estado de direito sobre o 
imóvel. 

Preencha a quota de venda ou dação em pagamento do 
imóvel.
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Em caso de 
escolher esta 
coluna, deve 
especificar. 

e.g. (só para referência): Hipotecado ao Banco da China; mais 
informações podem ser consultadas nas Informações Escritas de 
Registo Predial (Busca) ou Certidão de Registo Predial. 

O requisitante deve assinar conforme a assinatura que consta 
no documento de identificação. 
Caso o requerimento seja apresentado pelo(s) 
proprietário(s) do imóvel sem qualquer representação ou 
procuração, todo(s) o(s) proprietário(s) que venda(m) 
quotas do imóvel devem assinar nesta coluna. 

Preencha a data em que assina. 

Escolha com "√" a actual situação 
do imóvel do requisitante.  


