
DECLARAÇÃO 
 

(Nome do Advogado)_______________________________, n° de telefone do domicílio 

profissional:_____________, encarrega ________________ (nome do representante) de requerer, junto 

da Conservatória do Registo Civil de Macau, a seguinte certidão respeitante a 

_____________________________  (nome completo do interessado): 
 

□ Certidão de nascimento (Cert. Narrativa/Cópia Integral) 
(Assento de Nascimento n°._______ do ano _______ou data de nascimento:____/____/____) 
 

□ Certidão de casamento com _________________ (Cert. Narrativa/Cópia Integral) 
(Assento de Casamento n°.________do ano _______ ou data de casamento:____/____/____) 
 

□ Certidão de divórcio com ___________________ (Cert. Narrativa/Cópia Integral) 
(Assento de Divórcio n°. _______ do ano _______ ou data de casamento:____/____/____) 
 

□ *Acta de conferência de divórcio com ___________________________________   

(Assento de Divórcio n°______do ano ______ ou data de casamento:____/____/____ 

ou data de divórcio:____/____/____)      

* Seja obrigatório, no momento do pedido, a apresentação da procuração ou do documento comprovativo da qualidade 

do mandatário constituído.    
                                          

□ Certidão de óbito (Cert.Narrativa/Cópia Integral)  
(Assento de Óbito n°. _______ do ano _______ ou data de falecimento : ____/____/____) 
 

□ Certidão negativa de registo de casamento  
□ Certidão negativa de registo de nascimento  
□ Certidão negativa de nascimento de filhos registados em Macau        
□ Certidão negativa de registo de óbito 
□ Outros ______________________________________________________________ 
Nota:(indicar o motivo da requisição) ____________________________________ 

 
※ Caso o advogado de Macau esteja impedido de comparecer pessoalmente na Conservatória do Registo Civil, pode preencher a 

presente declaração, anexando a esta o documento de identificação do advogado e do interessado, nomeado um representante 
para efectuar o pedido em substituição do advogado. O representante deve apresentar o seu documento de identificação para 
efectuar o pedido. 

※ Nos pedidos das certidões negativas, deve ser apresentado o original ou fotocópia do documento de identificação do interessado. 
Se for apresentada a fotocópia do mesmo, a Conservatória do Registo Civil terá que proceder a diligências para confirmar a 
identificação. O tempo necessário para a emissão de certidão será de aproximadamente 10 dias úteis. 
. 

 
               ________________________ dia___ /mês_______/ano ______ 
               (Assinatura do Advogado e carimbo) 
 
 

 

(A preencher pela C.R.C.) Pedido n°_______________ /Diário n°______________Data:_________________
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