
    

 

 

變更資料 – 可選多項 • Dados alterados – Pode escolher mais do que uma 
 (請就變更原因按背頁指引提交相關資料 • Consulte a página atrás para os documentos relativos a entregar conforme a selecção)

 獲批准之批示編號 • No do Despacho de autorização  
 

  1.更改工作地點 • Alteração do endereço 

 更改原因 • Razão para a alteração 

  
僱主住宅搬遷 

Nova residência do empregador 

  被照顧的僱主親屬住宅搬遷 (僱主與親屬居住地點不同) 

O familiar do empregador que necessita de acompanhamento do trabalhador não residente mudou para outra 

residência (caso o empregador não habite com o familiar) 

  其他 (請註明) • Outros (Por favor especificar):  
 

 僱主新住址/僱員新工作地點地址 • Nova residência do empregador/novo local de trabalho do TNR doméstico 

  澳門 Macau 

 氹仔 Taipa 

 路環 Coloane 
 

街名 

Rua  
門牌 

N.o  

大廈名稱 

Edifício  
期/座 

Bloco  

層數 

Andar  

單位(座/室) 

Fracção 
 

 

  2. 家庭成員變更 • Alteração do número de agregado familiar 

與申請人同住之家庭成員人數 (不包括申請人) 
N.o de membros do agregado familiar que habitam com o requerente (não incluí o requerente) 

未成年 • Menores  成年 • Maiores  

   

  3. 提供予家務工作外地僱員的條件 • Condições a oferecer ao TNR doméstico 

 每月基本報酬* (澳門元) • Remuneração de base mensal* (MOP)  

 

* 

 
* 

為《勞動關係法》第 59 條所指的基本報酬，但不包括該條第 1 款(2)、(3)及(8)項所指的超時工作報酬、夜間工作或輪班工作的額外報酬、雙糧或其他同類性質的定期給付；

亦不包括僱主每月向外地僱員支付以確保其住宿權利的金額。 

Remuneração de base prevista no artigo 59.o da “Lei das relações de trabalho”, excluindo a remuneração do trabalho extraordinário, o acréscimo por prestação de 

trabalho nocturno ou por turnos, o 13.o mês de salário ou outras prestações periódicas de natureza semelhante previstas, respectivamente, nas alíneas 2), 3) e 8) do n.o 1, 

e ainda o montante mensal pago pelo empregador para assegurar o direito de alojamento do trabalhador não residente. 

 住宿 

Alojamento 

 由僱主提供(於工作地點內居住) 

Assegurado pelo empregador  

(no local de trabalho) 

 僱主每月支付金額(澳門元) 

Montante mensalmente pago 

pelo empregador (MOP) 

 

 

  4. 取消外地家務工作僱員之許可 • Cancelamento da autorização para contratação do TNR doméstico

  5. 其他(請註明) • Outros (Por favor especificar) 

   

   

 

聯絡方式 • Método de contacto 勞工事務局將透過以下手提電話號碼發出訊息予申請人 

A Direcção dos Serviços de Assuntos Laborais pode enviar mensagens ao requerente através do telemóvel abaixo preenchido

手提• Telemóvel  電話 • Telefone  
 

 
 

本人謹聲明在本表格內所填報的內容及所提交的一切文件均屬真實及最新，並同意勞工事務局可將已提交的資料交予相關部門作查
證之用。 
Declaro que todas as informações prestadas neste impresso, incluindo os documentos, são verdadeiros e actuais, dando o meu 
consentimento para que os mesmos sejam remetidos às autoridades competentes para efeitos de verificação e investigação. 

申請人姓名
Nome do requerente  

身份證編號 

N.o BIR  

申請人簽署
Assinatura do requerente  

日期 

Data  

通知資料變更聲明書 - 家務工作外地僱員 
Notificação de alteração de dados - Trabalhador não residente doméstico 



    

 

因應變更原因需提交相應的資料  

Juntamento com o requerimento são apresentados, conforme aplicável, os seguintes documentos 

 

1. 更改工作地點 

Alteração do local de trabalho 

 

 申請人身份證明文件正背面影印本 

Fotocópia do documento de identificação do requerente (frente e verso) 

 新僱主住宅/工作地點之電費單、水費單、電話費單影印本 

Factura da luz, água ou telefone do nova residência/novo local de trabalho do 

trabalhador. 

 

2. 家庭成員變更 

Alteração do número de agregado 

familiar 

 申請人身份證明文件正背面影印本 

Fotocópia do documento de identificação do requerente (frente e verso) 

 家團的身份證明文件正背面影印本、親屬關係證明影印本（例如:出世紙、白卡等）；

Fotocópia (frente e verso) do documento de identificação do agregado familiar, 

bem como os documentos comprovativos do grau de parentesco (ex.: certidão 

de nascimento, boletim de nascimento, certificado de inscrição consular, etc.) 

 
3. 家務工作外地僱員住宿條件 

Alojamento do TNR doméstico 

 申請人身份證明文件正背面影印本 

Fotocópia do documento de identificação do requerente (frente e verso) 

 

 4. 取消家務工作外地僱員之許可 

Cancelamento da autorização para 

contratação do TNR doméstico 

 申請人身份證明文件正背面影印本 

Fotocópia do documento de identificação do requerente (frente e verso) 

 

 

5. 其他  

Outros 

 申請人身份證明文件正背面影印本 

Fotocópia do documento de identificação do requerente (frente e verso) 

 提供相關證明的文件 

Anexar os documentos justificativos  

 

內部專用 • Uso interno 
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