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

Projecto de Planta de Condiçöes Urbanisticas deZona do Terrioorgi?1a35 

pw- .a iaiiu UC X UI iIIuU 

Recoiha de Opinioes 
* 	5/2014 

C 

Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Administrativo n.° 5/2014 (Regulamentaçaoda Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recolha de opiniOes do(s) interessado(s)' e da populacão respeitantes ao proiecto de Planta 
de CondicOes UrbanIsticas (PCU). 

Formulärio de Opiniao 
Dados do Projecto de PCU 

9()() 	 I 	40PTJI014 
ocnY 	 Propostan.: 

	

4SRON2b0-38' LU f253-3o3 	th iLt ê LU 	±i(B&C%)-zj. 

Couteüdo Principa' Opiniöes I Propostas (Caso seja nccessário, pode expressá-las na 
foiha_compIementar 

1 YH 	Finalidade 

2 Altura do edificio  
Ov Er 

3 

I 
1L.* indice de utilizaçao do solo 

4 Indice de ocupaçào do solo 
kq 

5 ReformaçOes do terreno 

6 I Directivas de desenho urbano 
it 'A i,. 	I)isrAuiço dc 

COIrC5PG.1d6.CIA EnIr,,d, 

o DUP.DEP 0 DSOp 
o DINDEP 	0 DAT 

7 'i 1ij 	Infra-estruturas ptiblicas 
Dui.i 

 
-  	 iJIiiZb 

ogu()Er 	DpLJDEp 
EPDCP 

0011 



Conteüdo Principal 
_______ 	 • 

(04pp, , 

Opiiiöes / Propostas (Caso seja nccessirio, pode exprcssá-las na 
fotha complementar) 

8 Servidào pñblica 

9 Encargos especiais 

10 Jj 	Equipamentos de utilizaçao colectiva  

11 fJ Outros 

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

Oformuláriopodesersubnietido através dos seguintes meios: 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria 11 n.° 33, Macau durante o horatio de expediente nos dias &eis 
'E 
	 (H) 

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

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

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

. 

Obs. l : Quando Os interessados (proprietáno, concession irio do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniôes e sugestöes. devem indicar e 
comprovar a sua posição juridica em rolacão aos respectivos terrenos. designadarnente. mediante a apresentação do certidào do registo predial ou 
mfomsação escrita de registo prediat vãlidas. eniitidas pela Conservatóna do Registo Predial. Caso os interessados sejam pesson colectiva. 
devem apresentar tanibém a certidão de registo comercial ou infonnacâo escrita do registo comercial vãlidas, emitidas pela ConservatOria dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declarucao do Rocolba de Dados Pessoais 
W-JVP 8/2005  

I. 
	 .1.. T...1.... t'...... 

S.. ............... 
L •tlsi 	 - 

Os dados pcssoais icollujdos são uatados corn finalidades relalivas ao scu requerimento. 
 

Em cumprunomo do obrigaçAo legal, os dados pessnais podem 5cr comunicados as outras entidades competentes. 
 4FI kEPf 

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

91 

. 
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, 	 3) 

Conteüdo Principal Opinioes I Propostas (Caso seja necessário, pode expressã-Ins na 
foiha complementar) 

1 Finalidade 
j 

7j

4  
2 Altura do edifcio j 

,4_ffi11 7t 
3 tL 	indice de utilizaçäo do solo 

4 Indice de ocupacào do solo  

5 ±i1! Reformaçöes do terreno 

6 t4 	Directivas de desenho urbano 
D.S.S.O.P. ziIax D.S.S.O.P.T. 

k*ilij Distriboiçlo de 

- 

Correspondncia Entrda 

o DURDEP 0 DSODEP 

o DINDEP 0 DAT 
DD[NF 	ODED 

7 Infra-estruturas püblicas 
Ut'UL)tV 

DDEPDEP 	13 

7'KI k 

( ,1 
OSSOPT 	

.0010000974748 

go 
 

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

Projecto de Planta de Condiçöes Urbanisticas dezona doTerriJPMAi2aQd 3 5  
JJUI I *II1U UV & UI W%UUI 

Recoiha de Opiniöes 
512014 	 WU) 	±L1 

Nos termos do artigo 29. °  do Regulamento Admiriistrativo ti. 0  5/2014 (Regu1amentaçâoda Lei do planeamento 
urbanistico), procede -se a recoiha de opiniâes do(s) interessado(s) '  e da população respeitantes ao projecto de Planta 
de Condiçôes UrbanIsticas (PCU) 

Formulário de Opiniao 

Dados do Projecto de PCU 

.84010P1J1201.4 

proc.
V. 	 Proposta n.v: 

250-358' 
Localização: 

0011 

UlumI 



Conteüdo Principal Opiniôcs / Propostas (Caso seja nccessário, pode cpressá -las nfl 
foiha_complementar) 

8 f.* Servidão püblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçâo colectiva Er 	A$ 	1 ( 

11  ffj Outros  

0 

Nota importante: As suas opiniôes 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 Ii n.° 33, Macau, durante o horãrio de expediente nos dias uteis 
(W8) 

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) 

,.. 	:28340019 	Fax:28340019 
pcudssopt.gov.mo  Email: pcudssopt.gomo 

Mff 	 (8590 3800) 
Para quaisquer inforrnacoes entre em contacto corn o Centro de Contacto desta Direccäo de Serviços (8590 3800). 

: 

Obs. 1 : Quando os interessados (proprietãrio, concessionàrio do terreno ou o scsi procurador) apresentem opiniôes e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posicâo juridica ens relaço aos respectivos terrenos. designadarnente, mediante a apresentaçào de certidão de registo predial ou 
inforrnação escrita de registo predial vilidas, ernitidas 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 s'ãlidas, emitidas peta Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 
'&1A$ 	Declaraçao de Recolho de Dados Pessoais 

t& 8/2005 
r.. .....t......... . 	.. -. P 	 •'.; ... D........,j.._t. 

Os dados pessoais recoihidos so tmtados Corn frnalidadcs relaiivas an seu requerimento. 
4t rr1r 

Em cumprirnenso de obrigacâo legal, Os dados pessoais poiein set comunicados as outras enlidades competenles. 
. 

'Os titulares dos dados tern direito de acesso, reCIifiCaçtO c actualizacão sos seus dados ne.ssoais conservados pela DSSOPT. 

0011 
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OSSOPT 	 •O01OOOO97474* 

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

Projecto de Narita de Condiçoes UrbanIsticas de Zona do Terria 	Aapic1 :)r 
.. 

J).-.....,._... 
lauu ut I J* a1iUu1 

Recoiha de OpiniUes 
5/2014 	 ±J 

Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Administrativo n.° 5/20 14 (Regulamentaçâo da Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniOes do(s) interessado(s)' e da populaco respeitantes ao proiecto de Plaiita 
de Condiçöes Urbanisticas (PCU). 

Formulärio de Opinio 
Dados do Projecto de PCU 

roc. n: 	 Proposta nY: 

250-358' 	If 	 LU Localizacao: 

' 	3) 
Conteüdo Principal Opiniöes I Propostas (Caso seja necessário, pode expressã-las na 

foiha complementar) 

1 1 	Finalidade 

2 Altura do edifIcio fr 

3 Indice de utilizacâo do solo 

4 indice de ocupação do solo 0/ 	
- 

5 Reformaçôes do terreno 

6 
. ±))rl 	

= 	
I Directivas de desenho urbano ±c..:L•t1 	D.s.5.o.T . 

Corrpoudncia Cntrjda 

0 DURDEP 0 DS0000 
o DUMP 	0 DXf 
ODINF 	OLL) 

7 Infra-estruturas pábficas 
- 

	

tUUki 	UU? 

	

DDEPDEP 	0 

0011 

EUunm 



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

8 Sen'idâo püblica 

9 jfJ 	Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilização colectiva ji 	AL4 	A3i.- 

11 Outros 

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

- 

0 formulârio pode ser submetido através dos seguintes meios: 
33 V,,  

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau, clurante o horatio de expediente nos dias uteis 
33 me, () 

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) 

.- 	j.:28340019 	Fax:28340019 
pcu.dssopt.gov.mo  Email: pcu@ssoptito\mo  

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

IPlJA(4X . 	 , 
). 

Obs. : Quando os interessados (proprictário, concessionário do tel -reno ou o seu procurador) apresenteni opiniôes e sugestöes. devem indicar e 
comprovar a sua posição juridica em relação aos respectivos terrenos. designadamente, mediante a apresentacãO de certidão de registo predial ou 
infonnacâo escrita de regislo predial válidas, emitidas pela Conser'atória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva. 
devem apresentar também a certidào de registo cornercial ou informacão escrita de registo comercial vdlidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bans Môveis. 

Dcclaracão do Recoiha de Dados Pessoals 
8/2005 

i'.., 	 ... t .: 	' 	 q 	•l.. r._..,......:.. I. T. 

i. 
Os dados pessoais recoihidos sAo imuidos corn finalidades relativas no scu requerimento. 

 
Em cunipnmento de obrigacao legal, os dados - pessoais podern ncr comunicados as outras enlidades competentes. 

A 
Os Utulares dos dados tens direito de acesso, rectificaçao e actualizaç5o aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

. 

0011 
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• 	
(&o 	/ 	' 

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

Projecto de Planta de Con diçoes Urbanisticas de Zona do 	 - 

}IUI 	!!&U LI!. .1 UI I*JLLUI 

Recoiha de OpiniUes 
ffW,% 5/2014 

Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Administrativo n.° 5/2014 (Regulamentacào;da Lei do planeamento 
urbanistico), procedese a recoiha de opiniöes do(s) interessado(s)' e da populacäo respeitantes ao proecto de Planta 
de Condiçöes Urbanisticas (PCU). 

Formulário de Oninião 
Dacios do Projecto de PCU 

-. 
n.': 	 I Protosta nY: 

058RE 

F 
Conteüdo Principal Opinies I Propostas (Caso seja necessário, pode expresá-Ias na 

foiha_complementar) 

I )E1 	Fmalidade 

2 Altura do ediffcio 

3 indice de utilizaçao do solo 

4 Indice de ocupàçào do solo 

5 Reformaçôes do terreno 

6 I Directivas de desenho urbano 
Oitribçodc 

Corrc.4pond6ncia E!tr!dA 

o DLflWEP 0 osoDEr 

o DINDP 	0 DAT  
ODITST 	ODtD 

7 Infra-estruturas p6b1icas - 

1_I 	/ 

0011 



Conteiido Principal Opinies I Propostas (Caso seja neccssário, pode expressa-las na 
folha_cosnplernentar) 

8 Servidäo püblica 

9 jIJ1 	Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizacao colectiva 

11 Aft Outros 

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

Oformulá;iopodesersubrnetido através dos seguintes meios: 

	

4'f 	 33 
Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria 11 n.° 33, Macau, durante o horatio de expediente nos dias üteis 

33 M ( t16) 
Correio: Estrada de D. Maria 11 n. °  33, Macau (0 prazo limite de entrega 
carimbo do correio) 	

é contado a partir da data de envio indicada no 

14-R: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 Direcçao de Serviços (8590 3800). 

(4' 	 U ±itthL * 
4=,)i)% U=- -rnr*r  

Obs. I : Quando os interessados (proprietario, concessionário do terreno ou o sen procurador) apresenten oprniöes e sugestöes. devem indicar e 
comprovar a sua posicâo juridica em reiaçào aos respectivos Leirenos. designadamente, mediante a apresentacäo do certidào de registo predial ou 
rnforrnaçao escrita de registo predial vélidas. emitidas pela Conservatôria do Registo Predial. Caso os interessados sejain pessoa colectiva. 
de'em apresentar também a certidão de registo coinercial ou inforrnacâo escrita de registo coinercial vdlidas, emitidas pela Conservatóna dos 
Registos Coinercial e de Bens Máveis. 

Declaracao do Recolba de Dados Pessoais 
tJi 8 / 2 0 0 5 

	

..-.. T .: n.0 	...... .1.. 	 ... .r..1.... 	........ 
 

Os dactos pessoais recolbidos sAo tratados corn fmalidades relativas an scu requeImento. 
 

Em cumprirnento de obrigaçao legal, os dados pessosis podcm ser comunicados as outras ernidades cornpctentes. 
 

Os titulares dos dados tern direito de acesso. rectificac5o c actualizacilo aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

L4 

0011 

2,1 



I oOO9747 45*  

llt\llt 
D.S.S.O.P.T. 

Projecto de Planta de Condiçoes UrbanIsticas de Zona do Terrt1 	1Jrqidn- 
J ---.'-, 

pu
—
i I iaiiU u A UI U1ILUt 

Recoiha de Opinioes 
5/2014  

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

lormularlo de Oniuio 
I 	 Dados do Projecto de PCU 

I 90AO5 	 R4OIDPTJI2OL4 
C. nv: 	 I Pronosta n.°: 

250-358' UI 	253-353f(c UI 

Contcüdo Principat OpiniOes I Propostas (Caso seja necessário, pode eijiressá-las na 
foiha coinpiementar) 

1 flFinalidade L' 	0 
Q h&)*1 

2 Altura do edifIcio 
) 	 f.. 	J-j 	

. 	
ii 

3 ±thkLL 	indice de utilizaçao do solo 

4 lndice de ocupaçâo do solo fc' 

5 +:4b-ERM ReformacOes do terreno 

6 t1 	I Directivas de desenho urbano 

o 	jp fl DSODE' 

7 Infra-estruturas pñblicas  
EIDUDEP 

0011 

E 	iun 



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

8 4J1& Servidäo püblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizacao colectiva 7ff7 

11 At Outros 

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

rt'I 

0 fon'nulâno pode ser submetido através dos seguintes rneios: 

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

Correio: Estrada de D. Maria 11 a.° 33, Macau (o prazo limite de entrega é contado a partir cia data de envio indicada no 
carimbo do correio) 	 - 
jt :28340019 Fax: 28340019 

). 	pcudssopt.goino Email: pcu@dssopt.gov.mo  

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

1 : 
EEI  FJA(A' 	 •r±t 

, 

Obs. l : Quando Os interessados (proprietñrio. concessionário do terreno.ou o seu procurador) apresenlem opiniöes e sugestôes, devem indicar e 
comprovar a sua posicão juridica em relaçAo aos respectivos terrenos. designadamente, mediante a apresentacão de certidào de registo predial ou 
inforrnação escrita de registo predial válidas. ernitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva. 
devem apresentar tambérn a certidào de registo comercial ou informacão escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaracão de Recoiha de Dados Pessoais 
WJ 	8(2005 
r .. .........i........ . 	 .: ., 0 Qlflr 	'.1 ..: ... 	 .... r...i.... 	 "- 

I. 	ff f r1. 
Os dados pessoais recoihidos sAo traoidos corn finalidades miativas no seu requerimento. 

Em cumprimemo de obrigaçao legal, os dados pessoais podern ser comunicados as outras enhidades competenles. 
3. 

Os titutares dos dados tern direito de acesso. rectificacto e actualizacão aos neus dados pcssoais conservados pela DSSOPT. 

Li 

0011 

32- 
U1t,m, 



'>7 
DSSOPT 	 0010000974746 

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

Projecto de Planta de Condiçoes UrbanIsticas de Zona do TerritOri 	raii 	2: 314 
pua A laaIu U I UI 

Recoiha de Opiniöes 
5/2014 	 (WJ) 	 ' 	 I 

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

!ormukrEo de ODmiäo 

Dados do Projecto de PCU 

90A.O6 	 4()f)pflf90 
oc. n.: 	 Proposta n.': 

i4 25O-358' LU 	253-3.53 	 LU 

(n:• am , 	3) 

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

1 	1 Finalidade 

2 rwuj.t 
 

3 indice de utilizaçâo do solo 

4 Indice de ocupaço do solo qo7o 

5 ±tTh 	Reformacoes do terreno 

6 Itj 	I Directivas de desenho urbano k 	* 	$ 	DS,S.O. 

* iV & Ditiibaiço de 

Corresponddncia Entrd 

o DURDEP 0 DSODEP 
ODNDEP DUAl 
ODINF 	ODED  

7 FaM Infra-estruturas piiblicas 
o DJUDEP 	9DPUDEP 

DDEPDEP 0 

5fcde 

0011 

UIum 	uço2O!OV2014 



Contcüdo Principal 
(zn 

Opiniöcs I Propostas (Caso seja nccessãrio, pode exprcssá-las na 
folha_complementar) 

8 	1!9 Servidão püblica 

9 Ijj 	Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçao colectiva 

11 -{fljOutros 

Nota impor tante: As suas opmiöes e sugestöes devem ser apresentadas I DSSOPT antes de termo do prazo legal indicado. 

• a ..'' I 	 #1 

o formulIrio pode ser submetido através dos seguintes meios: 
If r9 33i  

Coinparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria II n. °  33, Macau, durante o horário de expediente nos dias uteis 
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.govmo Email: pcu@dssopt.gomo  

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

. 

I: 	 'ff ±i 	, 
id- 

Obs. : Quando os mteressados (proprietário, concessionário do lerreno ou o sea procurador) apresentem opiniöes e sugestöes, devem indicar e 
coniprovar a sua posicão juridica em relaçao aos respectivos terrenos. designadarnente, mediante a apresentacäo de certidão de registo predial ou 
inforrnação escrita de registo predial vãlidas. cmitidas pela Conservatôria do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectva. 
devem apresentar também a certidão de registo coniercial ou informaçâo escrita de registo comercia] válidas, emiudas pela Conservatória dos 
Regisios Comercial e de Bens Móveis. 
i1AW* Declaracao de Recolba de Dados Pessoais 
tfII 	8/2005 
—..................-------- — -----

V....  -- — .............. 

I. 
Os dados pessoais recoihidos são ixaiados corn frnalidadcs relativas no sea requenmento. 
i' 

Em cumprirnento de ubngacâo legal, os dados pessoais podern ser cornunicados as outras entidudes competentes. 
 

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

0011 

3$ 

. 

ttL9rim actua,z5n0c0'1I. 



OSSOPT 	 U01 0000974747$ 

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

:r a YA 01 t ff- C,  N NJ 01 f+ ME 4~ *--I 
Projecto de Planta de CondiçôesUrbanisticasdeZona do 

ftU1 I taa&o tI I UI IUUU1 

Recoiha de Opinioes 
* 	5/2014  

a 

Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Adrninistrativo n.° 5/2014 (Regulamentacao.da Lei do planeamento 
urbariIstico), procede-se a recoiha de opiniôes do(s) interessado(s)' e da populacào respeitantes ao projecto de Pianta 
de Condices Urbanisticas (PCU). 

Formulärio de Opinio 
Dados do Projecto de PCU 

9OA06 	 I 	.84OIDPTJ/2014 
oc. n.a : 	 Proposta •U; 

250-358' LU 41 253353 	 LU 

Conteüdo Principal Opini6es I Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-as na 
foiha_complementar) 

i 	1 J 	Finalidade 

A1ra do edifIcio 

3 tthLL- 	indice de utilizaçao do solo 

fndice de ocupacao do solo 

rr Qo Z )'YJ 

5 ±±i 	Reformaçôes do terreno 

6 I Directivas de desenho urbano 
iix.5*A5 DS.S.O.P.T. 

*  it 	Dlatribuiçlo de 

Correspondancia Ernrada 

o DUREP 0 DSODEP 
0 DINDEr 	0 tT 

7 Infra-estruturas püblicas DDINF 	ODED 
ODJUDEP 	EI DPUDEP I 
DDEPDEP 0 

OChefede 

0011 

iThenn ac1ualinea20$OE!2OI4 



Conteádo Principal 
(zn 	' 

Opiniöes / Propostas (Caso seja nccessário, pode cxpressâ-las na 
foiha_complementar) 

8 Servidão pübliea 

9 5IJ) 	Encargos especiais 

10 0 Equiparnentos de utilização colectiva Af  

11 Ati Outros 

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

TI'I 	1l 7r. 

0 forrnulâ;io pode ser submetido atiavés dos seguintes meios: 
p 	 ' 

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 (0 prazo lirnite de entrega é contado a partir da data de envio indicada no 
canrnbo do correio) 

- 	j!:28340019 	Pax:28340019 
;ii : pcu(dssopt.gov.mo  Email: pcu@dssopt.gov.mo  

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

Obs. : Quando os interessados proprietàrio, concessionãrio do terreno on o sea procurador) apresenleni opiniôes e sugestöes. devem indicar e 
comprovar a sua posicão juridica em relação aos respectivos Lerrenos. designadarneiue, mediante a apresentacäo de ccrtidfio de registo predial ou 
informaçâo escrita de registo predial vãlidas, eniitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejampessoa colectiva. 
devern apresentar também a certidAo de registo comercial ou informaçAo escrita de regislo cornercial válidas. emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaraçao de Recoiha de Dsdos Pessoals 
*03F, 8/2005 

Os dados pessoais recolhidos são Iratados corn fmalidades relalivas ao seu requeri,nento. 
 

Em cumprnnento de obrigação legal, Os dados pessnais podern ser comunicados as outras entidades competentes. 
 

Os utulares dos dads tern direito de acesso, rectificaçSo e acwalizaçao aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

. 

0011 

3a?7BtUi*ima actuahvpp501O5!201. 



DSSOPT 	 0010000974742r 

:L 	 oil  
D.S.S.O.P.T. 	 ,....., 

Projecto de Planta de CondiçOes UrbanIsticas de Zona do Territóii 	FQgtn 2: 3 
}JUI I laitu U I UI IIILLUI 

Recoiha de Opinioes 
5/2014 	 fflWJ) 	 , 

Nos termos do artigo 29 °  do Regulamento Administrativo n. °  5/2014 (Regulamentacão da Lei do plarieaniento 
urbanistico), procede-se a recolha de opiniOes do(s) interessado(s) 1  e da populacao respeitantes ao projecto de Planta 
de Coridiçôes Urbanisticas (PCU). 

Formulário de ODInIio 

Dados do Projecto de PCU 

9flA06 
c. a": 	 Proposta a": 

25O-358' W 	253-353 	 fti 	±t(B&C)-P 
Localizacao:  

Conteüdo Principa' Opiiilôes I Propostas (Caso seja necessário, pode expressã-Ias na 
fotha_complementar) 

I Fmalidade 

2 €J 	Altura do edifIcio \ 	/ 	, 

3 ftfftLW indice de utilização do solo 

4 Indice de ocupação do solo 

5 ±i! 	Reformaçôes do terreno 

6 -1-4 	I Directivas de desenho urbano 

1. 

7 infra-estruturas p6b1icas J trda 

J 	
NJ1UThP 

ODAT 
Jt)JNE 	ODED 

Ji1' 

; LLO0011 .' 

E Uitm;i 



'tn) 

Conteüdo Principal Opinloes I Propostas (Caso seja necessário, pode cpressálas na 
foiha_complenientar) 

8 Lt& Servidào püblica 

9 4IJ 	Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizacAo colectiva 

;• . 

11 1tfOutros 

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

Oformulá;iopodesersubmetido através dos seguintes nieios: 
33 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria 11 fl.0  33, Macau, durante o horârio de expediente nos dias üteis 

() 
Correio: Estrada de D. Maria B n. °  33, Macau (0 prazo lirnite de entrega é contado a partir da data de envio indicada no 
carimbo do correlo) 
RF,: 2834 0019 Fax: 2834 0019 

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

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

4A(4A' 

Obs. 1 : Quando os interessados (proprietário, concessionãrio do terreno ou o scu procurador) apresenteni opiniöes e sugestöes. devem indicar e 
coniprovar a sua posicão juridica em retaçao aos respectivos teiresios designadamente. mediante a apresentacão de certidão de registo predial ou 
infonuacão escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sjam pessoa colectiva. 
devern apresentar tambern a certidão de registo cornercial ou inforrnacão escrita de registo cornercial válidas, emutidas pela Conservatória dos 
Registos Cornercial e de Bens Móveis. 

Dechn-acão de Recoiha de Dados Pessoais 
i; 8/2005 

I .: 	I .QI)fl(I. 	" 	 .5.. t'....5.. .1.. T..... 

 
Os dados pessonis rtcolhidos so trai2dos corn frnaiidades relotivas no seu requejimenso. 

 
Em curnpr memo de obrigaçSo legal, as dados pessonis podern ser comunicados as outras ensidades competentes. 

 
Os titulares dos dados tern dij -eito de acesso, reclifiea95o a actualizaçüo aos seus dados pessoais consers'ados pein DSSOPT. 

. 

0011 

2 	9iim cIu,,5,5flR'N, 



OSSOPT 	 0010000974743Z 
	 &F, 

D.S.S.O.P.T. 	 .• 

* 
Projecto de Planta de Condiçoes UrbanIsticas de Zona do 206fiE&io2iaida 

D3 ...... ..J.. 
JU1 I latiu U I UI LUIIUL 

Recoiha de Opinioes 

* 	5/2014 	 WJ) 	±1iY 

Nos termos do artigo 29. 0  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 CondiçOes Urbanisticas (PCU). 

Formulário de Oninião 
Dados do Projecto de PCU 

.a4OioPu/20L4 
iftoc. n.°: 	 I Proposta n.': 

250-358ff' 	iLi 	253-353Lf  

'3A) 
Conteüdo Principal Opiniöes I Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-Ias no 

foiha compementar) 

I JFmaiidade 

2 Altura do ediffcio  

3 indice de utilizaçao do solo 

4 Indice de ocupaçäo do solo 1 	-' 

5 ±± 	Reformaçôes do terreno 

6 QII 	Directivas de desenho urbano t Dibuiç3o  dc 

Correspondncia EuUd 

O UUtDEI 0 DSOE 
ODNDEP 	ODAT 
DDNF 	ODED 

fli2iurr. P 	LtDPUrnP  

7 b Infra-estruturas piiblicas 
ODSIDLP 	0 

_tf 0 Chefe de 

0011 

S 	urns, ou.;o2(!2O4 



Conteñdo Principal 
" 	 -- 

Opiniöes / Propostas (Caso seja necessItrio, pode espressá-las na 
foiha complernentar) 

8 l±II& Servidão piblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçào colectiva 
 

11 4ft?.Outros 

±thI4b 
Nota importante: As suas opinloes e sugestôes devem ser apresentadas a OSSOPT antes de termo do prazo legal indicado. 

0 forrnulário pode ser submetido através dos seguintes meios: 
, 	: 

Comparec.endo pessoalmente: Estrada de D. Maria II n. °  33, Macau, durante o horatio de expediente nos dies éseis 
33 	(L 6i) 

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 correlo) 

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

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

S /S 

Obs. : Quando Os interessados (proprietário, concessionéno do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniôes e sugestöes, deveni indicar e 
coniprovar a sua posicão juridica em reLaço aos respectivos terrenos designadamente, mediante a apresentaçâo de certidão de registo predial ou 
uiforrnação escnta de registo predial válidas, eniitidas pela Conservatóna do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva. 
devem apresentar também a certidão de registo comercial on mformação escrita de registo comercial vãlidas, ernitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaracao de Recolha de Dados Pessoals 
11Uts 8/2005 

.......I.. ...._.... I .. 	. P QI1(( 	 "1 ., .1.. 	 ...... 
I. 

Os dados pessoais recothidos sAo tratados corn frnalidades relativas no sen requerimento. 
 

Em cumprimento de obrigacao legal.. Os dados pessoais podern ser comunicados as ousras enlidades competentes. 
 

Os titulares dos dados ttni direito de acesso, rectifieacAo e actuali,.açco aos seus dados pessoais conrervados pela DSSOPT. 

0011 

alFnttUhima 3ctua1u5o20/Ot'20J. 



DSSOPT 	 0010000974744. 

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

Projecto de Planta de Condiçöes UrbanIsticas de Zona do Ter ' ro não Abran °ida 

por 	

• 	
E8 -2 P 2. 3 

IUILU UC A UI IIiLIUI 

Recoiha de Opinioes 
*M 5/2014 	 {iU) 	±)LIiYi 	 FjI)\ 

Nos termos do artigo 29. °  do Regulamento Administrativo n. °  5/2014 (Regu1arnentacâo da Lei do planearnento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniôes do(s) interessado(s)' e da populaco respeitantes ao projecto de Planta 
de. Condiçöes Urbanisticas (PCU). 

F'ormu1rio de On!nio 

I 	 Dados do Projecto de PCU 

roc. n.": 
90A06 	 4 .&4OIDPTJ/201 

I Pronostan.': 
I!LL'. 	

?25O-358' 	LU 	253-353 	 LU 
Locahzacao: 

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

I J4Finalidade 
L 9 ' 

2 Altura do edificio L. 	
, 
	 r ii 
tot 1  

3 t ftL: indice de utilizacao do solo 

4 Indice de ocupaçAo do solo 
4A 

5 ± 	Reformaçôes do terreno 

6 Directivas de desenho urbano  
±ithi D.S.S.O.P.T. 

4t fF i~l & Distribliç3o de 

Corz~spon&ncia Eutrada 

Q DURDEP  Q DSODEP 

7 jjffj Infra-estruturas pñblicas 
jpifur 	0 UAt 

0  DJUDLP 	0 DPUDEP 
EJLMU'DEP 	0 

jLf oCbdct 
-  

0011 



Conteüdo Principal Opiniöcs I Propostas (Caso seja nccessrio, pode cxpressã-las an 
foiha complementar) 

8 L19 Servidão püblica 1 

9 Encanzos especiais 

10 flJj Equipamentos de utilização colectiva -si)-  

11 {fj Outros 

0 

Nota importante; As suas opinioes e sugestöes devem ser apresentadas a DSSOPT antes de termo do pi'azo legal mdicado. 

OformuIriopodesersubn;etido através dos seguintes meios: 
33 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria 11 n.° 33, Macau, durante o horãrio de expediente nos dias üteis 
33 	( 6) 

Correjo: Estrada de D. Maria 11 n.° 33, Macau (0 prazo haute de entrega é contado a partir da data de envio indicada no 
carimbo do correio) 
iqll : 2834 0019 Fax: 2834 0019 

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

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

1JA(4LA.  

Obs. 1 : Quando os interessados (proprethrio. concessionário do terreno ou o seu procurador) apresenleni opiniôes e sugestôes, devem indicar e 
comprovar a sua posição juridica em relacão aos respectivos terrenos, designadaniente, mediante a apresentação de certidão de registo predial on 
inforniacao escrita de registo predial vâhidas, eniitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva, 
devem apresentar tambdm a certidão de registo comercial on infonnacao escrita de regislo comercial vâlidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Coniercial e de Bens Móveis. 

Declaraço de Recoiha de Dados Pessoais 
/2(JU5 

........................ .- - 

 
Os dadospessoais recolhidos säo t.ratados corn finalidades relativas an seu requerimento. 

 
Era cuinprimentn de obrigaçc' legal. os dados pessoals podern ser comunicados as outras entidades cornpclentes. 

 
Os utulares dos dados tent direito de acesso, rectificaçao e acwalizacâo ans seus dados pessnais conservados pela DSSOPT. 

0011 

.?8Cfltima acivaIvç5o'Ot2014 



() 

DSSQPT 	 •0010000747391• 

D.S.S.O.P.T. 	 •.... 

Projecto de Planta de Condiçöes Urbanisticas de Zon94 f 	irih1i Alrangida 
.. pu 1)J 

i 	a_i1u
. . J 

UC
. 

 UI wiiu 

Recoiha de Opiniöes 
5/2014 

Nos termos do artigo 29. °  do Regulamento Administrativo n. °  5/2014 (Regu1amentação da Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniôes do(s) interessado(s) e da populacão respeitantes ao prolecto de Planta 
de Condiçôes Urbanisticas (PCU). 

Formulário de ODinião 

I 	 Dados do Projecto de PCU 

904068 	 R4OIDPT J12014 
iftoc. nY: 	 I Proposta n. y : 

- 	q250-358 	LU 	253-E53 	 LU Localizacao: 

, 	47) 
Conteüdo Principal Opinics I Propostas (Caso seja necessário, pode eipressá-las na 

foiha_complementar) 

I • Fina1idade ) 
 .0 	p 

2 iJ 	Altura do edifTcio 

3 fttWL4K Indice de utilização do solo 

4 Indice de ocupaçAo do solo 

5 Reformaçöes do terreno 

6 &±4 	f Directivas de desenho urbano 
.U*J7 t).S.S.O.jvV. 

ThtribuiçIo dc 
C0tpondIiiva Entrad 

DURDEP fi DSODEP 

7 Infra-estruturas piblicas 0DOF 	finED 
o DJLJDEP 	DPUDE 
ODnDEP Q 

- 	0011 

Unu,v 



Conteüdo Principal 
____________________________________________________ 

(n_ , 
Opiniöcs / Propostas (Caso seja necessário, pode cxressã-las flu 

folha complementar) 

8 { 	±f 	Servidão püblica 

9 TVq -OjQg Encargos especiais 

10 Equipamentos deutilizaço colectiva 4 L, 

11 fthOutros 

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

Oforrnulãriopodesersubmetido airavés dos seguintes meios: 
r 	: 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau, durante o horârio de expediente nos dias üteis 
. : 	 33 	( 8) 

Correio: Etrada de D. Maria II n.° 33, Macau (0 prazo limite de entrega é contado a partir cia data de envio indicada no 
carimbo do correlo) 

:28340019 Fax: 2834 009 
> 	: pcu@dssopt.io 'mo Email: pcu®dssopt.gov.mo  

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

'14 

Obs. l : Quando Os interessados (proprietãrio. concessionario do terreno ou o seu procurador) apresenlem opiniôes e sugestöes. devern indicar e 
comprovar a sua posicào juridica em relaçào aos respectivos terrenos. designadamente, mediante a apresentacão de certidào de registo predial ou 
informação escrita de registo predial vilidas.. emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva. 
devern apresentar tanibém a certidão de registo comercial ou mformaçao escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Decluração dc Recoiha de Dados Pessoais 
gpoos 

IS.. .,...._.I......,.. T .. 	P PIVSP "T ..; .1.. 	 r,.,.1..... I.. '.  
I. 

Os dados pessoais recoihidos sfio tratados coin finalidades relativas no seu requerimento. 
 

Em cumprimento de obrigaçào legal. os dados pessoais podem set comimicados as outras entidades competentes. 
 

Os titulares dos dados tern direito de acesso. rectiiicaçao e acwalizaçao sos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

. 

. 

IOMW 
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OSSOPT 	 0010000974740W 

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

*J 

Projecto de Planta de Condiçöes UrbanIsticas de Zona do Terri 	fo-.bxgikia3 L 
J)J.___ 

}DUI L &I&U de .1 UI ILl VUUL 

Recoiha de Opiniöes 

5/2014 

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

JormuIrio ae (.JnmiaO 
Dados do Projecto de PCIJ

19. 	.a4OLDPTJ/201A 
oc. n.": 90AQ6 
	

Proposta flU:  

U250-358 '  Local izaçao: 

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

1 Finalidade L1l. k: 	r & 	i4 tL] 
-1 0  

2 Altura do edificio 	 . JF 

3 jJft$ indice de utilizaçâo do solo 

4 Indice de ocupaçâo do solo 

5 ±it 	Reformaçôes do terreno 

6 I Directivas de desenho urbano 

aim D.S.S.O.P.T. 
DistribuicAo de 

7 
- 	- 

9iif Infra-estruturas publicas 
Correspondencift Entrath. 

ODUKDEP ODSODEP 
o DNDEP 	0 DAT 
DDINF 	ODED 

_______ ____________________________________________________________ 
o DJUDEP 	JXDPUDEP 
ODEPDEP 0 

_________________________________ 	•L- __ _______________ 
I 	If  0 chcfcdc5t\tI 

0011 	
., 
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Conteüdo Principal 

(n' 	, 

Opiniöes /Propostas (Caso seja necessirio, pode cxpressã-las na 
folba_comptementar) 

8 4J1& Servidào pthlica 

9 !tfj1 	Encargos especiais 

10 Equiparnentos de utilização colectiva 

11 fti1.Outros 

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

MT  
I') 

0 formulário pode ser subnietido através dos seguintes meios: 

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

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

>- 	iL 2834 0019 Fax: 2834 0019 
pcu©dssopt.gov.mo  Email: pcudssopt.gomo 

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

'JAA' 	 ' 

Obs. : Quando os interessados (proprietñrio, concessionái-io do terreno ou o seu procurador) apresenleni opiniôes e sugestôes, devem indicar e 
comprovar a sua posicão juridica em relaço aos respectivos terrenos. de.signadamente, mediante a apresentaçào de certidão de registo predial ou 
infomsação escrita de registo predial vélidas. ensitidas pela Conservatória do Registo Predial. CaSO Os mteressados seam pessoa colectiva. 
devern apresentar também a certidão de registo comercial ou informaçAo escrita de reizisto comercial válidas. emitidas pela Conservatória dos 
Registos Coniercial e de Bens Móveis. 
4{A 3} 	Declnraçao de Recolba de Dados Pessoals 

114.3it $/2005 
.P,.. .,...,._l .......,, 	T 	., P 	 "T .... .t.. 	 t...,........ 

Os dados pessoais recothidos so tzatados corn fmalidadcs relativas no seti requeriniento. 
2. 	 . 	 V  

Em cumprimento de obrigacao legal, os dados pessoals podem ser comunicados as outras entidodes conipetentes. 
3 	 . 	 4. 

Os titu.lares dos dados téni direito de acesso. rectificacào e acwalizacio aos seus dados pessoas conservados pete DSSOPT. 

. 

. 

0011 
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Z.  
OSSOPT 	 0010000974741X' 

V \ 
D.S.S.O.P.T. 

Projecto de Planta de Condiçoes Urbanisticas de Zona 

.1. ai&u UV .1. UI *UVIIUJ 

Recoiha de Opinioes 
*PJ 	5/2014 	 ± 	' 	11 U1L 

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

Formulärio de Oninião 
Dados do Projecto de PCU 

90A06 	 401DPTJf2014 	 - 	H 
oc. n.: 	 - 	J Proposta n.°: 

{250-358:' tlj f253-353 	 U 	±(B&C)-M Localizaçäo: 

(n • 	, 

Conteüdo Principal Opiniôes I Propostas (Caso seja necessIrio, pode eipressá-Ias na 
foiha compJementar) 

1 . 	Finalidade 

2 Altura do edifIcio 7441J 	pJj 	F *4 	t] 
, c 	 4 

. 

3 indice de utilizaçao do solo ii4—tJ.s 

4 ndice de ocupacäo do solo 

5 ReformaçOes do terreno 

6 
= 

irfl 	F Direetivas de desenho urbano . ±fhII*SJ D.S.S.O.P.T. 
4t*it k Dlstzibuiço de 

pcia EDtrida 

o DURDEP 0 DSODEP 
DDINDEP ODAT 
DDrNF 	DDED 
OWUDEr 

7 Infra-estruturas püblicas 
uruut' 

DDEPDEP  

/tc 

Olf 	

fcdc& 

0011 

1jIumA 



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

8 t& Servidão püblica 	 I 

9 !fJ • j 	Encargos especiais 

10 4Equipamentos deutilização colectiva 
•- 	

- 

11 Outros 

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

0 forrnulário pode ser submetido através dos seguintes meios: 
33 VL  

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria Ti n.° 33, Macau, durante o horário de expediente nos dias üteis 
: 	 ( 6) 

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

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

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

Obs. 	Quando Os interessados proprietáiio, concessionário do terreno ou o sen procurador) apresenlern opiniöes e sugestöes, devem indicar e 
coruprovar a sua posicão juridica em relação aos respectivos teienos. designadamente. meditate a aprcsentaçäo de cortidAo de registo predial on 
informaçao escrita de registo predial válidas. ensitidas pela Conservatória do Registo Predini. Caso os interessados sejam pessoa colectiva. 
devem apresernar tainbém a certidão de registo cornercial on infonnacão escrita de registo comercial válidas, eiuitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bans Móveis. 

Declnraçao de Recoiha de Dados Pessoais 
fRor, 8/2005 

Os dados pessoais recoihidos sAo uatados corn finalidades relalivas aD mu requerimento. 
2. 	 . 

Em cumprirnento de obrigaçao legal, os dados pessoais podein ser comunicados as outras entidades competentes. 
. 	A ' 	 *Li' 

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

. 

. 

0011 

çc) 
fn8ntstj,n 



DSSOPT 	 0010000974736 

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

Projecto de Planta de Condicoes UrbanIsticasdeZona.c 	TE3toio t,10 Ab34pgida 

*OIZU U i UI I1IUUI 

Recoiha de Opiniöes 
*M 	5/2014 	 I 

Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Administrativo n.° 5/2014 (Regu1arnentaçâoda Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniOes do(s) interessado(s)' e da populacào respeitantes ao projecto de Planta 
de CondiçOes UrbanIsticas (PCU). 

Formulário de Opinião 
I Dados do Projecto de PCU 	 I 
I 
á'' 	90A06 	 240IDPTJ/201.4 

roc. n.y: 	 I Protosta n.: 

LU 	253-3531i LU 	±(B&Ci!1)4ir 
Local izacao: 

(zO 
Conteüdo Principal Opiuies I Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-las na 

fotha_coinpiementar) 

I fl.Finalidade 

2 AlturadoedifIcio /sJk, JJr7  ki4i 

3 indice de utilizaçao do solo 

4 1ndice de ocupaçäo do solo I 
5 ffj I  ME ReformaçOes do terreno 

6 Directivas de desenho urbano c,. oitr'buic° dl 

corcond' Entra' 

o tuwa' 0 DSODEP 
cp 	GOAT 

7 Infra-estruturas püblicas 0D?. 
0__ 

' OChecdC(k 

0011 



• n 	' 

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

8 	 Sen'idào püblica 

9 J4 	Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçao colectiva 

ii ft1Outros 

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

Oformulã;iopodesersubrnetido através dos seguintes meios: 
33 

Comparecendo pessoalmente: Esirada de D. Maria U a.° 33, Macau, durante o horatio de expediente nos dias üteis 
() 

Correlo: Esnada de D. Maria 11 n.° 33, Macau (o prazo limite de entrega d contado a partir da data de envio indicada no 
cartmbo do correlo) 

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

Mflfln 	 (8590 3800) 
Para quaisquer informacoes entre em contacto corn o Ceniro de Contacto desta DireccAo de Serviços (8590 3800). 

'JA(4A'  

Obs. : Quando os interessados (proprietãrio, concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniôes e sugeslôes, devem indicar e 
comprovar a sua posicào juridica em relação aos respectivos tenenos. designadamente, mediante a apresentaçO de ccrtidäo de registo predial ou 
infonnaçao escrita de registo predial vãlidas, einitidas pela Conservat&ia do Registo Predial. Caso os inieressados sejam pessoa colectiva. 
devem apresentar também a certidão de registo coinercial ou informaçao escnta de registo comercial válidas, einitidas pela Conserva(ória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 
V-*-fffi),33l*0A Dcclaracao de Recoiha do Dados Pessoais 
Wi, 8/2005 
T.. .....5., ......,.. S 	 P ISfl( 	'1 -- 4.. 	 .1.. .r...s.... 
- .....................-..-- 	 . ..- ..'. .--t.... --• - 

 
Os dados pessoais recoihidos so tratados cons finalidades relotivas no seu requerimento. 

. 

Em cumpriniemo de obngacao 1eal, os dados pessoais podem ser comunicados as outras entidades compctentes. 
AI1 

Os titulares dos dados tarn direito do acesso, rectificnçâo e actuahzaçao aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

. 

. 

0011 

cc1 



DSSOPT 	 aoioO0074737 	
((8 

Wi N.-I ~. 	
~ )~  / -~, I S- 

D.SS.O.P.T.' 

Projecto de Planta de Condiçöes UrbanIsticas de Zona do TertUt&fEae 2kb Rn0d3 L 
pw 	 u iiiuu 

Recoihade Opinioes * 	5/2014  

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 populaçäo respeitantes ao proiecto de Planta 
de Condiçes Urbanisticas (PCU). 

*/ 	(fl' 	7I) 
Conteüdo Principal Opiniôcs / Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-Ias na 

foiha_complementar) 
1 Finalidade 

 

2 Altura do edifc.io 

3 indice de utilizacao do solo 

4 Indice de ocupacao do solo 

- 7 
5 Reformaçôes do terreno 

6 Directivas de desenho urbano 
iI 	i 	DLt;ibuiç o  d 

Correipondéncln Entrada 

0 E'LRDEP 0 DSODEp 
t)INDEP 	0 F)AT 

7 Infra-estruturas piblicas 
UDW 

ti OChcfcdc qt:  

0011 

E 	 ç2Of(2O14 



Conteüdo Principal Opiniöes / Propostas (Caso seja nccessãrio, I)Od 	eprcssii4as na 
foiha complenientar) 

8 	[!& Servidão püblica 

9 f5rj 	Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçâo colectiva 

 

ii Ati Outros 

. 

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

T I'I 	iI* 

0 formulário podeser submetido através dos seguintes meios: 
r 	: 	 33 

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

Correio: Estrada de D. Maria II ri. 0  33. Macau (o prazo limite de entrega é contado a partir da data de envio indicath no 
carimbo do corre.io) 
•g- :28340019 	Fax:28340019 

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

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

U1k(*A' 	 X 

Obs. 1 : Quando os interessados (proprietário. conccssionário do lerreno ou o seu procurador) apresentem opiniôes e sugestöes. devem indicar e 
comprovar a sua posiçâo juridica em relaçäo aos respectivos terrenos, designadamente. mediante a apresentaçâo do certidâo do registo predial ou 
informacao escrita de registo predial válidas. eniitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa cokctiva. 
dc.vern apresentar tanibém a certidâo de registo comercial ou infonnacao escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaracao de Recolha de Dados Pessoais 
8/2005 

... 	 .. 	 .: 	 "T ..: h. 	 4.. 	 ........ 

C 

Os dados pessoais recoihidos sAo uauidos corn fmalidades relativas so scu requerimento. 
. 

Em cumprirnerno de obrigaço legal, Os dados pessoais podern set comunicados as outras entidades competentes. 
 

Os titulares dos dados tern direito de acesso, rectiuicactio c act.ualizacao sos seus dados pcssoais conservados pela DSSOPT. 

0011 

. 
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I 
OSSOPT 	 0010000974738s. 	 "' 

A 	/flhllhIhllhIWllhIihIiihiII/llhI/IflhfJ//iIflhJhll/IIiI!fl1llIfl//iflhIIi 
D.S.S.O.P.T. 

Projecto de Planta de CondicöesUrbanisticasdeZona do TeriiJf€o.rpgJa3 1  
put i 1aJa, u .L Ui 

RecoJha de OpiniOes 
Ci 5/2014 	 _) 	' 

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

lormularlo de Opinião 
Dados do Projecto de PCU 

• 	U 

90A06R 	 I 	.840(DPTT!20.14 
oc. n.v: 	 I Pronostan.: 

I oiizacao: 	
250-358' 

Umaw , 

Contcüdo Principal OpiniOes 1 Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-Ias na 
foiha complernentar) 

I Finalidade 4'ç 	 i'1   

2 AlturadoedifIcio 

3 ft* indice de utilizaçâo do solo 

4 indice de ocupaçào do solo 
, 

5 Reformaçôes do terreno 

6 -(- 	Directivas de desenho urbano 

4*i5& D7
D.S.S.0.p.T. 

Corrtpand8  

7 infra-estruturas püblicas DDThiDEP 

o DJTJDEP 	&I DPtJDp 
DDEPDEP Q 

0011 	
•• 	 L4J 

S Ubrn 	 o2iOK!U4 



Conteüdo Principal 

- 

Opiniöes / Fropostas (Caso scm 	necessário, pode exprcssñ-his na 
foiha_compkmentar) 

8 l; Servidào pib1ica 

9 VT MAR Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizacào colectiva 
 

ii RftL Outros 	- 

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

Oformuláriopodesersubrnetido através dos seguintes meios: 
: 	 33 

Comparecendo pessoalmeiite: Estrada de D. Maria II n.° 33, Ivlacau. durante o horário de expediente nos dias üteis 
, 	. : 	 3  
• 	Correio: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau (o prazo limite de entrega é contado a partir da data de envio indcada no 

carimbo do c.orreio) 
- 	28340019 Fax 2834 0019 

- 	pcutdssoptgov.rno E-mail: pcudssopt.gomo 

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

*Ij(j' 	j j U '±•Jth( 
.) H 

Obs. l : Quando as interessados (proprietário, concessionàrio do lerreno ou o seu procurador) apreseluern opiniôes e sugestöes, devem indicar e 
coinprovar a sua posicâo juridica em relaço aos respectivos terrenos. designadamente. mediante a apresentaçâo de certido de registo predial on 
informacao escrita de registo predial válidas. emitidas pela Conservatória do Registo Pi-edial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva. 
devem apresentar também a certidao de registo comercial ou infomiacão escrita de registo comercial vélidas. emitidas pela Conservatdria dos 
Regislos Comercial e de Bens Mdveis. 

Declaração de Recoiha de Dados Pessoais 
8/2005 

..._i.. ..... •.,, ..: 	 P 0ri 	"t ..: .., 	 A.. T'...A..,. tt.... ........ 
..... .- -.. -'...--- ....... --V..-. 	- 

I. 
Os dados pessoajs tecothidos são tratados corn fmalidadcs relativas ao scu requerimento. 

2. 	 . 
Em cumpriinento de obrigucào legal, os dados pessoals podern ser comunicados as outras ensidades competentes. 

Os titutares dos dados 16m direito de acesso, rectiiicaçSo c actualização aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

. 

S 

0011. 
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iié 
DSSOPT 	 0010000974735.' 

I 	 S  
D.S.S.O.RT. 

Projecto de Planta de Condiçoes Urbanfsticas de Zona do Território não Abrangida 

• lOIS FEB -2 P 2 3Lj 

Recoiha de Opinioes 
5/2014 

Nos terrnos do artigo 29. °  do Regulamerao Adininistrativo n. °  5/2014 (Regu1arnentaço da Lei do planeariiento 
urbanistico). procede-se a recoiha de opiniOes do(s) interessado(s) 1  e da populacão respeitantes ao projecto de Planta 
de Condiçôes Urbanisticas (PCU). 

Formulário de OniniAo 
Dados do Projecto de PCTJ 

90AQ6 	 S 	 .4OtDPTT/2Ol.4 
Proc. n. e : 	 Proposta n.: 

250-358' iU 	253-353I& 	L1J Locahzacao: 

'3W) 
Conteiido Principa' Opiniöes I Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-Ias na 

foiha cornplementar) 
1 [JiFinalidade iP 	{ 	, 

2 Alturadoediffcio q 4 	 11 i 	i 

3 iNTRUL20 Indice de utilizacao do solo 

-- 4 REA indice de ocupação do solo j 	 Q 	& J-. 

5 ±t 	Reformaçoes do terreno 

6 Directivas de desenho urbano 
it {4 	 a 

Concspond&ncjn Entrncla 

0 DURDEP (J DSODEP 
fl DINDEP 	fl DAT  

7 I.- 	 S infra-estruturas publicas DDa 	ODED 
ODUDEP 	t) DPUDEI' 

• DDEPDE? 0 

0011 



Conteüdo Principal 
'3) 	1 

Opiniöcs / Proposas (Caso seja necessário, pode epressá-las na 
foiha_cornplementar) 

8 	1 Servidào pñblica 

9 Encargos especiais 

10 Equiparnentos de utilizaçao colectiva i'g .4-  

Ii Afft Outros 

: 

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

Oformulariopodesersubmetido através dos seguintes meios: 
fi • 	33 

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

Correio: Estrada de D. Maria II 033. Macau (o prazo limite de entrega é contado a partir da data de envio indicada no 
carimbo do correlo) 

2834 0019 Fax:28340019 
,- 	

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

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

S 

Obs. 1 : Quando os interessados (proprietário, eoncessionário do terreno ou o scu procurador) apresenlem opini&s e sugeslôes, devern indicar e 
comprovar a sna posição juridica em relação aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentacão de certidäo de regism predial ou 
inforrnacâo escrita de registo predial válidas. emitidas pela Conservatôria do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva. 
devem apresentar também a certidAo de registo comercial ou informaçao escrita de registo comercial válidas, etuitidas pela Conservatôria'dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaraço de Recoiha de Dados Pessoais 
1W SI2OJ5 ._. , 	.. P 	.', .. _L. 	 t,._............ 

ff 1 
Os dados pessoais recothidos são i.ratados corn fmalidades relativas ao seu requenmento. 

 
Em cunspthnemo de obrigaçao legal, os dados pessoais podein ser comunicados as outras entidades competenles. 
&IE MIT- 

Os mulares dos dados tern direito de acesso, rectificaçao c acwalizacAo aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

I 

0011 
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0010000974734z. 	

2015 FEB -2 P 2: 3U 
fs- 

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

Projecto de Planta de Condiçöes Urbanisticas de Zona do Território nao Abrangida 

U1 L I 	
.J

UU U UI WUUI 

Recoiha de Opiniöes 
* 	5/2014 	 -hii1Y ' 	 1 

Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Adminislrativo 	5/2014 (Regulamentaçäo da Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opinioes do(s) interessado(s) 1  e da população respeitantes ao pro ecto de Planta 
de Condiçôes Urbanisticas (PCU). 

It 
Formulário de Oninião 

Dados do Projecto de PCU 

90&O.6X 	 .9-40I1)PTTI201-4 
Proc. n.": 	 I Proposta U: 

25O-358' 

Conteüdo Principal Opiniocs I Propostas (Caso seja necessârio, pode expressâ-las na 
foiha complementar) 

I Finalidade 

2 itA1turadoediflcio I , 
13' 

3 indice de utilizaçâo do solo 

4 indice de ocupação do solo 

5 Reformaçöes do teireno 

6 __

iS.S.O.P.T 
Dtzibuiço de 

Ernrada' 
 

J-- J 	Directivas de desenho urbano 

 

OtonEr I 
7 Infra-estruturas püblicas  0 DAT 	I

ODED ff jfJ -
--TT 

Chefr 

0011 	
. 



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

8 Servidäo püblica 

9 !J1 	Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçao colectiva 
 

ii fj?.Outros 

0 

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

0 formulãrio pode ser submetido através dos seguintes meios: 
33 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria Ti n.° 33, Macau, durante o horã.rio de expediente nos dias titeis 

Correio: Estrath de D. Maria II fl. 0  33, Macau (o prazo limite de entrega d contado a partir cia data de envio indicada no 
carimbo do correio) 

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

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

H 	 * ±L)i ' 
4(i± 

Obs. : Quando as interessados proprietário, concessiondrio do terreno ou a seu procurador) apresenlem opiniöes e sugeslöes, devem indicar e 
comprovar a sua posicao juridica em relacão aos respectivos terrenos, designadaniente. mediante a apresentação de certido de registo predial ou 
informação escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os inieressados siam pessoa colectiva. 
devem apresentar tambéni a certidào de registo comercial ou infomiaco escrita de registo coniercial vAlidas, cinitidas pela Conservatória dos 
Registos Coniercial e de Bens Móveis. 
IMJffl),5"q Declaracao de Recoiha de Dados Pessoais 
fJff 812005 

-" ..: t, 	 ... 	.,.... 
 

Os dados pessoals recoihidos sSo tratados corn finalidades relarivas ao seu requeiimento. 
tf 

Em curnpthnento de obrigaao legal, os dados pessoais podem ser comunicados as outras entidades conspetentes. 
AW 

Os titulares dos dados tin direito de acesso, rectilicaçao e aetualizaço ans seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

11 

. 
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DSSOPT 	 0010000974733y 

- 

? 	it 
D.S.S.O.P.T. 

Projecto de Planta de Condiçöes Urbanisticas de Zona do 
DJ .... UI_ ..3 
A kU u A UI WCLIUt 

Recoiha de Opinioes 
* 	5/2014 	 I 

Nos termos do artigo 29. °  do Regularnento Administrativo n. °  5/2014 (Regulamentaçaoda Lei do planearnento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniOes do(s) interessado(s) 1  e da populacão respeitantes ao proiecto  de Planta 
de Condiçôes UrbanIsticas (PCU). 

Formulärio de Opinião 
{Sf- Dados do Projecto de PCU 

1RW• 
90A06 	 .R40/DPTJ/2014 

roc. n. y : 	 I Propostan.': 
i'ir. 	

250-358E' 	tJ4 	253 ---- 53I 	3Q' LU 

'43L) 
Contcüdo Principal Opinies I Propostas (Caso seja necessário, pode express -Ias na 

foiha complemeotar) 

1 Finalidade 

2 .JA1turadoedifcio j 

17 

3 

I 
&*EL 	indice de utilizaçao do solo 

4 Indice de ocupaçâo do solo 	-- - 

5 ReformaçOes do terreno 

6 Directivas de desenho urbano 

Dislribuico d 

COITOflIJI1C'ZI 	EUI:ad 

ODURDEP ODSODEP - 

7 -9 	infra-estruturas pUblicas I Ci DINF 	0 
DPUDEP 

ODEPUEP  

•1— / 	I Lt 

OCbcfcde 

0011 



'• 

Conteiido Principal Opiniöcs / Propostas (Caso seja necessário, pode expressã-Ias na 
foiha complementar) 

8 Servidão püblica 

9 Encar€zos especiais 

10  Ujk Equipamentos de utilizaçao colectiva 

11 fjj2Outros 

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

ri"r 	-- 	ass-: 

0 formulãrio pode ser submetido airavés dos seguintes meios 
33 

Cornparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria Ii n.° 33, Macau, durante o horário de expediente nos dias üteis 
p (B) 

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

2834 0019 Fax: 2834 0019 

	

pcu2.dssoot.gov.mo 	Email: pcudssopt.gov.mo  

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

i:J: 'L ±$3th( 
1/, 

Obs. : Quaiido Os mteressados (proprietário. concessionário do lerreno ou o seu procurador) apresenlem opiniôes e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posicão jui-idica em relacâo aos respectivos terrenos designadarnente. mediante a apresentacâo de certidão de registo predial ou 
informaçào escrita de registo predial vãlidas. ensilidas pela Conservatôria do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva. 
de'em apresentar também a certidão de registo comercial ou inforniacâo escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservaiória dos 
Registos Comercial e de Bens tvióveis. 
J&1L&.I 	Declaracao do Recolba do Dados Pessoals 
1U; 8/2005 

... ... 	_.: 	" 	 .1.. 	 ...... Th...1..... t'............... 

Os dados pessoais recolhidos s~o tml.ados corn finalidades relalivas ao scu requerimento. 
 

Em cumprimemo do obrigagAo legal. os dados pessoais podein ocr comimicados as outras entidades competentes. 
iE fti' 

Os utulares dos dados tern direito do acesso. rectificacio c actualizacao sos seus dados pessoais conserados pela DSSOPT. 

. 

. 

0011 
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OSSOPT 	 0010000974732X 

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

Projecto de Planta de Condiçöes UrbanIsticas de Zona do Ter84o2Alairi 
..)... D.___.__ 

}U1 IRU Ut I UI IIItLIUI 

Recoiha de Opinioes 
*i 5/2014 	 M=+J-L%nI NZ  

Nos termos do artigo 29. °  do Regulamento Admiriistrativo n. °  5/201 4 (Regulamentaçao da Lei do planearnento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opinies do(s) interessado(s)' e da populaçao respeitantes ao projecto de Planta 
de Condiçôes Urbanisticas (PCU). 

It 
Formulário de Oniniäo 

Dados do Projecto de PCU 

9O&0 	 .4O1DPT.Jf2014 	 -, 
Proc. n 	 Proposta U; 

25O358' 	253-353 

Con teñdo Principal Opinioes I Propostas (Caso seja necessário, pode expressá4as na 
foiha complementar) 

I I 	Finalidade  

''WJ '4' 4vm 
2 Althradoedifcio 

3 1iLh$ indice de utilizaçâo do solo 

4 $1ndicedeocupaçãodoso10 

5 Reformaçoes do teneno 

6 Directivas de desenho urbano 
D.S.S.OJ'.T. 

t f# A 3Z Dibuick de 
Cozrespondncja EaUada 

o DURDEP 0 DSODEP 
DD[NDEP 	ODAT  

7 infra—estruturas püblicas ODJUDEP 	IGDPUDEP 
DDEPDEP 0 

±fOChefedcØ 

0011 



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

foiha complernentar) 

8 Serv;dão püblica 

9 Encaros especiais 

10 Equipamentos de utiizaçäo colectiva iç. 	 31 

11 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: 

	

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

Ap 33 M. ( 6t) 
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) 

. 	•i. 2834 0019 	Fax: 2834 0019 
pcu@dssoptgov.mo  Email: pcu@dssopt.gov.mo  

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

H 
• 

Obs. : Quando Os interessados (proprietario. concessionàrio do terreno ou o seu procurador) apresentern opiniöes e sugestöes. devern indicar c 
comprovar a sua posicão juridica em relaçao aos respectivos terrenos. designadamente. mediante a apresentação de certidão de registo predial ou 
informacão escnta de registo predial válidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso Os interessados sejam pessoa colectiva. 
devern apresentar também a certidão de registo comercial ou inforniacão escnta de regislo comercial válidas. emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 
l&4_k4 	Declaracão de Recolha de Dados Pessoals 

812005 i *: 

	

...... 	 ., .L. 

1. 
Os dados pessoais recothidos sAo untados corn fmalidades relativas 00 seu requelimeulo. 

Em cumprimento de ohrigacao legal, os dados pessoais podern ser cosnunicados as outras entidades competenies. 
3 	 . 

Os IjiWares dos dados tern direito de acesso, rectificaSo e actualizaçao aos seus dados pessoois conservados polo DSSOPT 

. 

. 

- ... 	 0011 



OSSOPT 

gIiflj  

	

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

Projecto de Planta de Condiçoes UrbanIsticas deZona do Territ 5ojjo 4r919 ' 
}IUI I ItLlIIJ U I UI WVIIUI 

Recoiha de Opiniöes 

	

5/2014 	 i 

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

Formulário de Opinio 
Dados do Projecto de PCTJ 

I 90406 	 J 
Proc. n.': 	 J Proposta n.: 

250-358' Locahzacao: 

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

1 fl 	Finalidade 

2 Altura do edifIcio w7 
3 tOEL.2V indice de utilizaçao do solo 

4 Indicedeocupaçàodoso10 
 

5 it V 4Reformacöes do terreno 

6 lip I Directivas de desenho urbano 
t 14• 	D4ribuiço d 

Correspondncin Entrada 

o DURDEP 0 DSODEP 
o DINDEP 	0 DAT 
ODINIr 	DyED  

7 1nfra -esturas pñblicas 
DIJUDEP 	DPUDE 
ODEJ'DEP 	0 

ti' 0 Cbcfc dc 

(ft- 

0011 



Conteüdo Principal Opiniöes I Propostas (Caso seja necessãrio, pode Cq)resSá-laS na 
foiha_complementar) 

8 Servidão püblica 

9 Z(J 	Encargos especiais 

10 Equipanientos de utilizaçào colectiva 

ftjOutros 

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

0 forniulârio pode ser submetido através dos seguintes meios: 

Coniparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria Ti n.° 33, Macau, durante o horârio de expediente nos dias üteis 
33 	( jt) 

Correio: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau (o prazo limite de entrega 

	

o  do correio) 	
d contado a partir da data de envio indicada no 

carimb  
,. 	j 	: 2834 00] 9 	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 Direcção de Servicos (8590 3800). 

or±i 

Obs. 1 : Qisando os interessados (proprietái-io. concessionãrio do lerreno ou o sen procurador) aprsentem opiniöes e sugestôes, devem indicar a 
cotnprovar a sua posicâo juridica em reIaço aos respectivos terrenos, designadaniente. rnediante a apresentação de certidão de registo predial on 
informação escnta de registo predial válidas. einitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso as mteressados sjam pessoa colectiva. 
devem apresentar taxubém a certidão de registo comercial ou informacão escrita de registo comercial vdlidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaracão do Recoiha do Dados Pessoais 
f)Q5 

.1 	.. P.0F2fl( 	"1 .. 4.. L.....$.. .l...T.,.1.... 

Os dados pessoais recoihidos são tratados COOl finalidades re}alivas ao sen requerirnento. 
 

Em cumprimeino de obrigacAo legal, os dados pessoais podem ser comunicados as outras entidades conlpetentes. 
 

Os titulares dos dados tern direito de acesso recl.ificaçSo a actualizaçsIo aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

0011 



(tt 
OSSOPT 	 001000097472g$' 

llhIllIillhIIfflu/Iih!fhIIII!ihhllhiIIihIIllflh/iIJ/!JIllhJIflhII/ 	(o cf 	/ 2p 1c 	
6' 

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

Projecto de Planta de Condiçöes Urbanisticas de Zona do Terrfl$5ipo bpni.d3 3 
. Pul *aatu J uV A Jt IUUUt 

Recoiha de Opiniöes 
5/2014 	 ( U)  

Nos termos do artigo 29.1  do Regulamento Administrativo 11.0  5/2014 (Regulamentaçao da Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniôes do(s) interessado(s) '  e da populaçâo respeitantes ao projecto de Planta 
de Condicôes Urbanisticas (PCU). 

Formulärio de Opiniao 
Dados do Projecto de PCU 

90A069 	 401DPTJ/201A I'roc. n.: 	 I Proposta n.": 

W 	253-353 	 L14 Localizacao: 

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

foiha complementar) 

1 J4E1 	Firialidade 

2 jA1tura do edifIcio 3lLIj 	1y). 

;4*J3 

3 

p 
iiidice de utilização do solo 

4 !Tndicedeocupacäodo solo 

5 	S Reformacoes do terreno 

6 t4 	F Directivas de desnho urbano 
D.S.S.O.P.T. 

4&* 	Dstnbuic5o de 

Conespond8nds Enoada 

0 DURDEP  0 DSODEP 
fl DINDEP 	0 DAT 

7 Infra-estruturas piiblicas ODINF 	0 DED 
0 DJUDEP EIDPUDEP  
DDEPDEP 0 

•_ / 	
V, 

If  OChefede 

/\ A, 	/' 
0011 

- 	 -. 



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

8 1 	Servidào pib1ica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizacao colectiva 4 	 /E 44 

ii tftf. Outros 

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

T';t- j 	r-• 
0 formulârio pode ser submetido através dos seguintes meios: 

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

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

,- 	 • . : 2834 0019 	Fax: 28340019 
pcudssopt.gorno Email: pcudssopt.gov.mo  

PMIIQP 	 (8590 3800) 
Para quaisquer inforrnaçöes entre em comacto corn o Centro de Contacto desta Direcção de Serviços (8590 3800). 

'3Z4J 
4) 

Obs. : Quando os interessados (proprietdno. concessionãrio do terreno ou a seu procurador) ap1sen1em opiniâes e sugestöes. de'ern indicar e 
comprovar a sua posição juridica em re1aco aos respectivos ten-enos. designadamente. mediante a apresentacâo do certidäo de registo predial ou 
inforniaço escnta de registo predial válidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejani pessoa colectiva. 
devern apresentar tambérn a certidâo de registo comercial ou inforniaçao escrita de regislo coinercial válidas, eniitidas pela ConservatOria dos 
Registos Comercial ode Bens Môveis. 

Declaracão de Recolha de Dados Pessoajs 
tf-j 	812005 

.... .......,, .. 1 .. 	P OP1tr1 	T ..; .1.. t............ 1. T...1... C ...  

 
Os dados pessoais i-ecothidos so tmtados corn fmalidades relativas ao seu requeriniento. 

 
Em cwnprimeuto de obrigaçao legal, os dados pessoais podern ser cominiicados as outras entidades conipetentes. 

iJ 5 
Os titulares dos dados tern direito de acesso, rectificaçso e actua1i7acio aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

. 

. 

0011 
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DSSOPT 	 OOOOUO974728 

	

(o 	/ 
II 	I 

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

Projecto de Planta de Condicoes Urbanisticas deZo9 

IUIIU U .1. UI ILIUUJ 

Recoiha de Opiniöes 
*J 	5/2014 	 *fflU) 	

I 

Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Administrativo n.° 5/2014 (Regulamentaçâo 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). 

Formulário de Opinião 

I Dados do Projecto de PCU 	 -. 

90A06 	 R4OIDPTTf20.14 	 -. 
Proc. n.y: 	 1-'ro2osta nY: 

25O-358' LU 	253-353 LU 

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

I . 	Fmalidade i 	&IZ 

2 Altura do edifcio - 

3 indice de utilizacão do solo 

4 Indice de ocupa9ão do solo y 

5 Refonnaçôes do terreno 

6 1 Directivas de desenho urbano COTponde,,chj 	!fltTa 

o DURDEP 0 DSODJIp 
DDINDEP 	DOAT 
DD1NF 	ODED 
fl 	tiip 
DDEPDEP 0 

7 ,-A, 	cv-&p Infra-estruturas püblicas If oJ 

0011 



Conteüdo Principal Opiniöcs I Propostas (Caso seja necesst%rio, pode expressá-Ias na 
foiha complementar) 

8 	4±1 	Servidão püblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilização co1ecva 

11 Afttj Outros 

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

TiT 1'l 

0 formulârio pode ser submetido através dos seguintes meios: 

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

Correlo: Estrada de D. Maria IT n.° 33, Macau (o pra.zo lirnite 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.gov.mo  

(8590 3800) 
Para quaisquer informaçôes entre em contacto corn o Centro de Contacto desta Direcção de Servicos (859Q 3800). 

'±)) l' 

Obs. : Quando os interessados (proprietário, concessionãrio do terreno ou o seu procurados) apresenlem opiniôes e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posicãO juridica em relação aos respectivos terrenos. designadamente, mediante a apresentaço de certidão de registo predial ou 
informacâo escrita de registo predial válidas, einitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados seiam pessoa colectiva. 
devem apresentar tambdm a certido de registo comercial ou informaçâo escrita de registo comercial vdlidas. emitidas pela Conscrvatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 
J&{} 	Declaracao lie Recoiha lie Dados Pessoais 

812005 
...L.... .. 	... - P 	 " ., .1.. tL..,........ ......1...1.... t....... ........ 

 
Os dados pessoais recothidos são uatados corn fmalidades relativas ao seu requerimento. 

 
Em cuinprimento de obriacao legal, os dados pessosis podem ser coinunicados as outras entidades competentes. 

 
Os titidares dos dados tern direito de acesso, reclificaçao e actualizacSo aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

. 

S 

0011 

37) 



(Q 
DSSOPT 	 001 0000974727. 

•

r c 
I 

	

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

Projecto de Planta de Condiçoes UrbanIsticas de Zona do Território 

	

—2 	
iorangida 

p01 1 lUflU u; 1 u, iiiu 

Recoiha de Opiniöes 

	

5/2014 	 rn JJ) 	+L1 
0 

Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Administrativo n.° 5/2014 (Regu1amentacoda Lei do planeamento 
urbanistico). procede-se a recoiha de opiniôes do(s) interessado(s)' e da popu1aco respeitantes ao projecto de Planta 
de Condicoes Urbanisticas (PCU). 

Formulário de Opiniäo 
Dados do Projecto de PCU 

Ea R5L. 90A06S . 	 .L4OIDPTTI2OL4 
PProc. nY: 	 I Proposta n.': 

' U MLT ii 	±(B)AC)- 
Locahzacao: 

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

folha complementar) 

1 F1Fina1idade 

2 Altura do edificio  

Lx 	? 

3 Indice de utihzacao do solo 

4 indicedeocupaçaodo solo 

5 ±±t 	Reformaçôes do terreno 

6 Directivas de desenho urbano 

D.S. S. 0. P.1. 

* 	Z Dsuibiço de 

rndnci' Entrndn 

7 Infra-estruturas publicas 

	

ni.rKDt? 	p DSODEP 

	

j Q DJNDEP 	0 DAT 

o D)UL)EP 	I DPLDEP 
ODEPDEP 	0  

i_-I 	•v/IS' 

I 0011 
 



(fl• 	, 

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

8 L& Servidäo püblica 

9 Encargos especiais 

10 Equiparnentos de uthizaçao colectiva 

Af LA 

ii fth Outros 

Nota importante: As suas opinioes e sugestöes 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 fl. 0  33, Macau, durante o horário de exp&liente nos dias áteis 

: 	 33 f (L ) 
Correio: Esirada de D. Maria II ri. 0  33, Macau (o prazo lirnite de entrega e contado a partir da data de envio rndicada no 
carimbo do correio) 
f4ii:28340019 Fax:2834009 
CVYZ pcudssopt.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). 

am ij)J• ±L& 	) &#' 	 [±ti 	' 4 

Obs. : Quando os mteressados (proprietârio, concessionário do terreno ou o seu procurador) apresenlem opiniôes e sugestôes, devem indicar e 
comprovar a sua posiço juridica em relaço aos respectivos tenenos. designadamente. mediante a apresentacão de certidão de registo predial on 
informaçâo escrita de registo predial válidas. eniitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejain pessoa colectiva. 
devem apresentar tanibém a certidào cie registo comercjal ou informaçao escrita de regislo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

DecIaraco de Recoiha do Dados Pessoais 
aMr, 812005 	Aä : 
.r..... ....._i.. 	.1 ..i ._ P 	 "1 .; .2.. .t,...j2. ..i..i..i.... D.,..". 

Os dados pessoais recothidos sio tratados coin finalidades relalivas ao sen requerimento. 
li T' 

Em cumprimento do obrigaçao legal, os dados pessoais podem scr conumicados as ouuas entidades competentes. 
 

Os titulares dos dados tern direito de acesso. rectificaçào e acwalizacao ans seus dados pessoais conservados pain DSSOPT. 

I 

. 

0011 



(4 
DSSOPT 	 0010000974730V 

g 	/ t  

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

Projecto de Planta de Condiçôes Urbanisticas de Zona do TerritOrio não Abrangida 

PiDr 	 2015 FEB -2 P 2:33 
I IUZI1.) U I U flIiIUL 

Recoiha de Opiniöes 
ffljtkj' 5/2014 

Nos termos do artigo 29.° do Regularnento Adminisirativo n.° 5/2014 (Regularnentacao.da Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniOes do(s) interessado(s) l  e da populacao respeitantes ao projecto de Planta 
de CondiçOes Urbanisticas (PCU). 

1 'ormulario de Onthto 

1 	Dados do Projecto de PCU 

9O 
Ioc. n.e: 	

AO6 	
proposta nY: 

R40/DPTJ!201 
? 

	

	
4 

*250-358' 

Conteiido Principal Opinöes / Propostas (Caso scja necessário, pode expressá-las na 
follia complementar) 

1 Finalidade 

2 Altura do edifIcio it 

3 ft1 indice de utilizacao do solo 

4 M,  MEMS Indice de ocupacâo do solo  
'< 

5 ReformaçOes do terreno 	 I 

6 ±Jfl 	Directivas de desenho urbano 
D.S.S00 0 I'.T. 

it 	z 3z DIsb, dc 
Ctfleonnc 	Entrxd.. 

1 	 0 DtJRDEP o DSObEP 
2-Ri:D:r 

7 infra-estruturas püblicas 
p 	- 

1D1L)DEP 
P DEPEp 	fl ______ 

i- 	I2-5 

0011 



'3) 
Conteüdo Principal Opinies I Propostas (Caso seja necessãrio, pode cpressá-las na 

foiha_complementar) 

8 
{ 	

±tt& Servidào piiblica 

9 Encargos especiais 

io Equipamentos de utilizaçào colectiva 
... 

11 f1 Outros 

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

7rTr 

0 formulário pode ser submetido através dos seguintes meios: 
33 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria II a. °  33, Macau. durante o horãrio de expediente nos dias üteis 
(HP) 

Correio: Estrada de D. Ivlaria II ri. 0  33, Macau (o prazo limite de entrega é contado a partir da data de envio indicada no 
carimbo do correlo) 
14 :28340019 Fax: 28340019 

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

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

}jfE#' 
ILI ....................... 

Obs. 1 : Quando os interessados (proprietàrio. concessionário do terreno ou o seu procurador) apresenlem opmiôes a sugestães, devem indicar a 
comprovar a sua posiço juridica em relação aos respectivos terrenos. designadamente, mediante a apresentação de certidão de registo predial on 
inforniação escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatôrm do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva 
deveni apresentar também a certido de registo cornercial on inforivaco escrita de registo coinercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaracao de Recolba de Dados Pessoals 
8/2005 

2MIC15 	... 	 .. 

 

Os dados pessoais recolhidos sâo tratados corn finalidades relalivas ao sen requerimento. 
 

Em cumpnmcnto de obrigaçao legal. os dados pessoais podein ser comunicados s outras entidades cosnpetenles 
 

Os titulares dos dados tam direito de acesso. rectificação c actualizacao aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

. 

0011 



DSSOPT 	 001000974726- 

' 

D.S.S.O.RT. 

Projecto de Planta de Condiçöes UrbanIsticas de Zona do Terri V3'° bWId 3 
])J___ 

L11U U I UI *HIJUI 

Recoiha de Opinioes 
* 	5/2014 	 I 

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

Formulário de Opinio 
Dados do Projecto de PCU 	 I 

rP 	
9\()68 

rroc. n.: 	 I Pronosta n. " : 

25O-358' 
Local izaçao: 

') 
ConteUdo Prindpal Opiniöes / Propostas (Caso seja necessãrio, pode epressá-Jas na 

fotha complewentar) 

.1 Finalidade 

2 iJAlturadoedificio  

'L 

3 1b 	indice de utilizaçao do solo 

4 Indice de ocupaçäo do solo 

—:;- •- 	 — 

5 ±J4 	Reformacöes do terreno 

6 5I± 	I Directivas de desenho urbano 

D.S.S.OJ'.T. 

i 	3. Dirbuico d 

Cornponthnchi Intzdo 

7 irifra-estruturas püblicas 0 DINDEP 	0 
DSODEP
DAT 

ODINE 	ODED 
o WIJDEP 	B DEUDEP 
DDEPDEP 	0 

0011  



(fl;• 

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

8 Servidão püblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utihzaçào colectiva  

11 Alt Outros 

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

TTstrr- -?. 

0 formulàrio pode ser submetido através dos seguintes meios: 
: 

Comparecendo pessoalmente: Esada de D. Maria II a.° 33. Macau, durante o horário de expediente nos dias ineis 
p. KV 	 33 

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

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

(8590 3800) 
Para quaisquer informaçoes entre em contacto corn o Centro de Contacto desta Direc9ão de Serviços (8590 3800). 

	

A8z 	 8R 
Obs. : Quando os interessados (proprietàrio. concessionário do terreno ou a seu procurador) apresenlem opiniôes e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sun posição iuridica em relaçao aos respectivos terrenos, designadamente. mediante a apresentaçào de certidão de registo predial ou 
iiiforrnacão escrita de registo predial vélidas. ernitidas pela Conservatôria do Registo Predial. Case os interessados sejam pessoa colectiva. 
devem apresentar tam bern a certido de registo coinercial ou inforrnação escrita de registo comercial válidas. ernitidas pela Conservatória dos 
Registos Coxnercial e de Bens Móveis. 

Declaracao de Rccolha de Dados Pessoais 
tLW-% 8/2005 

..-... i 	P 	 "1 ..: 	 .4.. r.,.i..... 	.......,.... 

 

Os ddos pessoais recothidos são tratados corn frnalidades retativas no seu requerimento. 
 

Em cuinprinlento de obrrnacao legal, os dados pessoais podern ncr cornunicados as outras entidades conipetentes- 
F, Fj 1B)JjS 

Os utulares dos dados 1dm direito de acesso, rectificaçAo c actualizacâo aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

. 

0011 
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I 

DSSOPT 	 0010000974725Z 

54irf 

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

Projecto de Planta de Condiçöes Urbanisticas de Zona do Território não Abrangida 
r). 

pu 	ii i i. iau ti .1 ua u 	 —' L_ic&iui 	 FE —2 	' 33  

Recoiha de Opiniöes 

*C 	5/2014 	 +L1 

Nos termos do artigo 29. °  do Regulamento Administrativo n. °  5/2014 (Regulamentacao da Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniâes do(s) interessado(s)' e da populacao respeitarites ao proiecto  de Planta 
de Condicôes Urbanisticas (PCU). 

Formuktrio de Oniniäo 
ffSj Dados do Projecto de PCU 

PProc. n.: 	 I Pronosta n.: 
1.iL. 	 25O-358' 	LJJ 	253-353f 	W Local izacao: 

(n• 	'I) 
Conteüdo Principal Opinies I Propostas (Caso se.ja necessário, pode epressá-!as na 

__________________________________________ fotha complementar) 

I { 	Finalidade - 

- 2 Altura do edifIcio 

3 1kJ:b 	indice de utilizaçâo do solo 

4 MEM indice de ocupaço do solo 

5 ±±i 	ReformacOes do terreno 

6 It 	I Directivas de desenho urbano 

EXS. SO. Pt 
41- i 	_ Diribuico di 

Cocspoidnca Eitridi 

7 
- 

infra-estruturas piiblicas 
G iiwi 	u uyut- 

ODJUDP 	DPIJDEP 
ODLPDEP 	0 

OCctedP,  

0011 	- 



Conteüdo Principal Opiniöcs / Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-las na 
follia compementar) 

8 4![$3 	Servidào püblica 

9 ZUJ 	Encargos especials 

10 Equipamentos de utilizaçao colectiva 

11 t.fth Outros 

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

0 formulârio pode ser submetido através dos seguintes meios: 
r 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria II n.° 33. Macau. durante o horàrio de expediente nos dias üteis 
33 Wt( ) 

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

F 1:28340019 Fax:28340019 
) 	: pcudssopt.govmo Email: pcu@dssopt.gov.mo  

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

E 
Obs. 1 : Quando Os interessados (proprietãrio. concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniôes e sugestöes. devem indicar e 
comprovar a sua posicão juridica em relac.ão aos respectivos terrenos. designadamente. mediante a apresentaçäo de certido de registo predial 00 

nformacão escrita de registo predial válidas, eniitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva, 
devem apresent& tambèm a certidào de registo comercial ou informacao escrita de registo cornercial válidas, eiuitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial ede Bens Móveis. 

Deciaração de Recoiha de Dados Pessoajs 
tLU 	812005 	l J: 
D L, ..............., 	... . 	,tui 	"T .,: ... 	 ......... 

Os dados pessoais recoihidos são trelados corn finalidades relaiivas ao seu requerimento. 

Em cumpnnsento de obrigacao legal, os dados pessoais podem ser comimicados as outras entidades conipetenles. 

Os titulares dos dados tern direito de acesso, rectificaçao e actualizac0o aos seuS dados pcssoais conservados pela DSSOPT. 

. 

0011 

ctp 



(QS 
SSOPT 	 001 0030974723X 

- 

±13 

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

EJtT 	iii1 

	

Projecto de Planta de CondicoesUrbanIsticasdeZona do 	ioiãobranda 

pui L Z1IU 	1 01 1I1LLUI 

Recoiha de Opiniöes 
* 	5/2014 	 JJ) 	±L1 	 I 

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

Formulário de Opiniäo 
Dados do Projecto de PCU 

AgAIMMM: 90A069 	 2401DPjT12014 	 -. 
roc. n.': 	 I Proposta flY: 

I rim 
- 	*250-358' 	253-353 

Conteüdo Principal Opiniöes I Propostas (Caso seja necessário, pode eipressá-Ias na 
foiha_complementar) 

I Finalidade 

2 *A1turadoedificio r 

3 

p 
Jb 	indice de utilizacao do solo 

4 Indice de ocupaçâo do solo 
Of 

5 Reformaçôes do terreno 

6 Directivas de desenho urbano k Disbibuiço d 

COtTeSpondncia Entrad 

o DURnEP 0 DSODEP 
o DINDEP 	0 DAT 
ODINF 	ODED 
DDJiJnp 	rw1n-.4o 	- 

7 9jjf infra-estruturas püblicas . 	 ODEPDEP 	____ 

At PCdc1ecj 

0011 



,) 	 Conteüdo Principal 
') 

Opinies I Propostas (Caso seja nccessário, pode cxprcssã-las na 
foiha complernentar) 

8 24±th& Servidão püblica 

9 Encaros especiais 

10 Equipamentos de utilizaçâo colectiva s';.(  

11 ftIOutros 

0 

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

fl'.I [rI 

0 formulário pode ser submetido através dos seguintes meios: 

Coniparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau, durante o horârio de expediente nos dias ñteis 
, 	: 	 33 M,  ( It) 

Correio: Esu-ada. de D. Maria II 0.0  33, Macau (o prazo limite de entrega é contado a partir da data de envio indicada no 
carimbo do correio) 

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

(8590 3800) 0 

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

': 	 I ±tth 	 'i 
1JL-. SF 	Th$ft 	4fJ) 

Obs. : Quanclo Os i.nteressados (propretario. concessionãrio do lerreno ou o seu procurador) apresenlem opinioes e sugestöes. devem indicar e 
comprovar a sua posicâo juridica cm relação aos respectivos terrenos, designadamente. mediante a apresentação do certidão de registo predial ou 
mformaçäo escrita de registo predial vilidas. emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva. 
devem apresentar também a certidâo de registo comercial ou mformaco escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatói -ia dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaraçao do Recotha do Dados Pessoais 
80005 	 r: 

.... .,i _.: - o 	"S ..Z .1. 	 ...... 
I. 	ff 4f' j 

Os dados pessoais recoihidos s5o uatados corn fmalidadcs relativas ao seu requerimento. 
 

Em cuinprisnento de obrigaço legal, os dados pessoais podem ser comunicados as outras entidades competentes. 
 

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

. 

0011 



• 	 OSSOPT 	 0010D00974722W. 

/iII/llIIlI/I/I/1llhI///I!/iuIllhIIIi/IhllhIIiu/IiImjI/;/ffi;hllll1flf 	/ 
D.S.S.O.P.T. 

Projecto de Planta de Condiçöes Urbanisticas de Zona 	 p0 bgida 
-. )_ 3 

poi A J_igiitU
.•-• 

U
. 
 A UI IUt1Ua 

Recoiha de Opinies 
*J 	5/2014 	 ( ) 

Nos tennos do artigo 29. °  do Regulamento Administrativo n. °  5/2014 (Regulamentacãoda Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniOes do(s) thteressado(s) e da populacão respeitantes ao projecto de Planta 
de Condiçöes Urbanisticas (PCU). 

Formulário de Opinião 
Dados do Projecto de PCU 

ZOV 9OA.O6 	 a40/l)PTJ/201A 
Proc. n.: 	 I Proposta n. y : 
LL. 	

..25O-358' W t253-3531 	id W 
Local izacao: 

'3) 
Conteüdo Principal Opiniöes I Propostas (Caso sejanecessário, pode expressá-las na 

foiha_complementar) 

I Finalidade 

2 Altura do edifIcio ikibQ, if LY4 J  

3 indice de utilizaçao do solo 

4 Indice de oupaçAo do w10 

5 Reformaçoes do terreno 

6 
• 

±IH 	Directivas de desenho urbano 
. 	 - 

CorndflCi1 EnU' 

[J DURDEP 0 DSOD' 
ODINDEP 	ODAT 

DDNF 
n'unE?_ Ji.-Tm' 

7 infra-estruturas püblicas ODEPDEP 

j . ' OCbcfedc& 

0011 



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

8 Servidào pñblica 

9 Encargos especiais 

JO Equiparnentos de utilizaçao colectiva 

11 At,  Outros 

Nota importante: As suas opin4es e sugestôes devem ser apresentadas a DSSOPT antes de termo do prazo legal indicado. 

0 formulàrio pode ser submetido através dos seguintes meios: 
33 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau, durante o horârio de expediente nos dias 1teis 

	

r 	: 33 	(I6) 
Correio: Esirada de D. Maria II n.° 33, Macau (o prazo lirnite de entrega é contado a partir da data de envio indicada no 
car:mbo do correio) 

	

~11. 	: 2834 0019 Fax: 2834 0019 
pcu@dssoptgov.mo  Email: pcu@dssopt.gov.mo  

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

'± )±r' 	 , 

Obs. : Quando as interessados (proprietdrio, concessionàrio do terreno ou o seu procurador) apresenlem opiniôes e sugestöes, deveni indicar e 
comprovar a sua posição juridica em relaco aos respectivos terrenos, designadamente, medi ante a apresentação de certidão de registo predial on 
inforrnação escnta de registo predial vilidas, eniitidas pela Conservatária do Registo Predial. Caso Os iniaressados sejam pessoa colectiva. 
devem apresentar também a certidão de registo comercial on informação escnta de registo comercial vdlidas, emitidas pela Conservatoria dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaracao de Recolba de Dados Pessoais 

	

'18 	8/2005 ._ .......... 	.: - P O!'flf 	 "T .. .1., 	 .4...T...1.... 

Os dados pessoais recolhidos são tratados COO) finalidades relalivas ao seu requerisnento. 
 

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

Os titujares dos dados tm direito de acesso reclificaçao e actualizacão aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

. 

n 

0011 



(v 
DSSOPT 

ffhlIihI/ihI/llh1ihIIih/1/iii000/i 	I8 	/ 
D.S.S.O.P.T. 

' 

Projecto de Planta de Condicöes UrbanIsticas de Zona do Territôrio nao Abrangida 

pr PIa d rrnir 	2015 FEB -2 P ? 32 

Recoiha de Opinioes 
5/2014 

0 

Nos termos do artigo 29.° do Regulainento Adrninistrativo n.° 5/2014 (Regulamentaçao ida Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recoil-ia de opiniôes do(s) interessado(s)' e da populaçao respeitantes ao projecto de Planta 
de Condicôes Urbanisticas (PCU). 

It 
Formulário de Opiniao 

Dados do Projecto de PCU 

d 10 .J)L 	 _fl UPJL• .L4OIDPTJI2OI4 	 - 
' PProc. rIu: 	 Propostan.: 

250-358' 
Locahzacao: 

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

foiha_complementar) 

1 [Ftha1idade 

2 1iJW Altura do edifIcio 

3 11J* 	Indice de utilizaçao do solo 

4 Indice de ocupaço do solo - 

5 ±±tf 	Reformaçöes do terreno 
ID.S.S.OPT 

Diotribuiço de 
Con'espofldnc. 	Entad8I 
o DURIJEP 0 DSQp 1 
ODINDPP 	Oa'r 	I 

6 F Directivas de desenho urbano 

L#i 

ODINi 	ODED 	I 
' 	 DDJUDEP 	DPUJ,  I 

ODEPDE? 

I 'tow I 

7 infra-estruturas páblicas 

j 	ikm 

0011 



-- 	

- 	 Conteüdo Principal Opiniöcs I Propostas (Caso seja neccssário, pode cprcssá-las na 
folha complementar) 

8 Servidào püblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçâo colectiva - 

11 fti2Outros 

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

0 formulãrio pode ser submetido através dos seguintes meios: 
g33 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria Ii n. °  33, Macau, durante o borário de expediente nos dias tteis 
p. 	ip 	 tr 	-: 	(k6) 

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

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

(8590 3800) 
Pam quaisquer infonnaçoes entre em contacto corn o Ceniro de Contacto desta Direcção de Serviços (8590 3800). 

Obs. l : Quando os interessados (proprietdrio. concessionirio do terreno ou o seu procurador) apresentein opiniôes e sugestôes. devem iridicar e 
comprovar a sua posico juridica em rclação aos respectivos terrenos, designadamente. mediante a apresentacäo de certidão de registo prediai ou 
inforrnacao escrita de registo predial vãlidas. ernitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso Os interessados sjam pessoa colectiva. 
devem apresentar tanibém a certidão de registo comercial on informação escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaracao do Recolba de Dados Pessoais 

JU 812005 
Q!II'I(I.' "1 ....... -----------------------v-- -- — ............. 

 
Os dados pcssoais recothidos so tratados corn finalidades relalivas ao scu requerimento. 

. 

Em cumprimento do obrigaçao legal, os dados pessoais podern ser comtmicados as outras entidades conipetentes. 
 

Os titularcs dos dados tern direito de acesso. rectiIicaçao c actualizacao aos sons dados pessoals conservados pela DSSOPT. 

[iI 

fl 
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OSSOPT 	 OO1000074717- 

	

1 	1 
D.S.S.O.P.T. 

Projecto de Planta de Condicoes Urbanisticas de Zona do Território nAo Abrangida 

pra rrnnr 	 Z015FEB -2 P 2 32 

Recoiha de Opiniöes 
* 	5/2014 	 <*U) 

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

Formulário de Opiniao 

I E{ 	lS{ Dados do Projecto de PCU 
L_J. 

9OA0E 	 R40IDPTJ/201-4 

	

roc. n.': 	 I Proposta n. e : 

250-358' 

(n_ 	, 
Conteüdo PrincipaJ Opiniöes I Propostas (Caso sja necessário, pode expressá-las na 

foiha complementar) 

1 Finalidade 

2 Altura do edifIcio 

3 1tfti lndice de utilizacâo do solo 

4 Indice de ocupaçâo do solo — 

5 ±±t 	Reformacôes do terreno 

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

6 I Directivas de desenho urbano 
. at. 1J4S44 0L11440 	Uc 

Corrcspondänca Entr3d 

o DURDS? 0 DSODEr 
ODINDEP 0DM 
ODINF 	ODED 
o DJUDEPDPUDEP 
0 DEJ'la' 	D  

7 9 	infra-estruturas pi'iblicas - 	 / 	' 	/ 	' 

• . 
i 	ocç 

______ 

0011 



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

foiha complenientar) 

8 ita& Sen'idão püblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçao colectiva 

ftj Outros 

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

rl.I$rfl. 

0 formulârio pode ser subnietido através dos seguintes meios: 

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

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

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

(8590 3800) 
Para quaisquer informacoes entre em contacto corn o Centro de Contacto desta Direcçao de Serviços ($590 3800). 

. 

Obs. : Quando os interessados (proprietdrio. concessionàrio do terreno ou a seu procurador) apresenlem opiniôes e sugestäes. devein indicar e 
comprovar a sua posiço juridica em reJaco aos respectivos terrenos. designadamente, mediante a apresentacào de certidão de registo predial ou 
informacao escrita de regtsto predial válidas, ernitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso as interessados sejam pessoa colectiva. 
devem apresentar tambéni a certidão de registo comercial ou infornião escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaraco de Recoiha de Dados Pessoals 
8/2005 

... ............................... 
I. ILE 

Os dados pessoais rccolhidos s5o tratados corn finalidades relativas an scu ruquerimento. 
 

Em curnprimento de nbrigaçao legal, os dados pessonis podern ser coinunieados as outras ernidades competentes. 
 

Os tiruares dos dados tern direito de acesso, rectificac5o e actualizncüo aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

. 

0011 



fill 
DSSOPT 	 0010000974719 

L/ 

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

Projecto de Planta tie Condiçoes Urbanisticas tie Zona do Territi8 4ffj Aapic 32 
.-. 

S. iautfr U 	UI IU%*&UI 

Recoiha tie Opiniöes 
5/2014 

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

Formulário de Opiniao 
Dados do Projecto tie PCU 

9OA0.6 	 R40/DPTlf2O,L4 	 - 
I proc. n.": 	 Proposta n.: 

	

- 	 250-3.58' 	W 	 Ii 

Conteüdo Principal Opiniôes I Propostas (Caso seja necessário, pode expressâ-Ias na 
foiha_conipJementar) 

1 ffflFina1idade 0 q,,  

2 Altura do edifIcio )Q 	
7 

3 Jift 	indice de utilizaçao do solo 

4 ndice de ocupacão do solo 	- LJ 

S ±±t 	ReformacOes do terreno 

6 -f- 	[Directivas de desenho urbano 

7 infra-estruturas piiblicas 
•tffitl Dolribuiçao dc 

C-msp-ndEncia Entrda 

o DUR.DEP 0 OSODEP 
ODIsDEP 	ODxr 
ODflP 	tIDED  
UUJVJ;hP iUDPUDEP 
ODE?DEP 0 

0011 



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

8 Servidão püblica 

9 !rJ4 	Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçao colectiva '1q 

11 ftf.Outros 

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

TF'I j 	 ''• 

0 formulãrio pode ser subrnetido através dos seguintes meios: 

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

33 	( ) 
Correio: Esuada de D. Maria II n.° 33. Macau (o prazo limite de enn-eaa 6 contado a partir da data de envio indicada no 
carrnbo do correio) 

,.- 	 : 2834 0019 	Fax: 2834 0019 
pcu@dssopt.gov.mo  Email: pc.u.dssopt.gov.mo  

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

. 

Obs. : Quando os interessados (proprietário. concessionário do terreno ou o seu procuradoñ apresentem opiniôes e sugestôes, deveni indicar e 
comprovar a sua posiçäo juridica em relaco aos respectivos terrenos. designadamente, mediante a apresentacâo de ceriidào do registo prediat ou 
inforrnaçâo escrita de registo predial válidas. emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva. 
devern apresentar tambdm a certidão de registo comercial ou infonnacao escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Berts Móveis. 

DeclaracSo de Recotha de Dados Pessoais 
iMff 8/2U0 	 : 
rs.......... ......,.. 7 	.. n 	 'q ..; 	. 	 ..... 

I. 
Os dados pessoais recoihidos aSo i.ratados corn finalidades relatives ao seu requetimento. 
t• 

Em cumprinsento de obrigacao legal, os dados pessoais podem ser comunicados as ounis entidadcs compelentes. 
 

Os titulares dos dados tern direito de acesso. rectificac5o e acwalizacao aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT 

0011 



i cy  
DSSOPT 	 001 0000974716Z 

i 	7 
D.S.S.O.P.T. 

	

Projecto de Planta de Condiçoes Urbanisticas de Zona do Terrifór 	Abramida 
LUi3

p 
 ttt Z P 2:32 

piii L IU1IU U 	U IAJVUUI 

Recoiha de Opinies 

* 	5/2014 

Nos tennos do artigo 29.° do Regulamento Administrativo n.° 5/2014 (Regulamentacäoda Lei do planeaniento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniOes do(s) interessado(s)' e da populacão respeitantes ao pro ecto de Planta 
de Condiçöes Urbanisticas (PCU). 

Formuh%rio de Opiniao 
Dados do Projecto de PCU 

zv 	 .R40'DPTJ/20.L4 	 - 
oc. n.: 	 I Protostan.: 

Conteüdo Principa' Opiniöes I Propostas (Caso seja necessãrio, pode eipressá-Ias na 
foiha complementar) 

I 	Fina1idade ,F 

2 Altura do edifIcio 

1 ft1 indice de utilizaçao do solo 

4 Itidice de ocupaçào do solo 

5 ±± 	Reformaçöes do terreno 

6 Directivas de desenho urbano  
±I-1L D.S.S.op.; 

t 4- 	_ Dstrbuiç, d 

Comcsponddncia Ernrzith, 

0 DURPEP 0 DSODP 

7 MEMULP infra-estruturas piiblicas 
o D)UDEP 	DP'DEp 
DDEPDEP 0 

±qOChef5 

0011 



Conteüdo Principal 
(n 

Opiniocs / Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-Ias an 
foiha complementar) 

8 ±I& Servidão püblica 

9 Encargos especiais 

10 IQJJ 	Equipamentos de utilizaçào colectiva 

ii Outros 

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

0 forrnulãrio pode ser subrnetido airavés dos seguintes meios: 
4E 	 33 

Comparecendo pessoalmeiite: Estrada de D. Maria Ii n.° 33, Macau, durante o horário de expediente nos dias üteis 
F. 	 33 	(3 6) 

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

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

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

. 

U4)• ±2J J J' 

Obs. : Quando os interessados (proprietdrio. concessionrio do terreno ou o seu procurador) apresenleni opinioes a sugestôes. devem indicar e 
coniprovar a sua posição juridica em relação aos rospectivos terrenos. designadamente. mediante a apresentação de certidâo de registo predial ou 
inforrnacao escrita de registo predial válidas. ernitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva, 
devem apresentar tambern a cethdäo de registo comercial ou infonnacao escrita de regislo comercial válidas, cinitidas pela ConservatOria dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaracao de Recolba de Dados Pessoals 

Umm 8/2005 
rs....._1....... .. ,. 	P 0rru 	" .. A.. 	 .1.. T....1.... t'.....'. 

	

£. ----------- .._. - 	- 
I. 	 aJThi 

Os dados pessoais recoihidos sAo uauidos corn finalidades relalivas an seu requerimento. 
. 

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

Os timlares dos dados tern direito de acesso. rectifieaçeo e aetualizacao aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

0011 



• 	 DSSOPT 	 0010000974724r 

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

* 

Projecto de Planta de Condicöes UrbanIsticas de Zona do Territério nao Abrangida 
- 	-. 	- 	VHS FEB —2 P 2: 32 pu L tailu U i ui Uauu1 

Recoiha de Opinioes 
5/2014 	K(f WJ) 	 I 

Nos termos do artigo 29. °  do Regulamento Administrativo n. °  512014 (Regulamentaçãoda Lei do planeamento 
urbanistico), procede - se a recoiha de opiniôes do(s) interessado(s) '  e da populaçào respeitantes ao projecto de Plarita 
de CondiçOes iJrbanisticas (PCU). 

Formulário de Opiniao 
I 	 Dados do Projecto de PCU 

a4OIDPTI/201A 
Woc. nY: 	 I Proposta n. ' : 

J250-358' 
Localizacao: 

:J/ 
Conteüdo Principal Opinies I Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-las na 

foiha complementar) 

I J 	Finalidade /1iY 	 I'7 
rpf,t 

dj 

2 A1turadoediffcio Ie7jir 	)t 

3 ift 	indice de utilização do solo 

4 Indice de ocupação do solo ,)5- qo Y0 , 

5 Reformacöes do terreno 

6 JJ3 Directivas de desenho urbano 

DSS.O.RT. 

t, ff i 	Dsribuço dc 
Corrcpondncin Ectru4 	 J 

7 FLUC5 irifra-estruturas püblicas QDmWEP 0 DAT 
DDINV 	ODCD 
D)JUOE' 	m OPJD 
0 DEPI)EP 	0  

ie rrrfft / 

0011 	 1 	-k1 



_•/ 	(n_ 	, 
Conteüdo Principal Opiniocs / Propostas (Caso seja necessário, pode exprc.csá-las na 

foiha complementar) 
8 Servidão püblica 

9 [Ji 	Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçao colectiva /.. 	
, 

11 Afft Outros 

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

Oformuiariopodesersubmetido através dos seguintes meios: 

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

33 	( 6) 
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) 
I4 : 2834 009 Fax: 28340019 
ME  pcu@dssopt.gov.mo  Email: pcu@dssopt.gov.mo  

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

UkX' 
* 	A 	 ag  

Obs. ': Quando os interessados (proprietário. concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniôes e sugestöes, devern indicar e 
comprovar a sua posicâo juridica em rclaç.ão aos respectivos terrenos. designadamente, mecliante a apresentacão de certidão de registo predial ou 
inforrnacao escrita de registo predial vãlidas, ernitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectha. 
devem apresentar também a certidão de registo comercial ou informação escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatóna dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaraçao de Recoiha de Dados Pessoais 
, 8/2005 

-- . -,  ---- ... ... --.-- 	-.-' .-. ...-'..-Y---. -. .............. 
 

Os dados pessoais recothidos so tratados corn fmalidades reldtivas an seu requerimento. 
 

Em cumpriniento de obngaçao legal, Os dados pessoais podern ser comunicados as outras entidades competentes. 
-i' 

Os utuares dos &tdos tern direito do acesso, rectificac5o e actualizacao acts sees dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

. 

. 

0011 

Ci 



DSSOPT 	 0010000974718. 

(g0 /~ 
Ill 	 . 

	

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

Projecto de Planta de CondicoesUrbanIsticasdeZona do Terrio_ibrpga32 
pui I iaiiu U .1 Uk WJ.1U1 

Recolha de Opinioes 
$ 	5/2014 	 I 

Nos termos do artigo 29.°  do Regulamento Adininisirativo n. °  5/2014 (Regi.ilamentacaio da Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniôes do(s) interessado(s) '  e cia populaçâo respeitantes ao projecto de Planta 
de Condiçöes Urbanisticas (PCU). 

Formulário de Opiniao 
Dados do Projecto de PCU 

90 406R 	 940(DPT 1120L4 	 -. 

figproc. n.y: 	 I Proposta n.: 

t%250358 Localizacao: 

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

1 Fina1idade 

2 Altura do ediffcio 

3 indice de utilizaçao do solo 

4 IndicedeocupaçAodoso10 
 

5 Reformaçöes do terreno 

6 I Directivas de desenho urbano 

1ia3i1 	D.S.S.O.P.T. 

4 44. i t Distribuiço dc 

Corrcspondencift Entmda 

7 Infra-estruturas pib1icas 
DL,u,bEP DD300tF 

o DJUDEP 	DPUDEP 
DDEPDEP 0 

•j, 	
/,/D' 

a 	OClicfedccl\t  

0011 



• (n• 	, 

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

8 Servidào pñblica 

9 Encargos especiais 

10 I]Jt1 Equipamentos de utilizaçào colectiva 
 

11 ftI1. Outros 

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

• 

0 formulário pode ser submetido atravds dos seguintes meios: 
33 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria II it 0  33, Macau, durante o horário tie expediente nos dias ijteis 

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) 

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

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

'j)(&*A• ±kA) i' bw 

Obs. : Quando os interessados (proprietãrio. concessioniric do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniöes e sugestöes, devem mdicar e 
comprovar a sua posicão juridica em relaço aos respectivos terrenos. designadansente. mediante a apresentaQão de certido do registo predial ou 
tnformacâo escrita de regislo predial vãlidas. eniitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso Os interessados sejam pessoa colectiva. 
devem apresentar tambéin a certidão de registo comercial ou informacao escrita de registo comercial vdlidas, emitidas pela Conscrvatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaraçao de Recotha de Dados Pessoals 
t-J 	8/2005  
DL ._i ....... .. 	.. 	." ..: A.. 	 A.. rt...L... t'... ............ 

 
Os dados pessoais recoihidos sio Innados COIn finalidades relativas ao sea requerimento. 

 
Em cumprimento de obrigoeso legal, os dados pcssoais podem ser cornunicados as outras entidades competentes. 

3.. . 41 
Os titulares dos dados tern direito de acesso. rectificac5o e actualizacao aos seas dados pessoais conservados pela DSSOPT 

S 

0011 



'17 
DSSOPT 	 0010000974721V 

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

Projecto de Planta de Condiçoes UrbanIsticas de Zona do Território nAo Abrangida 
DJ____ — lai&u u 1 01 WCJ.iu* 

Recoiha de Opinioes 
fRM,M 5/2014 	 ±iiAa 	1 U1X I  

Nos termos do artigo 29. 0  do Regulamento Admiriistrativo n.° 5/2014 (Regulamentaçao da Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniôes do(s) interessado(s)' e da populaçAo respeitantes ao projecto de Planta 
de Condiçöes Urbanisticas (PCU). 

Formulário de ODinião 
Dados do Projecto de PCU 

r*: 	 g40r0p11/2014 
roc. n.y: 	 I Proposta n.y: 

IS Sm 

Ui250-358' UJ 	253-353 	 LU Localizacão: 

'3W) 
Conteüdo Principal Opintoes / Propostas (Caso seja necessãrio, pode expressá-las na 

folhn complementar) 

I Finalidade 

2 Altura do edi1icio 

AL 9 0  4—  
3 ±ft 	indice de utilizaçAo do solo 

4 indice de ocupação do solo 

- 7 
5 Reformaçoes do terreno 

6 I Directivas de desenho urbano 

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

Distnbuic5o de 

CorrespondêflCia Entrda 

7 Infra-estruturas pñblicas ODSODE' 

DDR'W 	ODED 
o D3UDEP 	1DPUDEP 
DDEPDEP 	0 

1- 

0011  



Conteüdo Principal 
_____________________________________________________ 

') 
Opiniocs I Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-Ias na 

folha complementar) 
8 	1 iServidäopüb1ica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçao colectiva 

ii IT, fl.Outros 

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

TI'.I 	FI 

0 formulãrio pode ser submetido através dos seguintes meios: 
II6 g 33 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria II n.° 33. Macau, durante o horario de expediente nos dias üteis 
(2) 

Correio: Esirada de D. Maria II fl. 0  33, Macau (o prazo lirnite de entrega é contado a partir da data de envio indicada no 
carimbo do correio) 

	

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

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

'iA(X 
FM P )..11 

Obs. : Quando as interessados (proprietrio. concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniôes e sugestöes. devem indicar C 
coinprovar a sua posico juridica em relação aos respectivos terrenos. designadamente. mediante a apresentaçào de certido de registo predial ou 
infonuação escrita de registo prechal válidas, eniitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso as mteressados sejam pessoa colectiva. 
devem apresentar também a certidão de regislo comercial ou infonnaçâo escrita de regislo coniercial válidas, emitidas pela Conservatóna dos 
Registos Comercial e de Bans Móveis. 

Declaracao de Recoiha de Dados Pessoajs 
MWI,ffi 8/2005 
T.. ,.......,.,..,.. T ... 	 nPF1(( 	't 	.L 	 .1.. T,..l.... t..'. 

 
Os dados pessoais recoihidos s5c tratados corn imaliciades relativas so scu requenmento. 

 
Em cuinpthnemo de obrigacao legal, os dados pessoais podern ser coini.rnicados as outras entidades eompetente& 

 
Os thulares dos dados tern direito de acesso, rectificacao c actualizacOo aos seus dados Dessoais conservados pela DSSOPT. 

. 

LI 

0011 



• 	 DSSOPT 	 0010000974715y• 

iIfIIJIII/ff/f///iUhJfJJIf[JflfffllflhfJ!ll/ffflhfJfJ/1IIfflu/IflhII 	I 	/ 	.7 
D.S.S.O.P.T. 

Projecto de Planta de Condicöes Urbanisticas de Zona do Território nao Abrangicla 
2IJ5 FEB -2 P 2: 32 

	

pui I LUIIU 	I UI ku;1Iut 

Recoiha de Opinioes 
fgM,M 5/2014 	 ±U 

Nos termos do artigo 29. 1  do Regu.lamento Administrativo n. °  5/2014 (Regu1amentac5oda Lei do planeaniento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniöes do(s) interessado(s) 1  e da populacao respeitantes ao projecto de Planta 
de CondiçOes Urbanisticas (PCU). 

It 

Formulário de ODinião 
Dados do Projecto de PCU 

9OAO6 	 1 
proc. nY: 	 Proposta fl"; 

iii 	 W Locahzacao: 

'3) 
Conteüdo Principat Opiniôes I Propostas (Caso seja necessário pode expressá-Ias na 

foiha_compiementar) 

• Ftha1idade )c_ 

2 Altura do edificio 

3 ft1 indice de utilizacão do solo 

4 Indice de ocupação do solo 

5 ±t 	Reformaçôes do terreno 

6 5± 	F Directivas de desenho urbano 

±*J*J D.S.S.O.P.T. 

M+4X Distribuiç.o Je 

Corrcspond&nca Entrada 

7 infra-estruturas piiblicas 
U VUWLt 	U jZ,VLjI 
0DINDEP 	0 DAT 

o DJUDEP 	I§DPUDEP 

ODEPOEP 0 
.-• I -v 	/ 	I'< 

0011 	 - 



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

8 f.Servidàopüblica 

9 53[J 	Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçao colectiva 7 ?J  

ii fti2.Outros 

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

0 fonnulário podeser subruetido através dos seguintes meios: 

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

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

- 	j:28340019 	Fax:28340019 
pcudssopt.gov.mo  Email: pcu@dssoptgov.mo  

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

': 	- 
).. 8 

Obs. : Quando os mteressados (propretãrio. concessionário do terreno ou o seu procurador) apresenlem opiniöes e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posico juridica em relaço aos respectivos terrenos. designadamente. mediante a apresentaq.o de certidäo de registo predial ou 
informacdo escrita de registo predial vãlidas. ernitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os inieressados sejam pessoa colectiva, 
devern apresentar tambdm a certidão de registo comercial ou mformaçâo escrita de registo comercial vdlidas, ejuitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaracao de Recolba de Dados Pessoais 
812005 

T\................._... I .: 	P O/1(U% 	"I ... .., t............ i.. 	 t'... ............ 

if 	 .41 
Os dados pessoais recoihidos sào iratados corn frnalidades relativas ao scu requelimenlo. 

. 
Em curnpriineno de obngaçao le8al,  Os dados pessoais podem ser comunicados as outras entidades conipetentes. 

iL'- 
Os tituares dos dados tern direito de acesso. rectificaçto a acwalizaçao Cos seus dados pessoais conctvados pela DSSOPT. 

S 

S 

0011 



cI< 
DSSOPT 	 OO1oOOo9747,2V 

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

Projecto de Planta de CondiçöesUrbanIsticasdeZona do 	jijp n 	ra2gi 

pui I IaIz%) U I UI IUUUI 

Recolha de Opinioes 
*1 	5/2014 	( U) 

C 

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

Formulário de Opinião 
Dados do Projecto de PCU 

9OA.06 	 4OiDPtJ/2OL4 
p 	 Proposta n.'': 

s250-358' 

) 
Contcüdo Principal Opinics I Propostas (Caso seja necessário, pode eipressá-ias na 

foiha complernentar) 

1 Finalidade 
*J 	 )41) kkt 

2 MIjA1tura do edificio 
$ 	tc 3 XkA.L. 

3 tift 	Indice de utilizaçao do solo 

4 Indice de ocupaçAo do solo - 	 - 

5 ±±I 	Reformaçôes do terreno 

6 -j-4 	f Directivas de desenho urbano 
±f A D.S.S.OJ.T. 
4,1 if i 	Disibuco dc 

Corcpondnca EntradC 

7 infra-estruturas püblicas 
C U1DP 0 1CQDP 

DINDEP 
- 

o C)JUDEP 	q OPLIDEP 
o DEPDEP 	0 

±PChefcde cP 

0011 



Contetido Ptlncipal Opiniöes I Propostas (Caso seja necessário, pode epressá-las na 
foiha complementar) 

8 Ser\'idãopüblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçao colectiva . 	
. 

11 fflOutros 

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

'I ! 

0 formulârio pode ser submetido através dos seguintes meios: 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria Ii n. °  33, Macau. durante o horário de exoediente nos dies üleis 
p 	 TL 

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

: 28340019 	Fax: 2834 0019 

pcu@dssopt.eo\':mo Email: pcudssopt.gov.mo  

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

Ej 	 )• 

Obs. 	Quando os interessados propnetario. concessiomirio do terreno ou o seu procurador) apresentern opmiôes e sugestöes. devem indicar e 
comprovar a sua posicâo juridica em relação aos respecth'os terrenos. designadamente. mediante a apresentaçâo de ccrtidäo de registo predial ou 
informaç.ào escrita de reisto predial válidas. cinitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso Os interessados sejam pessoa colectiva. 
devem apresentar tambóm a certidão do registo coniercial ou informaçao escrita de registo comercial vãlidas. emitidas pela Conservatória dos 
Registos Coniercial e de Bens Móveis. 

Declaracao de Recolba de Dados Pessoais 
tJ 	8/2005 

 
Os dados pessoais recolhidos são untados corn fmalidades relali'as an scu requerüneisto. 

 

Em cumprimemo de obrigacao legal, os dados pessosis podem ser comunicados as outras entidades competentes. 
AiW 

Os Otulares dos dados tern dlre1to de acesso. rectificação c actualizacao aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

I 

. 

'5- 
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Projecto de Planta de Condiçoes UrbanIsticas de Zona do Território näo Abrangida 
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Recoiha de Opinioes 

	

* 	5/2014 	 _) +L1 	' J X' 

Nos termos do artigo 29. 0  do Regulamento Adminisirativo n.° 5/2014 (Regulamentacão da Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recolba de opiniOes do(s) interessado(s) 1  e da populaçao respeitantes ao prqjecto de Planta 
de Condiçoes Urbanisticas (PCU). 

Formulário de Opinião 

I 	 Dados do Proj ecto de PCU 

904069 	 .&40[DP1112014 
roc. n: 	 I Proposta n.": 

25O-358' 

, 	4) 
Conteildo Principal Opiniöes I Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-Ias na 

foiha_comp)ementar) 
1 Finalidade 

2 Altura do ediffcio 

3 indice de utilização do solo 

4 Indice de ocupacäo do solo 

5 Reformaçâes do terreno 

6 I Directivas de desenho urbano 

iei!$IA, D.S.S.O. 

& DiitrbuiçLo de 

Correspondencia Entrada 

7  FUR Infra-estruturas püblicas DDThDE 	DAT  
DDNF 	QDED 
o DJUDEP 9DPUDEP 
DDEFDEP 0 

0011• 	. 



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

8 Servidäo püblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipainentos de utilização colectiva 

11 At,  Outros 

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

Oforrnuláriopodesersubmetido através dos seguintes meios: 
. 	 : 	 33 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau, durante o horãrio de expediente nos dias üteis 
3-3 L 

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 correio) 
MM 2834 0019 Fax: 2834 0019 

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

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

U4' 
Af- 

Obs. : Quando Os interessados (proprietario. concessionario do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniöes e sugestães. devem indicar e 
comprovar a sua posicão juridica em relação aos respectivos ten-enos. designadamente. mediante a apresentaçào de certido de registo predial ou 
informaçao escrita de registo predial válidas. ernitidas pela Conservatdria do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva. 
devern apresentar tambdm a certidâo de registo comercial cm informaçâo escrita de registo comercial vãlidas, emitidas pela Conserratória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaraçao de Recolba de Dados Pessoais 

8/2005 

 
Os dados pessoais recothidos são uBtados corn frnalidades relalivas ao seu requerimento. 

 
Em cumprirnento de obngaçao legal, Os dados pessocis podein set comunicados as outras entidades eornpctenles. 
AJ 

Os titulares dos dados tern direito de acesso, rectilicação c actualizacão aos seus dados pessoais consert'ados pela DSSOPT. 

. 

. 
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4~ 



Formulário de C tao 

'p 
DSSOPT 	 0010000974713W 	 - 

0 	 j II 	 L/ 	r 

D.S.S.OP.T. 

Projecto de Planta de Condiçôes Urbanisticas deZona do Territo WT2B'J)2anOdT.  32 
UL i. iaitu tD L UI &LLUOI 

Recoiha de Opiniöes 
*j 5/2014 

Nos termos do artigo 29. °  do Regulamento Administi -ativo n. °  5/2014 (Regulamentacäo da Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniOes do(s) interessado(s) 1  e da populacao respeitantes ao proiecto  de Planta 
de Condiçôes Urbanisticas (PCU). 

(n• 	, 

Conteüdo Principal Opiniocs I Propostas (Caso seja necessário, pode epressá-ias na 
foiha_complementar) 

I J 	Finalidade 

2 Altura do edifIcio 

Y;1' 	b*7i' 

ftfftM indice de utilização do solo 

4 Indice de ocupação do solo 

5 ±±i 	Reformaçöes do teneno 

6 iij-4 	Directivas de desenho urbano 

iiL DS.Oi 

DistriWqSo dr 

7 Infra-estruturas püblicas 
Ctçpnl. 

ODURDEP C] DSODEP 

- 

ODINDEP 	0 DAT 
DDINF 	ODED 
ODJIJDEP 	INOPUDEP 
iJDEPDEP 	0 

- 	 I 	vI-'  
t OCbcCd ç 

0011  



- 	 Conteüdo Principal Ophuies / Propostas (Caso seja necessário, pode eq)ressá-las na 
foiha complementar) 

8 Servidão piiblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçao colectiva 

11 ft!.Outros 

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

0 forrnulário pode ser submetido através dos seguintes meios: 

RAE  
Comparecendo pessoatmente: Estrada de D. Ivlaria 11 n. °  33, Macau. durante o horãrio de expediente nos dias üteis 

 
Correio: Esuada de D. Maria lii n.° 33, Macau (o prazo liniite de entre2a é contado a partir da data de envio indicada no 
carimbo do correto) 

j.. 	•:28340019 	Fax:28340019 
.. 	1: pcu@dssopt.gov.mo  Email: pcudssopt.govmo 

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

'± 
, 

Obs. 	Quando os interessados (proprietario. concessionário do terreno OU 0 seu procurador) apresenlem opiniöes 0 sugestöes. devem indicai -  e 
cotnprovar a sua posico juridica em relacao aos respectivos Lerrenos. designadamente. mediante a apresentacão do certidão de registo prediat ou 
infon-nação escrita de rogisto predial válidas, eniitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colecriva. 
devem apresentar também a certidão de registo comercial on informaçio escrita de registo comercial válidas. emitidas pela Conservatóna dos 
Registos Comercial e do Bens Môveis. 

Declaracao de Recoiha do Dados Pessoais 
812005 

......t. ....... .. 	... 	.OIVt."T .. .t. t.....0....L. r%...L... 

 
Os dados pessoais recoihidos são Isatados corn finalidades relativas ao scu requerimento. 

 
Em curnpriinerno de obriga9ão legal. os dados pessoais podem ser comurucados as outras entidades competentes. 

3. .  afsk W 
Os titulares dos dados tern direito de acesso, rectificaçao c acwalizaçao aos seus dados nessoals conservados pela DSSOPT. 

I 

. 

0011 

67 


