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Recoiha de Opinioes 
fRW,M 5/2014  

I 

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

FormuIrio de Ornnio 
I 	 Dados do Projecto de PCIJ 

f 	9k 
90A.069 	 I 	 .8400PTJ/201.4 

c. nY: 	 I Pr000sta n.e: 

i250-358 '  W 	 LrT 	 ji 

, 	3) 
Conteüdo Principal Opiniôes I Propostas (Caso  seja nccessário1 pode expressá-las na 

foiha compIementar 

1 )1 	Fmalidade 

2 4 3- J 	Altura do edifIcio 

6o 
3 IfflAft9V indice de utilizacào do solo 

4 indicedeocupaçAodosolo  ?D7 	J) 

5 Reformacoes do terreno 

6 It 	I Directivas de desenho urbano . 
3. DLtribuiço 'Ic 

Cotr;ncJc, 	Entd.t 

o MJRflP 0 DSOLEP 
o DIsi)EP 	0 t)AT 
o fflNF 	fl  

7 infra-estruturas pCiblicas 

cde 

0011 

E 'jiurn, 



Conteüdo Principal 
I 	 ) 

Opiniöes / Propostas (Caso seja necessário, pode eprcss.-las na 
foiha_complementar) 

8 	1 r - li 	Servtdao publica 

9 1 53ll41 	Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizacao colectiva . 

— 

ii uli Outros 

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

0 formulário pode ser submetido através dos seguintes meios: 
r  33 91 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria Ti n.° 33, Macau, durante o horatio de expediente nos dias üteis 
, NOW: 	(_) 

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) 
fWA 2634 0019 Fax: 2834 0019 

pcudssopt.gov.rno Email: pcu@dssopt.gov.mo  

AMff On I MR 	 (8590 3800) 
Para quaisquer informaçôes entre em contacto corn o Centro de Contacto desta Direccao de Serviços (8590 3800). 

u 	± 	Jt!L 

Obs. : Quando Os interessados (proprietàrio. concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniöes e sugestöes, devem iiidicar e 
comprovar a sua posicào juridica em reação aos respectivos terrenos. designadamente, mediante a apresentacào de certidâo de registo predial ou 
informaçào escrita de registo predial válidas. emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva. 
devem apresentar tanibém a certidão de registo comercial ou inforniacao escrita de registo cornercial válidas, ernitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaraçao de Recoiha de Dados Pessoais 
ffiRlrl 812005 
rs....... ..1 .... .osstvs 	." .: .i.. t_.........0.. 1.. T..4.... 

	

.'...,-- 	-. 
I. 

Os dadcss pessoais recothidos sâo uauidos corn finalidades relotivas an seu requerunento. 
. 

Em cumprirnento de obngactio legal, os dados pcssoais podein ser coniunicados as outras entidades competernes. 
 

Os titulares dos dados tern direito de acesso. rectificaçao e acwalizoçüo aos sews dados pcssoais conservados pela DSSOPT. 

0011 

)L 

S 
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DSSOPT 	 0010000974833Z 

/ 

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

2-' 31 
Projecto de Planta de Condicöes Urbanisticas de Zona do Território n%o Abrangida 

par J)J.,....-. .J.., D..,..,.......-.,....... 
laiH., U UInIUx 

Recoiha de Opiniöes 
*12 5/2014  

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

Formulario de Opinio 
Dados do Projecto de PCU 

9OA0e9 	 I 	•a40/DP1r120.L4 C 6 	n.: 	 I Prot'osta n.: 

250-358-051t' lii 	 W Locahzacao: 

(n 
Contcüdo Principal Opiniôcs I Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-ias na 

foiha complementar) 

1 J4 	Finalidade 

2 Pi 	A1turadoedificio s *t 
3 

S 
LL 	Indice de utilização do solo 

4 
- 

indicedeocupaçâodo solo 

OV 
5 Reformacôes do terreno 

6 I Directivas de desenho urbano 
DiItiiç5, 	J: 

C(r,Qj 	Dnitadz, 

O DUR*' 0 I)SODEr 
D DINDEP 	0 DAT  

7 
- 	- 

Cy Infra-estruturas piThlicas 
Li ''' 	U IJED 
ODJUDEP 	F51)PUDEP 

±' 0 Chefc 

0011 

;Uurn 	thr2(('l'2O4 



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

8 	 Servidàopiblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilização colectiva 

11 ffl2Outros 

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

FT  

0 formulário po de 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 
p () 

C.orreio: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau (o prazo lirnite de entrega é contado a partir da data de envio indicada no 
canmho do correto) 
RML 2834 0019 Fax: 2834 0019 

.-. 	pcu@dssopt.gov.mo  Email: pcudssopt.gov.mo  

Oftff®R Jfl41' (8590 3800) 
Para quaisquer informaçoes entre em contacto corn o Centro de Contacto desta Direcçào de Serviços (8590 3800). 

I: 	Ij)4 	 ' ±1thfz , 
4Y A 	 4- i 

Obs. : Quando os interessados propriethrio. concessionário do terreno ou o sen procurador) apresentem opiniôes e sugestöes, devem indicar e 
cornprovar a sua posiçâo juridica em relação aos respectivos terrenos. designadamente, mediante a apresentacão de certidão de registo prediat cm 
inforrnaçâo escrita de registo predial válidas. enjitidas pela Conservatôria do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva. 
deveni apresentar tambdm a certidão de registo comercial ou informaçao escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatóiia dos 
Registos Cornercial e de Bens Móveis. 

Declaraçao de Recoiha de Dados Pessoais 
tE3JA 812005 

....i .........., 	.. 	P .O1ifl( 	
"L.,;T 	 .1.. t.s......0.. .4.. t...I.... S............ - 

	

- 	
- 

i. 
Os dodos pessoais recoihidos são uatndos corn frnalidadcs relativas so sen requerimento. 

T%' 
Em cumprimento de obrigacao leaI. Os dodos pessoais podern ser comunicados as ouUs entidades eonIpeentes. 
kiji 

Os tisulares dos dodos tern direito de acesso, rectificaçao e actualização sos scm dodos pessoais conservados pela DSSOPT. 
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DSSQPT 	 •0Q10000974831X• 

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

Projecto de Planta de Condicoes Urbanisticas d 	 Abrangida 
3)J._____ 	,•)._,..,_,_.__ 

put laltu UC I Ut IIICIaUI 

Recoiha de Opinioes 
ffflft 5/2014 	 IIWJ) 	±iL1 	'JI 'JI)' 

Nos termos do artigo 29° do Regulamento Adminis -ativo n.° 5/2014 (Regulamentacoda 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 ODiniäo 
Dados do Projecto de PCU 

90A.069 	 ] 	 401DPTJ/201A 
proc. nY: 	 Proposta n.: 

4 i25O-358' 	Ui 	 1.11 
Local izacao: 

'mq) 
Conteüdo Principal Opiniôes I Fropostas (Caso seja necessãrio, pode eipressá-las na 

foiha complementar) 

Finalidade 

2 jJAlturadoedifIcio  

3 tthtL- 	indice de utilizacao do solo 

4 indice de ocupacAo do solo c 
/0. — 

5 ReformaçOes do terreno 

I)bI 

6 f&jff 	Directivas de desenho urbano 
oI,IEP 	O DAT 

\JDADPuDEJ1 

7 iiy- infra-estruturas páblicas XT 0 cwt do Ot 

0011 

UIt,n 	cw,,o2(D'2O1. 



IRN~9 IA/Ax 00995 '_) 
Conteüdo Principal Opiniacs / Propostas (Caso seja necessário, pode cxpressá-las na 

bib a complementar) 
8 [Pi 	Servidào püblica 

9 Encargos especiais 

10 9Equipamentosdeutilizaçao colectiva , -', 	 i, 	J- 	- 	/ 	 /-, 

11 t1 Outros 

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

0 form lino pode ser submetido através dos seguintes meios: 

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

33 9.1, 'IM-IMPRUNWHA  
Correio: Estrada de D. Maria II n.° 33. Macau (o prazo limite de entrega é contado a partir cia data de envio indicada no 
carimbo do correio) 

j4 	2834 0019 Fax: 2834 0019 
pcu@dssopt.gov.mo  Email: pcu@dssopt.gomo  

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

: 	 ±k) 

Obs. : Quando Os interessados proprietãrio. concessionirio do terreno ou o sen procurador) apresentem opiniôes e sugestôes. devern indicar e 
comprovar a sua pcsicão juridica em relaçao aos respectivos terrenos. designadamente, mediante a apresentacão de certidão de registo predial ou 
infornsação escrita de registo predial vãlidas. einitidas pela Conservatóna do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva. 
devem apresentar também a certidAo de registo comercial ou informaço esenta de registo comercial válidas, emitidas pela ConservatcSria dos 
Registos Coinercial e de Bens Móveis. 
"jN),Tc$Wq Declaracão de Recotha de Dados Pessoajs 
lI1 	8/2005 
T...........I........ -. I ... 

-2  0111W "1 .. .2., .t'........I.. .1.. 	..2.... ,---- --. 	
-.'-.-- Y-.— 	-  

Os dados pessoais recothidos são tiatados corn finalidades relativas ao seu requetimento. 
-Igi 

Em cumprimento de obriacao le gal., os dados pessosis podem 5cr comunicados as outras entidades competenies. 
AFJ 

Os titulares dos dados tern direito de acesso, rectilicaçao c actualizacão aos seus dados pessoais conservados pets DSSOI'T. 

S 
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> 
OSSOPT 	 DD0000974828S 

	

2 	 . 

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

Projecto de Planta de Condiçoes UrbanIsticas de Zoad ertitôjp nãobrangida 
z 

DJ ...... J 
01 .L Iaittp UC .1 UI WCUUA 

Recoiha de Opiniöes 
*1 	5/2014 

Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Administrativo n.° 5/2014 (Regularnentacâo da Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniâes do(s) interessado(s)' e da populaco respeitantes aó prqjecto de Planta 
de CondiçOes Urbanisticas (PCU). 

It A 
Formulärio de Opinião 

Dados do Projecto de PCU 

I Ea 
9O&O6 	 4OiDPJ L'201-4 

0G. nv: 	 i Proposta flY: 

250-358E' i? 	253-353&f 	UJ 	±th(B&CJ-r 
Local izacao: 

Conteüdo Principal Opinies I Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-Ias na 
foiha_complementar) 

1 ] 	Fmalidade 

2 Altura do edifIcio  

3 fNRftW' indice de utilizacAo do solo 

4 Indice de ocupacãio do solo q 

5 Reform açOes do terreno 	 . 

6 1 Directivas de desenho urbano I).s.s.o.r.T. 
it J. 	Z. 	)irihuço 	4 

Entrada 

ODURLMi? QUSODEP 
flflPFWP 	fl  OAT  

7 Infra-estruturas püblicas DEL' 1DEP 

o OEPDE? 0 
pI% 

j OCbctdc5(VI, 

," A 

0011 

E s,Whinm aatu2llAlLLI.fl. 



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

s 	1 24±th&Servidãopüb1ica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçâo colectiva *--- 	- •t2 

11 Ati Outros 

: 

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

wri" 	r( 

O form uláriopodesersubrnetido através dos seguintes meios: 
33 

Comparecendo pessoalinente: Estrada de D. Maria 11 it0  33, M.acau, durante o horãrio de expediente nos dias üteis 
- 	: 	 ( HM) 

Correio: Estrada de D. Maria 11 fl. 0  33, Macau (o prazo limite de entrega é contado a partir da data de envio indicada no 
carimbo do correio) 
MR : 2834 0019 Fax: 2834 0019 

pcuna 	Email: pcudssopt.gov.mo  

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

: 	 ±)L r 	 ' 
'4E3' .&.a 

Obs. 1:  Quando Os interessados (j,roprietârio. concessionário do terreno ou o seti procurador) apresenlern opiniôes e sugestöes, devern indicar e 
comprova!-  a sua posicão juridica em relaco aos respectivos terrenos. designadameine, mediante a apresentacao de certidão de registo predial ou 
informaçâo escrita de registo predial válidas. emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados se.iam pessoa colectiva. 
devem apresentar tambdrn a certidão de registo comercial ou infonnaçâo escrita de registo comercial vdlidas, eiuitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaraçao do Recoiha do Dodos Pessoals 
8/2005 - Wfl'jj: 

 
Os dados pessoais recoihidos so LTatados corn finalidades relalivas an son requerimeno. 

N' 
Em curnpriinento de obrignçao legal., os dados pessoais podem 5cr comunicados ts outras enlidades cornpetentes. 

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

0011 

- eul,,ma ctua%,zc02W(It20}. 
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OSSOPT 	 0010000974827 

fE~Q 1111111,  ~, 11111111111111 1111111,  1111111111 ,1111111111111 
D. S. S .0 .P.T. 

7,V 

çt r 
Projecto de Planta de Condiçoes Urbanisticas de ZonaLth  Texritorio nao AtHangida 

DI_..... 
dueiauo U I UI WVILUI 

Recoiha de Opiniöes 
5/2014  

Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Adininistrativo n.° 5/2014 (Regulamentaçãoda Lei do planeaniento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniôes do(s) interessado(s)' e da população respeitantes ao pro jecto de Planta 
de Condicôes Urbanisticas (PCU). 

Formulario de Opinio 

I 	 Dados do Projecto de PCU 

90A069 	 . 	 .a4OIDPIJ/201 A 
roc. n.: 	 I Proposta nY: 
Elff 	 250-358' i? LU 	253-353L 	 LU Localizaçao: 

Contciido Principal Opitilöes I Propostas (Caso seja necessário, pode eipressá-Ias na 
(oHm complementar) 

I flFina1idade 

2 Altura do edificio  

ftf tLW Indice de utilizacâo do solo 

4 Indice de ocupaçäo do solo  

L 

5 ±± 	Reformaçöes do terreno 

6 rp 	t4 	I Directivas de desenho urbano 
S  Dhribuio d 

Cortc.pondnci3 Iiflda 

o DUDEI' 0 DSODP 
D DNDEP 	0 DAT 
C] I)F 	0 DD 
0 L)JtJDIP 	IDrJcMl' 

7 infra-estruturas püblicas 
If OChefede 

0011 

UIurni III 



Conteüdo Principal 
(PO ;M95 ,  

Opiniöes I Propostas (Caso seja neccssãrio, pode epressá-las na 
foiha complementar) 

8 	 Servidão püblica 

9 '(jØj  Encanzos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçao colectiva l 	4/fr 	, 	 .•'. 4k 	. 1J' 20 	(L 

11 ft!2Outros 

Nota importante: As suas opin'iöes e sugestôes devem ser apresentadas a DSSOPT antes de termo do piazo legal indicado. 

-ruI*=?... n• 
o formulário pode ser submetido através dos seguintes meios: 
, 	:, - 	 R 	 4:1 33 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria U n. °  33, Macau, durante o horãrio do expediente nos dias üteis 

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

- 14R: 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 Direcção de Servicos (8590 3800). 

FTT 	 J.H' 
Obs. : Quando Os interessados (proprietário, concessionitrio do terreiio ou o seu procurador) apresentem opiniôes e sugestöes. devem indicar e 
comprovar a sua posiçâo juridica em relac.o aos respectivos terrenos, designadamente. mediante a apresentaço do certido de registo prediat ou 
informaçao escrita de registo predial válidas. emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso Os interessados sejam pessoa colectiva. 
dovem apresentar tawbém a certidâo de registo comercial ou informacâo escrita do registo comercial vdlidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 
1L1R.A.} 	Declaracão de Recoiha de Dados Pessoais 
tLU 	8/2005 

1)M4 
Os dados pessoajs rccolhidos são tratados corn fmalidades relotivas no seu requetimento. 

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

 
Os Utuares dos dados tern direito de accsso, rectificaçao e actualização aos seus dados pessonis conservados pela DSSOPT. 

. 

. 

0011 

P 



)10 
ossopr 	 0010000974830w• 

' 	
S 

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

Projecto de Planta de Condiçoes UrbanIsticas de Zona d 	ffjoc nb ebi3i5gida 
D_ 
4 &U _1* U

_.  u 4 0* IUcUU& 

Recoiha de Opinioes 
lj 	5/2014  

Nos termos do artigo 29. 1  do Regulamento Administrativo n.° 5/2014 (Regulamentaçao da Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniöes do(s) interessado(s)' e da populaçào respeitantes aoprojecto de Planta 
de Condiçôes Urbanisticas (PCU). 

19A A 
Formulário de ODinio 

I 	 Dados do Proj ecto de PCU 	 I 
: 

4ENMMr-,. 	

&4OIDPJJf2O.1A 	 I 
roc. n.': 

90A068 	
Propostan.: 	 I 

250-358' 	 I 

(n 
Conteudo Principal Opiniöes I Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-Ias na 

foiha corn plementar) 

1 flFinalidade 

2 Altura do edifIcio 
 

iIft$ indice de utilizaçao do solo 

4 ndice de ocupaçäo do solo 

/ 

5 ±±1 	Reformaç5es do terreno 

6 5U11 	I Directivas de desenho urbano 
DS.S.O.I 

4#ilt Dstnbwço de 

Correspondn*j, Entrad* 

o DURDEP 0 DSODEP 

7 Infra-estruturas püblicas DD!NF 	OPED 
OwuDEp 	JaDpUDEp 
ODEPDEP 	Q 

T;—, 
If OCbCfC& 

0011 

UThm* *etuIio2(!O2O4 



A/ 	 ' 

Conteüdo Principal Opinies / ProposLas (Caso seja ncccssário, pode expressá-las na 
foiha complementar) 

8 Servidào püblica 

9 %N-14-42R Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilização colectiva 

•t1 _______________ 

ii Aftt Outros 

S 
Nota importante: As suas opiniöes e sugestôes devem ser apresentadas a DSSOPT antes de termo do prazo legal mdicado. 

Oforrnulâriopodesersubmetido através dos seguintes rneios: 

Cornparecendo pessoahnente: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau, durante o horário de expediente flOS dias ütels 
33 	(MH) 

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) 

..I.WFa, 2834 0019 Fax: 28340019 
pcudssopt.gov.rno Email: pcu@dssopt.gov.mo  

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

fl 

 ZAAIM- 
'4 

Obs. : Quando os interessados (proprietório. concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniôes e sugestöes, des'em indicar e 
comprovar a sun posicâojuridica em relaçAo aos respectivos terrenos. designadamente. mediante a apresentacão de certidão de registo predial ou 
inforrnação escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os mieressados sejam pessoa colecti'a. 
devem apresentar tanibéin a certido de registo comercial ou informaço escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bons Móveis. 

DecIarnço de Recolba de Dados Pessoais 
8/2005 

r. .,...._4.. .,... 	 . I - 	 T P.Ol(lI." ..: .1.. D..,.....0., 1.. Th...l -.'_-y."-- ............. 
I. 

Os dados pessoais recoihidos s5o uatados corn iinalidades relativas no sell requerirnento. 
2. 

Em curnpriinento de obrigacao legal, os dados pessoais podern ser comunicados as outias entidades competentes. 
3 	 . 

Os titulares dos dados tern direito de acesso, rectificaçSo e actualiza93io aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

0011 

'k:.. 



• 	 OSSOPT 	 •0010097425- 

D S. S.O .P.T. 

Projecto de Planta de Condicöes UrbanIsticas de Zona do Tijo ..nobraniia 
..J. J) 

lailu uv,.t UI UIUUI 

Recoiha de Opiniöes 
* 	5/2014 	 ( jilj) 

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

It IQ A 
Formularlo ae Jpmiao 

Dados do Projecto de PCTJ 

90 A-069 	 840IDPIJI201-4 
F?roc. n.: 	 j Proposta n.: 

250-358' LUrNT-1-253-3-53RER I1t 	LU Local izaçao: 

, 	3=A) 
Conteiido Principal 0pinies I Propostas (Caso seja necessrio, pode expressá-Ias na 

foiha compleinentar) 

1 Fmalidade 

2 Altura do ediffcio 4j AL 4 ,  

3 UW indice de utilizacao do solo 

4 indice de ocupação do solo .Ar 

7\ 	10 6 

5 ± 	ReformaçOes do terreno 

6 I Directivas de desenho urbano 
Z Disribuiço de 

Condda InhrIdI 

o DIJRDEJ' 	0 DSODEI' 
fl F)II)EP 	fl I)\T  

7 infra-estruturas piiblicas 0 DJUDEP 
DOtI'DEI' 	0 

1- 	/ 	-, / 

0011 



Conteüdo Principal Opiniöes / Propostas (Caso seja nccessãrio, pode Cq)reSS-1aS flU 

foiha complementar) 

8 t! 	Servidào pñblica 

9 Encargos especiais 

10 Equtpamentos de utilizaçao colectiva 
ç 'i 

11 Afft Outros 

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

Oforinulâriopodesersubmetido através dos seguintes meios: 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria U n.° 33, Macau, durante o horário de expediente nos dias üteis 
ff.: 	 33 
Correio: Estrada de D. Maria 11 n.° 33, Macau (o prazo limite de entrega é contado a partir da data de envio indicada no 
canmbo do correio) 
$- 	28340019 	Fax: 28340019 

pcu@dssopt.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. I : Quando os interessados (proprietário. concessionário do terreno ou o seti procurador) apresentens opiniôes e sugestôes. devern indicar e 
comprovar a sua posicâo juridica em relação aos respectivos terrenos. designadarnente. mediante a apresentaçâo de certidâo de registo prcdial ou 
inforniacao escnta de rogisto prediat vãlidas. emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva. 
devem apresentar também a certjdào de registo comercial ou informacao escrita de registo cornercial válidas. emitidas pela Conservatöria dos 
Registos Cornercial e de Bens Móveis. 

Declaraçao de Recotha de Dados Pessoais 
tPJt 812005 ECAOI.ffl 	.0,  M2 

	

o o,,,,,, 	.t, 	 .1.. .r,....L... 

 

Os dados pessoais rccothidos so lmtados corn finalidades relatives ao scu requenmento. 
 

Em cumprimento de obzigacAo legal, os dados pessocis podern ser comunicados á.s outras cniidtidcs competentes. 
 

Os tituares dos dados tern direito de acesso, rectificacao e actualizaçüo ens seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

I 

0011 



• 	 • 	 OSSOPI 	 O000OO974824Z 

' ( / 
I 	I 	i 

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

Projecto de Planta de Condicoes Urban icasdeZi5kiierpit4rjo RAQ, brangida 

por 3. LaLLU u I UI 1n11uI 

Recoiha de Opiniöes 

*L 	5/2014 Th 	 MWi) 	1- 1 
Ea 

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 popu1aco respeitantes ao projecto de Planta 
de Condiçôes UrbanIsticas (PCTJ). 

Formulario de Opmio 

I Dados do Projecto de PCU 

90A06 	 . 	 .R40[DPII/201A 
rProc. n.': 	 I Proposta nY: 

Lt 	 i250-358' 	253-353 ±t(Bc)- 

'W) 
Conteiido Principal Opiniöes I Propostas (Caso seja necessário, pode erpressI-Jas an 

foiha_coinpiementar) 

i 	1 Finaiidade 

2 JAlmradoedifTcio ?L1 	i 

3 JiUL.1 indice de utilizacao do solo 

4 Indice de ocupaçào do solo 

- t 

5 ±±t! 	Reformaçöes do terreno 

rPIM .P.T. 
3 Diribujç o  d 

spon<Jênej, Fntr,A- - 
6 ( Directivas de desenho urbano DOURDEP IJflSODEP 

DIN)EP 	o ir 
ODINF 	On 
ODJUDP 	91DPUDEp 
DDEPDEp 	fi 

-- / •-, / 	_____ 

7 m- 	fix 	hifra-estruturas póblicas 
- ±OChedI 

0011 

Ethurn. utuMjo2I'5'04 



Conteüdo Principal 
(n• 	, 

Opiniocs / Propostas (Caso seja neccssário, pode cxpressá-las na 
folha_complenientar) 

8 4±j& Servidão piblica 

9 Encargos especiais 

10 Equiparnentos de utilizacao colectiva 
 

Ii {f!.Outros 

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

TI'IIF - 

0 forniulário podeser submetido através dos seguintes meios: 
33 

Comparecendo pessoamente: Estrada de D. Maria 11 n.° 33, Macau, durante o horário de expediente nos dias 6tels 
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 correlo) 
IgA 2834 0019 Fax: 2834 0019 

pcu@dssopt.gov.mo  Email: pcu@dssopt.gov.mo  

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

u 
Obs. : Quando Os interessados (propnetârio, concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniôes e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posicão juridica em re1aco aos respectivos terrenos. designadamente, mediante a apresentaçäo 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 apresefltar tambdm a certidão de registo comercial ou informaçao escrita de registo comercial vdlidas, ensitidas pela Conservatóiia dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaracao de Recotha de Dados Pessoais 
812005 

r,. ...,._1....... 	 ..: ., ' Qp((.:•'. ..: i. 	 l...r....i.... t'. 

ff tf flii' 
Os dados pessoais recothidos so uiados corn finalidades relativas an seu requerimento. 

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

. 
Os titulares dos dados tdns direito de acesso, rectificacao c actualizacüo aos seus dados pessoais conserrados pela DSSOPT. 

11 

0011 

11 



OSSOPT 	
.0010000974822X 

	

1. 	1/ 

D.S.S.O.PT. 

Piojecto de Planta de Condiçöes Urbanis icatZonz ilo teivitjo näo &biangida 

Por i laiLu t11 I *JA LUI1U1 

Reco)ha de Opinioes 
*[ 	5/2014 	 U) 

Ea 

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

It IQ rc 17 

Formulário de Opiniao 

I 	 Dados do Projecto de PCU 

I 	
fl:. 	 ' S- U-, 

9flA06 	 I 	K4OIDPTJ/20.1A 
roc. n: 	 I Proposta n.y: 

U250-358' 

Conteüdo Principal Opiniôes I Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-Ias na 
foiha_complementar) 

1 J4Finalidade 

2 Altura do edificio  

3 1IL 	indice de utilizaçao do solo 

4 Indice de ocupação do solo 

5 Reformacoes do terreno 

6 mt-i- 	I Directivas de desenho urbario Dkubjço dc 

Corrspondnun Entrth, 

o DUROEP 0 DSODEP 
ODthDEP 	ODAT 
ODINF 	ODcn 
ODJUDEP 	OPUDEP  

7 
UDEPbLP U _____ - 	j , Tis  

0011 

u;w 	crn.Iir.ç5o2(J8'O14 



T 
Conteüdo Principal Opiniocs I Propostas (Caso seja necessário, l)Ode exressá -la& na 

foiha complementar) 

8 19 Servidào püblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçao colectiva . 

if7 	I'.iiT . 

FV 

17 
11 Ail Outros 

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

ri'.ii*p7 	 . 

Oformulâriopodesersubmetidc através dos seguintes meios: 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria LI a.° 33, Macau, durante o horário de expediente nos dias iteis 
'- 	• 	 J33L ( 8) 

Correto: Estrada de D. Maria H n.° 33, Macau (o prazo limite de entrega é contado a partir cia 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 informacoes entre em contacto corn o Centro de Contacto desta Direccão de Serviços (8590 3800). 

Zti 

Obs. : Quando os interessados (proprietário, concessiondrio do terreno ou o scu procurador) apresenlem opiniöes e sugestôes, devem indicar e 
comprovar a sua posição juridica em relacao aos respectivos terrenos. designadamente mediante a apresentação de certidão de registo predial ou 
informaco escrita de registo predial válidas. emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os mieressados sejam pessoa colectiva. 
devem apresentar tambdm a certidão de registo cornercial ou informaçäo escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaração do Recoiha do Dados Pessoals 
812005 RbA 

r 	 T ...Z 	p 	 ..' ..: .s.. 	 i.. 	 .............. 

Os dados pessoals recothidos são tratados corn finalidades relativas ao scu requerirnento. 
 

Em cumpriinento de obrigaçao legal, os dados pssoais podern ser cornunicados as outras enlidades competenles. 
 

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

a 

. 

. 

0011 

30 



OSSOPT 	 0010000974821W 

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

	

Projecto de Panta de Condiçoes UrbanIsticas de Zon 	Teritório não Abrangida 

2 P 2:35  
1301 .1 UUI0 UC x ut atiitut 

ilk x I IQ 

Recoiha de Opiniöes 

*1I 	5/2014 	 HJ) M+ii1L ' 

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 população respeitantes ao projeoto de Planta 
de Condicoes Urbanisticas (PCU). 

!ormu!ario cie ODmiao 
Dados do Projecto de PCU 

AMR: 904068 	 R401Dp1J17014 
roc. flY: 	 I Proposta nY: 

f250-358' W 	253-353L& 	LU 	±cB&C)-r 1i Locahzaçao: 

(AM 93F ,  
Contcüdo Principal Opiniôes I Propostas (Caso seja necessirio, pode expressá-las na 

folha_complementar) 

I iIJ 	Fmalidade 

2 Altura do ediffcio a o 

3 ftfiLL$ indice de utilizacao do solo 

4 indice de ocupação do solo 

s Reformaçöes do terreno 

6 I Directivas de desenho urbano 
pT 

buiOl d, 
Corrcsponden c ja  

7 infra-estruturas pb1icas fJ 	 / to 
1f C) ChIfIde 

0011 

uum bcl.2nslP2O14 



't) 
Contcüdo Principal Opiniöcs I Propostas (Caso seja nccessário, pode exprcssá-las na 

foiha complenientar) 

8 I_u 	- 	'Jt Ith. Sen'idao publica 

9 44f5Jj$J Encargos especiais 

10 Equiparnentos de utilização colectiva 5j 	 / 

t *'An 

11 1ti?.Outros 

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

O formulário pode ser submetido através dos seguintes meios: 
33 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria U n. °  33, Macau, durante o horário de expediente nos dias üteis 
. : 	 33 	(61) 

Correto: Estrada de D. Maria 1.1 n.° 33, Macau (a prazo limite de entrega é contado a partir da data de envio indicada no 
canmbo do correio) 

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

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

Obs. 3 : Quando os interessados (proprietrio. concessionirio do terreno ou o seu procurador) apresenteni opiniôes e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posição juridica em relacão aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentacão de certidão de reisto predial ou 
mformação escrita de registo predial válidas. emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso Os interessados sejam pessoa colectiva 
devem apresentar tambdm a certidão de registo comercial ou informacao escrita de registo cornercial vilidas, emitidas pela Conservatoria dos 
Registos Cornercial e de Bens Méveis. 

Dec}aracao de Recoiha de Dados Pessoals 
t1Ut 812005 à j: 

I 	 ' OfI( 	 ."' .. .2.. 

Os dodos pessoais recoihidos são u -awdos corn finalidades relatives so sen requerirnento. 
2. 

Em culnpnmento de obrigaçuAo legal, os dodos pessoajs podem ser comunicados as ouras entidades competentes. . 	
a{Lr4 

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

. 

E 

0011 

5U1i,n,, 	,l,,5n.fI'1I2i'2(Ji. 
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DSSOPT 	 0010000974820V 

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

Projecto de Planta de Condicöes UrbanIsticas d 	oerFitó?ioiao Abrangida 

}JUI A LIIIU 	1 V- I IJ.IIIUZ 

Recoiha de Opinioes 
5/2014 	 mLJ) 	 I  

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

It 
Formulário de Oninião 

Dados do Projecto de PCU 
Z!~ 

90406$ 	 .9-40IDPTJ/201A 
roc. n.': 	 Proposta n.y: 

- 	 T250358, C3 	 m 

Ufl;MM5 'A) 
Conteitdo Principal Opiniocs I Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-Ias na 

foiha_complementar) 

1 Finalidade 

2 Altura do edificio kk 	/ 	 j-At 
3 

p 
fJft 	indice de utilizaçao do solo 

4 indice de ocupação do solo 
i L 

5 Reformacôes do terreno 

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

IL Z. Diiribuiço d 

Corrspondncin Entrada 

6 t1k, t 	I Directivas de desenho urbano El DURDEP [I DSODEP 

oDINF 	0 DRO 
o t)flJDEt' 	• 	DPUDEP 

DDEPDEP 0 

7 infra-estruturas pñblicas  

0011 

Utumj a:t!i2WOD.V1J 



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

S Servidão ptblica 

9 1J 	Encargos especiais 

10 I9J.Equipamentos deutilização colectiva  

11 1fl Outros 

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

Oformulàriopodesersubmetido através dos seguintes meios: 
33 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria 11 n.° 33, Macau, durante o horário de expediente nos dias l:lteis 
33 rn (8J) 

Correio: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau (o prazo liniite de entrega é contado a partir da data de envio indicada no 
carimbo do correio) 
44R 2834 0019 Fax: 2834 0019 

pcudssopt.gov.mo  Email: pcu®dssopt.gov.mo  

(8590 3800) 
Para quaisquer informaç.oes entre em contacto corn o Centro de Contacto desta Direcção de Servicos (8590 3800). 

I': 	 "±iftk4X2H 

Obs. l : Quando os interessados (proprietário, concessionário do terreno on o seu procurador) apresentern opuhiöes e sugestöes. de'ern indicar e 
comprovar a sua posição juridica em relação aos respectivos terrenos. designadamente, niediaine a apresentação do certidão de registo predial ou 
informacão escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatóna do Registo Predial. Caso os iineressados sejam pessoa colectiva. 
devern apresentar tambérn a certidão de registo comercial ou informaçao escrita de regislo coniercial vilidas, emitidas pela Conservatária dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaraçao de Recoiha de Dados Pessoals 
8P005 

r,.. .,....._t........., 	... ., P Q'OO 	." .. .1.. 	..-. 1. .T..1.... t...,.,. ........ 
-...................- -'".- --. - 

 

ff .4f' j. 
Os dados pessoais recoihidos sAo tmuidos corn finalidades relotivas no son requeximento. 

 
Em cumprimento de obrigaçao legal, os dados pessonis podern ser cornunicados as outras enhidades coropetenles. 

 
Os txtulares dos dados tam direito de acesso, rectificaç5o c actualizaçao aos seus dados pessoais conservados pela OSSOPT. 

. 

0011 



DSSOPT 	 0010000974823Y 

	

- 	
AE 

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

Projecto de Planta de Condiçöes UrbanIsticas de Zona do Território nAo Abrangida 
___._J•)J_._._ I LLJ.1U de I UI U1LLUI 

Recoiha de Opinioes 

	

5/2014 	 I  

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

Formulário de Opmiäo 
Dados do Projecto de PCU 

90A069 	 F.40/DPTI/20]A  
iftoc. n.: 	 I Propostan.:  

t250-358' 	1.14 	23-353 	 .14 

(n; 	' IMMUMHA 
Conteüdo Principal Opinides/ Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-Ias na 

J4 	Finalidade 

foiha complementar) 	 - 

I 

2 

 

Altura doedffcio 

__________________ 
3 indice de utilizacäo do solo 

4 Indicedeocupaçãodo solo Oil 	 4J 

5 Reformaçôes do terreno 

t. 	i• i 	. j)isI,ibUjqjo 18 1 
r,..nI'rCI 	IIradl 

6 Jt1JI Directivas de desenho urbano ODURDEI' 0 DS0 
0 DAT 0 DINDm,  

ODINF 	IJDED 

o DUDEP 	ODPUDEP 
0......__ IODEPDEP 

7 infra-estruturas piblicas 

0011 

Jh,mI I81Ufl.Z2IOI2U14 



Contetdo Principal Opinies / Propostas (Caso seja necessário, pode erpressá-Jas na 
foiha complementar) - 

S [I& Servidão püblica 

9 Jjj 	Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçao colectiva  

fl tIi.Outros 

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

0 formulário pode ser submetido através dos seguintes meios: 

liI P 33 ME 
Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria U n.° 33, Macau. durante o horãrio de expediente nos dias àteis 

i5CIT & 33 	( B) 
Correio: Estrada de D. Maria IT ri. 0  33, Macau (o prazo limite de entrega é contado a partir da data de envio indicada no 
carimbo do correto) 

' 	2834 0019 Fax: 28340019 
pcthdssopt.govmo Email: pcudssopt.gov.mo  

*4L (8590 3800) 
Para quaisquer informaçOes entre em contacto corn o Centro de Contacto desta Direccäo de Serviços (8590 3800). 

rj 

at 1 :A4A' -Lit 	 ) 

Obs. 1:  Quando os interessados (proprietàrio, concessionário do terreno ou o seu procurador) apresenteni opiniâes e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posição juridica em relação aos respectivos terrenos. designadarnente, mediarne a apresentacâo de certido de registo prediat ou 
rnforrnacao escrita de registo predial vãlidas, eniitidas pela Conservatdria do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva. 
devem apresentar tambérn a certidâo de registo comercial on infonnaçäo escrita de registo cornercial vdlidas. einitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 
IA 9I. 	Declaracao de Recoiha de Dados Pessoals 

812005  

Os dados pessoais recothidos são tniuidos corn finalidades rclaivas no sen requerirnento. 

Em cumprirnento de obrigacao legal. os dados pessonis podern seE coniunicados as outras entidades competentes. 
$Ai4 

Os titukires dos dados tern direito de acesso, reclificacão a actualizacilo aos seus dados pcssoais conservados pela DSSOPT. 

C 

0011 
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OSSOPT 	 0010000974826 
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D.S.S.O.P.T. 	
4T ir Jm ffi M t 19 0~1 	NJ qff, t-  m V 9 

rr(-r 	j 	 ç 	'7.L. 
Projecto de Planta de Condiçöes Urbanisticas de Zona 2  Térft6ridñatkfftangida ___ 

pui x 
)J  
aauu

_ .- -. 

u .L UA *u%&*UI 

Recolba de Opinioes 

	

5/2014 	 ±L1 	' YJL 111 4 q:19  WA 	M 

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

iormuiario ae unrniao 
I 	 Dados do Proj ecto de PCU 

a;KOME: 	 EM  
90A069 	 I 	

an.: 
MOPTJ/2O1A 

oc. nn.': I rroost 

i26O-358' W 	253-353 l 	W 

Conteüdo Principal Opiniöes / Propostas (Caso seja necessário, pode eipressá-Jas na 
folha complementar) 

1 Finalidade 

2 Altura doedifIcio 

n1 
- 	 r1I_, 3k , 

3 indice de utilizacão do solo - 

4 MM2r,  Indice de ocupaçào do solo 4 

5 ±±i 	Reformaçôes do terreno 

IiSSO.p.TT 

ii 3z I)sribuiço 	dc 

6 I Directivas de desenho urbano 
Corrcspondëncta Iintrad:t 

0  DURDEP D OSODEP 
ODiDEt' 	ODAT 
OIMNF 	ODi 
o WUDEP 	-DtjDEP 
ODEEDE? 	O  

\ 	I 

7 infra-estruturas pñblicas 
JY 	 )kS 

0011 

E Uarn, iu.ç2'E2U1. 



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

8 tfk Servidào pib1ica 

9 Encargos especiais 

10 Equiparnentos de utilizacão colectiva 

11 Outros 

0 

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

—. 

Oformuláriopodesersubmetido através dos seguintes ineios: 

33 VII 

Comparecendo pessealmente: Estrada de D. Maria U n.° 33, Macau. durante o horário de expediente nos dias üteis 
p 	 (L H) 

Correio: Estrada de D. Maria II n. °  33, Macau (0 pra.zo limite de entrega é conrado a partir cia data de envio inçlicada no 
cartmbo do correio) 

:28340019 Fax: 28340019 
tk pcu@dssopt.gomo Email: pcu@dssopt.gomo  

(8590 3800) 
Para quaisquer inforrnaçoes enti -e em contacto corn o Centro de Contacto desta Direcçäo de Serviços (8590 3800). 

Lt': 	 ' 
J 	 LP aP 

Obs. 1 : Quando Os interessados (propnetàrio, concessionário do lerreno ou o seu procurador) apresentem opiniôes e sugestôes, devem indicar e 
coniprovar a sua posicão juridica em relaçäo aos respectivos tenenos, designadamente, mediante a apresentacão de certido de registo predial ou 
infortnaçao esenta de registo predial vãlidas, emitidas pela Conservatána do Registo Predial. Cam Os interessados sejam pessoa colectiva. 
deveni apresentar também a certido de registo comercial ou inforniação escrita de registo comercial vãlidas, emitidas pela Consorvatória dos 
Registos Coniercial e de Bens Móveis. 

Declaracão do Recoiha de Ditdos Pessoals 
tWiffi 812005 

... 	 - P .O1rI 	"T .. ..L. 	 .1.. T...l.... 

Os dados pessoais recothidos são tratados corn finalidades relativas an seu requerimento. 
 

Em cumprirnento de obrigacuo legal, os dados pessoais podern icr comunicados as outias entidades competentes. 
Er Ai 
Os tirulares dos dados tern direito de acesso. rectiiicaç5o c acwalizaclto ans seus dados pessnais conservados pain DSSOPT. 

11 

0011 

cI 



DSSOPT 	 010000974829/' 

II 11111 
D.S.S.O.P.T. 

Projecto de Planta de Condicoes Urbanisticas de Aq 
I 
jif g.oEriittóo fto Abrangida 

pUl J. lanu U J. UI 1UJ1UI 

Recoiha de Opinioes 
5/2014 	 ±L1 

Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Administrativo n.° 5/2014 (Regu1amentacaoda Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniOes do(s) interessado(s) 1  e da populacâo respeitantes ao projecto de Planta 
de Condiçes Urbanisticas (PCU). 

19A A 
Formulário de Oninio 

Dados do Projecto de PCU 

M-A'A-MM: 
9OA06 	 R40,DPTJI2014 	 - 

oc. nY: 	 Proposta n.e: 

7 ILL 	
- 	 i250-358' Lij 	 CohMtr 

' 	3t) 
Conteádo Principal Opiniöes I Propostas (Caso seja necessário pode expressá-las na 

foiha_coniplementar) 

1 
_______  

Finali dade. 

2 jAlturadoedfffcio 

3 1ft 	Indice de utilizacao do solo 

ID  
4 indice de, ocupaco do solo 

217 

5 ±g_bMM Reformaçöes do terreno 

6 Directivas de desenho urbano  
(L 14 L 	Dribuicäo de 

Corrcpondencia Entrada 

ODURDF.P ODSODEP 

ODINDEP 	0DM' 

I 	7 infra-estruturas páblicas 
0 .J.srJ LflI) 

DwUM, 	rDIIUDEP 

•V 

i 	OChcfIc 

0011 

iIIU,Th nctu.,2I(S2JI4 



Conteüdo Principal Opiniöes I Propostas (Caso seja necessário, pode epressá-las na 
foihacomptementar) 

8 ±1& Servidào püblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçao colectiva 

Ii 1t!j.Outros 

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

TI'I - 

0 formulãno pode ser submetido airavés dos seguintes meios: 
MA 33 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria 11 n.° 33, Macau. durante o horirio de expediente nos dias üteis 
(Hq) 

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 correlo) 

. 	j; :28340019 	Fax: 28340019 
pcu@dssoptgov.mo  Email: pcu@dssopt.gov.mo  

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

Obs. 1  Quando Os interessados (proprietario, concessiondrio do terreno ou o seu procurador) apresenteni opiniäes e sugestôes, devem indicar e 
compros'ar a sun posicäo juridica em relação nos respectivos terrenos. designadamente. mediante a apresentaco de certidão de registo predial ou 
inforrnacâo escrita de rogisto predial válidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os inieressados sejam pessoa colectiva. 
devem apresentar também a certidflo do registo comercial on informaco escrita de registo comercial válidas. emiudas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaracao do Recoiha de Dados Pessoats 
WJV5 8flJ)05 

	

......._1.........-a-1z;  - if. 	 ..: .. t-.......... .4.. T...I.... - ----------.. 	 . .- 	-'.----. - " - .-- t--.  -- 

 
Os dadospessoais recoihidos sAo uatados corn finalidades relalivas no seu requerimento. 

 
Em cumprimento do obrigaçAo legal, os dodos pessoais podem ser connmicados as outras entidades competenles. 
}j 

Os titulares dos dodos tens direito do acosso, rectificacSo e actualizacäo acs seus dodos pessoais conservados pela DSSOPT. 

0011 

Nil ttU1im,a 

. 



DSSOPT 	 '0010000974832Y* 

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

	

, 
-tr crrs 	') .r 	. 

Projecto de Planta de Condicoes Urbanisticas de /cxna do Territorio n Abrangida 

Parx" 	.3.  
1*ZLO U C JIL —UI IUUUI 

Recoiha de Opinies 
5/2014 	 iiJ1 

Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Administrativo n.° 512014 (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 CondiçOes Urbanisticas (PCU). 

Formulario de Oninião 
Dados do Projecto de PCU 

.840fDPTJI2014 
oc. nY: 	 I Pr000sta flY: 

250-358' 

• :fl)1) 
Conteüdo Principal Opiniôes I Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-Ias na 

foiha complementar) 

1 Fmalidade 

2 Altura do edifcio 

3 indice de utilizaçao do solo 

4 Indice de ocupaçäo do solo 

- *(•) 	(_ 

5 Reformaçöes do teneno 

6 J Directivas de desenho urbano 

nio 
P T. 

1 
t. ft 	P 	DjstribLjc o  

- Corpondca EnIrl,JI 

7 Infra-estruturas püblicas ODSODEP 

OPINE 	Ooiin 
OD)UL; 	DPUDap 

0011 

i.5Iurn a &Ol4 



Js/ 	(fl' g7q) 

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

8 lt Servidão pübhca 

9 31J 	Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilização colectiva 

11 AffljOutros 

: 

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

0 formulário pode ser submetido através dos seguintes meios: 
fta" 	E- 33 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria U n.° 33, Macau, durante o horãrio de expediente nos dias titeis 

33 (_ ) 
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) 

.- 	 j 	28340019 Fax: 28340019 
1- XiZ : pcu@dssoptgov.mo  Email: pcudssopt.gomo 

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

±ik) ' 
'4 

Obs. : Quaudo Os interessados (proprietãrio, concessionário do lerreno ou o seu procurador) apresenlem opiniöes e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posicão juridica em relação aos respectivos terrenos. designadaniente. mediante a apresentação do certidäo de registo predial ou 
informacao escrita do registo predial vâlidas. emitidas pela Conservatôria do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva. 
devem apresentar também a certidào de registo comercial ou informacao escrita de registo comercial vilidas, emitidas pea Coaservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaracão do Recotha do Dados Pessoals 
tJt 8/2005 
r'... 	......., i 	--9  P!fl, 	"L,  L. 	 A.. 

Os dados pessoais recothidos são uatados corn finalidades reinlivas ao seu requeriniento. 
 

Em cumprimento de obrigacao legal, os dados pessoais podem ser comunicados as outras entidades conipetentes. 
'*L)$' 

Os titiñares dos dados tern djrejto de acesso, rectiuicacão e acwalizaeão aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT 

0011 



	

DSSOPT 	 0010000974819S 

DA 

	

hi 	RI 

	

III 	( 

D.S.S.O.RT. 

Projecto de Planta de Condiçes UrbanIsticas dCodeFi1t&i3ião Abrangida 

pu i iaiiu u i 01 L1l1&Ut 

at It A 
Recoiha de Opiniöes 

5/2014 	 c LJ) 

Nos termos do artigo 29. °  do Regulamento Administrativo n. °  5/2014 (Regu1amentacoda Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniOes do(s) interessado(s) '  e da populaçäo respeitantes ao projecto de Planta 
de CondiçOes Urbanisticas (PCU). 

!ormu1ario de OpLnio 

I Dados do Projecto de PCU 

- 
_oc. n': 	 I iroosta n. e : 

jj250-358' LU 	253-353 	 LU Locahzacao: 

Conteüdo Principal Opinics I Propostas (Caso seja necessãrio, pode expressá-las an 
foiha_complementar) 

I )Fina1idade 

2 Altura doedifIcio g •- 	 (,o*. - 
-ii 	- 	, 

7ti 

3 .tLi indice de utilização do solo 

4 JI-i Indice de ocupação do solo — 
9o1 Lv-J_ 

5 	I ReformaçOes do terreno 

6 f Directivas de desenho urbano j CI 	 DSODEp 

j0P 	RI OPUDEPJ 
ODEPDEP 0_ 

7 infra-estruturas pñblicas 0Cbefc st 

0011 



• 

Conteñdo Principal 
(n 	, 

Opiniöes I Propostas (Caso seja necessário, pode exprssá -las na 
foiha coinpiementar) 

8 	
] 

____________________________________________________ 
1t&Servidãopüblica 

9 5'14r Encargos especiais 

10 ia 	ctiva  -p  rip -Y 

11 ft.Outros 

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

0 formulário pode ser submetido airavés dos sea  uintes meios: 
: 

Comparecenclo pessoalmente: Estrada de D. Maria II a.° 33, Macau, durarne o horârio de expediente nos dias uteis 
U&33 ( L ) 

Correio: Esirada de D. Maria 11 n.° 33, Macau (0 prazo limite de entrega e contado a partir da data de envio indicada no 
carimbo do correio) 
fWA 2834 0019 Fax: 2834 0019 

pcudssopt.gomo Email: pcu(2dssopt.gov.mo  

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

'jrAx ,  ± trQ 
.............. . , 4J- Aa 

Obs. Quando os interessados (propriethrio, concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniôes e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posicào juridica em reiaço aos respectivos teirenos, designadamente, mediante a apresentacào de certidâo de registo predial ou 
infonnaço escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso as interessados sejam pessoa colectiva. 
deveni apresentar tambdm a eertidão de registo comercial ou informacão escrita de registo comercial vdlidas. emitidas pela Conservatój -ia dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 
If 	DecIaraço de Recollia de Dados Pessoais 
tWIM. 8/20(b 	 ffij4: 

.. T .. -. 	 .., .. ... D......... 

l• 

Os dados pessoals rcoIJijdos sAn !.rai.adOs corn fmalidades relatives ao seu requetimento. 
 

Em cumpnnsenlo de obiigacao legal, os dados pessonis podern ser coimmicados as outras enlidades competenles. 
k- 	. 

Os mulares dos dados t&rn djrejtc, de acesso, rectiIicacAo e acnializacAo aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

. 

0011 



OSSOpT 	 0010000974318• 

•  

r q4~ v- 

	

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

Projecto de Planta de Condicöes UrbanIsticas de Zona do Territôrio nao Abran o ida 
pa r 	 21 FEB-2 P 2: 8 

I iai&u UC I Uk Wi1U1 

Recoiha de Opinioes 
* 	5/2014 	 IIU) 	+)iI 	 !I11 	1JF1 

0 

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

Formularlo cle Upmiao 

I Dados do Projecto de PCU 

?40IDPTT/7014 	 .1 
Moe. n.': 	 I Proposta n.: 	 I 

250-38' 1 LU 	253-353 	 LU 

r- 
Conteüdo Principal Opiniôes I Propostas (Caso seja necessário, pode epressá-Ias na 

foiha complementar) 

I fl 	Finalidade 

2 Altura do edifcio 

__ ________________ tr- 	w• 

3 Ift-X Indice de utilização do solo 

4 indice de ocupação do solo 

5 ReformaçOes do terreno 

6 -f- j 	Directivas de desenho urbano 

D.S.S.O.P.ij 
1 fl L S. Dsribuiço dc 

j Corrpodnca Introd 

7 
- 	-_, Infra-estruturas publicas 

DDURDEP ODSODEP 

0 DINDEP 	0 DAT 

DDfNF 	ODED 
o DJIJDEP 	'j 
OOEPDEP 	0  

0/ 
0011 

Ulurn; 	oIiS(JQE2O)4 



Conteüdo Principal Opiniöes I Proposta.s (Caso seja necessário, pode exprcssá-las no 
foiha complementar) 

8 	 Servidào püblica 

9 IJ4i 	Encargos especiais 

10 '- 	Equiparnentos de utilização colectiva 

tb 

11 Ati Outros 

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

0 formulãrio pode ser submetido através dos seguintes meios: 
33 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria II a° 33, Macau, durante o horário de expediente nos dias Uteis 
M 33( 6) 

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

: 2634 0019 Fax: 2834 0019 
pcudssopt.gomo Email: pcu@dssopt.gov.mo  

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

': 	 ±J) ' 	 ±Jt!{ ' 
'4 JR 

Obs. : Quando os interessados (proprietdrio. concessionário do terreno ou o sen procurador) apresenleni opiniöes e sugestöes, deveni indicar e 
coinprovar a sua posicão juridica em relaço aos respectivos terrenos, designadamente. mediante a apresentação do certidão de registo predial ou 
infonnac.ão escrita de rogisto predial válidas. emitidas pela Conser'vatóna do Registo Predial. Caso os mteressados sejam pessoa colectiva 
derern apresentar tambdju a certidão de registo comercial ou informacäo escrita de registo coinercial vilidas. emitidas pela Conscrvaória dos 
Registos Comerc.ial e de Bens Móveis. 

Declaracao de Recolba de Dados Pessonis 
1J 	8/2005 
r .. 	 .. 	.. 	p 	 ''L.: ,.. 	 .t. .r...i.... 

Os dados pessoais recolhidos sho initados corn frnalidadcs relativas no scu requenmento. 
2. '  

Em cumprierno de obrigacao legal, os dados pessoais podern ser comunicados as ounas entidades competentes. 
3. 	rkW R . 

Os tnu]ares dos dados tern direito de acesso, rectificacOo c actualizacao aos seus dados pessoais conscrvados paIn DSSOPT. 

0011 

3/ 



DSSOPT 	 0010000971817 

±J3J 

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

Projecto de Planta de Condiçöes Urbanisticas de Zona do 	não Abrangida 
DJ- 

pul I taitu de .t 	iVAi a 

Recoiha de Opinies 
5/2014 	 ' vvm 

-n r ' 
Zi1'J). 

Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Adminitrativo n.° 5/2014 (Regulamentaçao da Lei do planearnento 
urbariistico), procede-se a recoiha de opiniOes do(s) interessado(s)' e da populacâo respeitantes ao prqjecto de Planta 
de Condiçöes Urbanisticas (PCU). 

It 
Formulário de Oninio 

I 	 Dados do Projecto de PCU 

90A.069 	 .a40ioPTr/20.1,4 
oc. n.': 	 I Pr000stan.: 

250-358' 

3q) 

Contcüdo Principal Opiniöcs / Propastas (Caso seja necessário, pode epressi-1as na 
follia complementar) 

1 J4Fina1idade Jr  

2 Altura do edifIcio $áj' 

3 ±tJft 	indice de utilizacao do solo 

4 tndice de ocupação do solo 90 

S ±±fl 	Reformaçôes do terreno 

6 ±L1 	Directivas de desenho urbano I 
_I 

7 Infra-estruturas pñblicas 

0011 

nnOfOS2014 



Conteüdo Principal 
(MIME ' 	 HA) 

Opinioes I Propostas (Caso seja necessário, iode epressã-las na 
foiha complementar) 

8 ±t& Sen'idào püblica 

9 Ui• Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizacào colectiva 

11 Outros 

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

Oformulánopodesersubmetido 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 lirnite de entrega é contado a partir da data de envio indicada no 
carimbo do correso) 

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

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

Obs. : Quando os interessados (proprietai -io. concessionário do tcrreno ou o seu procurador) apresenlein opiniôes e sugestöes. devem indicar e 
comprovar a sua posicao juridica em relacâo aos respectivos terrenos. designadaniente. mediante a apresentacão de certidäo de registo predial ou 
rnfonnaço escnta de registo predial válidas. enjitidas 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. eiuitidas pela Conservatóna dos 
Registos Comercial e de BanS Mdveis. 

Declaracão de Recolba de Dados Pessoais 
1i 	8/2005 
DL au=d1z; .... . I 	PPIIIV 	"I .. .1.. D 	 A.. 

Os 	

T%...i.... 

 
Os dados pessoais recoihidos so urnados corn fmalidades relativas ao scsi requeiimento. 

 
Em cumpriinciuo de obrigacao legal, Os dodos pessoais podem ser comunicados as outras entidades competentes. 

3 	 . 
Os titulares dos dodos tern direito de acesso, rectificaç5o e actualizacao aos seus dodos pessoais conservados pela DSSOPT. 

. 

0011 



DSSOPT 	 -001000097481 6-*  

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

Projecto de Planta de Condicoes UrbanIsticas deZonadg Te fr". njqAbrangida 

PIDT X IaILU UC I UIIIIVUUI 

Recoiha de Opinioes 
5/2014 	 (U) 

a 

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

!ormuILrio tie Opmiao 

I Dados do Projecto de PCU 

90A06R 	 S40/DPTT/2014 
oc. n: 	 I Fropostan.: 

Locali 
	 W250-358 '  W 	253-353 	 W 

A-:5ft9 VA/Mm (' 	3XaQA) 
Conteádo Principal OpiniOcs I Propostas (Case seja necessário, pode expressâ-Ias na 

________________________________________________ foha complementar) 

1 1 	Finalidade  jk~ 	71tj;2 	'n 	r4 tq  

-. - 

(' - 	:1;-• 

2 Altura do edificio OW 41RT ~ 
WA-1  -40 IaAl TE 

3 ±thtL$ mndice de utilização do solo 

4 indice de ocupaçAo do solo L 
0 

5 ±±t 	Reformaçöes do terreno 

IAxffffMA D.S.S.0.P.T. 

6 tj 	f Directivas de desenho urbano 
-. c 

Cornspondência Entrada 

C3 DURDEP 0 DSODEP 
-o DINDEP 	0 DAT 
ODn4F 	ODED 
0 DJUDEP 	DPUDEP 
DDEPDEP  

7 Infra-estruturas pib1icas '\' 	.' 	/ 
If 0 

0011 



) 
Conteildo Principal Opiniöes I Propostas (Caso seja necessárLo, pode cxpressá-las no 

foiha complementar) 

S 41! 	Servidão püblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçäo colectiva ... 

11 ftj Outros 

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

0 formulàrio pode ser submetido através dos seguintes meios: 

VL 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria II a.° 33, Macau, durante o horârio de expediente nos dias üteis 
(Rik ~ZMW'M U11'   

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

' 

 
44 -" 2834 009 Fax: 2834 009 

pcu@dssoptgomo Email: pcu@dssopt.gov.mo  

(8590 3800) 
Para quaisquer informacoes entre em contacto corn o Centro de Contacto desta Direcção de Servicos (3590 3800). 

fl 

±J 2 

Obs. : Quando Os interessados (proprietãrio, concessionário do terreno on o sen procurador) apresentern opiniôes e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posico juridica em relaco aos respectivos terrenos, designadamente. mediante a apresentação de certidâo de registo predial on 
informação 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 informação escrita de registo comcrcial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Regisios Comarcial e de Bens Móveis. 

Declaracao do Recotha do Dados Pessoais 

61AA 8/2005 
p 	 ' .L.,: !!L.  t_.......t...... 

- ".. r. ' 
 

Os dados pessoais recoihidos sAo uatados corn fmalidades relalivas an sen requerilnento. 
 Ar 

Em cumprirnento de obrigaç&o legal, os dados pessoais podem 5cr comunicados as outras entidades competenles. 
 

Os utuai-es dos dados tern direito de acesso, rectificaçao e actualizaçao aos seu.s dados pessnais conservados pela DSSOPT. 

. 

0011 

40 



OSSOPT 	 001 000097481 5Z
(1 3  

/ 
D.S.S.O.P.T. 	 ssoPrjDA 

Projecto de Planta de Condiçôes Urbanisticas de Zona do Território näAraida 
1915 FEB -2 taitu UC 1 UI WCJIU& 

Recoiha de Opinies 
fMM 5/2014  

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

Formulário de ODinião 
I 	 Dados do Projecto de PCU 	 I I 

roc. 

 
90 AL069 	 •84010P1J/2014 

n.':  
 

I l-'roposta n.': 	 I 

'EMM-950-358VE  I Localizacão: 

'43F) 
Con teüdo Principal Opiniöes I Propostas (Caso seja liecessrio, pode expressá-lits na 

foiha_complementar) 

1 f 	Fmalidade 

/T 	

v 

 

< 	cfr 
 

2 Altura do edificio 

3 

I 
tL 	indice de utilizaçao do solo 

4 Indice de ocupaçào do solo 07  

S ±i1 	Reformaçöes do terreno 

1t fl-i 	D  
1COMspond6ncia 7Enfradu 

6 Directivas de desenho urbano 
U DSODp 

j 
ODINDap 	ODAT 

I 	W0EI 

I 
7 Infra-estruturas pib1icas  

0011 	-. 

jD Mbituna uaj5o2(V2014 



(n 	'L) 
Conteüdo Principal Opiniöes I Propostas (Caso seja necessário, pode expressá4as na 

foiha complementar) 
8 Sen'idão piiblica 

9 MY JAPij  Encargos especiais 

10 Eqüipamentos de utilizacao colectiva 

11 Afft Outros 

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

0 formulário pode ser submetido através dos seguintes meios: 
33 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria U n.° 33, Macau, durante o horatio de expediente nos dias üteis 
- 	 r &33 	( $)  

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

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

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

Ohs. : Quando Os interessados (proprietArio, concessionArio do terreno ou o seu procurador) apresenlem opiniöes e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posicäo juridica em relaco aos respectivos terrenos. designadamente, mediaiite a apresentaco de certidão de registo predial ou 
infonuação escrita de rogisto predial válidas. ernitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os inicressados sejam pessoa colectiva. 
devern apresentar tambérn a certidão de registo comercial ou informação escrita de registo comercial vAlidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Méveis. 
I&JA.0 Declaraçao de Recoiha de Dados Pessoals 
tWrl 812005 

,' Q,,ntr ."' ..: .1.. 	 ....... 	ts....... ........ ......................... 

 

Os dados pessoais recothidos s5o tratados corn finalidades relativas ao seu requenmento. 
 

Em cumpriinenta de obrigaçao legal. Os dados pessonis podem ser comunicados As ouiras entidades competentes. 
 

Os titulares dos dados tern direito de acesso. rectilicac5o c actunhizacao aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

. 

0011 



DSSOPT 	 00100009748I4r 
	

( 

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

Projecto tie Planta tie CondiçöesUrbanisticasdeZona do Ttno pt2nDja 
'III am. u tZ e I Ji ULUU1 

Recoiha de Opiniöes 
5/2014 	. 

r2 	C1J 

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

Formulärio de Oniniäo 
Dados do Projecto de PCU 

I1iOL.
004,069

.c_onmu.Wb.  .L40IDPTJ/20L4 
or- nY: 	 I Propostan °: 

250-358' W253-353 	 LU Localizacao: 

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

1 FP LIM .Finalidade 

2 JW 	 iou  .j ;th 	1i:ji 

3 ±ft 1  indice de utilizaçAo do solo 

4 Mff2r,  fndice de ocupação do solo 
• 	?O 	)/ 	.?j 

5 ±±t 	Refonnaçöes do terreno 
4ti:t),ssorf 

ct i 
IE,,trada 

pnn 	pyp- 
6 Directivas de desenho urbano 

o I)UDEP 	9DPUDEP 
ObEPDEP 	0  

It 0 Cbefc dA r, 1  
7 Infra-estruturas püblicas 

0011 

tUiurn. ni.c5('(IS2OL1 



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

8 i11& Servidào püblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizacao colectiva , 

11 At Outros 

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

0 formulârio 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 
(_) 

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

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

M11- NAIRIUY (8590 3800) 
Para quaisquer informacôes entre em contacto corn o Centro de Contacto desta DirecçAo de Servicos (8590 3800). 

. 

Obs. I : Quando Os interessados (proprietãno, concessionário do terreno ou o seu procurador) apresenlem opiniôes e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posição juridica em relaç.ao aos respectivos terrenos, designadarnente. mediante a apresentacão de certidão de registo predial ou 
inforrnação escrita de registo predial válidas, ensitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejain pessoa colectiva. 
devern apresenta_r também a certidào de registo cornercial ou informação escrita de registo comercial válidas. eniitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Dens Móveis. 

Declnracão do Recolba do Dodos Pessoais 
MMM 812005 
Th -. p9/flf 

I. 
Os dados pessoais recolhidos so mtados corn finalidades relativas no seu requerirnento. 

 
Em cumprirnento de obrigacAo legal, os dodos pcssoais pdcin ser conrnnicados as outras entidudes competentes. 

AW 
Os titu]ares dos dados tern direito de acesso. reclificaçao e actualizacfio aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

. 

0011 

4L2 



Conteüdo Principal 0pinies I Propostas (Caso seja necessário, pode expressã-Ias na 
foiha compJementar) 

1 Finalidade 

2 Altura do edifIcio 

( L1' fiit 
3 tIft 	Indice de utilizaçao do solo 

4 Indice de ocupacão do solo 

1 r 	f7o7i-/ 
5 ±±t 	Reformaçöes do terreno 

D.S;S.Op.T. 

6 jjj =j 	I Directivas de desenho urbano CO SPOC 	 - 

OI)URDaP ODSODEP 
DDNDEP ODAT 
ODINF 	£JDED 
o DIUDEP 	DPUDEP 
flDEPDFP 	1 

7 Infra-estruturas püblicas / 	' 

if 	etc de 

L 

DSSOPT 	 001 000097481 3X 

	

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

Projecto de Planta de Condicoes UrbanIs casde7a14 TririQ:na Abrangida 

IaILIJ U--.L 01  LUCIAGA 

Recolba de Opinioes 

	

5/2014 	 rnJwi) 	±1 

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

Formukrio de Opmião 
Dados do Projecto de PCU 

90A069 41'1

1F
MV~ : a4OfDPTJ/20L4 

Cc. n.y : 	 I Pronosta n.': 

250-358' 
Localizaçao: 

0011 



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

8 Servidão püblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçao colectiva P af  fAf 
11 Xftt!Outros 

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

0 formulário pode ser submetido através dos seguintes meios: 
33 

Coniparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau, durante o horãrio de expediente nos dias üteis 
1&33L ( H) 

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

- 	4. : 2834 0019 	Fax: 28340019 
> 	pcu®dssoptgomo Email: pcu@dssopt.gov.mo  

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

±iti ' JL 
A. 

Obs. : Quando Os interessados (proprietkio, concessionàrio do terreno ou o seu procurador) apresentem opinioes e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posiç.Ao juridica em relac.âo aos respectivos terrenos. designadamenle. mediante a apresentacäo de certidão de registo predial cm 
informacao escrita de registo predial vãlidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva. 
devem apresentar tambCm a certidâo de registo comercial ou informação escrita de registo comercial vélidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaracao do Recollia de Dados Pessoais 
WJ 8/2005 gJ 	: 
r.. ........i.. ., .. " p _._"___ t_ *...._y_.._._.._ _..1.. 	....  ---------.,-. 	 - 

 
Os dados pessoais recoihidos so uatados corn fmalidades relativas ao seu requeritnento. 

. 
Em cumprimento de obrigaçào legal, os dados pessoais podem ser coniunicados as Otitras entidades competentes. 

3.' VJ4' 
Os titulares dosdados tern direito de acesso, rectificacAo e actualizacüo aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

11 

0011 



(V 

OSSOPT 	 '00100 Q97482W 

11ff ff1 	ff1 	I 	 tlCifiUAL)SA1 
D.S.S.O.P.T. 

Proj ecto de Planta de CondiçOes UrbanIsticas de Zona &idaAlngida 
-- n__,..__.___.._ 

pUI i iauu U I U2 LLJ.LU& 

Recoiha de Opiniöes 
*c 	5/2014 	(_) 	 '1 UIL 

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

iormuiario ae 
Dados do Projecto de PCU 

90A069 	 I 	84fl[)pJ 112014 
oc. n.": 	 I Proposta n.': 

	

1i260-358' W 	253-33 	 i w 	±th(B)AC)rEJ 
Locahzaçao: 

3) 
ConteIido Principal Opiniöes / Propostas (Caso seja necessário, pode eipressá-las na 

follia_complementar) 

1 Finalidade 

tu- 

2 Altura do edificio . 	

o 

3 JtIft$ indice de utilizacâo do solo 

4 Indice de ocupação do solo 

5 Reformacöes do terreno 

6 I Directivas de desenho urbano 
IL tr '.Y. Urou,ço de 

Corcspondéncia auir,th 

o D1JRDP 0 OSODEI' 

DDfNF 	ODEf) 
ODJuDEP 	0 DJ'UDEP 
Dtwpr'p 	fl  

7 infra-estruturas piiblicas 'V 1" 	1 

0011 



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

8 Sen'idào pñblica 

9 MYJARg Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçao colectiva . 

11 JAM Outros 

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

0 formulâ;io 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 liteis 
p. 	t & 	 ( I6i) 

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

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

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

[:J 

: 	'JA(A• 
A. 

Obs. : Quando os interessados (proprietârio, concessionório do teneno ou o seu procurador) apresentem opiniôes e sugestôes, devem indicar e 
comprovar a sua posicão juridica em relacão aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a aprcsentacão de certidão de rtgisto predial ou 
rnformacão escrita de registo predial vãlidas, ernitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejani pessoa colectiva. 
devem apresentar também a ccrtidAo de registo comercial Cu infonnacão escrita de registo comercial vãlidas, emitidas pela Conservatoria dos 
Registos Coniercial e de Bens Móveis. 

DeclaracSo de Recolba de Dodos Pessoals 
WJI?t 8/2005 

....., 	 - P OItV 	..: .t.. 	 ...i.... 	 .'.. 

 
Os dados pessoais recothidos são 1.ratados corn finalidades relativas ao scu requeiimento. 

. 
Em cumpriinento de obrigacao legal, Os dados pessoais podem ser comunicados ásoutras entidades competenles. 

 
Os tituksres dos ddos tern direito de acesso, rectificaçao e actualizacao aos seus dados pessoais conservados peta DSSOPT. 

0011 

.- 



DSSOPT 	 0O10000974810U 

' / 	i. SSC,PTIDAIJSAE 
D.S .S.O .P.T. 

	

Projecto de Planta de Condiçöes UrbanIsticas de Zonft riri 	blangida n]_._ 	.J.. J)_____.___,__ pr iaai) u ui uivuuz 

Recoiha de Opiniöes 
fRW,M 5/2014 	 liMU) ±i 	I  

Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Adrninistrativo n.° 5/2014 (Regulamentaçao* da Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opinies do(s) interessado(s) 1  e cia populacâo respeitantes ao projecto de Planta 
de Condiçoes Urbanisticas (PCU). 

Formutario de OptnLo 

Dados do Projecto de PCTJ 

I 	
.o)PJ/2o14 P 	 I 

oc.n.": 
9OAQ6R 	

I Proposta n.e: M 
	j 

 

- 	25O-358' ftj 	253-35 	{frW 

(in 
Conteüdo Principal -Opiniocs I Propostas (Caso seja uecessãrio, pode expressá-Ias na 

fotha complementar) 

i 	1 Finalidade 

tip 

2 Altura do ediflcio - 	 - 

but \  
3 thft$ indice de utilizacao do solo 

4 $Indicedeocupacâodosolo 

90f_- 
5 ±±fl 	Reformaçöes do terreno 

6 Directivas de desenho urbano 
r_.

t*i 	DistribuiçAo de 
- rrcspondncia Entrade 

DtJRDEP 9 DSODEP 
ODINDEP 
DDINF 	ODED 
flnnmpp 	'1 nptrnrp  

7 Infra-estruturas pñblicas 
ODEPDEPD 

If OCliafede 

0011 



Conteüdo Principal 
(zn 

Opiniöes / Propostas (Case seja necessário, pode cxpressá-las na 
foiha complementar) 

8 t 	Servidào püblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilização colectiva ,,,..... 	 , • 

11 Aft Outros 

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

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

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria Ii nY 33. Macau, durante o horàrio de expediente nos dias üieis 
(8Wi) 

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

, 	. : 2834 0019 Fax: 2834 0019 
)- 	IJ1j : pcu@dssopt.aov.mo  Email: pcudssopt.gov.mo  

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

n 

at : 
AU 

Obs. : Quando os interessados proprietdrio, concessionãrio do terreno ou o seu procurador) apresenlem opiniôes e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sea posição juridica em relaço aos respectivos terrenos. designadamente. mediante a apresentacào de certidão de registo predial ou 
informacao escrita de registo predial vãlidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva. 
devem apresentar também a certidão de registo comercial ou infonnação escrita de registo comercial vdlidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaracäo de Recoiha do Dados Pessoals 
WJ 	8/2005 
r.. .i......... I 	P O/'flt 	." .. .t.. 	 .1.. 	...l.._. t'....... ........ 

Os dados pessoais recoihidos s5o tnuados corn fmaljdadcs relativas no sets requeriniento. 
 

Em cumprimento do obrigaçao legal, as dados nessoais podem scr comunicados as outras entidades competenles. 
kWifl 

Os utulares dos dados tm direito de acesso. rectificacao e actualizaçao aos seus dados pessonis conservados pela.DSSOPT. 

0011 



DSSOPT 	 OOGOOO974aO9 .  

' 

D . S. S .0 .P.T. 

rrn 
Projecto de Planta de Condiçes UrbanIsticas de Zona do'FtirinãPAida 

m 

J)1..._,... .J. 	 -, — 
aiI'., UV I01 

Recoiha de Opinioes 
fftr. 512014 	 II U) 	±L1 	 I  

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

1iormu1rio de Ornniäo 

I 	 Dados do Frojecto de PCU 

n.,..
n.,..90A.06g 	 .1 	 .a4otr)P1T120L4 

C.  I Propostan.': 

gi250-358 	WrPM253-353AER W 
Localizacao: 

'W) 
Contedo Principal Opiniöes / Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-Ias na 

foiha_compiementar) 

1 Fmalidade 

2 Altura do edifIcio 

3 ItWL 	indice de utilização do solo 

4 Indice de ocupaçâo do solo 

5 ±±t 	Reformaçôes do terreno 

6 F Directivas de desenho urbano 
44. j 	0SUibUO de 

Conc5pOfldflC 	En(IadI 

J. 
ODURDEP ODSODEI' 
fln!''rWP 	flDAT  

7 Infra-estruturas püblicas DDUDEP 10 DPUDEP 
DDLI'DEP 	0 

_4_ 1 	-' I 	)-' 

e lk OC4cfcdc 

0011 



Conteñdo Principal Opinioes I Propostas (Caso seja necessário, pode exprcssá-las na 
foiha_complementar) 

8 ±1& Servidào püblica 

9 Encaros especiais 

10 Equipamentos de utilizaçao colectiva  
, 	 ) 

11 ffJi Outros 

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

Oformulãriopodesersubrnetido através dos seguintes meios: 
, 	 : 

Comparecendo pessoalrnente: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau, durante o horá.rio de expediente nos dias üteis 
9•33 9,rc( H) 

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

- 'XIff: 2834 0019 Fax: 2834 0019 
> 	pcu@dssopt.go'.mo Email: pcudssoptgov.mo 

Ogff fill-IN 	 (8590 3800) 
Para quaisquer informaçoes enire em contacto corn o Centro de Contacto desta Direcção de Servicos (8590 3800). 

S 

9PP A 
Obs. : Quando os interessados (proprietirio. concessiondrio do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniôes e sugestöes, devern mdicar e 
comprovar a sua posicão juridica em rclacão aos respectivos terrenos, designadamente. mediante a apresentação de certidão de registo predial cu 
mformac.o escrita de registo predial validas. ernitidas pela Conservatdria do Registo PrediaL Caso os interessados sejam pessoa colectiva, 
devem apresentar tambdm a certidão de registo comercjal ou mfonnaçäo escrita de registo comercia] vdlidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 
AMWJ"M Declaraco de Recoiha de Dados Pessoais 
tUJ 8/2005 	 ffJ : 

.... 	,... •, n 0l(t 	"1 ..; .L. 	 ,.. r\...1.... • 	••- — -'.• ••. 	-- --* - 

 
Os dados pessoais recothidos so tianidos corn fmalidadcs relativas no sell requerimento. 

7. • 

Em cumprimento de obrigacao legal, os dados pessoais podem ser conninicados as outras entidades competenles. 
 

Os titulares dos dados tern direito de acesso. rectificacâo e actualizaçiio aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

. 
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DSSOPT 	 '0010000974807. *  

'I 	 iSDPFi1)DSAE 
D.S.S.O.P.T. 

Projecto de Planta de Condiçoes UrbanIsticas de Zona 

	

- J)3_._..._ 	fl,._..... 
}Ui .L ,aiLU taC UI **JtfUI 

	

• 	Recolha de Opinioes 

* 	5/2014  

Nos termos do artigo 29. °  do Regulamento Administrativo n. °  5/2014 (Regu1amentaçao da Lei do planeamento 
urbanIstico), procede-se a recoiha de opiniOes do(s) interessado(s) 1  e da popu1aço respeitantes ao proiecto de Planta 
de Condiçöes Urbanisticas (PCU). 

Formulário de Oninião 
Dados do Projecto de PCU 

I R401DP1J1201-4 AjrOC. n.': 	 I Pr000sta n. y : 

	

25O-358' LU 	253-353 	'Iii 	LU 	±(B&C- 

NN~g IA/mm 
Contetido Principal 	 . Opiniöes I Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-las na 

__________________________________________________ foiha complementar) 

I I 	Finalidade 

2 4jJE 	Altura do ediffcio •4 	)() 	3 	(7 	/ 	/3 	12 

' 	 - f 
3 fitfARULgov indice de utilização do solo 

/ 

4 Indice de ocupaçAo do solo 

5 ±±i 	Reformaçôes do terreno 

6 j-f4 	Directivas de desenho urbano . 

D.S.S.O.T. 
t 	Distribuo da 

Corcspondc 	Entrada 

O DURDEP 0 DSODEP 
IJDHdDEP 	flDvr  

7 - Infra-estruturas pñblicas DDINF 	ODED 
o IJUDEP 	DPUDEp 
ODEPDEP 0 

•'II •'•' / 	•• 

0011 



Conteüdo Principal 
L/ 	(fl 

Opinies / Propostas (Caso seja necessário, pode expressã -las na 
foiha_complementar) 

8 i4±11& Servidão püblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipameritos de utilizaçao colectiva 
 

II At,  Outros 

25A-7TI :  

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

Oformulãriopodesersubmetido atiavés dos seguintes rneios: 
, 	: 	 33 

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

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) 
PR 2834 0019 Fax: 2834 0019 

. 	pcu@dssoptgov.mo  Email: pcu@dssopt.gov.mo  

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

H 'z  ZPUEU 771R 

4-t A 
Obs. : Quando Os interessados (proprietârio, concessionãrio do terreno ou o seu procurador) apresenteni opiniães e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posico juridica em relacao aos respectivos terrenos. designadamente, rnediaiue a apresentaço de certido de registo predial ou 
rnformoçâo escnta de registo predial vãlidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejarn pessoa colectiva, 
devern apresentar tambéin a certidãó de registo comercial ou inforsnação escrita de registo comercial \'ilidas. emitidas pela Conservatdria dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaracao de Recoiha de Dados Pessoais 
MV.95 8/2005 

/20 '"LF di: 
 

Os dados pessoajs recothidos são trai.ados corn finatidades relativas co seu requerimento. 
. 

Em cinnpthnenio de obrigagAo legal, os dados pessouis podem ser comunicados as Outras entidades competenles. 
lkr 

Os titulares dos dados tirn direito de acesso rectificacao e actualizaçao aos seus dados pessoais conservados peta DSSOPT. 
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OSSOPT 	 0010000974806z 

U 
if! 	II! if! ! 	 L/ 	STDADSAE 

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

Projecto de Planta de Condiçöes UrbanIsticas de Zona fO 1[iijt#,io o 2ilkigida 

i 	 UV .1 U* wuuI 

Recoiha de Opiniöes 
*J 	5/2014 	 I  

FEI 

Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Adminisirativo n.° 5/2014 (Regulamentacâo da Lei do planeamento 
urbartistico), procede-se a recoiha de opiniôes do(s) thteressado(s)' e da populacão respeitantes ap projecto de Planta 
de Condiçôes Urbanisticas (PCU). 

1"ormulario de UDinio 

I 	 Dados do Projecto de PCU 

,LMMML: 90A069 	 R4010Pt11201A 	 I 
oc. n.y: 	 I Protosta n.: 	 I 

250-358 	114 	253-353&ffri 	III 

• , 

Conteádo Principal Opinies I Propostas (Caso seja necessgrio, pode eijressá-las na 
foiha_compIementar 

1 J1 	Finalidade 

2 JAltura doedificio 

3 

p 
JL 	Indice de utilizaçao do solo 

4 Indice de ocupação do solo 

5 Reformaçöes do terreno 

6 Directivas de desenho urbano 
d 

CorrcspondgncI, 	Enir 

o flURDt' 	fi ISODEp o DINL)Ip 	0 OAT o L)JNF 	Q [)EO I ODEPDEP 
o DJUI)EP 	,V vpL DE p 

0 

7 Infra-estruturas pñblicas 
±f-  OCh6, 6 cPI 

0011 



• 

Conteido Principal 

, 

Opiniöes / Propostas (Caso seja necessário, pode exprcssá-Ias na 
folha_complernentar) 

8 	Jt 	Servidão püblica 

9 	I _fR Pk Encargos especiais 

10 Equipamentos deutilizaçao colectiva 

Ii Outros 

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

Ofonnulá;iopodesersubnietido através dos seguintes meios: 
)- 	 : 

Comparecendo pessoalmeate: Estrada de D. Maria 11 n.° 33, Macau, durante o horário de expediente nos dias ineis 
33 ML 

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

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

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

S 

4) 
Obs. I Quando os interessados (proprietário. concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opiuiöes e sugestöes, devem mdicar e 
comprovar a sua posicâo juridica em relação aos respectivos terrenos. designadaniente, mediante a apresentaçâo de certidão de registo predial ou 
informocao escrita de registo predial válidas, eniitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colecuva. 
devem apresentar também a certidào de registo comercial ou informacão escrita de registo comercial vdlidas, emitidas pela Conservatéria dos 
Registos Comercial e de Bens Môveis. 

Declaraço de Recoiha de Dados Pessoals 
jt 8/2005 

.. T 	 ., 	 t-'  .. 

I. 
Os dados pessoais recolhidos sâo trntados corn finalidades relalivas ao sec requerimento. 

 
Em cumpriniento de obrigaçao legal, as dados pessoais podem ser comunicados as outras enlidades competentes. 

 
Os titulares dos dados tern direito do acesso, rectificaç5o c aclualizacao aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

. 
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OSSOPT 	 '00100009748C5y. 	 I \ 

/ 
DSSOPT 

Projecto de Planta de Condiçöes UrbanIsticas de Zona do TerritórioqioAangida 
L(JlJ 'Cb - 2  

JU1
_ 

I iau., UV 1 01 ILICILUI 

Recoha de Opiniöes 
*J 5/2014 	 _) 

EEI 

Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Administrativo n.° 5/2014 (Regu1amentacãoda Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniOes do(s) interessado(s)' e da populacão respeitantes ao projecto de Planta 
de Condicôes Urbanisticas (PCU). 

Formularlo de Onthio 
Dados do Projecto de PCU 

Woc. n.: 	 Proposta n.e: 

250-358 	LU 	253-353 	fril' LU Locahzaçao: 

UMM 'I) 
Conteüdo Principal 0pinics / Propostas (Caso seja necessário, pode expressâ-las na 

foiha_complementar) 

1 JI1 	Finalidade 

2 Altura do edificio 

3 t-tb-NNUM hidice de utilizaçao do solo 

- 	4 indice de ocupação do solo 

5 Reformaçôes do terreno 

6 It4 	I Directivas de desenho urbano 
4tflriLP. Distribuiv.1a 	dc 

Corrspondncja Entrda 

U ØIJRDEP 0 DSODEP 

I OI)INDEP 	ODAT 
O!)lNr 	fl t)lf)  

7 
- 	- 	n 

DWUDP 	2DpunEp o MPD1P 
 

ocw.dft  

0011 



I 

Conteüdo Principal 
, WMMP.99)  

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

8 1& Servidâo püblica 

9 MIJARk  Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilização colectiva .  

11 Afft Outros 

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

1" 
0 formulário pode ser:subrnetido airavés dos seguintes meios: 

33 
Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau, durante o horârio de expediente nos dias üteis 
!XVTZEU& 33 ML (; i) 
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) 
14`41 : 2834 0019 Fax: 2834 0019 

. 	pcu@dssopt.gomo Email: pcu@dssopt.gov.mo  

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

. 

1'*)H 
Ohs. : Quando Os interessados (propriethrio, concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentern opiniôes e sugestöes, devern indicar e 
comprovar a sua posicão juridica em relaço aos respectivos terrenos, designadamente. mediante a apresentaçäo de certidAo de registo predial on 
inforrnacao escrita de regislo predial válidas. emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva. 
devem apresentar também a certidSo de registo comercial ou informaco escrita de regislo comercial válidas, emitidas pela Conscrvatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaração de Recoiha de Dados Pessoais 
1j 	8/2005 

...%........'.. I 	p 0I(V 	"'. .1.. 	 ....... 
 

Os dadospessoais recothidos aSo iratados corn fmalidades relatives ao seu requeiimento. 
 

Em cumpi-imento de obngaçao legal, os dados pessouis podern ser comunicados as ouiras entidades competentes. 
 

Os titulares dos dados tern direito de acessu, rectificacao e actualizacso are seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

k 

. 
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DSSOPT 	 0010000974808• 

S 18 /'fi 	
SOFr/DADSAE 

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

Projecto de Planta de Condicôes Urbanisticas de Zona d 	rii WE AlAnjida 
X)J......... ... 

pui *0.1w uV I ui mvIlui 

Recoiha de Opinioes 
*PJ 	5/2014 	 *MU) 	 ' 	1 FJWJ1 

Nos termos do artigo 29. °  do Regulamento Administrativo n. °  5/2014 (RegulameataçAo cia Lei do planeamento 
urbanistico), procede -se a recoiha de opiniôes do(s) interessado(s) 1  e cia populaçao respeitantes ao projecto de Planta 
de Condiçöes Urbariisticas (PCU). 

Formulário de Oniniäo 
Dados do Projecto de PCU 

90A069. 	 4fl)Jf)Ø4 
I ProiDostan.u: 

250-358' LU 	253-353 	 LU 

• tFW9  (n' 	3r) 
Conteüdo Principal Opiniôcs I Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-las na 

foihacoruplementar) 

1 fflit Finalidade 

2 JA1turadoediffcio 901 

3 indice de utilizaçAo do solo 

4 Indice de ocupaâo do solo 

5 ±±i 	RefonnaçOes do terreno 

6 I Directivas de desenho urbano . 	 ft-j5 	DsUibuicO rCO-- En 

 OURDEP 0 DSODEP 

ODINDEP 	ODAT 

ODINV 	ODED 
ODJUDEP 	DPUDEP 

7 Infra-estruturas püblicas 
ODEPDEP 

ocedMl 
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Conteüdo Principal 

(POMPE ') 
OpiniOcs / Propostas (Caso seja necessário, Pode exprsá-las na 

folha_complementar) 

8 	it.9Servidàopib1ica 

9 ii41 	Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçäo colectiva 
, 	

Zç 

11 {It!. Outros 

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

T!' 

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

Cornparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau, durante o horârio de expediente nos dias uieis 
p 	 3 

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 correio) 
ftgffl—: 2834 0019 	Fax: 2834 0019 
Utig pcu@dssopt.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). 

LI 

EE 	 Mrig • 	 a  

Cbs. l : Quando Os interessados (proprietario, concessionário do terreno ou o seu procurador) apreseatern opiniöes e sugestães. devem indicar e 
comprovar a sun posiçao juridica em relaco aos respectivos terrenos. designadamenie. mediasne a apresentacâo de eertidão do registo prcdial ou 
informaçao escrita do registo predial válidas. emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os iineressados sejam pessoa colecuva, 
devem apresentar tambéju a certidào de registo comercial ou informaçao esonta de registo comercial vãlidas. emitidas pela Conserratória dos 
Registos Coniercial e de Bens Móveis. 

Dectnração do Recoiha do Dados Pessoals 

ra.. ......... .... - . T ...t -. ' 	 "T ..Z .1., D......a........ L. Th...l..... ... .— 5--..-- --5—. ------ 

Os dados pessoais recoihidos sto trauidos corn finalidades relalivas ao seu requerimento. 
 

Em cumpnrnemo de obrigaço legal, os dados pessoais podem ser cornimicados as outras entidades competentes. 
- 

Os titulares dos dados torn direito do acesso. rectificaçtio c actualizaçtto aos seus dados pessoais conservados polo DSSOPT. 

0011 
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DSSOPT 	 *0010000974811V  

//IIIIllhI!llhIhIllhII/llhi!ullh/I/IIllIllh/ffih/flh/II/N/I/ll 	°  

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

Projecto de Planta de Condiçôes UrbanIsticas de Zona do I 'i€(xjo-zo bin1a 

(/c7 

1)3....... .3. 
p,i J. laity tav .L Vi 

Recoiha de Opinioes 

	

* 	5/2014 	 (liMU)  

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) 1  e da populaçâo respeitantes ac ,  projecto de Planta 
de Condicöes Urbanisticas (PCU). 

Formulário de Oninio 

I 	Dados do Projecto de PCU 

Ea 90 A,068j .40TDPUf20i.4 
oc. n.: 	 I Proposta nY: 

250-358' LtI 	253-353 	 UJ 	±(B&c:)-!9 

(OVOR , 	3) 
Conteuido Principal Opiniöes / Propostas (Caso seja necessário, pode eipressá-las na 

foiha complementar) 

1 	1 Fina1idade 

2 jJ 	Altura doedifIcio 3 

3 ±JL 	indice de utilizaçao do solo 

4 Indice de ocupaçäo do solo 
% 

5 ±! 	Reformaçoes do terreno 

6 J-f- 	Directivas de desenho urbano 
Corrcspon4&,icja 	Euilr:,d, 

o r,uRfr 	0 L)SOflj' 
o DJNDIil 	0 tMT 
QDNv 

7 infra-estruturas püblicas 
1Uj' 	V 

I DDIWDIP O_ 

0011 



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

8 ±lServidâopüblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçäo colectiva ., 	4 

11 Afft Outros 

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

0 formulãrio pode ser submetido através dos seguintes meios: 
33 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria 11 n.° 33, Macau, durante o horário de expediente nos dias ilteis 
33 

Correio: Estrada de D. Maria TI n.° 33, Macau (0 prazo limite de enu-ega é contado a partir da data de envio indicada no 
carunbo do correio) 
14A: 2834 0019 Fax: 2834 0019 

pcu@dssoptgov.mo  Email: pcu@dssopt.gov.mo  

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

44 A.R4 ' 
Obs. : Quando Os interessados (proprietàrio, concessionário do teneno ou o seu procurador) apresenlem opinies e sugestöes, devem indicar e 
cornprovai-  a sua posicâo juridica em relação aos respectivos terrenos designadamente. niediante a apresentacâo de ceriidâo do registo predial cm 
infomiacão escrita de registo predial válidas, enlitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva. 
devem apresentar também a certidAo de registo comercial ou informa cAo escrita do registo comercial válidas. ernitidas pela Conscrvatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaraçâo de Recoiha de Dados Pessoais 
tRWIZ 812005 
D ., 	... 	p 	 .., .. 	 tlz rs...... 

Os dados pessoais recothjdos sào tratados corn fmalidades relativas ao scu requerimento. 
 

Em cwnpnrnento de obriaço legal. os dados pessosis podem ser comunicados as Outras entidades competentes. 
XW4 

Os titulares dos dados tern direito de acesso. rectificacao e actualizacao aos seus dados pessoais conservados pain DSSOPT. 

0011 



DSSOPT 	 0010000974804X 

r 

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

Lffith 1 
Projecto de Planta de Condiçôes Urbanhs icas 	4 TriionAo Abrangida 

pUI I IZ2LO U I UI 1UILUZ 

Recolba de Opinioes 
*M 5/2014 	 t J) 
-u 
Id1JS 

Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Adminisativo n.° 5/2014 (Regulamentaçao da Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniOes do(s) interessado(s)' e da popu1aço respeitantes ao projecto de P]anta 
de Condiçoes Urbanisticas (PCU). 

Formulärio de ODinio 
Daclos do Projecto de PCU 

90A06 	 .MOIDPTT/20.1.4 
oc. n.y: 	 I Proposta n.': 

- 	25O-358' Locahzacao: 

(' 	WaA) 
Conteüdo Principal Opiniöes / Propostas (Caso sejit necessário, pode expressá-Ias na 

foiha complementar) 
1 fl 	Finalidade 

2 - 
- jJ 	Altura do edificio - 

oVA.k. 4-*j 

3 

p 
J 	indice de utilizaçAo do solo 

4 Indice de ocupaco do solo 
ITO % 

5 ±±t 	Reformaçôes do terreno 

TIDSS-0771  

6 I Directivas de desenho urbano Correpondn,,, Ertr,d, 

ODURDE' DJ>SODEP 
ODINDEP 	OD,vr 
ODINI' 	OIlED 
o DJUDEI' 	0 Dl'UDEP 
DDEPDEP 0 

7 Infra-estruturas püblicas 
0ChC1dC<p 	- 

0011 



'3A) 

Conteido Principal Opinloes I Propostas (Caso seja nccessário, pode cxprcssá4as na 
foiha_complementar) 

8 	±1 	Servidào püblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçao colectiva * 

ii Afft Outros 

: 

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

ff- E4 -. 

0 formulârio podeser submetido através dos seguintes meios: 

liI6 33 
Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau. durante a horário de expediente nos dias áteis 

,. 	 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: pcudssopt.gomo 

Mfina 	 (8590 3800) 
Para quaisquer informacôes entre em contacto corn o Centro de Contacto desta Direccào de Serviços (8590 3800). 

El 

4 ).8 
Obs. : Quando os interessados (proprietãrio, concessionãrio do lerreno ou o seu procurador) apresenlem opiniôes e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posicão juridica em relação nos respectivos terrenos. designadamente, mediante a apresentaco de certido de registo predial ou 
informaçâo escrita de registo predial vãlidas, emitidas pela Conservatària do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva. 
devem apresentaJ também a certidão de registo comercial ou informação escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaracão de Recoiha de Dados Pessoais 
8/2005 

DL p 	 'i ..; ... t....*.. .4.. 	L... t'.,...... ....... 

Os dados pessoais recoihidos s8o urnados corn fmalidades relaüvas ao scu requenmento. 
 

Em cwnpriinento de obrigacao legal, Os dados pessoais podern ser coimmicados as oubas entidudes coinpetentes. 
A 

Os tittilares dos dados tam direjto dc acesso. rectificaç&o c actualizaçilo aos seus dados pessc*ais conservados palo DSSOPT. 
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D.S.S.O.P.T. 	 I 
Projecto de Planta de Condiçöes Urbanisticas de Zona do 	iFofban1a 

— _J 
pui I aailt, u ..v I 

Recoiha de Opinioes 
* 	5/2014  HE *U) 	±JL1 	 l 

Nos temios do artigo 29.° do Regulamento Adminisirativo n.° 5/2014 (Regulamentaco da Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniôes do(s) interessado(s) 1  e da populacâo respeitantes ao projecto de Planta 
de Condiçôes Urbanisticas (PCU). 

Jormu1ario de Untn!o 

I 	 Dados do Projecto de PCU 	 I 
FET 

oc. n.y: 90A068 
	 8 

Proostn.: 
4OIDPTJ/20L4 

p 	a 
	 .1 

250-358' 83 U.i 	233-353Iii W rpr1jt ±(B&Ci- 

3 HA ) 
Conteiido Principal Opinics I Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-Ias as 

foiha_complementar) 

1 	1 Finalidade 

2 Altura do edificio  

3 ftfMM Indice de utilizaçao do solo 

4 indice de ocupação do solo  

)Lh 

5 ±±t 	Reformaçôes do terreno 

juA D.S.S.0-ItT. 

6 t1 	I Directivas de desenho urbano corrcspondnci 1  Entradai 

o DtJJWEP 0 DSOt)EP 

0 DINDIJ! 	0 DAT 

C) DINT 	0DiD 

0 DJUDEP 	DPUDEP 

DDrPDEP 	0 

7 9jjj Infra-estruturas ptbhcas _oCh 

0011 

'"- ....... 



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

8 	 Servidào püblica 

9 Encargos especiais 

10  13 . ~LvEquipamentos de utilização colectiva 

 

11 1tOutros 

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

Oformuláriopodesersubrnetido através dos seguintes meios: 
33 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria Ti a.° 33, Macau, durante o horário de expediente nos dias üteis 
p 	 ç : 	 3 6 L (RIMMIANE  

Correio: Estrada de D. Maria Ti n.° 33, Macau (o prazo limite de entrega é contado a partir da data de envio indicada no 
carimbo do correio) 
14H : 2834 0019 Fax: 2834 0019 

pcu dssopt.go r mo  Email: pcu@dssopt.gov.mo  

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

Obs. 	Quando os interessados (propriethrio. concessionário do ten-eno ou o seu procurador) apresentem opiniôes e sugestöes, devern indicar e 
comprovar a sua posicão juridica em relaço aos respectivos tezrenos. designadamente, niediarite a apresentacão de certidào de registo predial ou 
rnfomiaçào escrita de registo predial válidas, eniitidas pela Conservatória do Registo Predial, Caso os interessados sejam pessoa colectiva. 
devem apresentar tambdrn a certidão de registo comercial ou inforniacAo escrita de regislo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaração de Recoiha de Dados Pessoais 
1J 	8/2005 

- 

Os dados pessoais recothidos so (ratados corn finalidades relntivas no seu requerimento. 
 

Em cumprunento de obrigaçao legal. Os dados pessoais podem 5cr comunicados as outras entidades competentes. 
 

Os titulares dos dados tdrn direito de acesso, rectificaç5o c actualizaçiio aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

C 

0011 
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Of  
DSSOPT 	 '0010000974801W 

I 

D.S.S0.P.T. 

Projecto de Planta de Condiçoes UrbanIsticas de Zona do 	rThPAi'aida L. 

0* .1 aazzo L&V "L;* ULU01 

Recoiha de Opiniôes 
*L 	5/2014 	 WJ) 	±Yi1Q 

0 

Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Adnijnjstrativo a° 5/2W 4 (Regulamentaçâo da Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniOes do(s) interessado(s) 1  e da populacão respeitantes ao proiecto de Planta 
de Condiçôes Urbanisticas (PCU). 

Formulário de OpiniAo 
I 	 Dados do Projecto de PCU 

£oc. n.°: 90A06 
	

1 i-'rotostan.: 
&4OIDPTJI2O.1A 

250-358' 

3) 
Conteüdo Principal Opiniöcs I Propostas (Caso seja necessário, pode epress-las na 

foiha_complementar) 

1 Ff34 Finalidade 

2 Altura do edificio 
, 

3 

p 
ftfRLM indice de utilização do solo 

4 Miff 	Indicedeocupaçãodosolo 

•( 	
- 

5 ±±f 	Reformacôes do teneno 

6 I-I1 	Directivas de desenho urbana 

0 DUROIP 0 DSOOEP 
O 1)1 "qDLP 	0 Dr 
0zr 	ODEO 
0 IIJUDIT 	19 DPUDp  

7 irifra-estruturas püblicas  
I LJULij 	U 

I 	iE OChefodoç 

LZLz 

0011 

ttziE thi,n,;, 	t2O.iO2'14 



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

foiha_complementar) 

8 Servidâo püblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizacão colectiva  

U JED 

ii ft.Outros 

0 

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

WT\Itt 2 

0 formulârio pode ser submetido através dos seguintes meios: 
I 33 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria fl n.° 33, Macau, durante o horirio de expediente nos dias üteis 
—9 	 C3 33 
Correio: Estrada de D. Maria 11 n.° 33, Macau (o prazo limite de entrega é contado a partir cia data de envio indicada no 
canmbo do correio) 

. 	j 	: 2834 0019 Fax: 2834 0019 
).- 	pcu@dssoptgov.mo  Email: pcu©dssopt.gov.mo  

(8590 3800) 0 

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

UA(Lk  

Obs. : Quando os mteressados (proprietário. concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniôes e sugestöes, de'em indicar e 
comprovar a sea posicäo juridica em relaço aos respectivos terrenos. designadamente. mediante a apresentacão de certidão de registo predial ou 
informacão escrita de registo predial válidas. emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colecuva. 
devern apresentar também a certidão de registo comercial ou informacão escrita de registo comercial vilidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial a de Bens Móveis. 

Declaracão de Recoiha de Dados Pessoals 
8/2005 

..L. .,....,  ......................... 
I. 

Os dadospessoais recothidos sAo lmtados corn finalidades relalivas so seu requerimento. 
 

Em cumprirnento de obrigaçso legal, os dados pessonis podem ser coniunicados as outras entidades competentes. 
 

Os utulares dos dados torn direito de acesso, rectificaçao e actualizaço sos seus dados pessoais conscrvados pals DSSOPT. 

0011 
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DSSOPT 	 00100009748Oc1T' 

• RU 

 
- - 

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

Projecto de Planta de CondiçesUrbanIsticasdeZona do 'PLO  rl3io aqJJ2agda 
I laILU U .1 UI I&I1.iUI 

RecoJha de Opiniöes 
&Jtiiffi, 5/2014 	 WJ) 	±' 

Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Adminisirativo n.° 5/2014 (Regu1amentacäoda Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniôes do(s) interessado(s)' e da populacão respeitantes ao pro ecto de Planta 
de Condiçôes Urbanisticas (PCU). 

Formulário de OniniAo 

I Dados do Projecto de PCU 

ILocalizar,ao:

9CAO6R 	 .4oiDPTJ!2OiA 
Proposta n.e: 

tifr 	' Lii 	±th(Bc)-r 
 

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

I J1 	Finalidade 

2 JAltura doediffcio 60 

3 tt!ib 	Indice de utilizaçAo do solo 

4 Indice de ocupaçAo'do solo 4 	7 	J 

5 ± 	Reformaçôes do terreno 

6 I Directivas de desenho urbano 
AMC] D.S.STI 

Dhtribuiço 	Ic 

pcndéflCiI Entilda 

•4 ISUd 	p000cr 
7 infra-estruturas püblicas 

20 	11 Z"v 
C3 F)flJDEP 	DI'UDEP 
ODEPDEP 0 

V j )JcIS 

_t ~p 0 Chf. da ALI 

• 	L-I 0011 

ccu4Iicçc(I!Or2()I4 



Conteüdo Principal Opinioes / Propostas (Caso seja necessário, podc cxprcssá-Ias nit 
foiha_complementar) 

8 ±t9Servidãopüb1ica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçäo colectiva 

11 ffl Outros 

Nota importante: As suns opiniöes e sugestöes devem ser apresentadas it DSSOPT antes de termo do prazo legal mdicado. 

Oformulâriopodesersubrnetido atravds dos seguintes meios: 

liI 33 
Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria Ii n.° 33, Macau, durante o horário de expediente nos dias ilteis 

p 	: 	 ( 6V) 
Correio: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau (o prazo limite de entrega é contado a partir cia 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 informacöes entre em contacto corn o Centro de Contacto desta DirecçAo de Serviços (8590 3800). 

. 

44 

Obs. : Quando Os interessados (proprietrio, concessionãrio do lerreno ou a scu procurador) apresentem opiniöes e sugestöes. devem indicar e 
coiuprovar a sua posicão juridica em relaçâo aos respectivos terrenos, designadaniente, niediante a apresentaQão de certidão de sugisto predial ou 
rnformaçâo escnta de registo predial válidas, emitidas pela Conservatôria do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva. 
devem apresentar também a certido de registo comercial oii informacao escrita de registo comercia] vdlidas, emitidas pela Conscrvatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

DeclaraçSo dc Rccollia de Dados Pessoals 
MMM 812005 J'h)ffJ : 

...t..... .. .. 	 .. 	 p 	 ..: .t. 	 .1.. r\..... t, .......... 

I 
Os dados pessoais recothidos sito uaiados corn frnalidades relaliras no scsi requeninento. 	 - 

 
Em cuinprinienio de obriaço legal. os dados pessoais podem ser comunicados as osnras entidades cornpctenies. 
AiZ Tirr 

Os fltulares dos dados tern direito de acesso, ractificaçao e actualizacao sos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

0011 

0 
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DSSOPT 	 OO100009747g82 

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

Projecto de Manta de Condiçôes UrbanIsticas de Zona do 	i&aoIkb2ai1a 
pui 	 dc-i lallu I tt 

Recoiha de Opiniöes 
* 	5/2014 	 llHWJ) 	+L 	 I 

Nos termos do artigo 29.° do Reguiamento Administrativo n.° 5/2014 (Regu1amentacãoda Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniöes do(s) interessado(s)' e da populaçao respeitantes ao prqlecto de Planta 
de CondiçOes Urbanisticas (PCU). 

Form ulärio de Oninião 

Dados do Projecto de PCTJ 

II5mL))L 90A06 	 a4OiDPTT!2014 Woc. n.": 	 Proposta n.y: 
1'L. 	

LU 	253-353 	 LU 
Localizacao: 

(fl;- 

Conteiido Principal Opinies I Propostas (Caso seja nccessário, pode expressá-las na 
foiha_coniplementar) 

I Finalidade 

2 Altura do edifIcio 

3 fft1 hidice de utilizacao do solo 

4 Iridice de ocupação do solo 

1 
I 	LI 

5 MV Reforrnaçôes do terreno 

F-7717-17 _DS  —SOTMI 

6 Jjj (Directivas de desenho urbano 
Distribui;So de 

I rndnIra 

D I)uRt)r 	0 DSODEP 

J DDIP 	0 DAT 

o tn' 	0 DED 

O t)JUD}IP 	10 DPIJDEF 

7 Infra-estnturas pib1icas  
uu .ut'  

efedc 

0011 



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

8 Servidão püblica 

9 4lJ4 	Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizacào colectiva 
, 	7 

11 u112Outros 

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

==.• 

0 formulârio pode ser submetido através dos seguintes meios: 

: frI H 33 
Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria Ii a.° 33, Macau, durante o horârio de expediente nos dias üteis 

BN%Afg) 
Correio: Estrada de D. Maria II n. °  33, Macau (o prazo limite de enti-ega é contado a partir da data de envio indicada no 
carimbo do correjo) 

. 	j. 2834 0019 Fax: 2834 0019 

pcu@dssopt.gov.mo  Email: pou®dssopt.go\mo 

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

. 

ES 6}PSt&8' FAIMMA 
4) r 

Obs. 1 : Quando os mteressados (proprietário. concessionário do ten -coo on o seu procurador) apresentem opiniöes e sugestôes, devem indicar e 
comprovar a sua posicão juridica em rclaçâo aos respectivos terrenos. designadamente, mediante a apresentacão de certidäo de registo predial ou 
inforrnacao escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva. 
devem apresentar tambdm a certidão de registo comercial on informacão escrita de registo cornercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaracao tie Recoiha tie Dodos Pessoais 

1J 	8/2005 
........ .-.... 	P 9!(td 	 " .. .*.. 	 .4.. ....h... 

Os dodos pessoais recothidos são tratados corn fmalidades relativas ao Situ requerintento. 
 

Em cumprisnento de obrigacio legal, os dodos pessoais podem ser comunicados is outras entidades cornpei.entes. 
 

Os titulares dos dodos tim direito tie acesso, rec(ificaçao e actualizaciio aos seus dodos pessoais conservados pela DSSOPT. 

0011 

,--.-.. .... 



OSSOPT 	 0010000974797r 

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

*K I 	yIj
2:31 

Projecto de Planta de Condiçoes Urbanisticas de Zona do Territôrio nAoAbrangida 
- 

u - 
 3)

£
_.

H
_
U  

_u  _ 
UI  wnuz 

Recoiha de Opiniöes 
ti 5/2014  

Nos ten-nos do artigo 29. 0  do Regulamento Administrativo n,° 5/2014 (Regulamentacão da Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniOes do(s) interessado(s)' e da população respeitantes ao projecto de Planta 
de Condiçôes Urbanisticas (PCU). 

k'ormulario cle (ipmrno 

Dados do Projecto de PCU 

1HfJ2')1. 904069 	 .L4OIDPJJ/201A 	 - 

oc. nY: 	 Proposta fl": 

25O-358:' 

Conteüdo Principal Opiuiôcs / Propostas (Caso seja necessário, pode expressã-Ias na 
foiha_complementar) 

I Finalidade 

2 Altura doedificio jJ_ 	4L •7 

3 Indice de utilizaçao do solo 

4 Indice de ocupaçäo do solo 
 

5 ± 	ReformaçOes do terreno 

6 t1 	I Directivas de desenho urbano  
4k if i~!~. Distribuiqi. 

orrpondnca Entrada  

o DU(DEP 0 DSODEP 
ODINDEP 	ODAT 
ODINE 	ODED  

7 
- 	- 	 - 	, 

infra-estruturas publicas 
UDJUDEP 	1-DYUDE1' 
DDEPDEP 0 

0011 



Conteüdo Principal Opiniöes / Propostas (Caso seja necessário, pode cxpressâ-las na 
folha_complementar) 

8 Servidào püblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizacao colectiva 
 

11 i.-M Outros 

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

0 formulario pode ser subn1etldo através dos seguintes meios: 

no : frI 33 
Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau, durante o horário de expediente nos dias üteis 

33 	( 8) 
Correio: Estrada de D. Maria II ri. 0  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.gorno Email: pcudssopt.gov.mo  

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

Obs. : Quando os interessados (proprietario, concessionário do terreno ou o seu procurador) apresenlem opiniöes e sugestôes, devem indicar e 
comprovar a sua posico juridica em relaço aos respectivos terrenos. designadamente, mediante a apresentacão do certidão de registo predial ou 
informacão escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os mteressados sejam pessoa colectiva. 
devem apresentar também a certidão de registo comercial ou infoniiacão escrita de registo coniercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Boos Móveis. 

Declaracâo de Recolha de Dados Pessoais 

tE3J 	812005 
T'... ..........4 .........., I 	., P O1tIf 	'T .4 .1.. 	 -.1.. I.,.I.... t'.. ....... 

.......--.'.- 

I. 
Os dados pessoais recothidos são tratados corn fmalidades relalivas an seu requenmento. 

 
Em cuinprünento de obrigação legal, os dados pessoais podem sec comtmicados as outras entidades competentes. 

 
Os titulares dos dados tam direito de acesso. reetificacSo a actuaiizacão Sos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

S 

0011 



OSSOPT 	 '001 00009747980' 

I8sOFr/DADSAE 
D.S.S.O.P.T. 

Projecto de Planta de Condiçöes UrbanIsticas de Zona do T 	o-no fCbi2mji4a 
J)J....__ 

)U1 A 1IIO U 1 Ui I1LLLJI 

Recoiha de Opinioes 
*CI 5/2014 gftff RMA -- Nt '  

Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Admiriistrativo 11.0  512014 (Regulamentacão .da Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniôes do(s) interessado(s)' e da populaçäo respeitantes ao projecto de Planta 
de Condices Urbanisticas (PCU). 

Formulário de Oninião 
Dados do Proj ecto de PCIJ 

10  

90A069 	 I so wu V, .&40IDPTJ/2014 
Oc. n.y: 	 I Proposta n.y: 

NIL  
#250-358 	W 	253-353 	 U 

Localizaçâo: 

AFrMV  L/ 	 ' 

Conteiido Principal Opiniöes I Propostas (Caso seja necessãrio, pode express-Ias na 
fotha complementar) 

1 Fina1ithde J 
—'- 

2 Altura do edifScio 

3 

p 
indice de utilizaçao do solo 

4 ME* indieedeocupação do solo 
 

5 ±t& 	Reformaçöes do terreno 

6 Directivas de desenho urbano 
DS.S.O.P.T. 

L1lit& DlstribWçlo dc 
Corrcspondénca Enada 

ODURDEP ODSODEP 

7 Infra-estruturas püblicas 0 DRMEP 0 DPWEP  
ODEPDEP 	0.. 

- / -, I 
lip Ochth& 

0011 

'2,,,..... 



Conteüdo Principal Opiniôes / Propostas (Caso seja necessário, l)Ode eipressá-las na 
folha_complementar) 

S Servidão püblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçào colectiva * ) W 

11 1th Outros 

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

Tr P.' 

0 formulàrio 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 Uteis 

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

. 1. : 2834 0019 	Fax: 2834 0019 
3.- 	: pcu@dssopt.gov.mo  Email: pcu@dssopt.gov.mo  

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

. 

it ±\ J' 	 ' 't-Affif 5E ft-RR 

Obs. 1 : Quando as interessados (proprietàrio. concessionãrio do terreno ou o seu procurador) apresentem opmiôes e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posiçâo juridica em relaco aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentacão 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 tanibém a ceitido de registo coniercial on infomiaçao escrita de registo comercial vãlidas, emutidas pela Conservatória dos 
Registos Coniercial e de Bens Móveis. 

DecIoraço de Recoiha de Dados Pessoals 
tt3Jt 8/2005 

......1.. ...... . S ... 	 0 QIS(U 	 "5 .. t. t........,.S. .... 
- .................'.-..'.- 

1. 
Os dados pessoais recothidos sAo Isatados corn fmalidades relativas ao scsi requerimento. 

Em cumprisnentc de obri8acao  legal, as dados pesoais podem ser comunicados as Outras entidades conlpetentes. 
3. 	 ' fA' 

Os utulares dos dados 18m direito de acesso, rectificaçAo e acwalizacio aos seus dados pessaais conservados pela DSSOPT. 

. 

0011 



OSSOPT 	 00100009747993 

38/ 
III II I I 	 I,- 

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

Projecto de Planta de Condiçôes Urbanisticas de Zona do TerrFão2iiic1 
_].. 

ULILU tJ I UI I1II1UI 

Recoiha de Opiniöes 
5/2014 	 J) 	+y 	 I 

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 Condiçäes Urbanisticas (PCU). 

Formulário de Oniniäo 
Dados do Projecto de PCU 

I'rlm.wL. 90k06 
	 . 	 R401F)PTJI2014 	 -. 

oc. n.e: 	 I Proposta n.': 

- 	250-358' 

Conteuido Principal Opiniöes I Propostas (Caso seja necessário, pode expressA-Ias na 
folha compementar) 

1 4M Fina1idade 19 

2 Altura do ediffcio 

k$ 	o 	( 

3 

I 
±th*IJb 	Indice de utilizaçâo do solo 

4 lndice de ocupaçao do solo 

5 ±±i 	Reformaçôes do terreno 

6 mtt 	I Directivas de desenho urbano  
. ft 	stibuiço d 

Cor1,ondndn Entrad 

0 )URDEr Q DSODEP 

[I DL)DP 	0 DAT 

7 9JJf infra-estruturas püblicas ri 	DPLJDEP - 

± 	OChfede5At, 

0011 



31A) 
Conteildo Principal Opinioes I Propostas (Caso seja necessário, pode expressA-las ua 

foiha_complementar) 

8 	IR Servidão püblica 

9 Ericargos especiais 

10 Equiparnentos de utilização colectiva 4A' 	
••& 

11 At,  Outros 

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

is.J _ l 

0 formulário pode ser submetido airavés dos seguintes meios: 

Coniparecendo pessoalmerite: Estrada de D. Maria Ii a.° 33, Macau, durante o horário de expediente nos dias llteis 
* 	 33 O Hi) 

Correjo: Esirada 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) 

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

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

SNAL 
'1 

Obs. • Quando Os interessados (proprietdrio. concessionário do terreno ou o seu procurador) apresenlem opiniôes e sugestöes, devern indicar e 
comprovar a sua posicão juridica em relaç.ao aos respectivos terrenos. designadamente, mediante a apresentação de certidào de registo predial ou 
inforrnacão escrita de registo predial válidas. ernitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessos colectiva. 
devem apresentar também a certidâo de registo coniercial ou informação escrita de registo comercial vdlidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Coniercial e de Bens Móveis. 

Declaracâo do Recoiha de Dados Pessoais 
tWIA 8/2005  

: 

Os dodos pessoais rocothidos são tratados corn frnalidades relativas aD seu requerirnento. 
' 

Em cumprrniemo de obngaçAo legal, os dodos pessoais podem ser comuriicados as outras entidades competentes. 
 Uj 

Os titulares dos dodos tern dire ito de acesso, rectificacao c aclualização ant seus dodos pessnais conservados pela DSSOPT. 

. 

0011 



DSSOPT 	 *0010000974802V*  

Fru 

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

Projecto de Planta de Condiçoes UrbanIsticas d oid2Fef?it&i lo Abrangida 
-. par iai&u uV Ut 

Recoiha de Opinioes 
* 	5/2014  

0 

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

Formulário de Opiniao 

I Dados do Projecto de PCU 
p 

90&068 	 ,8-40IDNJI20IA 
oc. IL,: 	 I Propostan.': 

*25O-358' 	LI.! 	253-3.53 	 U.! 
Localizacão: 

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

1 fflFina1idade 

2 Altura do edificio T&)1L 

3 J1!ft$ indice de utilizaçao do solo 

4 tndice de ocupaço do solo atbz 

S ±fftaV Reformacoes do teneno 

6 51-f4 	Directivas de desenho urbano Distxibuiç0 de 
COrrcspondënc 	Eiurada 

o DURDEP 0 DSODEP o DfNDEP 	0 DAT 
 !DDINF 	ODED 

DP(Jrjp  

7 Infra-estruturas püblicas  
aILJ1 

LC2C 
0011 

b1bnm 	c,O2WOZO14 



Conteüdo Principal 
- 

(n•_ 	, 
Opiniôes / Propostas (Caso seja necessãrio, pode expressá-las na 

foiha complementar) 

8 ±It 	ServidAo püblica 

9 !Ijj 	Encargos especiais 

10 Equiparnentos de utilizaçao col ectiva 

ii At, Outros 

Nota importante: As suns opinöes e sugestöes devem ser apresentadas a DSSOPT antes de termo do prazo legal indicado 

Oformulâriopodesersubmetido através dos seguintes meios: 
33 

Coniparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria 11 n.° 33, Macau, durante o horârio de expediente nos dias uteis 

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

- 	j 	2834 0019 Fax: 2834 0019 
pcu@dssoptgov.mo  Email: pcu@dssopt.gov.mo  

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

MR 1W 	 ZKrUm "-JRR- 
P.  

Obs. 1:  Quando Os interessados (propnetãrio. concessionário do terreno ou o seu procurador) apresenteni opiniöes e sugest5es, devem indicar e 
comprovar a sua posicão juridica em relacão aos respectivos terrenos. designadamente. mediante a apresentacüo de certido de registo prediat ou 
informacão escrita de registo predial válidas. eniitidas pela Conservatória do Registo Prediat. Caso os interessados sejam pessoa colectiva. 
devem apresentar tambdni a cer'idâo de registo comercial ou informacao escrita de registo comercial vdlidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaracao de Recotha de Dados Pessoals 
tMiN 8(2005 

.- 	 -..-- 	 £--. 

 
Os dados pessoais recothidos s8o imiados corn fmalidades ielativas ao seu requerixnenio. 

' 
Em cumpriinerno de obrigacao legal, Os dados pessoais podern ser comunicados as outras entidades compeientes. 

5. 
Os tituiares dos dados tern direito de acesso, rectificac6o e acwalizacSo aos seus dados pessoais conserwados pela DSSOPT. 

0011 	
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(7 
OSSOPT 	 •O01 OOOo977gp 

( 	' / 

D .S . S .0 .P.T. 

Projecto de Planta 	-  	f1)   ')   .r.').   L 
  de Condiçoes Urbanisticas de zrdreririo.naAbrangida 

.. 
"A 31"6 iI 

..3 
UC .1 UI LIICUUI 

Recolha de Opiniöes 
5/2014 	 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)' e da populaçao respeitantes ao projecto de Planta 
de Condiçöes Urbanisticas (PCU). 

Formulärio de Oninião 
Dados do Projecto de PCU 

90A069 	 .a4OIDPTTI2OI.4 
oc. nv: 	 I PropostanY 

250-358' U 	253-353 	iti LU Localizacao: 

Conteüdo Principal Opiniöcs 1 Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-Ias nu 
foiha_complementar) 

I I 	Fma1idade -4-) I. 

2 Altura do edificio I 	 / 

3 ItfIUM Indice de utilização do solo 

4 1 M2r,  Indice de ocupaçäo do solo 
V/L 

I ±±fj 	Reformaçoes do terreno 

I 6 
- 	

-f 	I Directvas de desenho urbano 
(or, 	Ofld1 

ODSODEp 

7 Infra-estruturas pib1icas / 	L7 

0011• 

tu,il,v,o'-tRO 



(O-WIR , 	 A) 
Conteüdo Principal Opiniöes I Propostas (Caso seja necessário, pode cxpressá-las no 

folha complementar) 

8 ±t!& Servido püblica 

9 Encargos especiais 

10 Equiparnentos de utilizacào colectiva 

• Outros 

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

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

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

RIB 	41L )  
0. 

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 
- TE!E pcu@dssopt.gov.mo  Email: pcu@dssopt.gov.mo  

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

swi:  sA(X 	 ' 
) U' 

Obs. Quando os mteressados (proprietiirio, concessionrio do lerreno ou o sen procurador) apresenlem opiniôes e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posição juridica em relação aos respectivos terrenos. designadamente, mediante a apresentacào de certidào de registo predial on 
iuformaçao escrita de registo predial vdlidas. enjitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoc colectwa. 
devern apresentar também a certidüo de registo comercial on mfomiacão escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bans Móveis. 

Declnracão de Recotha de Dados Pessoais 
5/fjQ5 

.... 	 •.. .. r or,nr, 	..; .t, 	 1.. r,...l.... t'.. ....... .--Y—.. —........... 

I. 	if 
Os dados pessoals recothidos são tratados corn finalidades relativas ao san requerimentu. 

2. 
Em cumprimento de obrigacão legal, os dados pessoais podem ser comunicados as outras entidades competentes. 

3• 	 . 
Os utulares dos dados tern direito de acesso. rectificacao e actualizacâo sos seus dados pessoais conser'ados pela DSSOPT. 

0011 
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