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Recoiha de Opinioes 
5/2014 	 — LI 

72 

Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Administrativo n.° 5/2014 (Regularnentacâo da Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniOes do(s) interessado(s)' e da populacão respeitantes ao projecto de Planta 
de Condiçoes Urbanisticas (PCU). 

Formu!ario de OniniAo 
Dados do Projecto de PCU 

.R4OfDPTT/2O.L4 
roc. n.: 	 Proposta n.': 

2507358' LU 	253-353I 	LU 	±(B&C)- 
Locah.zaçao: 

r) 
Conteüdo Principal 	 Opiniöcs I Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-Ias na 

I 	Fina1idade 

2 	jJA]turadoediffcio 

3 I ttf kL4E indice de utilizaçao do solo 

4 	indice de ocupação do solo  

5 	±± 	Reformacôes do terreno 

6 	5tf1 	Directivas de desenho urbano 

7 	 Infra-estruturas pñblicas 

0011 

D.S.S.O.?.T. 

* j 	Distsibuiclo dc 

Corrcpondncia Entrnd2 

ODURDEP ODSODEP 
ODIDEP ODAT 
0tmP QOED 

O DJUDEP ESDPUDFP 
ODEPDEP 0 

- 

L-' I\ 



Conteüdo Principal 

(PWOR , 

Opinloes I Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-las na 
foiha complernentar) 

8 Servidão püblica 

9 r-f 	jftjQ Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizacão colectiva 

1' 	i 

ii Afft Outros 

Nota importante: As sua.s opinioes e sugestôes devem ser apresentadns a DSSOPT antes de termo do prazo legal indicado. 

WrT'.I!I 5- 	•. 

0 formulário pode ser submetido através dos seguintes meios: 

Ir 33 gfk 
Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria U n.° 33, Macau. durante o horário de expediente nos dias fiteis 

p 	: 	 33 	( 8i)  
Correio: Estrada de D. Maria II n.° 33. Macau (o prazo lirnite de entrega d contado a partir da data de envio indicada no 
car imbo do correio) 

- 	j. 	2834 0019 Fax: 2834 0019 
pcudssopt.gov.rno Email: pcu@,dssopt.gov.mo  

(8590 3800) 
Para quaisquer inforinaçOes entre em coritacto corn o Centro de Contacto desta Direcçâo de Serviços (8590 3800). 

Obs. : Quando os mteressados (proprietário. concessionário do terreno ou o seu procurador) apresenlem opiniôes e sugeslöes, devem indicar e 
comprovar a sua posição juridica em relação aos respectivos terrenos. designadasnente, mediante a apresentacâo de certidão de registo predial ou 
infonnacão escrita de registo predial válidas, ernitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva. 
devem apresentar também a certidão de registo comercial ou informaco escrita de registo comercial válidas, etuitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaracão de Recoiha de Dados Pessoais 
812005 

.......I ........ . T ... 	fl 9Ifl( 	".T .. .t. 	 ... 	....... 
 

Os dados pessoais recoihidos sao ixatados corn frnalidades relatives ao seu requerimento. 
li 1' 

Em cumprimento de obrigação legal, Os dados pessoais podern ser comirnicados as outras entidades competentes. 
 

Os titulares dos dados tern direito de acesso, rectilicaçao e acwalizacao aos seus dados pessoais conser'ados pela DSSOPT. 

. 

S 

0011 
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D.S.S.O.P.T. 

Projecto de Planta de Condiçôes Urbanisticas deZona do Terri1oi rgia 3 ' 

.1 La.1IU UV A UI IUiLUI 

Recoiha de Opinies 

* 	5/2014 r +JL1 	 I 

Nos termos do artigo 29. °  do Regulamento Administrativo n. °  5/2014 (Reguiamentacaoda Lei do planearnento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniôes do(s) interessado(s) '  e da popu1aço respeitantes ao projecto de Planta 
de Condicôes Urbanisticas (PCU). 

Formulário de OpiniAo _____ Dados do Projecto de PCU 

10 	

-I 
904069 	 .1 	II 	X40fl)PTI/201-4 

!roc. nY: 	 Proposta n. ° : 

250-35B' 

'ra) 
Conteádo Principal Opinies I Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-las na 

- foiha complementar) 

1 

 

)4J Lll Finalidade' 

2 Altura do edifcio 

6o 

3 t!ItL* indice de utilizacao do solo 

4 Indice de ocupaçâo do solo -- 	- 

5 Refonnaçöes do terreno 

6 I Directivas de desenho urbano 
±*i!* 	D.S.S.O.pi 
4t * it 3t DisiibuiçAo de 

Con- pond5ncja Entrada 

7 infra—estruturas pñblicas 
DDIJRIDLr Qubuu 

o DJUDEP 	StDPUDEP 
ODEPDEP  

0011 
 



'L) 
Conteüdo Principal Opinies / Propostas (Caso seja necessário, pode cpressá-Las na 

foiha complementar) 
8 	1 tI& Servidão püblica 

9 [J4 	Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçao colectiva 

11 Aftt Outros 

Nota importante: As suas opinioes a sugestöes devem ser apresentadas a DSSOPT antes de termo do prazo legal indicado. 

TI'I1f 5 

0 formulário pode ser submetido através dos seguintes meios: 
p5j 	33 VOL 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria LI n.° 33. Macau. durarne a horârio de expediente nos dias ilteis 

Correio: Esn-ada de D. Maria II n.° 33, Macau (0 prazo limite de enti -ega é contado a partir da data de envio iadicada no 
carimbo do correlo) 

: 2834 0019 Fax: 2834 0019 
pcudssopt.gov.mo  Email: pcu@dssopt.gov.mo  

(8590 3800) 
Para quaisquer informaçoes entre em contacto corn o Centro de Contacto desta Direcçao de Serviços (8590 3800). 

±J' 	 * 
Obs. 1 

: Quando os interessados (propriethrio. concessionário do terreno ou a seu procurador) apresentem opiniães e sugestoes. devem indicar e 
compros'ar a sua posicâo juridica em relacão aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentação de certidão de registo predial ou 
nformacão escnta de registo predial válidas. emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso as mteressados sejam pessoa colectiva. 
devenl apresentar também a certidão de registo comercial ou inforniação escrita de registo comercial vâlidas, emitidas pela Consenatóna dos 
R.egistos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaracao de Recoiha de Dados Pessoals 
t-U 	8/2005 

-. 	 .. -. P 0!t,fs.. "... .t, 	 .1.. T,...l.... t.... ............ - 

Os dados pessoais recoihidos s5o uatados corn fmalidades relativas no seu requeriinento. 
 

Em cumpnmeno de obngaçao legal, os dados pessoais podern ser comunicados as outias entidades competentes. 
S OELU 

Os titulares dos dados tern direito de acesso, rectificacão e acwalizaco aos seus dados pessoais conscrvados pela DSSOPT. 

. 

S 
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Recoiha de Opiniöes 
*P 	5/2014 	 ± 	' UJ1A I  

Ea 

Nos termos do artigo 29. °  do Regulamento Adniinistrativo n. °  5/2014 (Regulamentacao da Lei do planeamento 
urbariistico), procede-se a recoiha de opiniôes do(s) interessado(s) '  e da populaçao respeitantes ao projecto de Planta 
de Condiçöes Urbanisticas (PCU). 

Formulário de Opinião 

I Dados do Projecto de PCU 

90A.069 	 .&400PTJ/20L4 
roc. n.y: 	 J Proposta n.': 

I 	250-358' 	253-353&I 	 ±tB&Cth±1- 	 I 

'3WA) 
Conteãdo Principal Opinioes / Propostas (Caso seja uecessário, pode expressã-las na 

foiha complementar) 

I filLit Fina]idade 

2 Flaft Altura do edificio 

3 

I 
±tI 	indice de utilizaçao do solo 

4 indice de ocupaçâo do solo -- 

5 ±±t 	Reformaçöes do terreno I 

6 ±4 	( Directivas de desenho urbano 

7 
= 	- 

infra-estruturas pubhcas 
iJ!h 

4t 4 jj 	Distnbui5o de 
CoTrespondncia Entrada 

o D1JRIEP 0 PSODEP 
ODINDEP 	ODAT 
DDINE 	ODED 

nfl !fltrP 	W? flPI TflP  

DDEPDEP LI____ I 

0011 	 . 

oxfc:1r 



Conteüdo Principal Opiniöes / Propostas (Caso seja necessário, pode eprcssi-las aft 
folha complementar) 

8 Servidão püblica 

9 !J 	Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizacao colectiva 

11 fti?.Outros 

Nota importante: As suas opinioes e sugestöes devem ser apresentadas a DSSOPT antes de termo do prazo legal indicado. 

0 fon-nulário pode ser subnietido atravds dos seguintes meios: 

Comparecendo pessoalmente: Estrada. de D. Maria II n.° 33, Macau. durante o horârio de expediente nos dias üteis 
P 	Cr 	 3 	( k6) 

Correio: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau (o prazo limite de entreaa é contado a partir cia data de envio indicada no 
carimbo do correio) 
aA :28340019 Fax: 28340019 

pcudSsopt.o\mo Email: pcu@dssopt.gov.mo  

(8590 3800) 
Para quaisquer informaçOes entre em contacto corn o Centro de Contacto desta Direccao de Serviços (8590 3800). 

H 	fJkCX 	 ' 	 , 
gi IRR , 	 . 
Obs. : Quando os interessados (proprietário, concessiondrio do terreno on o sen procurador) apresenlem opiniôes e sugestöes, devem mdicar e 
comprovar a sua posicâo juridica cia relação aos respectivos terrenos. designadasnente, mediante a apresenta9âo de certidão de registo prediat ou 
nformacão escrita de registo predial vãlidas, ernitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejain pessoa colectiva. 
devem apresentar tambdm a certidào de registo coinercial on mformação escrita de registo comercial vdlidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Cornercial e de Bens Móveis. 
II1A 	DeclaracSo de Recoiha de Dados Pessoals 
1is 81200 
ri.. ......._ ........., ' ... ... P c/flfl.P .'., .. .1.. 	 .1. Th........ t.... ............ 

ff - 4f . 
Os dados pessoais recoihidos s5o 'ratados corn frnalidades relativas ao scu requerirnento. 

g' 
Em cumpriincnto de obngaçào legal. os dados pessoais podem ser comi.nieados as outras entidades compelentes. 

3. '  
Os tisulares dos dados tern direico de acesso. rectilica So e actualizaçCo aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

S 

0011 



• 	 IDSSQpT 
0010000 747y. 
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D.S.S.O.P.T. 	
OL 

Projecto de Planta de Condiçöes Urbanisticas de Zona do Territji ftV A~raWo~.a  
per Piano de Pormenor 

Recoiha de Opiniôes 

	

5/2014 	 +I+L%ffI1Az 'f UW{L& 

Nos termos do artigo 29.° do Regulainento Administrativo n.° 512014 (Regulamentação da Lei do planeamento 
urbanlstico), procede-se a recoiha de opiniôes do(s) interessado(s)' e cia populacAo respeitantes ao projecto de Planta 
de Condiçöes Urbanisticas (PCU). 

lormularto de 

I 	 • 	 I 

. 

Proc. n.°: 
90A068 	 840/DPUI20I 4 I Proiosta n.°: 

25O-358' 

. 

- 	 q- 	 -= 

1 Fina1idade r1- 	4ML 	 t. 

2 Altura do eduifcio iT 

3 Indice de uti1izaço do solo 

4 fndice de ocupacào do solo q o L11 

5 Reformaçöes do terreno 

6 JAMW&trH  I Directivas de desenho urbano 

7 Infra-estruturas páblicas 4 	I14 	L4J, 

±;rE 	D.S.S.O.P1 
t 	Di 	ribuiçiio d 

B4, 

o DURDEP 0 OSODEP 
0011 0 DINDEP 	o DAT 

DDJNF 	Onw 
o DJUDEI' WUDEI 
OrniPDEP 	tJ 

Hlththmcmaiimçio2W 



.L 
______ 	 • 	 -L 	' 	

- 

 

Se 	 e4Essa-ia- 
..TXTAI 

	 LfOJiwcomp1pe1itax) 	 - 

8 5ifM 	ServidAo püblica 

9 "OYJkjP. Encargos especiais 

10 Equiparnentos de utilizacAo colectiva 

11 Afft Outros 

0 formulário pode ser submetido atravds dos seguintes meios: 
33 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau, durante o horário de expediente nos dias 1iteis 
33 N El(J) 

Correio: Estrada de D. Maria if n.° 33, Macau (o prazo limite de entrega é contado a partir da data de envio indicada no 
carimbo do correio) 

) 	: 2834 0019 Fax: 28340019 
: pcu®dssopt.gov.mo  Email: pcu®dssopt.gov.mo  

(8590 3800) 
Para quaisquer informaç6es entre em contacto corn o Centro de Contacto desta DirecçAo de Serviços (8590 3800). 

1 :  

Obs. Quando os interessados (proprietãrio, concessiondrio do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniöes e sugestes, devern indicar e 
comprovar a sua posiçâo jurfdica em relaçao aos respectivos terrenos, designadaxnente, mediante a apresentaco de certidAo de registo predial ou 
informaço escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatãria do Registo Predial. CaS0 Os interessados sejam pessoa colectiva, 
devem apresentar também a certidAo de registo comercial ou inforrnaçao escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

MM 8/2005 
De acordo corn a Lei a.' 8/2005- "Lei da Pmtecço de Dados Pessoais": 

 
Os dados pessoais recolhidos sao tratados corn finalidades relativas ao sec requetimento. 

*. 
Em cumprimento de obiigaco legal, os dados pessoais podem ser comunicados as outras entidades coinpetentes. 

- 
Os titulares dos dados tern direito de acesso, rcctiflcaçäo e actualizaçao sos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

0011 

Uftima aclual2UR 



: 	
r;• 

• 

Can teudo Opiuu(I!ropusa& (Cz4o sçjabecsfrJç,, pode epresá-as na 
-• 	4: 

1 Finalidade - f 

"&W-4kk'1rA 
	Li 

2 Altura do edificio 
 

__ 
41 lL tt6vtt. 

3 thJt- indice de utilizaçäo do solo 

4 WWs Indice de ocupaco do solo gç, 

5 Reformaçôes do terreno  

LL 
6 I Directivas de desenlio urbano 

Infra-estruturas püblicas 7 ,117 

,30 

I MIIIF 

. 

OSSOPT 	
O010000974707z. 

Jill 
D.S.S.O.P.T. 

INAX 
Projecto de Pianta de Condiçôes Urbanisticas de Zona do Territ 	I?.âo Abrangida 

por Piano de Pormenor 	 P 2; 31 

Recoiha de Opiniöes 
5/2014  

Nos termos do artigo 29° do Reii1amento Administrativo n° 5/2014 (Rega1amentaço cia Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recotha de opiniöes do(s) interessado(s)' e da popu1aco respeitantes ao projecto de Planta 
de CondiçOes Urbanisticas (PCU). 

Iiormulãrio de Opmião 

90A068 	 8401DPU12014 Proc. u.°: 	- 	 Proposta 11.: 

525O-358 ' 

J.  

000RDEP 0 EDDEP I
O0011 

ODINF 	O 	I 

OCbefe do 

DD3UDEP OPUDEP 
DDEPDEP D_....__I 

1, I •/J )1,Iq 

- 



- 

Conteódo Principal 
U. - -- 	 - 	

;.--. Op1niöe I Prçpostas (Caso sea necessario, pode expressá4as na 
LôthOp1éthtar):; 

8 Servi(So pb1ica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçao colectiva 4 	11 

11 4- fft Outros 

0 formulário pode ser submetido através dos seguintes ineios: 
33 

Cmparcendo pessoalmente: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau, durante o horário de expediente nos dias üteis 
33 VL(J) 

Correio: Estrada de D. Maria II n.°  33, Macau (o pra.zo limite de entrega é contado a partir da data de envio indicada no 
carimbo do correio) 

> .:28340019 Fax: 28340019 
pcu@dssoptgov.mo  Email: pcu@dssopt.gov.mo  

(8590 3800) 
Para quaisquer informaçoes entre em contacto corn o Centro de Contacto desta Direcco de Serviços (8590 3800). 

Obs. ':Quando Os interessados (proprietário, concessionrio do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniöes e sugestes, devem indicar e 
comprovar a sua posicao juridica em relaçâo aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentaçao de certidAo de registo predial ou 
informaçäo escrita de registo predial válidas, einitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva, 
devem apresentar tarnbdrn a certidAo de registo comercial ou informaçao escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

*A*- AIMS"FORNWRONNSWO 
VOM 8/2005 WWW(ff LkWf4fiNMA,  NZ '. 
Dc acordo corn a Lei 0 8/2005- "Lei da Protecço de Dados Pessoais": 

 
Os dados pessoals recoihidos sAo fratados coin finalidades rclativas ao scu requerimento. 

±4 
Em cuniprimento de obrigaçAo legal, os dados pessoais podem ser comunicados as outras entidades competentes. 

- 
Os thulares dos dados tern direito de acesso, rectificaço e actualizaçso aos seus dadospessoais conservados pela DSSOPT. 

. 

. 

0011 

Uttimaacni1izaç5o2QfO8/2Ot4 



I 

OSSOPT 

1SSO"t it)&j;t D.S.S.O.P.T. 

Projecto de Planta de Condllçôes tJrbanfsticas de Zona do Território r 	nidj 	
. 3 

por Piano de Pormenor 

Recoiha de Opinies 
5/2014 V,,ff SCM-PA VAT~SNJMA951MR IJ) M=+A%n,  PAZ I  

kaITIMIR a  
Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Administrativo n.° 5/2014 (Regulamentacao da Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniôes do(s) interessado(s) t  e cia populacâo respeitantes ao projecto de Planta 
de Condic5es Urbanisticas (PCU). 

Formuiário de ODiniAo 

.; 
11tUJU 90A068 	

oJnrn/b. 840/DPU/2014 
Proc. n.°: 	 Proposta n.°: 

250-358 ' 

CoateikdQrb1cIpn1 	 ' . 	L 

(& 	 - 

O!11óe511J i o1rnsta&(ça 	sçja necesáno,ipode expres.a-as n 

foll'hL complementar) I 	W 

1 1]Fina1idade . 	 - ' 

2 ;MT-j%ft MturadoedifIcio A 4 	 4' 
VAR 

3 indice de utilizaçao do solo £ Wow 40ph 

4 Indice de ocupaco do solo 

q 

5 Reformaçöes do terreno 

6 It 	I Directivas de desenho urbano 

7 Infra-estruturas püblicas  

1* 	D.S.S.o1 
4t*i& Di;tbuiç0 dc I 

C0TTepondJ1 Etrada 

I 
0 DURDEF 0 DSODEP 4 
DDINF 

0011 	 DDuUEP IRDPUDEP 
DDEPDEF 0_• ____ 

4&9çfc d 

a auaIizaço2WOR/OI4 

C 



- 	 - 
_______ 	 r * 	' 	fOflj21 p1e1nefltai) 

8 Servidâo piiblica 

9 !J 	Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizacAo colectiva 

11 1f Outros 

0 formulário pode ser submetido através dos seguintes meios: 
: 	 33 

Comparecendo pessoalniente: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau, durante o horário de expediente nos dias iteis 
33 . 	( j) 

Correio: Estrada de D. Maria U n.° 33, Macau (ó prazo Jimite de entrega é contado a partir da data de envio indicada no 
carinibo do correio) 

:28340019 Fax: 28340019 
pcudssopt.gov.mo  Email: pcu®dssoptgov.mo 

(8590 3800) 
Pam quaisquer inforznacöes entre em contacto corn a Centro de Contacto desta DireccAo de Serviços (8590 3800). 

- 

Nome: /(—' It 

: C20 7 lj.32 
Te1efrn 

Obs. 1:  Quando os interessados (proprietário, concessionário do terreno ou o seu procuratk3r) apresentem opiniöes e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posicAo juridica em relaç5o aos respectivos terrenos, designadaniente, mediante a apresentaço de certido de registo predial ou 
informaco esciita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso Os interessados sejam pessoa colectiva, 
devern apresentar tambdm a certidAo de registo comercial ou informacao escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatdria dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

WAM 8t2005 
Dc acordo corn a Lei n.° 8/2005- "Lei da Protecc5o de Dados Pessoais": 
1, 

Os dados pessoais recolbidos an tratados corn finalidades relativas ao seu requerimento. 
' 

Em cuxnprimento de obrigaco legal, os dados pessoals podern ser conmnicados as outraS entidades competentes. 
- 

Os ritulares dos dados tern direito de acesso, rectiflcacao e actualizaçao acs seus dados pessoais conscrvados pela DSSOPT. 

0011 

thIulizacao2O4 



OSSOPT 	 *0010000974891S* 
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IF 
I 	I 	I 

D. S. S.O .P. T. 	 j 
1 .4- , 

\Q 

Projecto de Planta de Condices UrbanIsticas de Zona do Territorio não Abrangicla 
JJUI I £aiiJ UC I UI WiIUt 

Recoiha de Opinioes 

	

5/2014 	 *LtU) r 	Ai OMIT, I  

Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Administrativo n.° 5/2014 (Regulamentacao da Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniöes do(s) interessado(s) l  e da populaco respeitantes ao projecto de Planta 
de Condiçöes Urbanisticas (PCU). 

Formulário de Opinio 
Dados do Projecto de PCU 

90 A.069 	 .otopTTI2014 
lidkoc. nY: 	 I Propostan.u: 

J25O-358' LU 	253-353 	 LU 
Localizacao:  

Contcüdo Principal Opinies I Propostas (Caso seja necessário, pode expressã-las na 
foiha complementar) 

I fl 	Fmalidade 

Altura do edifk.io 

,, 
LO 	V7-7 vv  

3 JtTALOZ indice de utilizacão do solo 

4 ME1W Indice de ocupação do solo 

1-4 

5 ±i.i 	ReformacOes do terreno 

6 I Directivas de desenho urbano 

7 Infra-estruturas piiblicas , ,ld(4nc4i 	Eotrd 

	

Li !)L)KDE4 	0 DSODEP 

	

i)INDEP 	0 DAT 
_!LINf 	DID 
Li L')UDEI 	)j DPUDEP 
0 DEPDEP 	0 

1' I cV 
0011 

.(I(fli1 	Uil1?.i(t142W4 



• 
' 

Conteüdo Principal Opiniöes / Propostas (Caso seja necessário, pode cxprcssá-las na 
foiha complementar) 

8 i{9 Servidào püblica 

9 YitJ; 	Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilização colectiva  

11 1i!. Outros 

Nota importante: As suas opinioes e sugestöes devem ser apresentadas a DSSOPT antes de termo do prazo legal indicado. 

TI 

o forrnulãrio pode ser submetido através dos seguintes meios: 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria H n° 33, Macau, durante o horãrio de expediente nos dias uteis 
LO "Ri 33 

Correio: Estrada de D. Maria Ii n.° 33, Macau (o prazo limite de entrega é contado a partiT da data de envio indicada no 
carimbo do correio) 

28340019 Fax: 28340019 
pcu@dssopt.gov.mo  Email: pcudssopt.gov.mo  

(8590 3800) 
Para quaisquer inforrnacoes entre em contacto corn o Centro de Contacto desta Direcçao de Servicos (8590 3800). 

ES ItUt C" 

Obs. Quando os mieressados (proprietdrio, concessionóno do terreno on o sen procurador) apresentem opiniöes e sugestöes. devem indicar e 
comprovar a sua posição juridica cm relação aos respectivos terrenos designadamente. mediante a apresentacão de certidão de registo predial on 
informaçao escrita de registo predial vãlidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva. 
devem apresentr também a certidão de registo comercial on mformaçâo escrita de regislo comercial válidas. ensitidas pela Conservasória dos 
Registos Comercial e de Dens Móveis. 

Dedaraço de Recolba de Dados Pessoais 
gJ 	8/2005 	 Jt: 

.r\,. .,....1,..,....... 1 ...  
L 

Os dodos pessonis secoihidos são ixauidos coin fmalidades relativas no scu requerixnento. 
 

Em cumprimemo de obnguçtto legal, os dodos pessoais podein ser comunicados as outras entidades competentes. 
- 

Os titulares dos dodos tern direno de acesso. rectificaçao c aceualizaçao ans seus dodos pessoais consarvados pela DSSOPT. 

I 

. 

0011 

ti lE Ent 11i,m cIu,hv,co2li'Or.2Ol4 



0  
v 

 OSSOPT 

r  

Projecto de Planta de CondiçOes Urbanisticas de Zona do Território não Abrangida 
L . par 	JD  

lalHJ ti 

Recoiha de Opiniöes 
*C 	5/2014 	 JliThffl'J) 	±ii1Y 	 I 

Nos termos do artigo 29. 1  do Regulamento Administrativo n.° 5/2014 (Regulamentaçâo da Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opinies do(s) interessado(s)' e da populacão respeitantes ao projecto de Planta 
de Condicöes Urbanisticas (PCU). 

J 'ormuIario de UDmliio 
Dados do Projecto de PCIJ 

94010PT117014 
lowroc. n.': 	 Ipropostan.u: 

250-358' 

(AMEN ' 
Conteüdo Principal Opiniôes I Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-Ias na 

foiha_complementar) 

I J1 	Finalidade 

..2"  Altura do edificio 7 

3 ftMLM indice de utilizaçào do solo 

/ Miff2r- indice de ocupação do solo 
/( 	' 

5 ±±& 	Reformaçôes do terreno 

6 Directivas de desenho urbano 
Cormsponddncia Etrad 

o DUJDEP 0 DSODEp 
ODINDEP 	ODAr 
ODINF 	ODED 
flfl7ln1m  

7 Infra-esiruturas piblicas OD;PDEP fJ__. _ 

0011 

UIhm DcmIio2UOE/Ul3 



Conteüdo Principal Opiniöes I Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-las na 
foiha_complementar) 

8 1!t 	Servidäo püblica 

9 Miffiftfg' Encargos especiais 

1,V ~SNffl'aQa Equiparnentos de uti1izaço colectiva 
 

11 fj?.Outros 

Nota importante: As suas opiniôes e sugestöes devem ser apresentadas a DSSOPT antes de termo do prazo legal indicado. 

Oformuláriopodesersubmetido através dos seguintes meios: 
: ID# 33 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria Ti it0  33. Macau, durante o horário de e>pediente nos dias üteis 

02 Mpl~49M H MAW'= ) 
Correio: Estrada de D. Maria Ti n.° 33. Macau (o prazo lirnite de entrega e contado a partir da data de envio indicada no 
carimbo do correio) 

. 	 : 2834 0019 	Fax: 2834 0019 
pcu@dssoptgovmo Email: pcudssopt.gomo 

MfENR 	 (8590 3800)° 
Para quaisquer informaçôes entre em contacto corn o Centro de Contacto desta Direccäo de Servicos (8590 3800). 

Obs. 1:  Quando os interessados (proprietiirio, concessionrio do terreno ou o seu procurador) apresenlern opiniôes e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posiço juridica em relaço aos respectivos ierrenos, designadamente, mediante a apresentacäo de certidão de registo predial ou 
informaçào escnta de registo predial vàlidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso Os interessados sejain pessoa colectiva. 
devem apresentar tambóm a certidâo de registo comercial ou informaçao escrita de registo comercial válidas, eiuitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaracao de Recotha de Dados Pessoais 
812005 	 J: 

	

0 PFft 	 .. .1.. 	 ..0., .4...T...h... ..... 

Os dados pessoais recothidos são trauidos corn finalidades relativas no sen requeiimento. 
 

Em cumpriinento de obrigacao legal, os dados pessoais podem ser comunicados as outras entidades competentes. 
 

Os titulares dos dados tern direito de acesso, rectiiicnçao c actualizaçao aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

. 

. 

0011 
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E: 2 1- EB 2015 

* g P a w w -*- w n A a AW m w 
Projecto de Planta de Condiçöes UrbanIsticas de Zojix dn.Terriftrii nn Abrangida 

pr
1)J.._ 

ti
3..  fl...... 

&aiiu c 

Recoiha de Opinioes 
fRW,M 5/2014 	 Jffl) 	-ji AM 	 J I 

Nos terinos do artigo 29.° do Regulamento Administrativo n.° 5/2014 (Regulamentacâo da Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniOes do(s) interessado(s)' e da populacão respeitantes ao projecto de Planta 
de Condicoes Urbanisticas (PCU). 

Formulario de Oniniäo 
Dados do Projecto de PCU 

90A06 	 .8.40JDPTT/201A 
oc. n.: 	 I Proposta n.': 

250-358' LU 	253-353 	 LU 

' ORMM7M-M:019) 

Conteüdo Principal Opinies I Propostas (Caso seja necessário, pode epressá-Ias na 
foiha complementar) 

I )I 	Fmahdade  

/ 

2 Aturadoedjf1cio 
. 

3 *L 	Indice de utilizaçâo do solo 

- 4 $Indicedeocupaçâodosolo - 

5 M&t Reformaçôes do terreno Ifb I  

6 I Directivas de desenho urbano . 	 I 

	

DURt' 	0 DsoDI3 

	

LJDIDEv 	DOAT 
0 DNF 	fl 

7 In 	piiblicas 
[JWUbLr'DPU 
DDLi'DEp 

0011 

OSSOPT 
	

00100009748871* 

? 

D. S. S.O .P.T. 

t2QL2o)- 



(n 	, 

Conteüdo Principal Opiniöes I Propostas (Caso seja necessário, pode eprsá-las na 
foiha_complementar) 

8 
{ 	

Servidào püblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizacao colectiva , 

AI  

11 1tj Outros 

±thI 
Nota importante: As suas opiniôes e sugestôes devem ser apresentadas a DSSOPT antes de termo do prazo legal indicado. 

0 forrnulário podeser submetido através dos seguintes meios: 

33 
Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau, durante o horário de expediente nos dias üteis 

U&33 
Correjo: Estrada de D. Maria ii n. °  33. Macau (o prazo limite de entrega e contado a partir da data de envio indicada no 
carimbo do correio) 

:28340019 Fax: 28340019 
pcu@dssopt.gov.mo  Email: pcudssopt.gov.mo  

04M N,  IN 7P 	 (8590 3800) 
Para quaisquer inforrnacöes entre em contacto corn o Centro de Contacto desta Direcçâo de Serviços (8590 3800). 

lJi(J .  ± 	 ATheL&H' ' X-MLbf 	 ±IRMW 	' J 
;gnj  J.  
Obs. : Quando os interessados (proprietário. concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniöes e sugestôes, devem indicar e 
comprovar a sua posicão juridica em relacão aos respectivos terrenos. designadamente. mediante a apresentacão de certidão de registo predial ou 
informaçao escrita de registo predial válidas. emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados seam pessoa colectiva. 
devem apresentar também a certidào de registo comercial ou informação escrita de registo comercial vilidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

DeclaraçSo de Recoiha de Dodos Pessoais 

MMM, 8J2005 	 ffjj: 
C'OI1flfl 	"... .L. D.........,0.. .3..T,...I.... r'.........,:... 

 
Os dados pessoais recoihidos s5o Lnitados comfinalidades relativas ao scu requeriniento. 

 
Em cumpiinsento de obrigacso legal, os dodos pessnais podem ser comunicados as outras entidades competenles. 

EVZY.-FT 	4z 
Os titulares dos dados tern direito de acesso, rectificaçCo e actualizacao aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

0011 

U)iima 



OSSOPT 	 '0010000974885% 

III 	1111111! 
D.S.S.O.P.T. 

Projecto de Planta de Condicoes UrbanIsticas de Zona do Território 

±it D.S.0 
—J4 DtDS ' L!  

- 2 K 2015 

ENTRADA No 

UI .1 DJL_IIU
..... .,) 

U 1 UI 1IIUUI 

Recoiha de Opinioes 
* 	5/2014 	ii 	liU) 	 '1 4 1Ml1X' 

Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Administrativo n.° 5/2014 (Regulamentacão da Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniôes do(s) interessado(s)' e da populacao respeitantes ao projecto de Planta 
de Condiçôes Urbanisticas (PCU). 

Formulário de Opiniäo 
Dados do Projecto de PCTJ 

.1 	g40/r)PrJ/'014 	 - 
L..roc. flU: 	 rroposta n.": 

250-358 	253-353& 	iffW 
Local izacão: 

Con teüdo Principal Opinioes I Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-las na 
foiha_complementar) 

1 Finalidade 

2 JAltura doediffcio 

3 tfti i.ndice de utiizaçao do solo 

4 MEW iridice de ocupaçào do solo 

5 + 	L5 Reformacoes do terreno 

6 I± 	I Directivas de desenho urbano A 10 A M 91 D.S.SOJ'.t 

ft* A t DisIiibnic.o tic 

Corrcspondência Ectrada 

o DURBEP 0 PSODEP 
D DINDEP 	0 DAT 

7 infra-estruturas pblicas 
UDINI 	UDId) 
DDJIJDEP 	DPUDEP 
ODEPDEP b  

I,- 
.f 	Che 

0011 

i3 UIunm 	ç0l4 



Conteüdo Principal 
(n ) 

Opiniôes I Propostas (Caso seja necessário, pode eprsá-las na 
foiha complementar) 

8 1i9 Servidão püblica 

9 ZUI 	Encargos especiais 

10 ~aRflm Equipamentos de utilizaçäo colectiva 

11 Outros 

j: 
Nota importante: As suns opinioes e sngestöes devem ser apresentadas a DSSOPT antes de termo do prazo legal indicado. 

0 formulário pode ser subnietido através dos seguintes meios: 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria Ii a.° 33, Macau, durante o horârio de expediente nos dies iiteis 
() 

Correio: Estrada de D. Maria 11 n. °  33. Macau (o prazo limite de entrega é contado a partir da data de envio indicada no 
carimbo do correlo) 

Jw 	14R; :2834 0019 Fax: 28340019 
pcu®dssopt.go'mo Email: pcu@dssopt.gov.mo  

(8590 3800) 
Para quaisquer informaçoes entre em contacto corn o Centro de Contacto desta Direcçao de Serviços (8590 3800). 

H 	 '±WUt 
a 

Obs. 1:  Quando os interessados (proprietario. concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniôes e sugestôes, devem indicar a 
comprovar a sua posicão juridica em relação aos respectivos terrenos, designadamente, niediante a apresentaçâo de ccrtidão de registo predial ou 
informação escrita de registo predial válidas. ernitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva. 
deveni apresentar também a certidão de registo comercial ou informaco escnta de registo comercial válidas, omitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial a de Bens Móveis. 

Declaraçao do Recotha de Dados Pessoais 
MRIA 8/2005 	 J : 
,... 	 .... ..., I 	.. PPlI(I(I 	"1 .. .1.. D............. L.. Th...I..... 

 
Os dados pessoais recothidos sao uatados corn finalidades relativas no seu requerimento. 

g' 	 rit 11 
Em cuinprunemo de obngacao legal, os dados pessoais podem ser comunicados as outras entidades competenles. 

 
Os utulares dos dados tarn direito de acesso. rectiiicaçao c actualizaçiio aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

. 

0011 
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(IL 	t 

Projecto de Planta de Condiçöes UrbanIsticas de Zona do Território nãoAbrnida 

pr Piano e rmr 

Recoiha de Opiniöes 
*I 	512014 	 fflU) 	±i 
&2 S. 
Nos termos do artigo 29. °  do Regulamento Admimstrativo n. °  5/2014 (Regulamentacâo da Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opinies do(s) interessado(s) T  e da populaçAo respeitantes ao projecto de Planta 
de Condiçôes Urbanisticas (PCU). 

Formulärio de ODinião 
Dados do Projecto de PCU 

90AO 	 840IDPTJ/201.4 
oc. n.y : 	 I Proposta n. y : 

I WET. ... 	 250-358' LU 	253-353 	 LU 

'øfi) 

Conteüdo Principal 	 Opinics / Propostas (Caso seja necessirio, pode expressá-Ias na 
fotha_ uptententarl 

I 	J 	Finalidade  

*'1g 

MA',A- 
1~ 

 
!4jljl-~'11 	 -_ 

2 	 Altura do edifIcio 

)nI2 

3 	ttJft$ Indice de utilizaçao do solo 

4 	 Indice de ocupaçào do solo 

5 	±±tMIE RefonnaçOes do terreno 

6 	5!t4 	I Directivas de desenho urbano 	
j 

7 	 Infra-estruturas püblicas 

0011 

rwr h;un, 



Conteüdo Principal 
(n 	, 

Opiniöes I Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-las na 
foiha complementar) 

8 !a±Lifh& Servidão püblica 

9 MqAI Encanzos especiais 
'1L 

10 2'~~URQED Equipamentos de utilizaçao colectiva 

11 

Nota iniportante: As suas opiniöes e sugestöes devem ser apresentadas a DSSOPT antes de termo do prazo legal indicado. 

0 formulârio podeser submetido através dos seguintes meios: 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria 1 1 n.* 33, Macau, durante o horário de expediente nos dias iites 

3$ ME( ) 
Correio: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau (0 prazo limite de entrega é contado a partir da data de envio indicada no 
carimbo do correio) 

: 2834 0019 Fax: 2834 0019 
pcu@dssoptgomo Email: pcu@dssopt.gov.mo  

(8590 3800) 
Para quaisquer informaçoes entre em contacto corn o Centro de Contacto desta Direcçâo de Sçrvicos (8590 3800). 

. 

±Jt WC 7K 

Obs. : Quando os interessados (proprietario. concessionñrio do terreno ou o seu procurador) apresentern opiniöes e sugestôes, devem indicar e 
comprovar a sua posição juridica em relação aos respectivos terrenos, designadarnente, mediante a apresentacâo de certidão de registo predial ou 
inforrnacão escrita de registo predial válidas. entitidas pela Conservatôria do Registo Predial. Caso os mteressados sejarn pessoa colectiva. 
devern apresentar tambérn a certidão de registo cornercial on inforrnação escrita de registo cornercial vãlidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Cornercial e de Bens Móveis. 

Declaracäo de Recolba de Dados Pessoais 
MOM 8/2005 	 J: 

... ....... . I ... 	 P 01I(V, 	"I .. .1.. D.............. .1.. T...1.... 

Os dados pessnais recolhidos são Imtados corn frnalidade.s relativas ao sen requerirnento. 
-' 
	 j t 	13  

Em cumprmlento de obrigacao legal, os dados pessoais podem ser comunicados as outras entidades competentes. 
 Pu- 

Os Utulares dos dados tern direjto de acesso. rectificoção e actualizaçao aos seus dados passoais conservados pela DSSOPT. 

0011 
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DSSOPT 	 0010000974883r 

P2 B 2 015 	j 
DSSOPT 

Projecto de Planta de Condiçoes UrbanIsticas de Zona do Território nãd tru4.ciidg 

J)._ 

	

)UL 
3
iai&U U i 01 iiIVUUi 	 - 

RecoJha de Opiniöes 

*c 	5/2014 RIJ 'I1 

Nos terinos do artigo 29. °  do Regulamento Administrativo ri. 0  5/2014 (Regu1amentacoda Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniôes do(s) mteressado(s) e da popuIaco respeitantes ao projecto de Planta 
de Condiçôes Urbanisticas (PCU). 

Formularlo de Optn!o 

Dados do Projecto de PCU 

.940IDPTI/201A 
soc. nv: 	 I Proposta nv: 

i250-358' i U4 	253-353Lfri 	W 
Local izaçao: 

-hr Fpqg~ :J/ 	(in' 	liW B ) 
Conteüdo Principal 0pinies I Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-las na 

foiha complementary 

1 ffl 	Finalidade 

2 Altura doedificio 
\ 	

fl 	 t 

L11iit 
3 iNTIRMW Indice de utilizaçao do solo 

- 	4 Indice de ocupacão do solo cj 	t/ 	 5 	17-,  _ ( 
- 

5 ±t& 	Refomiaçes do teffeno 

6 [ Direcnvas de desenho urbano 

CorrcspondãncM 	h:iir;ula 

O.I 

7 b r 
 

o DJUWiP , DPUDE? 
DDEPDEP 0 

/ 	1 , 
c de 

0011 



Conteüdo Principal 
A) 

Opinioes I Propostas (Caso seja necessário, pode cxpressá-Ias na 
foiha complementar) 

$ L!? 	Servidào püblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipanientos de utilização colectiva 
& 	:j 

11 1tOutros 

Nota importante: As suas opiniöes e sugestöes devem ser apresentadas a DSSOPT antes de termo do prazo legal indicado. 

T'.' 

0 formulário pode ser submetido através dos seguintes meios: 

33 M. 
Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria II fl.0  33, Macau, durante o horário de expediente nos dias üteis 

Correio: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau (o prazo limite de entrega é contado a partir da data de envio indicada no 
carimbo do correlo) 

WJR—i :28340019 Fax: 28340019 
pcu@dssopt.gorno Email: pcu@dssopt.gov.mo  

(8590 3800) 
Para quaisquer informaçoes entre em contacto corn o Centro de Contacto desta Direcçao de Serviços (8590 3800). 

. 

: 	'J4A(A• ±Lk) ' 	 ±J 
ll' 

Obs. : Quando Os interessados (j,roprietrio, concessionãrio do lerreno ou o seu procurador) apresenlem opiniöes e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posicão juriclica em relacão aos respectivos terrenos. designadamente, mediante a apresentação de certido de registo predial ou 
infonnaçflo escrita de registo predial válidas. emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso Os interessados sejam pessoa colectiv& 
devem apresentar tainbém a certidâo de registo comercial ou infomiação escrita de registo comercial välidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaracao dc Recolbu de Dodos Pessoals 
8/2005 	 e1: 

.1.. 	...I.... 

 
Os dados pessoais recothidos sto tratados corn finalidades relativas so sett requerisnento. 

 
Em cumprirnento de obngaço legal, Os dodos pessoais podem ser comunicados as oulras entidades competentes. 

 
Os titulares dos dodos tern direito de acesso, rectificaçao e actualizaço sos seus dodos pcssoais conservados pain DSSOPT. 

. 
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Projecto de Planta deCondicesUrbanIsticasdeZona do Território 	Ab4nga2015 

pua P La —XI u tI .1 01 ILIVUUI 

Recoiha de Opiniöes 
5/2014 	 I 

Fa 

Nos termos do artigo 29. °  do Regulamento Administrativo n. °  5/2014 (Regulamentacão da Lei do planeamento 
urbanistico), procede- se a recoiha de opiniôes do(s) interessado(s) 1  e da populaçâo respeitarites ao projecto de Planta 
de CondiçOes Urbariisticas (PCU). 

Formularlo cle 
I 	 Dados do Projecto de PCU 

90k06 	 .1 	 4O(DPTTf2014 
Adffiroc. n. " : 	 I Proposta n.: 

250-35S' Iii 	253-353Ii 	LU 	±th(B&C - r 

(n_ 	'fi) 
Conteiido Principal Opiniöes / Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-as na 

foflui_complementar) 

1 [Fma1idade 

2 4'*jJAltura doedifIcio 7 •% 

7, 4P  , - -j- 

3 tfffftL.*- indice de utilizaçao do solo 

4 Indice de ocupaçAo do solo 
6 

5 ±±! 	Reforrnaçöes do terreno 

6 5±Th I Directivas de desenho urbano 

t fl 	Z D 	Iribuço dc 

Corrcspondncj 	lintrada 

7 Infra-estruturas pUblicas 
. 

ntttDII p 	.'- 

DI N? ODED 
OD.UDEPD?UDEP 
ODEPOEP  

±? OCIcfedOII 

0011 	
. 	 LJ 
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(AMEN ,  
Conteüdo Principal Opiniöcs I Propostas (Caso seja necessãrio, pode exprsá-las na 

foiha_complementar) 

8 1 	±1& Servidão püblica 

9 Encargos especiais 1 

10 Equipamentos de utilizaçao colectiva 

11 Atj Outros 

Nota importante: As suas opinioes e sugestöes devem ser apresentadas a DSSOPT antes de termo do prazo legal indicado. 

Oforrnuláriopodesersubmetido através dos seguintes meios: 
33 k. 

Cornparecendb nessoalmente: Estrada de D. Maria 11 n.° 33, Macau, durante o liorário de expediente nos dias üteis 
F 	 33 ffit( D) 

Coreio: Estrada de D. Maria ii n.° 33, Macau (0 prazo limite de entrega é contado a partir da data de envio indicada no 
carimoo do correio) 

- 	•j 	: 28340019 	Fax: 28340019 
pcu),dssopt.go'.mo 	Email: pcudssopt.gomo 

(8590 3800) 
Para quaisquer informaçoes entre em contacto corn o Centro de Contacto desta DirecçAo de Serviços (8590 3800). 

. 

Obs. 1 : Quando Os itueressados (proprietario. concessionàrio do terreno ou o seu procurador) apisenlem opiniôes e sugestôes, devem indicar e 
comprovar a sua posiço juridira em relaçäo aos respectivos terrenos. designadamente. medianto a apresentação do certidäo de registo predial ou 
infonnaco escrita de registo predial vãlidas. ernitidas pela Conservatôria do Registo Predial. Caso os inieressados sejam pessoa coleenva. 
devem apresentar também a certidâo do registo comercial ou infonnação escrita de registo comercial vãlidas, emitidas pela Conservalóna dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Dedaracão tie Recollia de Dados Pessoais 
8/2005 

	

.... ...: 
-2 

 p:rl' 	 .2., 	 .............. 

I. 
Os dodos pessoais recoihidos säo uatados corn finaljdades relaivas so seu rcqueiimeoto. 

-' 
Em cumpthnento de obrigacAo legal., os dodos pcssoais POaern ser comunicados its outras entidndes competenies. 

 
Os titulares dos dodos tern dire.ito do acesso. rectificacao e actualizacao aos seus dodos pessoais conservados pela DSSOPT. 

It 

[1 

0011 

acimo2f'O'2O14 



DSSOPT 	 oo100009748983' 

t 
D.S.S.O.P.T. 

_S'OPT/DA DSAB 

Projecto de Planta de Condiçoes UrbanIsticas de Zona do Território no Abrangida 

por Piano de Pormenor 	 15 FEB - 2 P 	0 

Recoiha de Opinioes 
5/2014  

Nos termos do artigo 29. 0  do Regulamento Administrativo n. °  5/2014 (Regulamentaço da Lei do planeamento 
urbanIstico), procede-se a recoiha de opinies do(s) interessado(s)' e da populaçao respeitantes ao projecto de Planta 
de Condiçöes Urbanisticas (.PCU). 

Formulario de 
Dados do Projecto de PCU 

Rroc. fl.°: 
90A068 	

Proposta n.°: 
840/DPU/2014 

250-358' LU 	253-353& 	LU 

A:  193M 
Conteiido Principal Opiniöes I Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-Ias na 

foiha_complementar) 

1 Fina1idade 

2 Altura do edificio 803f. 

3 indice de utilizaçao do solo 

4 Indice de ocupaco do solo 

5 Reformaçôes do terreno 

 dc DitibIiço dc 

Fnnu!

.  

fldAC 	Eatrdn 

E 	0 DSODEP RDp 

6 F Directivas de desenho urbano 
o DJUDEP -Q OPUDEP 

ODEPDEP D__ 
•L 	I 	I 

OCbcdcçft 

7 Infra-estruturas pblicas 

0011 



Conteüdo Principal 
IN/as (M90 'li ) 

OpiniOes / Propostas (Caso seja necessãrio. pode expressá-las na 
folba complementar) 

8 Servidäo p(iblica 

9 Encargos espeeiais 

10 Equipamentos de utilizacao colectiva 

11 M Outros 

Nota amportante As suas oprnaöes e sugestöes deveni ser apresentadas a DSSOPT antes de termo do prazo legal mdicado 

0 fonnulário pode ser submetido atravds dos seguintes meios: 
> 3w 	 33 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau, 
33 

Correio: Estrada de D. Maria H n.° 33, Macau (o prazo limite de 
carimbo do correio) 

) 	:28340O19 Fax: 28340019 
> WO : pcu@dssopt.gov.mo  Email: pcu@dssopt.gov.mo  

durante o horário de expediente nos dias üteis 

entrega e contado a partir da data de envio indicada no 

(8590 3800) 
Para quaisquer informaçoes enfre em contacto corn o Centro de Contacto desta Direccao de Serviços (8590 3800). 

t': 	 ± 	 H* 	 'i 

Obs. I: Quando os interessados (proprietário, concessionario do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniaes e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posiçAo juridica em relaçAo aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentaço de certidAo de registo predial ou 
informaçAo escrita de registo predial vâlidas, emiticlas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejain pessoa colectiva, 
devem apresentar também a certidào de registo comercial ou inforrnaçAo escrita de registo comercial validas, emitidas pela Conservatéria dos 
Registos Cornercial e de Bens Méveis. 

AI 	Declaracao de Recoiha de Dados Pessoais 
W= 8/2005 
De acordo corn a Lei n.° 8/2005- "Lei da Proteccao de Dados Pessoais": 

Os dados pessoals recoihidos so tratados corn fmalidades relativas ao seu requerimento. 
2.ghtifflff &5tvA ' 

Em cumprimento de obrigaçao legal, os dados pessoals podem ser comunicados as outras entidades competentes. 
3. 	 ' * • 

Os titulares dos dados tm direito de acesso, rectiuicacao e actualizaçAo aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

0011 
	 0 JAN2015 - DI 



z 	 OSSOPT 	 '00100009748994 

Ag 
. 	

— afrk 

I II 	( 	C 

*DSSOPT1DADSAE 
Projecto de Planta de Condiçôes UrbanIsticas de Zona do Território não Abrangida 

por Piano de Pormenor 

JR X It 31 	 215FE8-2 pt:O2 

Recoiha de Opiniöes 
5/2014 	 ftfflU) 

Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Administrativo n.° 5/2014 (Regulainentação da Lei do planeamento 
urbanIstico), procede-se a recoiha de opiniOes do(s) interessado(s) 1  e da populaçao respeitantes ao projecto de Planta 
de Condiçôes Urbanisticas (PCU). 

Formulârio de OniniAo 
Dados do Projecto de PCU 

90A068 9 a a a RO": 840/DPU/2014 
I n.°: 	Prorosta n.°: 

	

250-358' LU 	253-353&liW 	±tt 

JJ/ 	(n; 	' 

Conteüdo Principal Opiniöes I Propostas (Caso seja necessário pode expressá-las na 
foiha_complementar) 

1 fflFinalidade jq 

2 Altura do editicio  

3 itMft 	Indice de utilizaçao do solo 

4 Indice de ocupacâo do solo , 	i90% 

5 Reformacäes do terreno -1V* 	D.S.S.O.P.T. 
4*& flisnibucSo de 

Coiepondiicia Entrada 

o DURDEP 0 DSODEP 
o DDDEP 0 DAT 
DDrfl' 	DBED 

6 F Directivas de desenho urbano 0 DJUDEP 	DPUDEP 

I— 	/ 	-/jo)5 

if Ocbcfede5 

7 Infra-estruturas püblicas 

0011 



Conteüdo Principal Opiniöes/Propostas (Caso seja necessãrio, pode expressâ-)as na 
folha complewentar) 

8 la#t& Servidào piiblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentosde utilizaçAo colectiva 

11 fth Outros 

1Z'N• 
Nota importante As suas opiniOes e sugestoes devern ser apresentadas I DSSOPT antes de termo do prazo legal indicado 

0 formulário pode ser submetido atravds dos seguintes meios: 

33 
Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau, durante o horário de expediente nos dias üteis 

33 V, (J 
Correio: Estrada de D. Maria H n. °  33, Macau (o prazo limite de entrega 6 contado a partir da data de envio indicada no 
canmbo do correto) 

) 	fIA :28340019 Fax: 28340019 
pcudssopt.gov.mo  Email: pcu@dssopt.gov.mo  

(8590 3800) 
Para quaisquer informaçoes entre em contacto corn o Centro de Contacto desta DirecçAo de Servicos (8590 3800). 

Obs. : Quando os interessados (proprietário, concessioná!io do terreno ou o seu procurador) apresentem opinioes e sugestöes, deveni indicar e 
comprovar a sua posiçao juridica em relaçso aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentacAo de certidgo de registo predial ou 
informacao escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejarn pessoa colectiva, 
devem apresentar tambm a certidSo de registo comercial ou informacao escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 
JJçJj DeJaraçAo-de Recoiha de Dados Pessoais 

g 0005 
Dc acordo corn a Lei n.° 8/2005- "Lei da Protecçso de Dados Pessoais": 

Os dados pcssoais recoihidos s5o tratados corn tinalidades relativas ao seu requerimento. 
' 	 * 

Em cumprimento de obrigacao legal, os dados pessoais podern ser comunicados as outras entidades competentes. 

Os titulares dos dados tm direito de acesso, rectificacao -e actualizacao aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

3 U JAN 2015 
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DSSOPT 	 001 0000974903X 	 '77 

E{{ 
Projecto de Planta de Condiçöes UrbanIsticas de Zona do Território nao Abrangida 

por Piano de Pormenor 

a x It IQ 
Th15 FE8 -2 P 	02 

Recoiha de Opinioes 
5/2014 	 '1 UiIL 

Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Administrativo n.° 5/2014 (Regulamentaçäo da Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opinioes do(s) interessado(s)' e da populacao respeitantes ao projecto de Planta 
de Condiçöes UrbanIsticas (PCU). 

19A 0 
lormularlo de opiniao 

I Dados do Projecto de PCU 

90A068 	 840IDPU/2014 
1,&oc.  fl.° : 	 I Proposta n.°: 

250-358' LU 	253-353&l 	LU N±th 

jam,/mm (AMINO '7W) 
Conteüdo Principal Opiniôes / Propostas (Caso seja necessário, pode expressã-las na 

folha_coinpiementar) 

1 Finalidade 

2 Altura do edifcio ±fl 	693z. 

3 fndice de utilizacAo do solo 

4 indice de ocupacào do solo 4%9O% , 

5 ±1* 	Reformaçöes do terreno D.s.s.o.p.T. 
#it fr.  Distribuico de 

Corrcspondencia Enada 

o DURDEP 0 DSODEP 
ODINDEP 	DDAT 
Q[Aur 	ODED 

6 I± 	I Directivas de desenho urbano OPUDEP 

- 	- 
f OQiefede 

7 Infra-estruturas püblicas 

0011 



Conteüdo Principal Opiniöes / Propostas (Caso seja necessário, pode eipresI-las na 
foiha compleinentar) 

8 ServidAo ptblica 

9 MAP, Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçao colectiva 

11 f1L Outros 

j: 
Nota unportante As suns opiniöes e sugestöes devem se"' r apresentadas a DSSOPT antes de termo do prazo legal mdicado 

o formulário pode ser submetido através dos seguintes meios: 
) 	iJ.: 	 FRUM 33 WE 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria II n. °  33, Macau, durante o horário de expediente nos dias üteis 
> OW : 	 33 V., (J 	jJ) 

Correio: Estrada de D. Maria II n.°  33, Macau (o prazo limite de enirega é contado a partir da data de envio indicada no 
carimbo do correio) 

> 	:28340019 Fax: 28340019 
peu@dssopt.gov.mo  Email: pcu@dssopt.gov.mo  

(8590 3800) 
Para quaisquer inforrnaçoes entre em contacto corn o Centro de Contacto desta Direcçao de Serviços (8590 3800). 

. 

	

it': *U 1A A'±AA 	 ' ± 
AWMWA 

Obs. : Quando os interessados (proprietario, concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opinies e sugestôes, devem indicar e 
comprovar a sua posiçAo juridica em relaçAo aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentacAo de certidAo de registo predial ou 
informaçao escrita de registo predial válidas, emitidas pela ConservatOria do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva, 
devem apresentar também a certidào de registo comercial ou informaçno escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Môveis. 

1A 	Dedaraç5o de Recoiha de Dados Pessoajs 
8!2005 

De acordo corn a Lei n.° 8/2005- "Lei da Proteccso de Dados Pessoais": 
I. 

Os dados pessoais recoihidos s5o tratados corn finalidades relativas ao seu requerimento. 

Em cumprirnento de obrigaçso legal, os dados pessoais podern ser comunicados as oulras entidades competentes. 
3. 

Os titulares dos dados tern direito de acesso, rectificacAo e actualizaç5o aos seas dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

j I JP.N2O1 
0011 



IDSSOPT 	 '00100009748950• 

D.S.S.O.P.T. 

Ff{1 	SOPT/DADSAB 
Projecto de Planta de Condiçoes UrbanIsticas de Zona do Território nAo Abrangida 

por Piano de Pormenor 	
FEB -2 P 02 

Recoiha de Opinioes 
5/2014 	 ftU) 	 1 

Nos termos do artigo 29.0  do Regulamento Administrativo n.° 5/2014 (Regulamentaçao da Lei do planeamento 
urbanIstico), procede-se a recoiha de opiniOes do(s) interessado(s)' e da populacAo respeitantes ao projecto de Planta 
de Condiçôes UrbanIsticas (PCtJ). 

lormularlo de Oniniao 
Dados do Projecto de PCU 

c. fl. °: 
90A068 

	

	 I Pronosta fl.°: 
840IDPU/2014 

250-358' 

MN9 &A/am (n; 
Conteiido Principal Opiniöes / Propostas (Caso seja necessário, podeexpressá-las na 

foiha_complementar) 

1 Fina1idade 

2 Altura do ediflcio JJ 

3 Indice de utilizacao do solo 

4 fndice de ocupaçAo do solo 

5 Reformaçôes do terreno 

PT 

6 F Directivas de desenho urbano 4t*i4 it DistribuigAo de 

C 

o DURDEP 0 DSODEP 
ODINDEP 	ODAT 
DDINP 	ODED 
ODJUDEP 	DPUDEP 

7 Infra-estruturas püblicas  
Dvv.r U =  el 

0011 



Conteüdo Principal 
(F 

Opiniöes / Propostas (Caso seja necessrio, pode expressá-las na 
follia complementar) 

8 Servidäo püblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipanientos de utilizacao colectiva 

11 ft Outros 

Nota importante As suns opmiöes e sugestöes devem ser apresentadas I DSSOPT antes de termo do prazo legal mdicado 

0 formulário pode ser submetido através dos seguintes meios: 
> 	: 	 33 ME 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau, durante o horário de expediente nos dias Citeis 
33 

Correio: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau (o prazo limite de entrega d contado a partir da data de envio indicada no 
carimbo do correio) 

). IVA :28340O19 Fax: 28340019 
> 	: pcu@dssopt.gov.mo  Email: pcu@dssopt.gov.mo  

(8590 3800) 	 - 
Para quaisquer informaces enfre em contacto corn oCentro de Contacto desta DireccAo de Serviços (8590 3800). 

1 :  

Obs. Quando os interessados (proprietario, concessionario do terreno on o sen procurador) api'esentem opiniöes e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posicao juridica em relacao aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentacao de certidâo de registo predial ou 
informaçao escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatéria do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva, 
devem apresentar tambérn a certidao de registo comercial ou informaçAo escrita de registo comercial válidas, emitidas pela ConservatOria dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 
4&I9 Declaraçao de Recoiha de Dados Pessoais 
MAM 812005 
De acordo corn a Lei n.° 8/2005- "Lei da Protecc5o de Dados Pessoais": 

 
Os dados pessoais recoihidos so tratados corn finalidades relativas ao seu requerimento. 

WIN - 
Em cumprimento de obrigaçao legal, os dados pessoais podern set comunicados as outras entidades competentes. 

 

Os titulares dos dados tern direito de acesso, rectificaçso e actualizacao aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

0011 	 30 J2Ot5 -(i) 



OSSOPT 	 001000097481• 

D.S.S.O.P.T. 

*SSOF1/DADSA 
Projecto de Planta de Condicôes Urbanisticas de Zona do Território nâo Abrangida 

por Piano de Pormenor 	
15 FEB - 2 P tr 02 

Recoiha de Opinioes 
5/2014 	 ±tL1L '1 UA 

Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Administrativo n.° 5/2014 (Regulamentaco da Lei do planeamento 
urbanIstico), procede-se a recoiha de opiniôes do(s) interessado(s)' e da populacao respeitantes ao projecto de Planta 
de CondiçOes Urbanisticas (PCU). 

It 
1ormuIario dc Urnniao 

Dados do Projecto de PCU 

90A068 	 840/DPU/2014 I 
Aboc. n.°: 	Proposta fl.° : 

25O-358' 

Conteádo Principal Opinioes I Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-las na 
foiha_complementar) 

1 Finalidade Jt11. 

2 Altura do edificio , 	±, #66*. 

3 

S 
Indice de utilizaçao do solo 

4 fndice de ocupaçAo do solo 95% 

5 Reformaçes do terreno 

6 [ Directivas de desenho urbano 
o DURDEP 0 DSODEP 
ODINDEP 	ODAT 
DDTNF 	ODED 
o DJUDEP 9 DPUDEP 

0 

7 Infra-estruturas püblicas 
DwrDEP 

- P-  / 
If  OCbefedc 

0011 



AF 
Conteüdo Principal OpinlOes /Propostas (Caso seja necessãrio, pode expressá-las na 

folha coin ptementar) 
8 Jtfk ServidAo püblica 

9 Encargos especiais 

10. Equipamentos de utilizaçäo colectiva 

11 th Outros 

Nota unportante As suas opirnöes e sugestoes devem ser apresentadas a DSSOPT antes de termo do prazo legal indicado 

0 formulário pode ser submetido através dos seguintes meios: 
>NO : 	 33  VII  

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria Un.° 33, Macau, 
33 

Correio: Estrada de D. Maria II n. °  33, Macau (o prazo limite de 
carimbo do correio) 

durante o horário de expediente nos dias i'iteis 

entrega d contado a partir da data de envio indicada no 

.:28340019 Fax: 28340019 
> 	pcudssopt.gov.mo  Email: pcu@dssopt.gov.mo  

(8590 3800) 
Para quaisquer infonnaçoes enire em contacto corn o Centro de Contacto desta Direccao de Serviços (8590 3800). 

. 

Obs. ':Quando os interessados (proprietãrio, concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniöes e sugestes, devem indicar e 
comprovar a sua posiçAojurfdica em relaçao aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentaçao de certidAo de registo predial ou 
informaçao escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatoria do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva, 
devem apresentar tambérn a certidão de registo comercial ou informaçao escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Kegistos Comercial e de Bens Móveis. 

DeclaraçAo de Recolha de Dados Pessoais 
NMM 812005 
De acordo corn a Lei n.° 812005- "Lei da ProteccAo de Dados Pessoais": 

Os dados pessoals recoihidos são tratados corn finalidades relativas ao seu requerimento. 

Em cumprimento de obrigacão legal, os dados pessoais podem ser comunicados as outras entidades competentes. 

Os titulares dos dados tern direito de acesso, rectificaçAo e actualizaçAo aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT 

30 JAN 2015  —~B 
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DSSOPT 	 0010000974900U 

I3.S.S.O.P.T. 

Proj ecto de Planta de Condicoes UrbanIsticas de Zona do Territórzo 
por Piano de Pormenor 

Z0I5FE6-2 P'P02 
Récoiha de Opinioes 

fRUM 5/20 14 MU) 	 '{ ij 	I  
0• 

Nos termos do artigo 29. °  do Regulamento Administrativo n. °  5/2014 (Regulamentacao da Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniôes do(s) interessado(s) '  e da populacAo respeitantes ao projecto de Planta 
de Condiçôes UrbanIsticas (PCU). 

Formulârio de Oninio 
Dados do Projecto de PCU 

90A068 840IDPU/2014 
I Aftc. fl.° : 	Prot,osta n. ° : 

250-358' ?LU 	253-353&{ 	W 

Conteüdo Principal Opiniöes / Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-las na 
foiha_complementar) 

1 LIg Finalidade 

2 Altura do edificio 6O*. 

3 Indice de utilizaçAo do solo 

4 indice de ocupacâo do solo jj9Q% 

5 Reformaçöes do terreno 

D.SS.O.P.T  

6 Tbjti 	F Directivas de desenho urbano ±* i 	. DiitibUco do 

Correspondencia Entrada 

0 DURDEP 0 DSODEP 
ODINDEP QDAS 
DDINF 	ODED 
ODSUDEP KDPUDEP 

7 Infra-estruturas piiblicas  
M Ochefedeçf\t 

0011 



Conteüdo Principal Opiniöes I Propostas (Caso sejanecessário, pode expressI-lasña 
fólha complementar) 

8 Servidão püblica 

9 "NHAPI Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçao colectiva 

11 fLOutros 

Nota importante As suas opiniöes e sugestoes devem ser ipresentadas I DSSOPT antes de termo do prazo legal indicado 

0 formulário pode ser submetido atravds dos seguintes meios: 
'Irr 	33 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria II n.'33, Macau, durante o horário de expediente nos dias üteis 
> 	: 	 33 V, ( fl) 

Correio: Estrada de D. Maria II n. 0 33, Macau (o prazo limite de entrega é contado a partir da data de envio indicada no 
carunbo do correio) 

> 	2834 0019 Fax: 28340019 
pcu@dssopt.gov.mo  Email: pcu@dssopt.gov.mo  

OVER 	 (8590 3800) 
Para quaisquer informacoes entre em contacto corn o Centro de Contacto desta Direcçào de Serviços (8590 3800). 

S 

Obs. Quando os interessados (proprietario, concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniOes e sugestOes, devem indicar e 
comprovar a sua posicao juridica em relaçso aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentacAo de certidao de registo predial ou 
informaçao escrita de registo predial validas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva, 
devem apresentar tambm a certidäo de registo comercial ou inforrnaçAo escrita de registo comercial váiidas, emitidas pela Conservatôria dos 
Registos Cornercial e de Bens Móveis. 
4A4DecIaracAo de Recoiha de Dados Pessoais 
OMM 8t2005 
Dc acordo conia Lei n. 8/2005- "Lei da Proteccao de Dados Pessosis": 
I. 	 0 

Os dadós pessoais recoihidos so Iratados corn finalidades relativas ao seu requerirnento. 

Em cwnpriniento de obrigacao legal, os dados pessoais podem ser cornunicados as outras entidades competentes. 
3 

Os titulares dos dados tern direito de acesso, rectificacao e actualizaçso aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

0 J 2015 
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• 	 DSSOPT 	 0010000974892r 

' 

ft W  
Projecto de Pianta de Condiçöes UrbanIsticas de Zona do Território não Abrangida 

por Piano de Pormenor 	 FEB -2 	07 

Recoiha de OpiniOes 
fAMM 5/2014 	 ( ) 	±L1t 

Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Administrativo n.° 5/2014 (Regulamentaçao da Lei do planeamento 
urbanIstico), procede-se a recoiha de opinioes do(s) interessado(s)' e da populacao respeitantes ao projecto de Planta 
de Condiçöes UrbanIsticas (PCU). 

It 

lormularlo de Ornnião 
I 	 Dados do Projecto de PCU 

Moe. fl. °: 
90A068 	

Proposta fl.°: 
840/DPU/2014 

25O-358!' LU253-353&1iTh 	LU t±t1 

Conteüdo Principal Opinioes / Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-las na 
foiha complementar) 

1 Finalidade 11 

Ittff 	 ±Ti 

2 Altura do edifcio , 

° 

3 fndice de utilizacao do solo 

4 fndice de ocupacAo do solo 

5 ReformaçOes do terreno 

L* 	Oiitribuc0 de I 
zresp 	dDCia Entsade I 

DDsODFP I 
6 -l4 	I Directivas de desenho urbano 

UINDEP 	ODAT 
Di 	ODED 

[ODEPDE-p 
DiU1p 	DL'UDEp 

 0 	I 
de 5IN 

7 Infra-estruturas püblicas 

0011 



Conteüdo Principal 
(n' 	, 

OpiniOes / Propostas (Caso seja necessrio, pode expressá-las na 
folha complementar) 

8 Servidäo páblica 

9 rf 	Encargos especiais 

10 Equiparnentos de utilizaçao colectiva 

11 Afft Outros 

: 

Nota linportante: As suas opiniöes e sugestoesdevei ér,reseiitadàs DSSOPT antes de term o dó piâzo legal indicado. 

0 formulário pode ser subinetido através dos seguintes meios: 
33 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria II ri.0  33, Macau, durante o horário de expediente nos dias iiteis 
33 M,() 

Correio: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau (o prazo limite de entrega é contado a partir da data de envio indicada no 
carimbo do correio) 

) 	: 2834 0019 Fax: 28340019 
> 	pcu@dssopt.gov.mo  Email: pcu®dssopt.gov.mo  

AMS NO 	 (8590 3800) 
Para quaisquer inforrnaçöes entre em contacto corn o Centro de Contacto desta Direccao de Serviços (8590 3800). 

11 

: 	 • 	 ±t &' 

Obs. I:  Quando os interessados (proprietario, concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniöes e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posiçAo juridica em relaçao aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentacAo de certidao de registo predial ou 
informacAo escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatoria do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva, 
devem apresentar também a certidao de registo comercial ou informaçao escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Môveis. 

Declaracao de Recoiha de Dados Pessoais 
fMM 8/2005 
De acordo corn a Lei n.° 8/2005- "Lei da Protecco de Dados Pessoais": 

 
Os dados pessoais recoihidos so tratados corn finalidades relativas ao seu requerimento. 

 
Em curnprimento de obrigaco legal, os dados pessoais podem ser comunicados as Outras entidades competentes. 

A 
Os titulares dos dados tern direito de acesso, rectificaço e actualizaçao aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

0 JN N15 IG  
0011 



DSSOPT 	 0010000974893$• 

*4Tgv Matz 

" 

AE1 WSRPIIDADII 

Projecto de Planta de Condicoes UrbanIsticas de Zona do Território nAo Abrangida. 

por Piano de Pormenor 	7Jj5 FEB -2 P 02 

Recoiha de Opiniôes 
5/2014 	cU> 	 'J{1 UA 1  

Nos termos do artigo 29. 1  do Regulamento Administrativo n.° 5/2014 (Regulamentaçao da Lei do planeamento 
urbanIstico), procede-se a recoiha de opiniôes do(s) interessado(s) 1  e da populacão respeitantes ao projecto de Planta 
de Condiçöes Urbanisticas (PCU). 

Formulário de Oninião 
I 	 Dados do Projecto de PCU 

I Proposta fl.°: oc. n.°: 	
9 0A068 	 840/DPU/2014 

i250-358' Ui 	253-353& 	LU 	±(B&C)-9 

tL/ 	 ' I3X) 
Conteüdo Principal Opiniöes I Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-las na 

foiha complementar) 

1 1* Finalidade 

2 Altura do edifcio tAB (>623)JU:. 

3 JtLb 	fndice de utilizaçao do solo 

4 indice de ocupacâo do solo 

5 ±J1 	Reformaçoes do terreno 

±$M D.S.S.O.P.T. 

6 I11 	I Directivas de desenho urbano 
4t it WR'TRffib-U—IVU--rO-

Correspondtncla  

o DURDEP 0 DSODEP 
ODINDEP ODAT 
DDINF 	ODED 
o DIUDEP gDPUDEP 
DDEPDEP 0  

7 Infra-estruturas püblicas 

0011 



Conteüdo Principal 
(n 

Opiniöes / Propostas (Caso seja necessário, pode expressâ-las ma. 
foiha corn plementár) 

8 Servidào püblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçAo colectiva 

11 Afft Outros 

Nôta importante: As suas opiniôés e sugestoës devem'-straptesentadig a DSSOPT antes de termq do i'à1galindi4do. 

0 formulário pode ser submetido através dos seguintes meios: 
H 	 33 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau, 
33 rjE (Hi) 

Correio: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau (o prazo limite de 
cariinbo do correio) 

> 	2834 0019 Fax: 28340019 
> 	: pcu@dssoptgov.mo  Email: pcudssopt.gov.mo  

durante o horário de expediente nos dias üteis 

entrega é contado a partir da data de envio indicada no 

(8590 3800) 
Para quaisquer informaçoes entre em contacto corn o Centro de Contacto destá Direccao de Serviços (8590 3800). 

Obs. Quando os interessados (proprietario, concessionário do terreno ou o scu procurador) apresentem opinies e sugestoes, devetn indicar e 
comprovar a sua posiçao juridica em relaçao aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentaçAo de certidão de registo predial ou 
informaçao escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva, 
devem apresentar tambérn a certidSo de registo comercial ou informaçAo escrita de registo comercial validas, emitidas pela Conservatôria. dos 
Registos Cornercial e de Bens Móveis. 

DeclaraçAo de Recotha de Dados PèssoMs 
IROX 812005 	 : 
De acordo corn a Lei n.° 8/2005- "Lei da Proteccao de Dados Pessoais": 

Os dados pessoais recoihidos sAo tratados corn finalidades relativas ao seu requerirnento. 

Em cumprimento de obrigacAo legal, Os dados pessoais podem ser comunicados as outras entidades competentes. 

Os titulares dos dados tern direito de aáesso, rectiticaçao e actualizacao aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

30 JAN 2015 - Q) 
0011 



OSSOPT 	 00100009748972 

D.S.S.O.P.T. 

DSSopr 
Projecto de Planta de Condices UrbanIsticas de Zona do Território não Abrangida 

por Piano de Pormenor 	 1015 FEB -2 P tj: 02 

Recoiha de Opinioes 
5/2014  

Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Administrativo n.° 5/2014 (Regulamentaço da Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a. recoiha de opiniôes do(s) interessado(s)' e da populacão respeitantes ao projecto de Planta 
de Condiçes UrbanIsticas (PCU). 

1ormuIario de 
~MfWt-EV*-" Dados do Projecto de PCU 

I 
oc. fl.°: 	

840/DPU/2014 90A068 	
t'roiosta n.°:  

25O-358' LU 	 LU Localizaço: 

Conteüdo Principal Opiniöes / Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-Ias na 
foiha_complementar) 

1 Finalidade 

2 Altura do edifcio 

3 Indice de utilizaço do solo 

4 Indice de ocupacão do solo thBB (7O%400%)JJJ. 

5 AM Reformaçôes do terreno 

D.S.T 

6 
ODURDEP O

t
c
T
i
i

D

i 
 
Coeo 

 D 

	
I 

 

S

ui

O

a
ç 

 

DEP I 
Dir

_

ec

_

t

_

iv

_

a

_

s 	d

_

e

_

se

_

n

_

h

_

o u

_

rb

_

a

_

n

_

o 

_ _ _

de

_ 

 

_ 

	

_ 

 
b 

 

	 d e 

DDNE Oir
OD 	DDn I 

I

On 
DDiU 	

., 

7 Infra-estruturas püblicas I 
I 	f9'PJefedeijI 

0011 



Conteüdo Principal Opiniöes / Propostas (Caso seja necessário, pode expressI-las na 
foiha complementar) 

8 ServidAo püblica 

9 Encargos especiais 

10 FIJ'jkffi Equipamentos de utilizaçäo colectiva 

11 Aft Outros 

* 
Nota importante: AssuaiopiniOes e sugestôes devémser apresentadas A DSSOPT añtes de térmó do prazo legal indicado. 

0 formulário pode ser submetido através dos seguintes meios: 
33 WE 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria H n.° 33, Macau. 
33 V() 

Correio: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau (o prazo limite de 
carimbo do coneio) 

> XA :28340019 Fax: 28340019 
pcu@dssopt.gov.mo  Email: pcudssopt.gov.mo  

durante o horário de expediente nos dias (iteis 

entrega é contado a partir da data de envio indicada no 

(8590 3800) 
Para quaisquer informaçöes entre em contacto corn o Centro de Contacto desta Direcçao de Servicos (8590 3800). 

. 

- 
, 

Obs. 1:  Quando os interessados (proprietário, concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniöes e sugestôes, devem indicar e 
comprovar a sua posiçAo juridica em relaçAo aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentaçA.o de certido de registo predial ou 
informaçAo escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso Os interessados sejam pessoa colectiva, 
devem apresentar também a certidAo de registo comercial ou informaçao escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 
*AfW,k 	de Recoiha de Dados Pessoais 
ONZ 8/2005 
De acordo coma Lài p.° 8/2005- "Lei da Protecco de Dados Pessoais": 

 
Os dados pessoais recothidos sAo tratados corn finalidades relativas ao seu requerimento. 

±* 
Em cumprimento de obrigaco legal, Os dados pessoais podem ser comunicados as oulras entidades competentes. 

 
Os titulares dos dados thm direito de acesso, rectificaco e actualizacAo aos seus dados pessoais conseivados pela DSSOPT. 

0011 
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7v 
DSSOPT 	 •0010000974894%• 

' 

*E 1S ~V
DSAFS 

Projecto de Planta de Condicoes UrbanIsticas de Zona do Território nao Abrangida 

por Plano de Pormenor 	s 	-2 P 
I Lk 	a IQ 

Recoiha de Opiniöes 

* 	5/2014  
Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Administrativo 11.0  5/2014  (Regulamentacao da Lei do planeamento 
urbanIstico), procede-se a recolha de opiniOes do(s) interessado(s) 1  e da população respeitantes ao projecto de Planta 
de CondiçOes UrbanIsticas (PCU). 

1'ormu1ario de urnrnao 

I 	 Dados do Projecto de  PCU 
F 

oc. n.°: 90A068 
	

Provost fl.°: 
840/DPU/2014 

i25O-358' LU 

Conteüdo Principal Opiniöes I Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-las na 
foiha_complementar) 

1 ffl 	Finalidade 

2 Altura do edifcio B>55)JiT 

3 Indice de utilizaçAo do solo 

4 Indice de ocupacAo do solo BB (85%-100%)JA± 

5 Reformaçoes do terreno 

6 9U± 	Directivas de desenho urbano __ 

±111 	D.S.S.O.P.T. 

Difliibu5o de 

Coespondeia Entrd 

ODURDEP ODSODEP  

7 Infra-estruturas publicas 
ODINDEP DDAT 
oorwF 	ODED 
0 DRJDEP 	DPUDEP 
ODEPDEP 0 

0011 



Conteudo Principal 
( n;_,  aw 

Opinies I Propostas (Caso seja necessIrio, pode elpressá-las na 
foiha corn plerneütai) 

8 ft& Servidão püblica 

9 Encargos especiais 

10 Equiparnentos de utilizaçao colectiva 

11 Outros 

A19 RZIMMKOWU A- -9-T-~WWPI 
Nota importante: Assuas opiniöes e sugestôes dévem ser apresentadas àDSSOPT antes de termo do prazo legal indicad. 

0 formulário pode ser submetido através dos seguintes meios: 
> 	: fr]jE 	 33 

Comparecendo pessoahnente: Estrada de D. Maria H n.°  33, Macau, 
> 	 33 V, (J 	H W$) 

Correio: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau (o prazo limite de 
carimbo do correio) 

durante o horário de expediente nos dias Citeis 

entrega é contado a partir da data de envio indicada no 

) 	2834 0019 Fax: 28340019 
) 	: pcu@dssopt.gov.mo  Email: pcu@dssopt.gov.mo  

(8590 3800) 
Para quaisquer informaçes entre em contacto corn o Centro de Contacto desta Direccao de Serviços (8590 3800). 

. 

'±i 	'  tXAMMAR 
EX 

Obs. : Quando os interessados (proprietArio, concessionário do texreno ou o seu procurador) apresentem opinioes e sugestäes, devem indicar e 
comprovar a sua posicAojurfdica em relaçao aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentaçao de certidAo do registo predial ou 
informaço escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva, 
devem apresentar tambm a certidao de registo comercial ou informaçao escrita de registo comercial vãlidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens MOveis. 

DeclaraçAo de Recoiha de Dados Pessoais 
8/2005 	A 

Dc acordo corn a Lei n.° 8/2005- "Lei da Protecçao de Dados Pessoais": 
 

Os dadot pessoais recoihidos s5o Iratados corn finalidades relativas ao seu requerimento. 
 

Em curnprimento de obrigacao legal, as dados pessoais podem ser comunicados as outras entidades competentes. 
 

Os tituIaes dos dados tern direito de acesso, rectificação e actualizaçao aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

jAN2o15—(L 3 

0011 



I 

OSSOPT 0000O11974g461* 

J 8 / 

	

flS.S.O.P.T. 	 ' DSSOPTIDADSAB  

Projecto de Planta de Condiçöes UrbanIsticas de Zona do Territó 	aiid4 00 
por Piano de Pormenor 

Recoiha de Opinioes 
* 	5/2014 	 ± 

Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Administrativo n.° 5/2014 (Regulamentaco da Lei do planeamento 
urbanIstico), procede-se a recoiha de opiniöes do(s) interessado(s)' e da populaco respeitantes ao projecto de Planta 
de Condiçes UrbariIsticas (PCU). 

It A 1i 
Iormulario de unirnao 

Dados do Projecto de PCU 

840/DPU/20 14 
Proc. n.°: 90A068 
	

Proposta n.° : 

25O-358' 

27  , 	 3) 
Conteüdo Principal Opiniôes I Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-las na 

foiha complementar) 

1 Finalidade , 

2 Altura do edificio . 	 , ft. Wk6a,-  -~E 7 1 )'z. 

3 fndice de utilizaco do solo 

4 Indice de ocupaço do solo 

5 Reformaçöes do terreno 

.t * 	Diiribuiçäo dc 
Corrcspondflcju Entra4a 

6 toM -f- 	I Directivas de desenho urbano DINDEP 	0 
gDEp

AT 
DDJNF 	ODED 
ODJUDEP Q DPUDEp 
ODEPDEP 0 

2 i 

7 Infra-estruturas püblicas 

0011 

td11MB JUtima actualizaçso20/08/2014 



Conteüdo Principal Opiniöes / Propostas (Caso seja necessirio, pode express-Ias na 
foiha complementar) 

8 Servidão publica 

9 JJ 	Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçao colectiva 

ii Aft Outros 

RAJ  
         DSOPntedetëmdNotaimportante: As suasopiniöes é suestöe êm 	thà 	nd 	 r 	àz1  a! indicado. 

0 formulário pode ser submetido através dos seguintes meios: 

33 
Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau, durante o horário de expediente nos dias üteis 

> 	: 	 33 
Correio: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau (o prazo limite de entrega é contado a partir da data de envio indicada no 
carimbo do correio) 

: 2834 0019 Fax: 2834 0019 
pcu@dssopt.gov.mo  Email: pcu@dssopt.gov.mo  

(8590 3800) 
Para quaisquer informaçöes entre em contacto corn o Centro de Contacto desta Direcçäo de Servicos (8590 3800). 

'IA ' 	 cm  
Obs. : Quando os interessados (proprietário, concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniöes e sugestôes, devem indicar e 
comprovar a sua posicão jurIdica em relação aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentacSo de certidão de registo predial ou 
informacao escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva, 
devem apresentar também a certidao de registo comercial ou informaçao escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

DeclaraçãodeRecolha de Dados Pessoais 
fROM 8/2005 
De acordo coin a Lei n. 0  8/2005- "Lei da ProteccAo de Dados Pessoais": 

 
Os dados pessoais recoihidos são tratados corn finalidades relativas ao seu requerimento. 

' 
Em cumprimento de obrigacao legal, os dados pessoais podem ser comunicados as outras entidades competerites. 

M '*{A6. 
Os titulares dos dados tern direito de acesso, rectificaçao e actualizacao aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

31 JAN 2a1 
0011 

iEiRiVlU1tima actualizaçto010812014 



I 

DSSOPT 	 0010000974943 

0 	1 	 / 

D.S.S.O.P.T. 

	

ll 	 SOFT/DJ 

Projecto de Planta de CondiçOes UrbanIsticas de Zona do Território no Abrangida 

por Piano de Pormenor 	 Z D 1 5 FEB - 2 p L: 00 

Recoiha de Opiniöes 
fA19M 5/2014 	(J) 	±' 	 1rJA I  

Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Administrativo n.° 5/2014 (Regu1amentaço da Lei do planeamento 
urbanIstico), procede-se a recoiha de opiniOes do(s) interessado(s)' e da populaçâo respeitantes ao projecto de Planta 
de CondicOes UrbanIsticas (PCU). 

Formulário de Opinião 
Dados do Projecto de PCU 

(I - 	

90A068 	 840/DPU/2014 
fl.° : 	 Proposta n.°: 

250-858' 	25353 ± 

lwm~g A/ 	UMME  
Conteüdo Principal Opiniôes / Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-Ias na 

foiha complementar) 

1 fflLIg Finalidade 

2 Altura do edifIcio ±fl1 , 

3 Indice de utilizaçào do solo 

4 Indice de ocupacao do solo 
, 

5 Reformaçôes do terreno 

tIL DS.S.O.P.T - 

6 Directivas de desenho urbano 

o DURDEI' 0 DSODP 
ODINDEI' 	ODAT 
C) DINT 	ODED 

o DJVDEP 	T  DPLIDEP 

7 Infra-estruturas püblicas 

	

ULItIiDtY 	LI______ 
i- 	j 	- 	 / 
if OCndc-f 

0011 

.IfkTM3 	ctuIico20F09/20I4 



Conteüdo Principal 
(M ON ,  

Opiniöes I Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-las na 
folks complementar) 

8 t& Servidào püblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizacAo colectiva 

11 ft Outros 

Nota Importante As suns opIniôes e sugestöes devem ser apresentadas a DSSOPT antes de termo do prazo legal indicado 

0 formulário pode ser submetido atravds dos seguintes meios: 
33 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau, 
33 	 J) 

Correio: Estrada de D. Maria II n. °  33, Macau (o prazo limite de 
carimbo do correio) 

2834 0019 Fax: 28340019 
> 	pcu@dssopt.gov.mo  Email: pcu@dssopt.gov.mo  

durante o horário de expediente nos dias iiteis 

entrega é contado a partir da data de envia indicada no 

(85903800).  
Para quaisquer informaçöes entre em contacto corn o Centro de Contacto desta Direcçào de Serviços (8590 3800). 

±±thtA ' ' 
'1 • 

Obs. 1:  Quando Os interessados (proprietario, concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniOes e sugestoes, devem indicar e 
comprovar a sua posicäo juridica em relaçao aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentacão de certidão de registo predial ou 
informacão escrita de registo predial válidas, ernitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva 
devem apresentar tanibdm a certidäo de registo comercial ou informacão escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatéria dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 
J&1.A 	DeclaraçAo de Recolha de Dados Pessoals 
WIM 8t2005 
De acordo corn a Lei fl.0  8/2005- "Lei da ProtecçAo de Dados Pessoais": 

 
Os dados pessoais recoihidos são tratados corn final idades relativas ao seu requerimento. 

* 
Em cumprimento de obrigaçao legal, os dados pessoals podem ser comunicados as outras entidades coinpetentes. 

 
Os titulares dos dados tam direito de acesso, rectificaçao e actualizaçAo aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

31 MI 2015 - 
0011 

maathioliraçio2O/OS/2014 



'1 

a 

SSOPT 	 0010000974940Y 

6SSOPT/DADSAB 
D.S.S.O.P.T. 

lyll 
Projecto de Pianta de Condiçôes UrbanIsticas de Zona do Terri2biig1tkP L 

por Piano de Pormenor 

Recoiha de Opiniöes 
fROM 5/2014  

Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Administrativo n.° 5/2014 (Regulamentacao da Lei do planeamento 
urbanIstico), procede-se a recoiha de opiniOes do(s) interessado(s)' e da populacao respeitantes ao projecto de Planta 
de Condicöes UrbanIsticas (PCU). 

Formulário de Opiniäo 
Dados do Projecto de PCU 

90A068 	 840/DPU/2014 
Proc. n.°: 	 Proposta n.°: 

-:-*j$Y256-358PjjtL  

Conteüdo Principal Opiniöes I Propostas (Caso seja necessário, pode expressi-las na 
foiha complementar) 

1 FinaIidade 

2 Altura do edifIcio 

3 Indice de utilizaçao do solo 

4 fndice de ocupacâo do solo 

5 Reformacoes do terreno 

;,D.S.S.O.P.T. 

.t 44 & 	Dsuibuico de 

6 I Directivas de deseriho urbano C3 DUFLDEp  

ODmI' 	ODAT 
0 DINF 	ODED 

ODEPDEP s- 

7 Infra-estruturas pUblicas 0 	efcdcj 

0011 

IT21 F W1lJ1rim 	lizn2fl/OS(2O14 



Conteüdo Principal 
(fl' 	liiffiX:) 

Opiniöes I Propostas (Caso seja necessário, pode expressi-las na 
folba complementar) 

8 Servidão püblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçao colectiva 

11 Outros 

Nota importante: As suns opiniöes e sugestôes devém ser apreseñtadas àDSSOPT antes de termo do pr zó legal indicado. 

0 formulário pode ser submetido através dos seguintes meios: 
'' H 	 33 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria II n.°  33, Macau, durante o horário de expediente nos dias üteis 
> 	 33 	 HJ) 

Correio: Estrada de D. Maria H n. °  33, Macau (o prazo limite de entrega é contado a partir da data de envio indicada no 
carimbo do correio) 

> 	:28340O19 Fax: 28340019 
pcudssopt.gov.mo  Email: pcudssopt.gov.mo  

(8590 3800) 
Para quaisquer informaçoes entre em contacto corn o Centro de Contacto desta DirecçAo de Serviços (8590 3800). 

': 

Obs.': Quandoos interessados (proprietário, concessionario do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniaes e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posicao juridica em relaçao aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentacao de certidAo de registo predial ou 
informacao escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejarn pessoa colectiva, 
devem apresentar também a certidSo de registo comercial ou informaçao escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaracso de Recoiha de Dados Pessoais 
8/2005 

De acordo corn a Lei ri. 0  8/2005- "Lei da Protecço de Dados Pessoais": 

Os dados pessoais recoihidos sAo tratados corn finalidades relativas ao seu requerimento. 

Em cumprirnento de obrigaçao legal, Os dados pessoals podem ser comunicados as outras entidades cornpetentes. 

Os titulares dos dados tern direito de acesso, rectificaçso e actualizacAo aos seas dados pessoais conservados pela DSSOPT 

. 

0011 	 31 JAN 2015 - OA  
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DSSOFT 	 0010000974936s 

D.S .S .0 .P.T. 
DSSOPT/DADSAB 

Projecto de Planta de Condiçöes UrbanIsticas de Zona do Território não Abrangida 

por Piano de Pormenor 	 05 FE3 -2 fJ 14: 0 C) 
iEfl 	 -  

Recoiha de Opinioes 
* 	5/2014  

Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Administrativo n.° 5/2014 (Regulamentacao da Lei do planeamento 
urbanfstico), procede-se a recolha de opiniOes do(s) interessado(s)' e da populaco respeitantes ao projecto de Planta 
de Condiçoes UrbanIsticas (PCU). 

Formulário de OpiniAo 
Dados do Projecto de PCU 

90A068 	 840/DPU/2014 
Proc. n.°: 	 Proposta n.°: 

25O—B58' 
Localizaao: 

, 

Conteüdo Principal Opiniôes / Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-las na 
folha_complementar) 

1 Finalidade 

2 Altura do edifIcio 4, 	 , 

3 itfiftL* fndice de utilizaçAo do solo 

4 Indice de ocupacao do solo , 

S ±ftTKIZ ReformaçOes do terreno 

D.S.S.O.P.T. 
91*lt Distn'buiço dc 

6 Directivas de desenho urbano 0 DURDEI' 0 DSODEP 

- 

QDNDE? ODAT 
ODINF 	ODED 
o DJUDEP FIDPUDFP 
ODEI'DEP 	0 

____ ___________________________________ _________________________ • - 

7 Infra-estruturas püblicas 0Chthdc5 

0011 



Conteüdo Principal Opiniöes I Propostas (Caso seja necessIrio, pode expressá-las na 
foiha complementar) 

8 ServidAo püblica 

9 IJ 	Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçAo colectiva 
, 

11 ft1. Outros 

Nota importante: As suas opiniöes e sugestöes devem ser,  aprëseniadas I DSSOPT antes de termo do prazo legal iñdicado 

JJTU : 
0 formulário pode ser submetido através dos seguintes meios: 
> 994:Y H MOOM 33 

Comparecendo pessoahnente: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau, durante o horário de expediente nos dias áteis 

	

33 R ( 	 Hi) 
Coneio: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau (o prazo limite de entrega d contado a partir da data de envio indicada no 
canmbo do correio) 

> 	:28340019 Fax: 28340019 
> 	pcudssopt.gov.mo  Email: pcudssopt.gov.mo  

(8590 3800) 
Para quaisquer informaçoes entre em contacto corn o Centro de Contacto desta Direcção de Serviços (8590 3800). 

Obs. 1:  Quando os interessados (proprietário, concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniâes e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posicão juridica em relaço aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentaçAo de certido de registo predial ou 
informaçao escrita de registo predial válidas, emitidas pela ConservatOria do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva, 
devem apresentar também a certidäo de registo comercial ou informacao escrita de registo comercial validas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaraçao de Recolha de Dados Pessoals 
fAMM 812005 	 : 
Dc acordo corn a Lei n.° 8/2005- "Lei da Proteccgo de Dados Pessoajs": 

Os dados pessoais recoihidos s8o tratados corn finalidades relativas ao seu requerimento. 

Em cumprimento de obrigacao legal, os dados pessoais podem ser comunicados as outras entidades competentes. 

Os titulares dos dados tern direito de acesso, rectificaçao e actualizaçao aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

. 

0011 	 31 AN 25 -Q 
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I 

OSSOPT 	 0010000974935 

• Ui 
t II 	1 

D.S.S.O.P.T. 	 DSSOPT/DADSAE 

Projecto de Planta de Condiçöes UrbanIsticas de Zona do Territ? 	Atra 0144  o 
por Piano de Pormenor 

Recoiha de Opiniôes 
5/2014 	 ) 	+ 	

1 

Nos termos do artigo 29. 1  do Regulamento Administrativo n.° 5/2014 (Regulamentacao da Lei do planeamento 
urbanIstico), procede-se a recoiha de opiniöes do(s) interessado(s)' e da populacao respeitantes ao projecto de Planta 
de CondiçOes UrbanIsticas (PCU). 

Formulário de C 
Dados do Projecto de PCU 

840/DPU/20 14 
Proc. n.°: 90A068 
	

Proposta n.°: 

25O-358'  
Localizaâo: 

	4 	25353 	 LU Ei±f 

Conteüdo Principal Opiniöes I Propostas (Caso seja necessário, pode expressi-las na 
foiha complementar) 

1 Finalidade 

2 Altura do edifIcio , 

3 t*EI$ Indice de utilizacão do solo 

4 fndice de ocupacào do solo . 

5 +fM4 Reformaçöes do terreno 

o.s•s.o.'.v.1 
. $1i 	1 Dstgibuico dc  

6 Directivas de desenho urbano Concspondencin Entrida 

o DUTWEP 0 DSODEP 

DDINDEP 	ODAT 
ODINF 	ODED 

o D3IJDEP 	0 DPIJDEP 

ODEPDE? 0 

7 Infra-estruturas püblicas If  O Chafe d 

0011 



Conteüdo Principal Opiniôes / Propostas (Caso seja necessirlo, pode expressá-Ias na 
foiha complementar) 

8 &I9 Servidão püblica 

9 42~~qjjftrgn  Encargos especiais 

10 'IJ Equipamentos de utilização colectiva , 

11 flOutros 

-------- JLH - -- - 	 - - _:-- - - - 	 - 

Nota importante As suas opnnöes e sugestöes devem ser apresentadas a DSSOPT antes de t 	do prazo legal mdicado 

0 formulário pode ser submetido através dos seguintes meios: 
I33 	 - 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria II fl.0  33, Macau, durante o horário de expediente nos dias iiteis 
> 	: 	 33 V,,(j) 

Correio: Estrada de D. Maria II n.°  33, Macau (o prazo limite de entrega é contado a partir da data de envio indicada no 
carimbo do correio) 

:28340019 Fax: 2834 0019 
pcu@dssopt.gov.mo  Email: pcu@dssopt.gov.mo  

(8590 3800) 	 - 

Para quaisquer inforrnaçôes entre em contacto corn o Centro de Contacto desta Direcçao de Serviços (8590 3800). 

it': 	
' 

{AB 
Ohs. ':Quando Os interessados (proprietario, concessionário do teffeno ou o seu procurador) apresentem opiniães e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posicäo juridica em relaçäo aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentacäo de certidão de registo predial ou 
informacao escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso Os interessados sejaxn pessoa colectiva, 
devem apresentar taxnbém a certidão de registo comercial ou informacao escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens MOveis. 
4J1A* Declaraçso de Recolha de Dados Pessoais 
IROM 8/2005 
De acordo corn a Lei n.' 8/2005- "Lei da Protecc8o de Dados Pessoais": 

 
Os dados pessoais recolhidos s8o tratados corn finalidades relativas ao seu requerimento. 

' 

Em cumprimento de obrigaçao legal, os dados pessoais podem ser comunicados as outras entidades competentes. 
A1 

Os titulares dos dados tern direito de acesso, rectificacao e actualizaçao aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

31 dA215  --  (D 
0011 

. 
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I 

.001oOOO974932  

n 

D.S.S.O.P.T. 	 DSSOPTIDADSAE 

Projecto de Planta de Condicoes UrbanIsticas de Zona do Território nAaAhrangid 
LII1 I - LU - P [p  

por Piano de Pormenor 	
0 0  

Recoiha de Opiniöes 
IRrzM 5/2014  

Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Administrativo n.° 5/2014 (Regulamentaçao da Lei do planeamento 
urbanIstico), procede-se a recoiha de opiniOes do(s) interessado(s)' e da populacao respeitantes ao projecto de Planta 
de Condicoes Urbanisticas (PCU). 

Formulário de Oninio 
Dados do Projecto de PCU 

90A068 	 §A 840IDPU/2014 
Proc. n.°: 	 Proposta n.°: 

RA • 	 25O-338' C3 	 m 

Conteüclo Principal Opiniôes / Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-Ias na 
folha_complementar) 

1 Finalidade 

2 Altura do edifIcio . 	11 76K 

3 ftfiffItL* fndice de utilizaço do solo 

4 fndice de ocupacão do solo , 

5 +itMV ReformacOes do terreno 

D.S.S.OJ'.T,  

04 QA 9 Ds ibucO de 

6 -j- 	f Directivas de desenho urbano Cndac1cnEntrada 

o DrNl)EP 	0 tAT 

DDINP 	ODED 
ODJUDEP Q DPUDEP 

DDEPDEV  

7 Infra-estruturas püblicas 
;4ç 

[sIsiJ 

6A-r 

OM III Fiff]'9101fima acualimcEo20105I2014 



Conteiido Principal Opiniôes I Propostas (Caso seja necessIrio, pode expressá4as na 
folha complementar) 

8 t& Servidäo püblica 

9 Z!Ji 	Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilização colectiva 
, 	 W 	11I1 

11 ft Outros 

Nota importante As suas opirnöes e sugestôes devem ser apresntadas a DSSOPT antes de termo do prazo legal mdicado 

0 formulário pode ser submetido através dos seguintes meios: 
33 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria II n. °  33, Macau, durante o horário de expediente nos dias iiteis 
> 	 33 M, ( j) 

Con-eio: Estrada de D. Maria H a.° 33, Macau (o prazo limite de entrega é contado a partir da data de envio indicada no 
carimbo do correio) 

) 	:2834 0019 Fax: 2834 0019 
pcu@dssopt.gov.mo  Email: pcu@dssopt.gov.mo  

(8590 3800) 
Para quaisquer informaçoes entre em contacto corn o Centro de Contacto desta Direccäo de Servicos (8590 3800). 

. 

Obs. 1:  Quando Os interessados (proprietirio, concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniâes e sugestoes, devem indicar e 
comprovar a sua posicao juridica em relaço aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentaçäo de certidäo de registo predial ou 
inforinaçao escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva, 
devem apresentar também a certidão de registo comercial ou inforrnaçAo escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaraçlo de Recoiha de Dados Pessoais 
tj 8/2005 
Dc acordo corn a Lei n.° 8/2005- "Lei da Protecç8o de Dados Pessoais": 

Os dados pessoais recoihidos s8o tratados corn finalidades relativas ao seu requerimento. 
 

Em cumprimento de obrigacao legal, os dados pessoais podem ser comunicados as oufras entidades competentes. 
0 

Os titulares dos dados tern direito de acesso, rectificaçAo e actualizacao aos seus dados pessoais conservados pela DSSOP'L 

31 JAN,  2015 -,G 
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0 
DSSOPT 	 0010000974941Z 

• 	
\._•_ 

	

D.S.S.O.P.T. 	 DSSOPTDS 

Proj ecto de Pianta de Con dicöes UrbanIsticas de Zona do Territ 	rft AtrjggiQg a  
por Piano de Pormenor 

Recoiha de Opiniöes 

	

5/2014 	 ' 

Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Administrativo n.° 5/2014 (Regulamentaçao da Lei do planeamento 
urbanfstico), procede-se a recoiha de opinies do(s) interessado(s)' e da populacAo respeitantes ao projecto de Planta 
de Condiçoes UrbanIsticas (PCU). 

Formulário de Opiniao 
Dados do Projecto de PCU 

90A068 	 840IDPU/2014 Proc. fl.°: 	 I  Proposta n.°: 

- 	 250-B58' L 	 W L±th 

AAEM SA/mm (AMNN ,  
Conteüdo Principal Opiniöes / Propostas (Caso seja necessirio, pode expressá-tas na 

folha complementar) - 

1 Finalidade 

2 Altura do edificio  

3 &Jh- Indice de utiIizaco do solo 

4 fndice de ocupação do solo , ffj94% 

S Reformaçes do terreno 

D.S.S.777. 

*L*ilk Dittibuiço dc 

6 I Directivas de desenho urbano 0 DURDEI' 13 DSODEp 
ODINDEP 	ODAT 
ODINF 	ODED 
o DJUDEP 	IRDPMEP 
DDEPDEP 0 

7 Infra-estruturas püblicas 

0011 

15FI IIflIflm 



Conteüdo Principal 
L' 	 ' 

Opiniôesl Proposing (Caso seja necessirlo, pode expressá-las na 
foiha complementar) 

8 Servidào püblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizacão colectiva 

.11 -Aft Outros 

Nota importante As suns oprniöes e sugestôes devem ser apresentadas I DSSOPT antes de ter mo do prazolegal rndicado 

0 formulário pode ser submetido através dos seguintes meios: 
> 64 : 	 33 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria II fl.0  33, Macau, durante o horário de expediente nos dias üteis 
33 V, ( J) 

Correio: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau (o prazo limite de entrega é contado a partir da data de envio indicada no 
carimbo do correio) 

> 	2834 0019 Fax: 28340019 
> 	: pcu@dssopt.gov.mo  Email: pcu@dssopt.gov.mo  

(8590 3800) 
Para quaisquer inforrnaçOes entre em contacto corn o Centro de Contacto desta Direcço de Servicos (8590 3800). 

. 

'±f ' 

Obs. I:  Quando os interessados (proprietário, concessionirio do telTeno ou o seu procurador) apresenteni opinioes e sugestoes, devern indicar e 
comprovar a sua posicão jurIdica em relacAo aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentaçAo de certidSo de registo predial ou 
informaco escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatôria do Registo PrediaL Caso os interessados sejam pessoa colectiva, 
devem apresentar também a certid8o de registo comercial ou infonnacâo escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

IN Deciaraçio de Recollia de Dados Pessosis 
IROM 8/2005 
Dc acordo corn a Lei n. °  8/2005- "Lei da Protecç5o de Dados Pessoais ": 
I. 	 0 

Os dados pessoais recolhidos sAo tratados corn finalidades ralativas ao seu requerimento. 
0 

Em cumprimento de obrigaçao legal, os dados pessoais podem set comunicados as outras entidades competentes. 
Ai' 	 0 

Os titulares dos dados tern direito de acesso, rectificaçAo e actualizacao aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

i J!N2O1 
0011 
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a 

DSSOPT 

D.S.S.O.P.T. 	 DSSOPT/DADSAB  
- 

Projecto de Planta de Condiçöes UrbanIsticas de Zona do Territót r nAç Abjan id lth l 	-- 
por Piano de Pormenor 	 -o  

Recoiha de Opiniôes 
fPKMM 5/2014 5J  

Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Administrativo n.° 5/2014 (Regulamentaçao da Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniOes do(s) interessado(s)' e da população respeitantes ao projecto de Planta 
de Condiçoes UrbanIsticas (PCU). 

It IQ 

Formulário de Opinião 
Dados do Projecto de PCU 

• 	 90A068 	 840/DPU/20 14 
"I Proc. fl.° : 	 Proposta fl. ° : 

I 25O-B58' 

OD-9936 ,  
Conteüdo Principal Opiniöes I Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-las na 

folha complementar) 

1 Finalidade 

2 Altura do ediffcio , 	 1j76 	,rM 

3 fndice de uti1izaco do solo 

4 Indice de ocupaçâo do solo , 

5 ±Jf 	Reformaçöes do terreno 

:t ft 	Z Distbuco da 
ryndn, Un'" 

6 -I- 	I Directivas de desenho urbano ci DURDEP o DSODFX 
ODINDEP 	DDAT 
El DINT 	ODED 

1 ci DJUDEP 	M DPUDEP 
IDDEPDEP 	0 

7 Infra-estruturas püblicas 0 CbCfC de 

l 	(A_-,- 

0011 
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MP49 
Conteiido Principal 

to/" (n 	, 
Opiniôes I Propostas (Caso seja necessIrlo, pode express-Jas na 

foiha complementar) 
8 Servidão püblica 

9 J 	Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçao colectiva 

EU FEW . 

11 Aft Outros 

Nota importante: As suas opiniöes e sugestöes devem ier apresentadãi a DSSOPT antes de termo doprazo legal indicado. 

0 foxmulário pode ser submetido através dos seguintes meios: 
33 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria II n. °  33, Macau, durante o horário de expediente nos dias iiteis 
33 

Correio: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau (o prazo limite de entrega é contado a partir da data de envio indicada no 
carimbo do correio) 

> 	:28340019 Fax: 28340019 
pcu@dssopt.gov.mo  Email: pcu@dssopt.gov.mo  

(8590 3800) 
Para quaisquer informaçoes entre em contacto corn o Centro de Contacto desta Direcçäo de Serviços (8590 3800). 

Em fAfl ' 
Obs. 1: Quando os interessados (proprietfirio, concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniöes e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posição jurIdica em relaçao aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentaçâo de certidAo de registo predial ou 
informacAo escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva, 
devem apresentar também a certidão de registo comercial ou iaformacão escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaracao de Recouia de Dados Pessoals 
ONN 8/2005 
Dc acordo corn a Lei n.° 8/2005- "Lei da ProtecçSo de Dados Pessoais": 

 
Os dados pessoals recoihidos são tratados corn final idades relativas ao seu requerimento. 

 
Em curnprirnento de obrigacAo legal, os dados pessoais podem ser comunicados as outras entidades competentes. 

 
Os titulares dos dados tern direito de acesso, rectiflcaçâo e actualização aos seus dados pessoals conservados pela DSSOPT. 

S 

0011 	 31 JAN 2015 -ci 
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I 

DSSOPT 	 0010000974942. 
I 

I 	- 

D.S.S.O.P.T. 	 DSSOpT/DAI)SAB  

Projecto de Pianta de Condiçôes Urbanisticas de Zona do TerritriQOo_i  b 1ip0Ig3 U t 
por Piano de Pormenor 

Recoiha de Opiniöes 
5/2014  

Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Administrativo n.° 5/2014 (Regulamentacão da Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniOes do(s) interessado(s)' e da populacao respeitantes ao projecto de Planta 
de Condicöes Urbanisticas (PCU). 

Formulário de OpimAo 
Dados do Projecto de PCU 

90A068 	 840fDPU/2014 
Proc. fl. °: 	 Proposta n.°: 

- - 	j250-358' 	LU 	253-53 	 LU 

IwMg SRI/mm 
Conteüdo Principal Opiniôes I Propostas (Caso seja necessIrio, pode expressá-las na 

foiha_complementar) 

1 Finalidade 

2 Altura do edificio , 	 J76K 

3 fndice de utilizaçAo do solo 

4 fndice de ocupacão do solo , 

5 Reformaces do terreno 

6 Directivas de desenho urbano xbuçAo de 

cormspondcneia Entrada  

0 I3URDEP 0 DSODEP 

10 DIDEP 	ODAT 

'ODINF 	ODED 
DFUDE  DJUDEP 	 I' 

7 9Infra-estruturas püblicas 

0011 

mMOXG lU1tima actua1izac,o20108I2014 



Conteüdo Principal Opiniôes / Propostas (Caso seja necessIrio, pode expressi-las na 
foiha compiementar) 

8 Servidâo pTh1ica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçao colectiva 

Eh. 

11 Outros 

• 

Nota importante: As suas opinies e sugestöes dévémSér apreseñtadis I OSSOPT antes de térmodoprazo legal indicado. 

0 formulario pode ser submetido através dos seguintes meios: 
> 	: 	 33 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria II n.°  33, Macau, durante o horãrio de expediente nos dias üteis 
> 	 33 V6 (H) 

Correio: Estrada de D. Maria II n.°  33, Macau (o prazo limite de entrega é contado a partir da data de envio indicada no 
cariinbo do correio) 

> 	.:28340019 Fax: 28340019 
pcu@dssopt.gov.mo  Email: Pcu@dssopt.gov.mo  

(8590 3800) 
Para quaisquer informaçoes entre em contacto corn o Centro de Contacto desta Direcção de Serviços (85903800). 

11 

M-Mjt al ': 	 ±ThXA ' ffU 

Obs. : Quando Os interessados (proprietário, concessionário do teneno ou o seu procurador) apresentem opiniöes e sugestôes, devem indicar e 
comprovar a sua posiçäo juridica em relaçao aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentacäo de certidão de registo predial ou 
informacAo escrita de registo predial vAlidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso Os interessados sejam pessoa colectiva, 
devem apresentar tainbém a certidão de registo comercial ou informacâo escrita de registo comercial válidas, ernitidas pela Conservatéria dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 
J&1A 	Declaraç8o de Recoiha de Dados Pessoais 

8PJL)05 	 : 

Dc acordo corn a Lei n.° 8/2005- "Lei da Protecçao de Dados Pessoais": 

Os dados pessoais recoihidos SâO tratados corn final idades relativas ao seu requerimento. 
 

Em cumprimento de obrigaçAo legal, os dados pessoais podem ser comunicados as outras entidades competentes. 
A1 IEVjEf T  

Os titulares dos dados tern direito de acesso, rectificaçao e actualizaçso aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

0011 
31 JANI 	0 
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OSSOPT 	 001000D974933- 

fit 	ii 	I 	II 	I 1 

D.S.S.O.P.T. 	 DSSO?T/DADSAE 

Projecto de Planta de Condicoes UrbanIsticas de Zona do Territóriorn'ão Abranida. 
LULJ rto - L 

por Piano de Pormenor 

Recoiha de Opiniôes 
5/2014  

Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Administrativo n.° 5/2014 (Regulamentacäo da Lei do planeamento 
urbanIstico), procede-se a recoiha de opiniOes do(s) interessado(s)' e da popu1aco respeitantes ao projecto de Planta 
de Condiçôes Urbanisticas (PCU). 

Formulário de Oninião 

fiff Dados do Projecto de PCU 

I 	90A068 
Proc. n.°: 	 I Proposta n.°: 

50-358' 

-1:5W9 SA/am Oagmw , 

Conteüdo Principal Opiniôes / Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-las na 
folha_complementar) 

1 Finalidade 

2 Altura do edificio IJ70 	, 

3 th*ft 	Indice de utilizaçäo do solo 

4 indice de ocupaco do solo , 

5 ReformacOes do terreno 

6 F Directivas de desenho urbano 
0.5 SO IT 1  

DistribicSodc 

Correspond6nda Entnci, 

0 DURDEI' 0 DSODEP 
0DINDEP 	ODAT 
ODFNI 	ODED 
DDIUDa n tr;13LF 

7 Infra-estruturas püblicas 
- 

OX)EI'DEP 	0 

)_ 	I_i- 	/ , Uf 
If OCbefc 

0011 

I 

)ilEflUKJ1tima actualizacEo2OlOE/2O14 



Conteiido Principal Opiniôes I Propostas (Caso seja necessirio, pode expressá-las na 
fotha complementar) 

8 t'f 	Servidão pUblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaco colectiva , 	
, 

11 Outros 

Nota importànte As suas opniôes e sugestöes devem ser apresentadas a DSSOPT antes de termo do prazo legal iiidcado. 

0 formulário pode set submetido através dos seguintes meios: 
33 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau, 
(9, 	 H 10 A.,'*) 

Correio: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau (o prazo limite de 
carimbo do correio) 

> 	:28340019 Fax: 28340019 
)' 	: pcu@dssopt.gov.mo  Email: pcu@dssopt.gov.mo  

durante o horário de expediente nos dias üteis 

entrega é contado a partir da data de envio indicada no 

AHIMOn 	(8590 3800) 
Para quaisquer informaçOes entre em contacto corn o Centro de Contacto desta Direcçao de Serviços (8590 3800). 

Obs. Quando os interessados (proprietario, concessionario do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniOes e sugestOes, devem indicar e 
comprovar a sua posiçao juridica em relaçao aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentaçâo de certidão de registo predial ou 
informaçao escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejarn pessoa colectiva, 
devem apresentar também a certidão de registo comercial ou inforrnacao escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Cornercial e de Bens Móveis. 

Declaracao de Recoiha de Dados Pessoais 
MOM 8/2005 
De acordo corn a Lei n.° 8/2005- "Lei da Proteccto de Dados Pessoais": 

 
Os dados pessoais recoihidos sSo tratados corn finalidades relativas ao seu requerimento. 

 
Em cumprimento de obrigaçso legal, os dados pessoais podem set comunicados as ouas entidades competentes. 

3 	 . 
Os titulares dos dados tern direito de acesso, rectificaçao e actualizacao aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT 

0011 	
. 	31 JA: 2!J15 
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OSSOPT 	 0010000974938+ 

	

H 	.1 
I 

	

D.S.S.O.P.T. 	 SSOPTDS 

Projecto de Planta de Condiçôes UrbanIsticas de Zona do Território não Abranida 
—) 'P 	00 por Plano de Pormenor 	 LV) I LU 

Recoiha de Opinioes 
* 	5/2014 	 ±J 	' 

Nos termos do artigo 29. 1  do Regulamento Administrativo n.° 5/2014 (RegulamentacAo da Lei do planeamento 
urbanIstico), procede-se a recoiha de opiniOes do(s) interessado(s)' e da populaçâo respeitantes ao projecto de Planta 
de Condicôes Urbanisticas (PCU). 

Formulário de OpiniAo 
Dados do Projecto de PCU 

I 	90A068 
Proc. n.°: 	 Proposta fl.° : 

LIT 25O-358' W25353 ± 

(zU' 

Conteüdo Principal Opiniöes I Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-las na 
foiha complementar) 

1 Fina1idade 

2 Altura do edifIcio IJ7o 	, 

3 Indice de utilizaço do solo 

4 ffljff,;V fndice de ocupacâo do solo , ff93% 

5 Reformacoes do terreno 

D.S.S.O.P.T. 
44fi& Dtribuiç3o de 

Correspond8ncim EQtrodn 

6 r -U 	I Directivas de desenho urbano 0 DURDEP 0 DSODEP 
DDfNDEP 	ODAT 
DDINF 	ODED 
DDRJDEP 	KDPUDEP 
DDEPwp 0 

L / 	)- / 

7 Infra-estruturas pUblicas  

0011 

:.YiUEUImi'n,;, 



Conteüdo Principal 
L' 	 ' 

Opiniöes I Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-Ias na 
foiha complementar) 

8 it& Servidão püblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçäo colectiva  

11 -Afft Outros 

Nota Importante As suns oplrnôes e sugestöes, devem ser apresentadas a DSSOPT antes de termo &P 	legal indicado 

0 formulário pode ser submetido através dos seguintes meios: 
> 	: 	{ 33 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria II n. °  33, Macau, durante a horário de expediente nos dias (iteis 
> 	: 

Correio: Estrada de D. Maria H n. °  33, Macau (o prazo limite de entrega é contado a partir da data de envio indicada no 
carimbo do correio) 	 - 

) IVA :28340O19 Fax: 28340019 
> MEN : pcu@dssopt.gov.mo  Email: pcu@dssoptgov.mo  

04f ff 	 (8590 3800) 
Para quaisquer inforrnaçoes entre em contacto corn o Centro de Contacto desta Direccâo de Serviços (8590 3800). 

Obs. I:  Quando Os interessados (proprietário, concessionario do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniôes e sugestôes, devern indicar e 
comprovar a sua posicäo juridica em relaçao aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentaçâo de certidâO de registo predial ou 
informaçao escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva, 
devem apresentar tainbém a certidgo de registo comercial ou informaco escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Dec!aiaçAo de Recoiha de Dados Pessoais 
NOM 812005 
De acordo corn a Lei n.° 8/2005- "Lei da ProtecçSo de Dados Pessoais": 

 
Os dados pessoais recoihidos sSo tratados corn finalidades relativas ao seu requerimento. 

' 
Em cumprimento de obrigaçAo legal, os dados pessoais podem ser comunicados as Outras entidades competentes. 

3 
Os titulares dos dados tern direito de acesso, rectificacao e actualizaç8o aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

31 JAN 2015 
0011 

. 
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OSSOPT 	 0010000974944• 

D.S.S.O.P.T. 	 DSSOPTIDADSA 

Projecto de Planta de Condiçôes UrbanIsticas de Zona do Território nAo 	 Sa 

por Piano de Pormenor 	 FEB - 2 1 

4k X It IQ 

00  

Recoiha de Opiniôes 
fROM 5/2014  

Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Administrativo n. 1  5/2014 (Regulamentaco da Lei do planeamento 
urbanIstico), procede-se a recolha de opiniOes do(s) interessado(s)' e da populaçào respeitantes ao projecto de Planta 
de Condicoes UrbanIsticas (PCU). 

Formulário de C 
Dados do Projecto de PCU 

90A068 	 9.1 a a VL: 840iDPu/2014 
Proc. n.°: 	 Proposta fl.°: 

- 	 25O-38' LU 	25353&1 	 LU 

'm) 
Conteiido Principal Opiniôes I Propostas (Caso seja necessirio, pode expressá-Ias na 

foiha complementar) 

1 Finalidade 

2 Altura do edificio  

3 Ift 	Indice de utilizacao do solo 

4 fndice de ocupacao do solo , 

5 Reformacöes do terreno 

D.S.S.O.P.T. 
4t *it 	 DioibuIcIo de 

6 iAIMNk 	Directivas de desenho urbano 
orrcspondeACa 	utraw. 

0 	 ODSODEP 
ODTNDEP 	ODAT 
DDINF 	ODED 
o DJUDEP 	FDPUDEP 

	

DDEPDEP 	0 •,_ 	/ 	)- _____ 
7 Infra-estruturas püblicas 

0011 

a 
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Conteádo Principal Opiniôes I Propostas (Caso seja necessIrio, pode expressã-las na 
foiha complementar) 

8 ServidAo püblica 

9 Encargos especiais 

10 affl&aEquipamentosdeutilizagdocolectiva  
E±I. 

11 Outros 

Nota importãnte As suas opinlôes e sugestôes devem ser apresentadas I DSSOPT antes de tenno do prazo legal indacado 

0 formulario pode ser submetido através dos seguintes meios: 

> 64 : 	 33 ME 
Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau, 

> 	: 	 33 ME( $) 
Correio: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau (a prazo limite de 
carimbo do correio) 

> XA :28340019 Fax: 28340019 
> 	pcti@dssopt.gov.mo  Email: pcu@dssopt.gov.mo  

durante o horârio de expediente nos dias üteis 

entrega é contado a partir da data de envio indicada no 

(8590 3800) 
Para quaisquer inforrnaçoes entre em contacto corn o Centro de Contacto desta Direcçao de Servicos (8590 3800). 

S 

Obs. : Quando Os interessados (proprietario, concessjonárjo do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniöes e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posicao jurIdica em relação aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentaço de certidão de registo predial ou 
informaçAo escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva, 
devem apresentar também a certidAo de registo cornercial ou informacào escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comerciale de Bens Móveis. 

DecJaracó de Recoiha de Dados Pessosis 
MOM 8/2005 
Dc acordo corn a Lei it0  8/2005- "Lei da ProtecçAo de Dados Pessoais": 

 
Os dados pessoais recoihidos s8o tratados corn finalidades relativas ao seu requerimento. 

 
Em cuinprimento de obrigacao legal, os dados pessoais podern ser comunicados as outras entidades competentes. 

'*1A 
Os titulares dos dados tern direito de acesso, rectificacao e actualizaçAo aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

31 JAN 2015 -& 
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DSSOPT 	 0010000974947+ 

Y 3 	
' 	,'......... 

D.S.S.O.P.T. 

*E1 ADSAB 
Projecto de Planta de Condiçoes Urbanisticas de Zona do Território não Abrangida 

por Plano de Pormenor 
EB -2 P 

Recoiha de Opiniôes 
fRJMZ 5/2014 	 ± 

Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Administrativo n.° 5/2014 (RegulamentaçAo da Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recolha de opiniöes do(s) interessado(s)' e da populacao respeitantes ao projecto de Planta 
de Condicôes UrbanIsticas (PCU). 

Lcormularlo de 
Dados do Projecto de PCU 

rnMO: 	 Proposta n.°: 840/DPU/2014  

~WOJV250-358M ,  

Conteüdo Principal Opiniöes / Propostas (Caso seja necessãrio, pode expressá-Ias na 
foJha_complementar) 

1 Finalidade 

2 Altura doedifcio , 

7J(jZ .  

3 

I 
JI 	Indice de utilizaçao do solo 

4 fndice de ocupaçâo do solo j92% 

5 Reformaçöes do terreno 

6 miii 	f Directivas de desenho urbano 

• 	
tntsda 

7 Infra-estruturas püblicas 
DP 

ODINF 	DED  

0011 



Conteüdo Principal 
t/ 	(Maw ,  NP&MU(m ) 

Opiniöes /Fropostas (Caso seja necessário, póde expressá-lasna 
follia corn plernentar) - 

8 Servido püblica 

9 Z!J 	Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçao colectiva  

11 AA Outros 

Nota amportante As suas opiniöes e sugestes devern seapiisentadas I DSSOPT antes de termo do praio legal mdicado 

0 formulrio pode ser submetido através dos seguintes meios: 

: 'f 	 33 
Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau, durante o horário de expediente nos dias üteis 

> 	: 	 33 ME(j) 
Correio: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau (o prazo limite de entrega é contado a partir da data de envio indicada no 
carimbo do correio) 

> NA :28340O19 Fax: 28340019 
> 	: pcu@dssopt.gov.mo  Email: pcu@dssopt.gov.mo  

I*JNp'C (8590 3800) 
Para quaisquer infonnaçoes entre em contacto corn o Centro de Contacto desta DirecçAo de Serv.icos (8590 3800). 

S 	 'ff ± 

Obs. : Quando os interessados (proprietrio, concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniôes C sugestoes, devem indicar e 
comprovar a sua posiçao juridica em relaçAo aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentaço de certid8o de registo predial ou 
informaçao escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatéria do Registo Predial. Caso Os interessados sejam pessoa colectiva, 
devem apresentar tambm a certidào de registo comercial ou informacAo escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaraçao de Recoiha de Dados Pessoais 
* 	8/2005 
De acordo corn a Lei n.° 8/2005- "Lei da Protecco de Dados Pessoais": 

 
Os dados pessoais recoihidos so tratados corn finalidades relativas ao seu requerimento. 

' 

Em curnprimento de obrigacao legal, os dados pessoais podem ser comunicados as outras entidades Competentes. 
 

Os tithlares dos dados tern direito de acesso, rectificaçAo e actualizacAo aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

0011 	 31 JA2O15 - G 



001 0000974945$. 

llI!IiI/!/iIiuI4/II/llh//IuiII/hVfly/I/I/ifl,'i//i/I/fl//hflhiJ/ 11313 / 	' I 
D.S:s.o.P.T. 

1*SSOPTa ,ADSJ 
Projecto de Planta de Condiçöes UrbanIsticas de Zona do Território nAo Abrangida 

por Piano de Pormenor 	 ZO 15 FEB -2 ' 

Recoiha de Opiniôes 
fRISM 5/2014 rt f--TRMN +Q 

Nos termos do artigo 29. 1  do Regulamento Administrativo n.° 5/2014 (Regulamentaçâo da Lei do planeamento 
urbanIstico), procede-se a recoiha de opiniôes do(s) interessado(s)' e da populacäo respeitantes ao projecto de Planta 
de Condiçôes UrbanIsticas (PCU). 

JormuJario ae ooiniao 
Dados do Projecto de PCU 

90A068 	 I 	 840IDPU/2014 
Proc. n.°: 	 I Proposta n.°: 

250-358' .w 	253-353 ±th 

L/ 	 ' 

Conteüdo Principal Opiniôes I Propostas (Caso seja necessãrio, pode expressá-Ias na 
foiha_comptementar) 

1 Finalidade 

2 Altura do edifcio jIJ75, 

3 

I- 

indice de utilizaçâo do solo 

4 fndice de ocupacâo do solo jMlf, f VNIVAN90% 

5 Reformaçöes do terreno 

i*i5$ 	D.S.S.O.P.T. 
J 

6 I Directivas de desenho urbano Correspond5ncia EiiUada 

o DURXEP 0 DSODEP 
ODINDEP 	ODAT 
ODINF 	ODED 
o WUDEP 	DPUDEP 
DDEPDEP 0 

7 JMRV, Infra-estruturas püblicas OCfedeçAf 

0011 



Conteüdo Principal Opiniôes I Propostas (Caso seja necessIrio, pode expressá-la na 
foiha_complementar) 

8 MR Servido pñblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizacAo colectiva 

E±4I. 

11 AM Outros 

Nota unportante As suas opiniöes e sugestôes devem ser apresentadas I DSSOPT antes de termo do prazo legal indicad 

0 formulário pode ser submetido através dos seguintes meios: 
33 ME 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria H n.° 33, Macau, durante o horário de expediente nos dias iiteis 
33 	( j) 

Correio: Estrada de D. Maria II n. °  33, Macau (o prazo limite de entrega 6 contado a partir da data de envio indicada no 
carimbo do correio) 

) 	f#A : 2834 0019 Fax: 28340019 
pcudssopt.gov.mo  Email: pcu@dssopt.gov.mo  

MYS 	 (8590 3800) 
Para quaisquer inforrnacöes entre em contacto corn o Centro de Contacto desta DirecçAo de Serviços (8590 3800). 

. 

* 

Obs. H Quando os interessados (proprietario, concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opini&s e sugestôes, devem indicar e 
comprovar a sua posiçAo juridica em reIaço aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentaçAo de certidSo do registo predial ou 
informaçao escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatôria do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva, 
devem apresentar tamb6m a certido do registo comercial ou informacäo escrita de registo comercial válidas, emitidas pela ConservatOria dos 
Registos Comercial e de Bens Môveis. 

DeclaracAo de Recotha de Dados Pessoais 
ONZ 8/2005 
Do acordo corn a Lei n.° 8f2005- "Lei da Protecçao de Dados Pessoais": 

Yj 
Os dados pessoais recoihidos sAo tratados corn finalidades relativas ao seu requerirnento. 

Em cumprirnento de obrigaç5o legal, os dados pessoais podem ser comunicados as outras entidades competentes. 

Os titulares dos dados tern direito de acesso, rectificaçâo e actualizacao aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

0011 
	 31 JA4 2015 
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