Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo
para os anos de 2017 a 2019
Formulário para abertura de conta das instituições locais
Nova conta
Instituição do ensino superior

Instituição de educação contínua

Entidade pública

Actualização de dados

Associação

Outras entidades com funções educativas ou de formação
1.

Nome
em
instituição

chinês

da

2. Nome em língua estrangeira
da instituição

3.

Endereço da instituição

4.

N.º
de
telefone
instituição
Página
electrónica
instituição

5.
6.

E-mail da instituição

7.

Local da inscrição

da

Fax

da

1
2
Endereço

8.

Local da realização

Finalidade do bem
imóvel no registo
predial

N.º total de
salas/instalações

1
2

9.

Nome

Cargo/título

E-mail

Número de
telefone

Nome

Cargo/título

E-mail

Número de
telefone

Responsável da instituição

10. Pessoa de contacto

11. Conta bancária de um banco de
Macau
(em patacas)

Nome do banco
Nome da conta
Número da
conta

12. O local da realização cumpre as disposições estipuladas na legislação em vigor sobre “higiene /
bombeiros / segurança / obras públicas” e tem direito legal de utilização.

13.

Os locais de inscrição e realização já estão equipados com computador ligado à
internet, impressoras e máquinas fotocopiadoras entre outros equipamentos
administrativos.

Sim

Não

Sim

Não

14. Observação

1.

Esta instituição concorda que podem ser carregados os conteúdos dos pontos 1 a 8, 12 e 13, acima referidos, no website da
DSEJ, para consulta dos interessados.
2. Ao abrigo do Regulamento Administrativo n.° 10/2017, a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude e a Direcção dos
Serviços de Identificação podem, nos termos da Lei n.° 8/2005 (Lei de Protecção de Dados Pessoais), apresentar, trocar,
verificar e utilizar os dados do pedido da instituição, através de qualquer forma, incluindo a interconexão de dados.
3. Esta instituição concorda em transmitir as informações relativas ao Centro de Educação Permanente (aplicável somente às
instituições que pretendam participar no “Projecto do Prémio sobre a Aprendizagem Contínua”).
4. Esta instituição já leu detalhadamente e tomou conhecimento das informações necessárias para a abertura de conta das
instituições locais e cumprirá as instruções do financiamento do Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento
Contínuo para os Anos de 2017 a 2019. Declara que todas as informações prestadas e os conteúdos dos documentos
entregues são verdadeiros, que servem como fundamentos para a apreciação e autorização do subsídio e que assume a
inteira responsabilidade, nos termos da lei, pela falsidade das informações aqui contidas.

Data
DSEJ-D57

/

/
20170613

Ano

Mês

Dia

Assinatura do responsável e carimbo da instituição

Informações necessárias para a abertura de conta das instituições locais
1.

Este formulário pode ser descarregado no website da DSEJ (www.dsej.gov.mo/pdac) ou fotocopiado.

2.

As instituições que participam, pela primeira vez, têm que abrir uma conta na DSEJ e submeter os seguintes
documentos:
a. Formulário de registo próprio para este programa;
b. Cópia da primeira página da caderneta bancária (com o nome e o número da conta) em patacas, de um banco de
Macau, ou documento comprovativo emitido pelo banco;
c. Se forem associações, devem entregar uma cópia do seu registo, emitido pela Direcção dos Serviços de Identificação,
bem como, a cópia do seu estatuto publicado no Boletim Oficial;
d. Cópia do registo comercial, emitido pela Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis;
e. Cópia do impresso modelo M/1 (Declaração de início de actividade) ou do impresso modelo M/8 (Conhecimento de
cobrança da contribuição industrial) emitido pela Direcção dos Serviços de Finanças;
f. Documento comprovativo do direito de utilização das instalações (Por exemplo, contrato de arrendamento,
declaração de empréstimo do estabelecimento, informações escritas do registo predial, emitidas pela
Conservatória do Registo Predial);
g. Cópia do documento de identificação do responsável e da pessoa a contactar;

3.

h. Cópia do alvará ou autorização administrativa, entre outros documentos, emitidos por outras entidades públicas.
As instituições devem entregar os documentos indicados no ponto 2, de acordo com a sua natureza:
‧ Entidades públicas e instituições do ensino superior: alíneas a, b
‧ Instituições de educação contínua: alíneas a, b, e, g
‧ Associações: alíneas a, b, c, f, g
‧ Outras entidades com funções educativas ou de formação: alíneas a, b, d, e, f, g, h

4.

Se o estabelecimento não se situar numa entidade pública ou numa instituição de ensino com alvará ou licença, emitidos
pelas entidades competentes, ou não for cedido por uma entidade pública, deve entregar a planta do estabelecimento,
com os equipamentos pedagógicos, correspondente à situação real (plantas, alçados e cortes à escala 1:100), a planta de
localização (à escala 1:1000), bem como o projecto da estrutura do edifício, verificado pela Direcção dos Serviços de
Solos, Obras Públicas e Transportes (plantas, alçados e cortes à escala 1:100).

5.

As instituições devem consultar as normas “Instituições de educação contínua, Salas de explicações - Pedido de Alvará
e Obra de Modificação Trâmites para Apresentação do Projecto e Instruções Técnicas” da DSEJ, para planearem o local
da realização.

6.

Os estabelecimentos pedagógicos das instituições devem ser destinados, exclusivamente, à realização das respectivas
actividades de ensino, não podendo realizar outras actividades que não tenham a ver com as actividades pedagógicas,
exceptuando a oferta de serviços sociais ou relacionadas com as finalidades da associação.

7.

Para efeitos de apreciação dos pedidos de registo de abertura de conta, as instituições devem complementar com outros
documentos comprovativos, sempre que a DSEJ exigir.

8.

Na altura da entrega dos documentos em falta, a instituição requerente deve apresentar o “Recibo de registo de abertura
de conta para instituições locais” fornecido pela DSEJ na primeira entrega de documentos, para tratar das formalidades
de abertura de conta.

9.

No caso de faltarem alguns documentos na altura de abertura de conta, as instituições devem entregá-los, no prazo de 15
dias contados a partir do dia seguinte ao da notificação da DSEJ. Se tal não acontecer, a DSEJ irá informar a instituição,
através de uma notificação formal, de que esta precisa de complementar os documentos em falta sobre a abertura de
conta.

10.

No caso da situação referida no ponto 9, as instituições devem entregar os documentos em falta até ao dia 1 de Julho de
2019, sob pena de não proceder à abertura de conta devido aos dados incompletos.

11.

Após a verificação da natureza das instituições, das suas instalações e dos equipamentos pedagógicos, a DSEJ irá abrir
uma conta online, no prazo de 15 dias contados a partir do dia seguinte ao da verificação, para as instituições que
preencham os requisitos, para que estas possam proceder à apresentação de pedidos de organização dos cursos ou
exames, inscrição dos residentes, apresentação dos dados após a conclusão e pedido de pagamento, entre outros
trabalhos. As instituições devem gerir, de forma cautelosa, a conta online, de modo a garantir que os dados pessoais e as
informações da conta dos residentes, na internet, não sejam revelados.

12.

Para quaisquer informações queira, por favor, contactar o pessoal da DSEJ através do telefone 2842 5199.
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