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Recoiha de Opiniöes 
5/2014 	 WJ) 	±1 

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

Formularlo de 
Dados do Projecto de PCU 

I'" 90A.06 	 .&40IDPTT/203.4 proc. flY: 	 Proposta nY: 

25O-358' WN253-353 	Lift LU PPM 

:_/ 	, 

Contcüdo Principal 0pinies I Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-Ias na 
fotha_compiementar) 

I Finalidade 

2 Altura do ediffcio 
&5 

t11Ift 	indice de utilizacão do solo 

4 Indice de ocupação do solo 

q5 

5 ±±t! 	Refonnacöes do terreno 

6 I Directivas de desenho urbano 
j 	• 	 fl 	. Dig. 	d 
Corrcsper,tjthj 	Enir:,d.: 

0 i)URDEI' 0 DSODEP 
0 I)INDEP 	0 DAT 

- :::r 	imm 

7 infra-estruturas pñblicas 

If 0 Ch-Ire d 	Ad 

0011 



(W 

Conteüdo Principal Opinies / Propostas (Caso seja necessário, pode esprssá-las no 
foiha_complementar) 

8 Jt& Servidão püblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçào colectiva 

-L 
11 Outros 

5: 

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

sI=f 

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

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

rDUE 	 33 L (6) 
Correio: Estrada de D. Maria II n.° 33. Macau (o prazo limite de entrega é contado a partir cia data de envio indicada no 
carimbo do correio) 
411 2834 0019 Fax: 2834 0019 

pcudssoptgov.mo  Email: pcu(2ldssopt.gov.mo  

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

. 

±k &' 

Obs. : Quando os interessados (proprietáxio. concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentens opiniöes e sugestöes. devein indicar e 
comprovar a sua posicão juridica em relaco aos respectivos terrenos, designadamente. snediante a apresentaçào de certidão de registo predial ou 
mfonnacão escrita de registo predial válidas. emitidas pela Conscrvatória do Registo PrediaL Caso as interessados sejam pessoa colectwa. 
devem apresentar também a certidão de registo comercial ou informaçâo escrita de registo comercial vdlidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bans Móveis. 

Declnraçao de Recoiha de Dados Pessoais 
ti 	812005 
r..........i.... .... . 	.: ., n 	 "T .. ..., 	t. .T...1.... t........ ....... 

Os dados pessoais recoihidos so uatados corn finaiidadcs relativas ao seu requerimento. 
 

Em cumpriinerno de obxigaco legal, os dados pessoais podem ser cornunicados as outras entidades competentes. 
_)4,  

Os tjtu]ares dos dados tern direito de acesso, rectifica5o e actualizaceo aos seus dados pessoas conservados pela DSSOPT. 
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Recoiha de Opinioes 
* 	5/2014 RIPffagig ±h1' 

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

Formulário de Oninião 

I 	 Dados do Proj ecto de PCU 	- 	 I 
9UAO6 	 .4Oil)PT 1120h4 

Pronosta n.": 

250-358' LU 	253-353 	 LU 

099, ' 	3) 
Conteutdo Principal Opinies I Propostas (Case seja necessário, pode expressá-las na 

fotha coniplernentar) 

I fl 	Finalidade 

2 4fA1turadoedif!cio - 

3 11ft$ indice de utilizaçao do solo 

4 Indice de ocupaçäo do solo 
Ckr L 

5 Reformacoes do terreno 

6 rfl ZtE1 	I Directivas de desetho urbano D.S.S.O.p.T•  
Ohtzbuo dc 

Correspondéncia Entrada 

o DURDEP 0 DSODEP 
OD,NDEP 	GOAT 
0 DINF 	ODED 

7 infra-estruturas páblicas 
E3 Mum 	69 	 jup- 
DDEPDEP 0_ 

If ocii,ati 

0011 



Conteüdo Principal 
0114TOW , 

Opirdöes I Propostas (Caso seja necessário, pode cxpressá-las na 
foiha_complenientar) 

8 	J.±t&Servidàoptblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilização colectiva 
: 

ii Outros 

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

1t',Ir1 i 

Oformuláriopodesersubnietido através dos seguintes meios: 
I6 P' 33 

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

(H) 
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) 

- Wa 28340019 Fax: 2834 0019 
pcu®dssopt.cov.mo  Email: pcu(dssopt.govmo 

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

11 

i 	: 	 , 

Obs. 1  : Quando os interessados (proprietario, concessionário do lerreno ou o seu procnrador) apresenlem opiniôes e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posicão juridica em relac.ão aos respectivos terrenos, designadamente. mediante a apresentaçào de certidâo de registo predial ou 
inforrnacâo escrita de registo predial válidas. ernitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sjam pesson colectiva. 
devem apresentar tanibém a certidâo de registo comercial on informação escrita de regislo comercial válidas. emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Môveis. 
VA MJ,Y"q Declaração do Recolba de Dados Pessoais 
1Pdt 812005 
T.. ...._4.. ......,.. I .. 	PQltIt 	"I .. .1.. 	 ..I...T..,.1.... 

Os dados pessoais recoihidos são tratados corn fmalidades relalivas ao scu requerimento. 
 

Em cumprimenio de obrigaçao legal, os dados pessoais podem ser comunicados as outms entidades competentes. 
Ai 

Os titulares dos dados tern direito de acesso, rectificaçAo e actua1izacfo aos seus thdos pessoais conservados pela DSSOPT. 
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Recoiha de Opiniöes 
1C 	5/2014iE 	 U) 	 ' 

Nos termos do artigo 29. °  do Regulamento Administrativo n. °  512014 (Regu1amentaçãoda Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniOes do(s) interessado(s) '  e da populacão respeitantes ao projecto de Planta 
de Condiçöes Urbanisticas (PCU). 

Formulärio de Opmiäo 
Dados do Projecto de PCU 

9(flf 
roc. a': 	 Proposta n.: 

E mg 
i250-358' LU 	253-353 	 114 

Locahzacao: 

Conteüdo Principal Opiniôcs / Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-Ias na 
foiha compIementar 

I I 	Finalidade 

2 JA1turadoedificio 7 

3 thM1± 	indice de utilização do solo 

4 indicedeocupaçãodo solo  

j- 	1'__ 

5 Reformacöes do terreno 

6 I Directivas de desenho urbano  
Z i)slribuiço d 

Ctrpondicia Enttda 

0 OURDifI 	0 DsoDEp 
11 ,irMp 	ri rr  

7 Infra-estruturas pñblicas Dwu!)Ep 	10 DPtJDEP 
JDEpj)Ep 	0 

0011 

WUiw, 	1uaiim2HfOS2t)4 



Conteüdo Principal 
( ATIMN , 

Opiniöes / Propostas (Caso seja necessärio, pode expressá-las na 
foiha_comptementar) 

8 tt& Servidão püblica 

9 Encargos especiais 

10 Di Equipaméntos de utilizaçao colectiva , 

i Outros 

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

Ofoi-mulâ;iopodesersubrnetido através dos seguintes meios: 
33 ME 

Cornparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria Ii n. °  33, Macau, durante o horârio de expediente nos dias üteis 
r 	 &33 ME  ( 6)  Sa 

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

.- 	 : 2S3400]9 	Fax: 28340019 	 - 
- 	pcudssopt.gov.mo  Email: pcu@dssopt.gov.mo  

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

ij': 	 ±L' 

Obs. : Quando Os interessados (proprietãrio. concessionário do terreno ou o sen procurador) apresentern opiniöes e sugestôes. devem indicar e 
comprovar a sua posicão juridica cm relaco aos respectivos terrenos. designadamente mediante a apresentacao de certidão de registo predial on 
informaçâo escrita de registo predial válidas, ejuitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiv& 
devem apresentar também a certidão de registo comercial on informaco escrita do registo comercial vdlidas, emitidas pela Conservatóna dos 
Regstos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaracao de Recoiha de Dodos Pessoals 
OUS3F, 8/2005 

T ., 	 c. 	 •, .. ,%,. 	 r,,,,. 

Os dodos pessoais recoihidos s5o trauidos corn finalidades relajivas ao seu requerimeno. 
2 

Em cumprimemo de obr ga5o legal.. Os dados pessoais podem ser comunicados as outras entidades compesentes. 
3. 	Aqs 

Os titularcs dos dados tern direito de acesso rectificacao c actuaiizaco aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

. 

S 
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Recoiha de Opiniöes 
WJ 	5/2014  

0 

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

Formulário de Opiniao 
Dados do Projecto de PCU 

9OA06 	 J 	 -. 

roc. fl 	 I Propostan.u :  

250-358 ' W 	253-353 	fLi? iii 

(fl' 
Conteüdo Principal Opiniöes I Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-Ias na 

foiha complementar) 

1 
 

Jg LIP Finalidade 

2 JA]turadoedificio 1-• 	'7 	> $ 

3 Jt!ft$ indice de utilização do solo 

4 WMAE Indicedeocupaçâodosolo t- 

j3/ 
. 	 j 	£ 

J 
5 ±±fl 	Reformaçöes do terreno 

6 19,Tj tt4 	Directivas de desenho urbano 

 

flcia Entrada 

FD~URDEP

sribuic80 do  

Q DSODEP 

7 infra-estruturas püblicas DDINF ODED
ODJUDEP WDFUDEP 
ODEPDEP D_____ 

- '-vI,-'Y 

0011 
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,J 	Conteüdo Principal Opiniöes I Propostas (Caso seja necessário, pode cxpressá-las na 
foiha_complementar) 

8 Servidäo püblica 

9 Encargos especiais 

10 M t=R& Equipamentos de utilizacao colectiva  

— 
—-- 	i- 

11 Outros 

Nota impor tante: As suns opiniöes e sugestôes devem ser apresentadas a DSSOPT antes de termo do prazo legal indicado. 

Oformulariopodesersubmetido através dos seguintes meios: 
33 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau, durante o horário de expediente nos dias iiteis 
P, 	 3 33 ME  (1) 

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

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

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

1: 	tJk()' 	 ' 4 

Obs. 1 : Quando os interessados (proprietário. concessionário do terreno ou a seu procurador) apresenlem opiniöes e sugestöes, devem indicar a 
comprovar a sua posicão juridica em relaçäo aos respectivos terrenos. designadamente, mediante a apresentaçào de certidão de registo predial ou 
informacào escrita de registo predial válidas. emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso Os interessados sejam pessoa colectiva. 
devern apl-esent& tambéni a certidào de registo comercial ou informacào escrita de registo comercial vdlidas, emitidas pela Conservatóna dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

DecIaraco de Recoiha de Dados Pessoals 

tPJ 	8PJ305 
's.. ........L..,...,_ ... I ... 	n P,Inr 	"I 	 .1.. 	 .4.. 	4,.,. 

Os dadospessoais recoihidos s5o Iratados corn finaiidades relalivas an seu requerimento. 
2 	? 

Em cumprimenro de obrigaco legal, os dados pessoais podem ser cominiicados as outras entidades competentes. 
3• 

Os tiwlares dos dados tern direito de acesso, rectificacao a actualizacao ans sans dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

0011 
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Projecto de Planta de Condicoes Urbanisticas de Zona do 	 2: 38 
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9k x It A 
Recolha de Opiniöes 

*J 	5/2014 	 rn J) 	±)11Q 'll JI 	I 

Nos termos do artigo 29. °  do Regulamento Administrativo n. °  5/201 4 (Regulamentaçao da Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniôes do(s) interessado(s) '  e da populacão respeitanies ao projecto de Planta 
de Condiçöes Urbanisticas (PCU). 

(n_ 	, 

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

/ 
LI, Finalidade 

IM 	Altura do edificio Js 	2 	 6JJ 

3 indice de utiiizaçao do solo 

/_ - 

7 

5 Reformaçôes do terreno 

6 t1 	Directivas de desenho urbano 

Djs%j4ui~30 de 

Correpondéncia £nlraclz 

fl DURDEP 	fJ DSODEi' 

7 Infra-estruturas püblicas DNF L 	ODID - 

o tJUDEP 	JDPUDE? 

DDE'DE? C______ 
jc 

jV Ocefcdc 

0011 



Conteüdo Principal 
(0• 	' ) 

Opiniöes / Propostas (Caso seja necessário, pode cxpressá-las na 
folha complementar) 

8 1 th& Servidäo püblica 

9 Encargos especiais 

Equiparnentos de uti]ização colectiva 
\ 

1\df-i: 

ii ftJ.Outros 

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

0 formulâ;io pode ser submetido através dos seguintes meios: 
33 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau, durante o horãrio de expediente nos di as üieis 
, 

Correio: Estrada de D. Maria 1111 °  33, Macau (o prazo limite de entrega é contado a partir cia data de envio indicada no 
carimbo do correio) 

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

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

. 

H' 
J;3 A & 
Obs. 	Quando os interessados (proprietãrio. concessionário do terreno ou o seu procurador) apresenlem opiniôes e sugestöcs, devem indicar e 
comprovar a sua posicào juridica em relacao aos respectivos terrenos. designadamente. niediante a apresentação de cerudäo de registo predial ou 
informacão escrita de registo predial válidas. esnitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sej am pessoa colectiva. 
devem apresentar tambdm a certidão de registo coinercial cm informacäo escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatéria dos 
Recistos Consercial e de Bens Móveis. 
I&(IA1 	Declns-acao de Recoiha de Dados Pessoals 

812005 

ff' i  
Os dados pessoais recothidos são uausdos coin linalidades relalivas ao scu requerimento. 

 
Em cumpnnlento de obrigaçao legal, as dados pessosis podem ser cornunicados as outras entidades competentes. 

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

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

E;t1 
Projecto de Planta de Condiçôes UrbanIsticas de Zona do Território 	Mranida 

r -z 
 

par .1. jano u 	 i 2: 3 x ui IUnua 

Recoiha de Opiniöes 
*PJ 	5/2014 	( U) 	±J 

0 

Nos termos do artigo 29.° do ReguTamento Administrativo n.° 5/20 14 (Regulamentaçâio da Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recolim de opiniôes do(s) interessado(s)' e da populaçao respeitantes ao projecto de Planta 
de Condiçôes Urbanisticas (PCU). 

tormularlo de opmiao 
I Dados do Projecto de PCU 

i tYffi1/)L. 9QQfj 	 HUJ( 
54011)PJT/20.L4

roc. n.': 	 I Protosta n.': 

25O-358' 	253-353 

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

1 T9 LJZ Finalidade 
 

2 jAltura doedifIcio -k--  jj 

(y... 0 

3 tiJft 	indice de utilizaçao do solo 

4 Indice de ocupacão do solo 
LJz 

5 Reformaçôes do terreno 

6 f JEj 	I Directivas de desenho urbano r 
'ritwcA 	de 

I Coiresp' 

o DURDFP 0 DSODEP 
rl OAT  u 

7 Infra-estruturas piblicas IDPfl 	DDED 

ODJUDEP 	uni' 
I ODEPDEP 

0011 

. .h 
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(n_ 	, 
Conteüdo Principal Opinioes I Propostas (Caso seja nccessário, pode expressá-las na 

foiha complementar) 

8 Servidäo püblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipanientos de utilizacao colectiva h 
/ 

11 Aft Outros 

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

0 formulá;io pode ser submetido através dos seguintes meios: 
33 

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

,- 	 j. 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 Direcção de Serviços (8590 3800). 

Obs. : Quando as interessados (proprietàrio. concessionário do terreno ou o sen procurador) apresenlern opinides e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posicão juridica em relação aos respectivos terrenos. designadarnente, mediante a aprcsentacão de certidão de registo predial on 
informação escrita de registo predial válidas. eniitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os mteressados sejain pessoa colecnva. 
devem apresentar tarnbéni a certidào de registo camercial on inforrnaçao escrita de registo cornercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de.Bens Móveis. 

DecIaracão de Recoiha de Dados Pessoals 
ttt 8/2005 

_L. .-..._. .. L---! 	fl 	 ." .. .5.. t_,................1...l.... 

 
Os dados pessoais recoihidos são ua.ados corn frnalidades relativas an seu reque1merIto. 

, 
Em curnprimeni.o de obrigaçao legal, as dados pessoais podem ser camtrnicados As outras entidades competeiltes. 

 
Os titulares dos dados tern direito de acesso, rectiuicacao e actualizaçSo ans seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

S 
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Recoiha de Opiniöes 
* 	512014 	 J) 	±y 

Nos temos do artigo 29. °  do Regulamento Adrnirjistrativo 11.0 512014 (Regu1arnentaçãoda Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniôes do(s) interessado(s) '  e da população respeitantes ao projecto de Planta 
de Condiçöes Urbanisticas (PCU). 

Formulário de Opiniao 
Dados do Projecto de PCU 

90A069 	 F 	S4Of1)PTT/7014 r-r,oc. n.: 	 Yropostan. ° : 
NL 

(u• 	, VINIm3t"- RA) 
Conteiido Principal Opiniöes I Propostas (Caso sçja necessário, pode expressá-Ins na 

fuiha coinpiementar) 

1 [JFmaIidade 

2 Altura do ediffcio )j' 	& Li 	12& 1YJLM4 
•f/ 	II' 

3 t!aIIt* indice de utilizaçao do solo 

4 Indice de ocupaçAo do solo J' 	. 

5 Reformaçöes do terreno 

6. Directivas de desenho urbano . 	. 	. 	l)iribuicio 	de 

C 	rc.po:ciCnca 	Entrada r UUflL)EI' 	0 DS0DIP 

O NII' 	0 DAT 

ODJN 	01-MiD 
ODJIJD1-P 	('OPL1DEP  

7 ±L Ainfra-estruturas pi 'iblicas 
t 	OChckde Ok 

0011 

a20'(I120I4 



Conteüdo Principal 

(n_ 	, 
Opiniöes I Propostaa (Caso seja necessário, pode cxpressá-Ias na 

follia complementar) 

8 a±Ltt& Sen'idão püblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçao colectiva , 	 .j 

11 Afttj Outros 

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

TI'if . 

0 formulârio pode set submetido através dos seguintes meios: 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau, durante o horatio de expediente nos dias üteis 
Pg33 

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

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

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

R f1p .. 
Obs. : Quando os interessados (proprietãrio. concessionário do lerreno ou o seu procurador) apresenlern opiniöes e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posicão juridica em reiacão aos respectivos terrenos. designadarnente mediante a apresentacao de certidão de registo predial ou 
informacão escrita de registo predial válidas. eniitjdas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva. 
deveni apresentar tambérn a certidão de registo cornercial ou infonnaçao escnta de registo coinercial vdlidas, eniitidas pela Conscrvatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaração de Recotha de Dados Pessoais 
8/2005 

T\.. ......_1........ .. I ... — P OIPtIfI.P ."I .. .. t............ .1... TX...I.... tI....,.... ........ 

Os chides pessoais recothidos sac tnitados corn fmalidades relativas 80 SCU requenmenlo. 
 

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

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

S 

0011 

I 



OSSOPT 	 001000974751. 

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

Projecto de Planta clè Condiçöes Urbanisticas deZona do Territ3 p 	rai 
31 

pr I iajIU de I JI IIACIIU! 

Recoiha de Opinioes 
* 	512014 	 WJ) 	 , 

Nos termos do artigo 29.° do Reguiamento Administrativo n.° 5/2014 (Regi1amentac5o da Lei do planeaniento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniOes do(s) interessado(s) 1  e da população respeitantes ao proiecto  de Planta 
de CondiçOes UrbanIsticas (PCU). 

Formulário de Opiniao 
Dados do Projecto de PCU 

9Q4Qtc 
roc. flY: 	 I Protosta n.y: 

Cw WK. 	
250-358' 

'W) 
ConteIido Principal Opiniöcs I Propostas (Caso seja necessário, pode expressA-las na 

folha complementar) 

:i fl 	Fmalidade 

2 Altura do edifIcio 

3 indice de utilizaçào do solo 

/u- 
4 Inthee de ocupacâio do solo 

5 ±ftV 	Reformaçoes do terreno 

6 fiU5t H 	I Directivas de desenho urbano t !'' 
1 
I ci JA DPUDEP 

7 Infra-estruturas püblicas 
I 	UbUW 

L1z1 

0011 

au,l,OfOE!24 



Conteildo Principal Opiniics I Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-las na 
foiha_complementar) 

8 ±I& Servidào püblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçao colectiva 

L4 
ii Aitt Outros 

Nota importante: As suns opin'iöes 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 pessoalniente: Estrada de D. Maria U n.° 33, Macau, durante o horário de expediente nos dias üteis 
Rk  (6) 

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

2834 0019 Fax: 2834 0019 
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). 

(A• 
J.s 

Obs. I
: Quando os mteressados (proprietãrio, concessionãrio do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniôes e sugestöes. deveni indicar e 

comprovar a sua posico jui-idica em relaço aos respectivos terrenos. designadamente, mediante a apresentaçlo de crtidão de registo predial ou 
informacao escrita de registo predial vãlidas. einitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva. 
devem apresentar também a certidão de registo comercial ou informaçao escrita de registo comerciai vãlidas, eniitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 
IMJjj),,Tj"q Dccluracao de Recoiha de Dodos Pessoais 

/ 
RA,r. 8/2005 
DL .......-.L. ....-.. 	T ... 	", .. .1.. 	 .1.. 	...1._. ----------- 

ff* 1 J. 
Os dodos pessoais recoihidos sc tratados corn finalidades re)ativas no scu reqUerunento. 

 
Em cumpi-irneino de obrigaço legal, os dodos pessoais podern ser comwiicados as outras entidades competentes. 

 
Os titulares dos dados tern direito de acesso. rectificaço e actualizaço nos seus dados pessoais consei - 'ados pela DSSOPT. 

0 

. 

0011 



th(fr 
OSSOPT 	 •00100009747 

//1IiihIIiWihI/ihiI!IIhllhiihflh!Illu//ihIhllhI/I/IiIIj/ 	& ç; / 

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

Projecto de Planta de Condiçöes Urbanisticas dè Mifffi 42rrP&rjq âj Abrangida 
.I)J 	.3... J).,....._... 
JJUI Z &aiio u J. U 13.J%11U1 

Recollia de Opiniöes 
5/2014 	 U) M± 	, 

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

ty 
Conteiido Principal Opiniöes I Propostas (Caso seja necessàrio, pode expressá-Jas na 

foiha_complementar) 

1 Finalidade 

2 Altura do edifIcio gj5 

3 fttTftL* Indice de utilizaçao do solo 

4 Indice de ocupação do solo 
- - 

5 Reformaçôes do terreno 

I 	 - 

6 fi_ Directivas de desenho urbano Crrcs;o1 r:I 

U DURDEP 0 DSODEP 
C DINI)EP 	0 DAT 

DED 
DEP 

7 Infra-estruturas pb1icas [cJ 

0011 

,Ii(I4IR2O14 



Conteüdo Principal Opiniöes I Propostas (Case seja necessArio, pode expressá-las na 
folha complementar) 

8 F &±1& Servidào pübiica 

9 Encargos especiais 

10 Equiparnentos de utilizaçao colectiva 
h2Q 

11 Aft Outros 

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

ri" 

0 formulãrio pode ser submetido airavés dos seguintes ineios 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria U n. °  33, Macau, durante o horàrio de expediente nos dias teis 
JJg 33 

Correio: Estrada de D. Maria Ii n. °  33, Macau (a 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 

PffgfT--  NT 	 (8590 3800) 
Para quaisquer informaçôes entre em contacto corn o Centro de Contacto desta Direcçào de Serviços (8590 3800) 

'j 

Obs. : Quando os interessados (propnetário. concessionario do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniôes e sugestöes. devem indicar e 
comprovar a sua posicâo juridica em relação aos respectivos terrenos. designadamente. mediante a apresentacào de certidão de registo preclial on 
inforrnaçao escrita de registo predial válidas. emitidas pela Conservatóna do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectha. 
devem apresentar também a certidâo de registo comercial on informacao escrita de registo cornercial válidas, ernitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Môveis. 

Declaracao de Recoiha de Dados Pessoals 
WJt 812005 

...1 ..... ..-_... T 	. 	flQ/,( 	."' ..: .t. D_........0.. .4.. 	...l.... 

if 
Os dados pessoais recothidos sto uatados corn finaiidadcs relativas an sen requerimenti. 

 
Em cumprimento de nbrigacAo legal, os dados pessoais podem ser cornunicados as outras entidades cornpctentes. 

 
Os titulares dos dados tens direito de acesso. rectificaçao a actualizacuo aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

. 

0011 
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D.S.S.O.RT. 

Projecto de Planta de Condiçoes Urban!sticas de Zona 	 obagida 

	

PIDI 	 ..•, 
i IanU UE I Ui iuvuu& 

Recoiha de Opiniöes 
* 	5/2014 	 I  

Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Administrativo 	5112014 (Regulamentacao da Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniôes do(s) interessado(s) 1  e da população respeitantes ao pro jecto de Planta 
de Condicôes Urbanisticas (PCU). 

Formularlo de Opinião 
Dados do Projecto de PCIJ 

P 

90 A.069 	 .1 	L40IDPTI/20.L4 
roe. n. y: 	 I Pr000stan.': 

20-0,23583z. , W 	 W Localizaçao: 

• 	. (n• 	, 

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

1 Finalidade L 	?\ 

2 jAltura doedificio 

__ ________________ 
•f 	 ) 	Li J-. 

3 

I 
1 t"IPELM indice de utilizacao do solo 

4 Indice de ocupação do solo 7 

5 ± 	Reformaçôes do terreno 

6 ±4 	F Directivas de desenho urbano [it 	us.ir, 
It ii 9. Oistribuiço dc 

Corrspandncia EnIrdt 

0 DU1WII' ODSODEP 
o DINDEP 	0 DAT 
cci:;: 	DD:D 

7 

- 

1i 	Infra-estmturas püblicas F5 DjuDrp 	0 DPUDEP 

0011 

Lurn, , IP2O 



Conteüdo Principal 

'q) 

Opiniöes / Propostas (Caso seja necessário, pode expressã-las na 
foiha compementar) 

8 -±t& Servidào püblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçao colectiva 
, 

11 Afft Outros 

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

'lNt 

0 formulário pode ser submetido através dos seguintes meios: 

	

8 	 33 
Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria II n. °  33, Macau, durante o horário de expediente nos dias iteis 

Y3; tMk (, 8i) 
Correio: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau (o prazo limite de entrega é contado a partir da data de envio indicada no 
car:nibo do correto) 

.- 	2834 0019 	Fax: 2834 0019 
pcutdssopt.gov.mo  Email: pcudssopt.gov.mo  

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

Ez 

Obs. 	Quando os mteressados (proprietãrio. concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniôes e sugestöes. devem indicar e 
cornprovar a sua posicäo juridica em relaço aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentacâo de certidAo de registo predial ou 
inforrnaco escrita de registo predial vâlidas, entitidas pela Conservatóna do Registo Predial. Caso os rnterssados sejam pessoa colectiva. 
devem apresenlar também a certido de registo comercial ou informacão escrita de registo comercia] vilidas. ensitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaraco de Recoiha de Dados Pessoals 
912005  

 
Os dados pessoais recoihidos so lmtsidos corn finalidades relativas ao seu requeiimento. 

 
Em cumprirnenu de obrigaço legal, os dados pessoais podem ser connmicados as outras entidades competernes. 

 
Os titulares dos dodos tern direito de acesso, rectificaçtio e actualizactto aos sus dndos ucssoais conservados pela DSSOPT. 

. 

0011 



DSSOPT 	 0010000974782 

 

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

SFEB-2 P2 Projecto de Planta de Condicoes Urbanisticas de Zona do Território não Abrangida 

is 

flJ_._ _J.- J).5._..._._...5.. 
pui lallu %I .1 Ui uIuuc 

Recoiha de Opiniöes 
fFM,% 5/2014  

Nos termos do artigo 29. °  do Regulamento Administrativo n. °  5/2014 (Regu1amentaçaoda Lei do planeamento 
urbariistico), procede-se a recoiha de opiniöes do(s) interessado(s) '  e da populacao respeitantes ao projecto de Planta 
de CondiçOes Urbanisticas (PCU). 

Formnlário de Oniniäo 
Dados do Projecto de PCU 

90AQ6 	 840IDPTJI2014 
proc. n.': 	 Prop osta n.': 

250-358" Locahzacao: 

(fl ' 	W) 
- 	Conteiido Principal Opiuiöes I Propostas (Caso seja necessário, pode expressi-las na 

foiha coinpiementar) 

1 fl 	Fmalidade 

2 Altura do ediffcio . 

3 Jft* fndice de utilizacao do solo 

4 Indice de ocupação do solo 

S Reformaçöes do terreno 

6 IRTJ &Jtjjhj I Directivas de desenho urbano 

4k* it k Distibuiçâo dc 

Correspondocia Entrada 

7 infra-estruturas püblicas 
Dotir.Dr O3oDcr 

- 0 DJUDEP SDPUDEP 
DDEPDEP 0_ 

/,0rc 
j 	Q4hetedc 

0011 

S U1unm aOThC52I!2OI4 



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

8 ±j1& Servidão püblica 

9 Encaros especiais 

10 Equipamentos de utilizacao colectiva 

ii ft!jOutros 

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

0 forniulário pode ser submetido através dos seguintes meios: 

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

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

- 	j:2834009 	Fax:28340019 
: pcu@dssopt.gomo Email: pcudssopt.gov.mo  

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

'± ) H' 

Obs. : Quando os interessados (propnetario. concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniöes e sugestöes. devem indicar e 
comprovar a sua posiçâo juridica em reiaço aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentacâo de certidäo de registo predial ou 
informaão escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejampessoa colectiva. 
devem apresentar tambm a certidAo tie registo comercial ou informação escrita de regislo comercial válidas. emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. - 

Dcclaracão de Recolba de Dados Pessoais 
1S4U 8/2005 

p 	 .t. 

51't 
Os dados pessoais recoihidos so i.ratados corn Imalidades relativas 00 sell requenniento. 

 
Em cumprirnenso de obrigaçao legal. Os dados pessoais podem ser connmicados as outras entidades competentes. 

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

. 

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

	* 	

öesUrbanlscas de Zona o TerritO  
2.31 

Projecto de nan ta deCondic 	

e Poenv1 Pu1 I 

Recoiha de Opinioes 
5/2014 	 *WU) 	±L1 

&aT-09:ff IQ 

Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Adminisüativo n.° 5/2014 (Regu1amentacao. da Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniöes do(s) interessado(s)' e da populacão respeitantes ao proiecto de Planta 
de Condiçôes UrbanIsticas (PCU). 

Formuk!trio de ODiniäo 

Dados do.Projecto de PCIJ 

oc. n.e: 	 I Proposta n.: 

250-358' W 	 W,  Locahzacao: 

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

1 5± Finalidade 

jig 
k-Q 

2 Altura do edifIcio 

70 

3 ±jfti indice de utilizaçao do solo 

4 Indice de ocupacAo do solo 

5 ±i1 	Reformaçôes do terreno 

6 -J4 	I Djrectivas de desenho urbano D.S.S.OJS1 
Z)1S.tibjç0 	Ic 

'dc3 Entcndc 

0 DSDDEP 
ODAT 

i 	flrcr 

7 Infra-estruturas püblicas 

0011 

1Jlumc c=I2ftK52U14 



(fl 
• Conteüdo Principal Opiniôes I Propostas (Caso seja aecessário, pode exprcssá-las us 

foiha coinpiementar) 

8 	t3 Servidão pübiica 

9 Encargos especiais 

10 Equiparnentos de utilizacão colectiva / 

11 Outros 

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

0 formulãrio pode ser submetido através dos seguintes meios: 
33 

Comparecendo pessoalrnente: Estrada de D. Maria U ri. 0  33, Macau, durante o horãrio de expediente nos dias üteis 
, 	• : 	 33 

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

p 	. 28340019 Fax: 2834 0019 
)- 	pcudssoptgotrno Email: pcudssopt.gov.mo  

MflflP ]1 'Cs (8590 3800) 
Para quaisquer inforrnaçOes entre em contacto corn o Centro de Contacto desta Direcção de Serviços (8590 3800). 

Obs. 1 : Quando os interessados (proprietário. concessionário do lerreno ou o seu procurador) apresenlern opiniôes e sugestöes, devem indicar e 
cornprovar a sua posição juridica em relação aos respectivos terrenos. designadamente, mediante a apresentaço do certidäo de registo predial ou 
infoimação escrita de registo predial i'álidas. eniitidas pela Conserratória do Registo Predial. Caso as interessados sjam pessoa colectiva. 
de\'em apresentar tambérn a ccrtidão de registo comercial on informacäo escrita do registo comercial válidas. eniitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Boris Móveis. 

Declaracão de Recollia de Dados Pessoais 
M.MY. 812005 

T ... 	 p oint 	". ..: .t. 	 .L r,...1.... t._.... ........ 

if 	f)•4 . - 
Os dados pessoais recothidos s5o uatados corn frnalidadcs relalivas ao seu requorimento. 

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

 
Os iituares dos dados téni direito de acesso, rectificacao e acuializacao aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

0011 
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//IIIIihllhI/IllhiihIllh!!llhIi///Ilf/III/ih/IfluIJiJJI/Jfft/Ihf/I/fIII 	C 	 ., 

D.S.S.O; 

Projecto  de Planta deCondiçoesUrbanIsticas de Zona do Ter ii 	 a2: 31 
j 

pu- 
J  La_ .

ia o 
_t_ .L ui wi1ui 

Recoiha de Opiniöes 
*t 5/2014  

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

IormuIario de Upmio 
I Dados do Projecto de PCU 

90A06 	 .R4OIDPTJ/20L4 proc. n.y: 	 Proposta n.e: 

f250-358:' U 	i 3-35 253I 	U Local lzaçao: 

, 	3) 
Conteuido Principal Opiniöes I Propostas (Caso seja necesslirio, pode expressá-Ias na 

foiha complementar) 
i ] 	Finalidade 

2 Altura do ediffcio 

nJ o j) 

3 indice de utilização do solo 

4 indice de ocupa9ão do solo 

cl!2y 	)V . 

±±ti 	Reformaçoes do terreno 

6 5t1 	I Directivas de desenho urbano 

D.S SO. PT. 

11- 	. Dhtñbuico 	c 

I Correspon&ncia EnIrda 

7 infra-estruturas püblicas 0 tNOEP 	ODAT 
o 1Mf 	0 DED 

O !)flJDF-I' 	'DPUDEP 
DD1iPDEP 	0 



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

8 	{ 	 Servido püblica 	 I 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utiizacão colectiva 
, 

ii Alt Outros 

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

0 formulã;io pode ser subnietido através dos seguintes meios: 

	

p. 	 3' 
Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria 11 n. °  33, Macau, durante o horário de expediente nos dias üteis 

	

'F- 	 . : 

Correio: Estrada de D. Maria Ti n. °  33, Macau (o prazo limite de entrega é contado a partir da data de envio indicada no 
carimbo do correio) 
j.:28340019 Fax: 28340W9 

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

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

. 

rk(A ±))±&I 

	

R 	Lp4 i 	.I W7 	73 
Obs. : Quando os interessados (proprietàrio. concessionàrio do terreno ou o seu procurador) apresentern opiniôes e sugestöes. devem indicar e 
comprovar a sua posicão juridica em relacao aos respectivos terrenos. designadasnente, mediante a apresentacão do certidão de reisto pre -dial ou 
iiforrnacão escrira do registo predial válidas. ensitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectia. 
devem apresentar também a certidâo do registo comercial ou informaço escrita de registo comercial -vdlidas, emitidas pela Conservatóna dos 
Registos Cornercial e de Boos Móveis. 

Dectaracão de Recotha do Dados Pessoais 

4Jt 8/2005 .._... ..... .. T ...: 	i/t 	 t'.-..S_.,._ • .. ..L. .r\...1.... ---S.' ............. 5--..-- 

4fEU 
Os daclos pessoais recoihidos são trat.ados corn Imalidades relativas ao scu requerimento. 

 
Em curnprirnenio de obrigaçao legal, os dados pCSSOUIS podem 5cr comimicados as outrus entidudes competenies. 

 
Os tirulares dos dados tern direito de acesso, rectificacSo e acwaliza Oo aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

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

Projectode Planta de Condiçôes Urbanisticas de Zona do Territfjjiyp.a
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p(I a ta*iu U .1 0* LiIILUa 	 2: 1 

Recoiha de Opiniöes 
$ 	5/2014 

Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Administrativo n.° 5/2014 (Regulamentação da Lei do planearnento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniOes do(s) interessado(s)' e da população respeitantes ao proiecto de Planta 
de Condiçöes Urbanisticas (PCI)). 

Formulärio de Oniniäo 
Dados do Projecto de PCU 

~Mgf9(A06 	 S401DP1117014 
roc. n.: 	 I I-'ropostan.: 

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

Conteádo Principal Opinies I Propostas (Caso seja necessãrio, pode eipressá-Jas na 
folba complementar) 

I Jfl 	Fmalidade 

2 jJAltura do edifIcio -t 

3 f&1L - Indice de utilizaçao do solo 

4 Indic.e de ocupacao do solo 

o7 

5 ±± 	Reformaçöes do terreno 

6 -j- 	[ Directivas de desenho urbano 
- 	- i 	Diitrbuiço de 

CcrcponciêflCifl Entr*da 

Q DUR)ST 0  DSODEP 
ODINDEP 	ODAT 

7 
- 

infra-estruturas pñblicas 
Li -Ir DULL) 

0 DJUDEP 	9 DPUDEP 

.'- I - 	 / 	t~ 

0011 



Conteüdo Principal Opiniöes I Propostas (Caso seja necessário, pode exprcssá-las na 
follia_complementar) 

8 Servidão piblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçao colectiva 404 
—' 

xKAA 
11 t!.Outros 

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

T —r;rf - Ni..• 

0 formulário pode set submetido através dos seguintes meios: 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria II a.° 33. Macau, durante o horatio de expediente nos dias i.iteis 
p.  plz 3 	(LJ-* 

Correio: Estrada de D. Maria 11 n.° 33. Macau (o prazo limite de entrega é contado a partir da data de envio indicada no 
carimbo do correlo) 
ACE 2340019 Fax: 2834 009 

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

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

lJ.k(A 	 a  

Obs. 1 : Quando os interessados (proprietirio. concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniöes e sugestöes, devein indicar e 
cornprovar a sea posicão juridica em relacäo aos respectivos terrenos. desi nadamente. mediante a apresentacâo do certido de registo predial ou 
informacão escrita do registo predial v6lidas.. emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os mteressados sejam pessoa colectiva. 
devem apresentar tambérn a certidão de registo comercial ou informacão escrita do registo comercial vilidas :  eniitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Dcclaracao do Recoiha de Dados Pessoais 

"OO 
"T .. .t.. t.a.....—,. A...r...I... 

I. 
Os dados pessoais recothidos sào uaudos corn finalidades reaiivas an seu rcqueninene>. 

2 	? 	 ±,L41r Thr 
Em cumprunenin do nbrigacao legal, os dados pessoais podem scr cornunicados as outras entidades cornpetentca. 

3. 
Os tiivarcs dos dados tern direito de acesso. rectificacão e acwa1izaco ans seus dados pessoais conservados pe)a DSSOPT. 

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

Projecto de Planta de Condiçöes UrbanIsticas de Zona do Te I4rf4fro2Jp,nia7  
J)___ 

UC 
_,_S 

 K VI 

Recoiha de Opiniöes 
• 5/2014  

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

Formulário de Opinião  

~—! 	

Dados do Proj ecto de PCU 

90A.06R 	 .840,DRTJ/20L4 
roc. n.': 	 I Proposta n.y: 

- 	 250-358' (Ii 	253-353 

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

I Fmalidade 

2 Altura do ediffcio  

3 ft,  rftL* indice de utilização do solo 

4 

5 

Indice de ocupaçâo do solo 

Reformaçôes do terreno 	 - 

6 [ Directivas de desenho urbano - .o.] 
o de 
tr,da 

FD~INDFP 
DEp 
 

I 

7 Infra-estruturas püblicas 
UUL) 

CIDJUDEP 	DPUDEP 
O DEPDEP C) 

L2t  AS  
0011 

JIuni uu IOtfl 



Con teüdo Principal 
A/ 

Opinioes / Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-las na 
foiha_complementar) 

8 ±j& Servidào püblica 

9 ijj- Encargos especiais 

10 Equipamentos deutilizaçao colectiva 
, 

11 ftIj. Outros 

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

0 formulário pode ser subtnetido através dos seguintes meios: 
, 	 T6 r9 33 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria H n.° 33, Macau, durante o horârio de expediente nos dias üteis 
r-2J~r 33T3eL(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) 

- 

 

9t:28340019 Fax: 283400]9 
pcu@dssoptgov.mo  Email: pcu@dssopt.gov.mo  

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

Ez 	 FIR-A. ±4) ' 

Obs. l  Quando os interessados (proprietário. concessionàrio do terreno ou o seti procurador) apresenteni opiniöes e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posicào juridica em relaão aos respectivos terrenos, designadamente. mediante a apresentacâo de certidão de registo prcdial ou 
infortnacâo escrita de registo predial válidas, ernitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva. 
devem apresentar também a certidão de registo comercial ou mformacão escrita de registo comercial vdlidas, eniitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaraco de Recolba do Dados Pessoais 
rknx 81200 5  
T...........1 .... -.. 

 

L-- :  ...I' P130 	
"L

l. 
' .1., 	 A.. 	..1..... 

if 	I 
Os dados pessoais recothidos sao uasados corn finalidades sclativas 00 SeLl requerimento. 

 
Em cumprimento de obrigaçito legal. Os dados pessoais podem ser comunicados as outras entidades competenles. 

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

. 

0011 



DSSOPT 	 •0010000974783S 

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

Projecto de Planta de Condiçoes UrbanIsticas de Zona do Terró n—   

- J)J..._. ..).. 
pul I aaizu uv I ua W1IUI 

Recoiha de Opinioes 
WJ 	5/2014 	 f5U) 

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

Form ulário de Oniniäo 
Dados do Projecto de PCU 

pl~

). 
 90 IkO69 	 .4oiDPTJf2oi4 

proc. n.u: 	 Proposta n. ° : 

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

I Finalidade 

2 Altura do ediffcio 

3 LL 	indice de utilizaçäo do solo 

4 thdice de ocupação do solo 

___ 

5 

________________________ 
Reformaçôes do teneno 

'.•. 

6 ±4 	I Directivas de desenho urbano 

-51* 	D.S.S.O.p.Ti 
tt*43t DisIbuiço de 

Correspond&acjt Entada 

7 - 	 p_ 	 . 
infra-estruturas publicas 

0 DURDEP I] DSODEP 
ODINDEP 0DI 
DDINF 	ODED o DJUDEP JgDPUDEp 
DDEPDEP 0 

—/ 
- 	 -ISflrt•. 	 .4f - 

0011  

4 
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Conteüdo Principal Opiniöes / Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-las na 
foiha_complementar) 

8 Servidäo pUblica 

9 Encargos especiais 

10 Equiparnentos de utilizaçao colectiva 

11 Aft Outros 

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

III ' 

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

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria II n° 33, Macau, durante o horário de expediente nos dias üteis 
'p & M 	rr( ) 

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

. 	j 	2834 0019 	Fax: 2834 0019 
1r 	pcudssoptgo\rno Email: pcudssopt.gomo 

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

Z4 
F 

Obs. I : Quando os interessados (proprietário. concessionário do lenano ou o seu procurador) apresenlam opiniôes e sugestöes, devern indicar e 
comprovar a sua posição juridica aol relação aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentacâo de certidão de sagisto predial ou 
informação escrita de registo predial vãlidas. eniitidas pela Conservatóna do Registo Predial. Caso os interessados sejani pessoa colectiva 
devem apresentar também a certidão de registo coinercial on informação escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bans Móveis. 

DecIaraco de Recoiha de Dados Pessoais 
812005 

-... .,..... _ 	 0 OftV 	."T .. .L. 	 ... 

 
Os dados pessoais recoihidos s5o initados corn finalidades ralativas ao seu requenmento. 

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

Os iitulares dos dados tdirt direito de acesso, rectificaeão a actualizacao sos seus dados pessoais conset-vados pela DSSOPT. 

. 

0011 

3 
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- 	

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

1* 
Projecto de Planta de Condiçöes UrbanIsticas de Zona 	'1rrit6rio nAo Abrangida 

13 rB 2 p 
, Ui taiiu L& 	J1 U LLtU& 

Recoiha de Opiniöes 
* 	5/2014 	 JJ) 	 1 

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

Formulário de Opiniäo 
Dados do Projecto de PCU 

90A069 	 9-40iDPT1/2014 roc. n.': 	 Proposta n.: 

250-358' i W 	253-3531 	W 

AZMM~ (fl 	'liW) 
Contcido Principal Opiniôes I Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-Ias na 

foiha compiementar) 
I Fina1idade 

2 jJA1turadoedificio 1i9Li 

3 indice de utilizaçao do solo 

4 indice de ocupação do solo AS 

5 Reformaçôes do terreno 

6 ±4 	I Directivas de desenho urbano . 

Corresponcléncia Entrada 

Cl DtEDEP 0 DSODEP 
Ci DINDEP 	0 DAT 
El I)INF 	0 DED 
Cl 

7 infra-estruturas pñblicas 0 DEI'DHP 	0 

0 Cbcfc de çE 

0011 



Contedo Principal Opiniöes / Propostas (Caso seja necessário, pode cprcssá-lns na 
foiha complementar) 

8 l it& Servidão püblica 

9 Encargos especiais 

10 RS-QjLq 	deutilizaçào colectiva 
S 'iirL 	'- 

11 Aft—ti Outros 

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

0 forrnulário pode ser subnietido através dos seguintes meios: 

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

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

p 1. :28340019 	Fax: 2834 0019 

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

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

±±) ) &H 

Obs. 	Quando os interessados (propriets -io. concessiondrio do lerreno ou o seu procurador) apresenlein opinies e sugestöes, devem mdicar e 
comprovar a sua posiçdo juridica em relacäo aos respectivos terrenos. designadamenie. niediante a apresentacão de certidão de registo prediat ou 
informacào escrita de registo predial válidas. emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso as mieressados sejam pessoa colectiva. 
devem apresenta.r tambdm a certidão de registo comercial ou informaçao escrita de registo comercia] vdlidas, emitidas pela Conservatóna dos 
Registos Comercial e de Bens Méveis. 

Declaracao de Recoiha de Dados Pessoais 
8/2005 

ff 14' ti' 
Os dsidos pessouis recothidos sAo initados corn fmalidades relativas ao seu requerimento. 

 
Em cmnprimerno de obrigaçiio legal, os dados pessoais podern ser comtinicados as outras entidades competentes. 

 
Os titujares dos dados 18m direito de acesso, rectificaç5o e actualizacao sos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

. 

. 

0011 	

4 
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D.S.S.O.P.T. 	 OI5 FEB 2 P 2: 31 

Projecto de Planta de Condiçoes UrbanIsticas de Zona do Território nao Abrangida 
_,_.. 

pui i iaiiu 'u c-; UI LUHUI 

Recoiha de Opiniöes 
*1 	5/2014 	 j) 	 1 

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

Formu!ario de UDinio 
Dados do Projecto de PCU 

Om A 	904.06X 	 4OiDPTJ/2O14 
proe.  n.': 	 Propostan.: 
Aff 

250-358' 

(n1 	' 

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

1 S Finalidade 

2 Altura do edifjcio 

3 ft—f-MELMP indice de utilizacào do solo 

4 Indice de ocupação do solo 7. 
2 	- 

5 ±±i 	Reformaçoes do terreno 

6 tEk,  TI 	I Directivas de desenho urbano dc 

Corrcspondcnc.a Entrada 

LtURDEP 0 DSODEP 
nPIN)EP 	ODAT 
0 IMNF 	0 T)ED 

DVUDEP  

7 infra-estruturas püblicas 
tJt)L'  

0011 



(ADIMP, , 

Conteüdo Principal Opini6es I Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-las na 
foiha complementar) 

S Servidäo pixblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizacao colectiva 

11 Afft Outros 

: 

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

TrJ'II 
0 formulário pode ser subinetido através dos seguintes mejos: 

33 Rflk 
Comparecendo pessoalmerite: 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) 
•jW.:28340019 	Fax: 28340019 

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

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

Obs. : Quando os interessados (proprietArio, concessionário do lerreno ou o seu procurador) apresenleni opinioes e sugeslöes. devem indicar a 
comprovar a sua posiço juridica em relação aos respectivos terrenos. designadamente. medianie a apresentacào do certidão de registo prcdial on 
informacao escrita de registo predial válidas. emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Case os interessados sejam pessoa colectiva. 
devem apresentar tam bern a certidào do registo comercial ou informação escrita de registo comercial válidas. emitidas pela Conservatóna dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Decluração de Recoiha de Dados Pessoais 
it 812005 

r., .... ...i........ . 1 .. -_
j, 
	 "1 .. ... 	_.. 

 
Os dados pessoais recoihidos são tratados corn tinalidades relativas ao scu requerimento. 

 
Em cumprirnerno de obrigacao legal, os dados pessoais podem ser comunicados as outras entidades cornpetentes. 

S Ep . 

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

. 

0011 



OSSOPT 	 0010000974775+  

D.S.S.O.P.T. 
g1i4OI we P2-31  

Projecto de Planta de Condiçöes Urbanisticas de Zona do TerritOrio não Abrangida 
- ]J__ - .J 

pul L
) 
 Iauu ICUI u.iuui 

Recoiha de Opinioes 
* 	5/2014 	 (mllU) 

C 

Nos termos do artigo 29. 0  do Regulamento Administrativo n.° 5/2014 (Regu1amentacaoda Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniöes do(s) interessado(s)' e da populacao respeitantes ao projecto de Planta 
de CondiçOes UrbanIsticas (PCU). 

Formulärio de Opiniao 
E{fSI- Dados do Projecto de PCU 

90A069 .1 	84Off)PTT/2014 
roc. n: 	 I Prolosta n.°: 

I . 250-35B' 
Locahzacao: 

•t-wMg (u' 
Conteñdo Principal Opiniöes I Propostas (Caso seja necessério, pode expressá-Ias na 

foiha complementar) 

i Finalidade 

2 J 	Altura doedifIcio 

3 tJJ± 	indice de utilizaçäo do solo 

4 $ Indice de ocupação do solo 

5 Reformaçoes do terreno 

6 kut4 1E, I Directivas de desenho urbano . 1i5 	D.S.S.O.P.T. 

4t4iii. Disuibuço de 

Correspond6ncaa EIrada 

o DURDEP 0 DSODEP 
ODINDEP 	ODAT 
ODINr 	ODED  

7 Infra-estruturas piiblicas 
Li DJUDEP 	NDPUDEP 
ODEPDEP 	0 

_/ 	_/24 

IT 	 hefcdSfrjE 

0011 
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Conteiido Principal 

') 

Opiniöes / Propostas (Caso seja nccessário, pode expressA -las na 
foiha_comptementar) 

8 Servidão püblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçao colectiva  

11 Aft Outros 

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

Ir[ - i 

0 forrnulàno pode ser submetido aavés dos seguintes meios: 
33 

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

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

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

W411- na 	 (8590 3800) 
Para quaisquer iriformaçôes entre em contacto corn o Centro de Contacto desta Direccão de Servicos (8590 3800). 

Obs. 1 : Quando os mteressados (proprietario, concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniöes e sugestôes, devem indicar e 
comprovar a sua posicão juridica em relaçäo aos respectivos terrenos. designadainente, mediante a apresentaçào de certidäo de registo predial ou 
infornmcao escrita de registo predial válidas. einitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva. 
devem apresentar tanibém a certidao de registo comercial ou informacão escrita de registo comercial \'dlidas, emitidas pela Conservaidria dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 
t&fA3I 	Declaracao de Recoiha de Dodos Pessoais 

Sf2005 1: 
..,....L. .,....,.. I .... .. 0 	 "I .. 	1.. 	 t. l\...l..... ......V....- - 

 
Os dodos pessoais recoihidos são uatados corn finalidades relati'as au scu requerimento. 

 
Em cumprimento de obrigacSo legal, os dados pessosis podem ser comwticados as outras entidades conipetentes. 

. 
Os titWares dos dados tern direito de acesso, rect.ificaçao c aetualizaçao aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

S 

. 

0011 



	

DSSOPT 	 0010O974774S 

- . - 	llll) 	( 	a 	
• 

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

Projecto de Planta de Condiçoes UrbanIsticas de Zona do 	ff dp 
P3 _._.—,—pr  

 .1 tanu lJ 	UI kUCUUI 

Recoiha de Opiniöes 
*J 	5/2014 9PL 'J) 	 ' 

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

Formulário de Oniniäo 
:Is ftf-tn4lg"  Dados do Projecto de PCU 

90 A-069 	 - 
roc. n.y: 	 I Proposta n.': 

250-358:' 

• 

Conteüdo Principal Opiniôes / Propostas (Caso seja necessrio, pode expressá-Ias na 
foiha_comp)ementar) 

i 	1 f4j& Finalidade 

2 'jjJA1turadoedifIcio 62  
6*t1L1-. 

3 Indice de utilizaçâo do solo 

- 4 Indice de ocupaçäo do solo Q . 	 -- 
/oo 

5 Reformaçôes do teffeno 

6 ii -l-ffi 	I Directivas de desenho urbano i;10 de 

j I)NDii 	0 DAT 

DDF 	ODED 

0wurMr 	DPUDEP  

7 infra-estruturas pUblicas 
Ul)EPIMiI 

/ 
de je1t Li 

0011 



7g 

Conteüdo Principal 
(AMER , 	 A) 

Opiniöes / Propostas (Caso seja nccessârio, pode cNpressá-las na 
foiha complementar) 

8 ±t& Servidão püblica 

9 Encargos especiais 

10 Qj Equipamentos de utilizacào colectiva 

ii ffli.Outros 

NEI 0  

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

0 formulário pode ser submetido airavés dos seguintes meios: 
,- 	 : 	 33 

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

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

,. 	
j 	:28340019 	Fax: 28340019 

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

(8590 3800) 

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

: 	IJ ' 	 i' 

Obs. : Quando os mteressados (proprietãrio. concessionário do terreno ou o seu procurador) apresenleni opiniöes e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posição juridica em relação aos respectivos terrenos. designadamenle, mediante a apresentacão de certido de regis(o predial ou 
inforniação escrita de registo predial válidas. ernitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva, 
devesn apresentar também a certidâo de registo comercial ou informaçâo escrita de registo comercial válidas, einitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaracao de Recoiha de Dodos Pessoais 
1Ja I2OO5 

... ......... 	 I ...Z . fl QfI(I(I 	 "1 .. .1.. 	 .......T1...I.... 

 
Os dados pessoais recothidos são tratados corn fmalidades rolativas au seu requeiimento. 

 
Em cumprimento de obrigaçAo legal, os dados pessoais podcm ser comunicados as outras entidades competentes. 

 
Os utulares dos dados tern direito do acesso, rectificacSo e actualizacao aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

. 

0011 
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DSSOPT 	 0010000974773 

' 

D.S.S.OP.T. 

Projecto de Planta de Condiçöes Urbanisticas de Zona do Territôifi,çnAo Abrangida 
'U!JpEB 

pui tauu tic i ui u,ciiui 

:36 

Recoiha de Opinioes 
1 	5/2014 	 (mllu) 	±1 

Oa 

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

Formulärio de Opiniao 
Dados do Projecto de PCU 

i re ;K rm 
M.: 90AO.69 	

I 7~-vm- 6 gfr~, . R4OIDPTTI2014 
roc. n.": 	 I ProtostanY: 

uILI. 	U250-358' W 	253-353 	 W 
Localizacao: 

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

foiha_complementar) 
1 [S Firialidade 

2 FaU JA1turadoediffcio 

3 ft1 indice de utilizaçao do solo 

4 Indice de ocupaçào do solo  

T&ik 	to 

5 Reformaçôes do terreno 

6 Directivas de desenho urbano  

fLj D.S.S.O.P.] 

* 	. P. DiL 	,uo  de 
Corrcpondncj, Entrad 

0 0uRDjp p DsOtIEP  

7 Infra-estnituras püblicas 
DDNDEP 

o flUDEP 	RDPUDEP 
ObPDEp 0 

L 	1, 

' 
0011 



Conteüdo Principal 
SA/W& 	 ' 

Opiniöes I Propostas (Caso seja necessãrio, pode epressá-Ias na 
foiha complementar) 

8 H i.±[gt 	Sen'idão pi:iblica 

9 Encargos especials 

10 Equipamentos de utilizacão colectiva - 	 - 

sj 

Ad 	 -44 
ii ftP.Outros 

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

.n7 III 

0 formulário pode ser submetido airavés dos seguintes rneios: 
,. E3 33 

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

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

,. 	 : 2834 0019 Fax: 2834 0019 
pcu@dssopt.govxno Email: pcu©dssopt. Lvov. mo 

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

. 

Obs. : Quando as interessados (proprietario, eoncessionário do terreno ou o seu procurador) apresenlem opiniâes e sugeslöes. devem indicar e 
comprovar a sua posição juridica em relacão aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentação de certidào de registo predial ou 
infomiaço escnta de registo predial vilidas, ernitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa coleetiva. 
devem apresentar também a certidão de registo comercial ou informacao escrita de regislo comercial vdlidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaracso de Recollia de Dados Pessoais 
8/2035 

... 	 .'' ..: 	 .... DL: ---------- 	 .. --------------. - 	 ..- -. 

Os dados pessoais recoihidos sAo u'atados corn finalidades relativas ao scu requenmento. 
2. 	 . 

Em cumprirnento de obngaçao legal. Os dados pessoais podein set comunicados as outi-as entidades competentes. 

Os titulares dos dados tern direito de acesso, rectificaçAo c actualizaçSo aos seas dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

0011 
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OSSOPT 	 0010000974775r 

rai 
• — 	

! 	/ 

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

Projecto de Planta de CondiçOes Urbanisticas de Zona do Territógi84b 
2 
rangi d  

p . 
pui I iauu u I Ui iU1iU3 

........... 

Recoiha de Opiniöes 
5/2014 

Nos termos do artigo 29.° do Reguiamento Adniinistrativo 	5/2014 (Regu1amentacãoda Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opinioes do(s) mteressado(s)' e da populacão respeitantes ao projecto de Planta 
de CondicOes Urbanisticas (PCU). 

Formuhrio de Opinião 
Dados do Projecto de PCU 

90406R 	 • 
roe. n.': 	 I ProDosta n.': 

250-38' 
Loca]izacao: 

(n_ 	, 
Conteüdo Principal Opiniöes I Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-Ias na 

foiha complementar) 

1 • 4j 	Fmalidade 

2 If 	J 	Altura doedifIcio • 
, 	 • 

3 ItMit-L29 Indice de utilizaçao do solo 

4 WE2r,  Inthce de ocupação do solo  

5 ±±th 	Reformaçöes do teneno 

F . 

6 ±t1 	Directivas de desenho urbano PO 

Corrpofli.flC1fl 	Lund. 

C) DURDEP 	0 DSOL)E.P 
El l)DEi' 	0 DAT 

ODINI' 	ODED o L'JUDPP 

7 Q1nfra-estruturas pñblicas i 	13 

Id • _ 

0011 



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

8 	 Servidào piliblica 

9 44RiftIP&  Encargos especiais 

10 Equipamentos deutilizacao colectiva  

ii Alt Outros 

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

TI'.l - :mi 
0 formulârio pode ser submetido através dos seguintes meios: 

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

(6) 
Correio: Estrada de D. Maria 1] n.° 33, Macau (o prazo lirnite de entrega é contado a partir da data de envio indicada no 
cartrnbo do correlo) 

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

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

fl 

Obs. 1 : Quando os interessados (propretario, conccssionário do terreno ou o seu procurador) apresenlem opiniôes e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posicão juridica em re1aço aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentacão de certidão de registo predial ou 
uiformacão escrita de registo predial válidas. ernitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejani pessoa colectiva. 
devem apresentar também a certidão de registo comercial ou informação escrita de registo comercia] vâlidas. emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Máveis. 
J&_& 	Declaração de Rccolba de Da dos Pessoais 

8/2005 
....4 ....... .. ... - P O(! 	"T .. A.. 	 ..... Th.,.I.... D............ 

 
Os dodos pessoais recoihidos são i.ratados corn finalidades relalivas ao seu requerimento. 

 
Em cumprirnento de obrigacao legal, os dados pessoais podem ser cornunicados as outras entidades conipetentes. 

 
Os titulares dos dados tens direito de acesso, rectificaçao e actualizacão aos seus dados r,essoais conservados pela DSSOPT. 	- 

R 

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

Projecto de Planta de Condiçöes UrbanIsticas de Zona do Território nAo Abrangida 
- 	- -.---4IS FEB -2 P 2: 3b A iauu t3C A UI1iJJ1UZ 

Recoiha de Opiniöes 
fRift 5/2014 	 ± 

Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Administrativo n.° 5/2014 (Regu1amentacäoda Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniOes do(s) interessado(s) 1  e da populacão respeitantes ao pro jecto de Planta 

de Condiçôes Urbanisticas (PCU). 

Formulário de Oinião 

! 
1v*,fq:M*g"  Dados do Projecto de PCU 

d,1IJL. 90 A .069 	 . 	 .940/DPTT/201-4 
oc. nY: 	 Proposta n.e: 

I 	250-358' 	253-3S31 W±B&O- 

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

I Finalidade LL—I  
1JL
I 	114Aj 	77O itr 

2 Alnira do edificio / 2L4f 	t- 

3 indice de utilizacão do solo 

4 Inthee de ocupação do sole 

5 F - Reformaçôes do terreno 

6 t4 	Directivas de desenho urbano 
f1j. D.S.S.O.P.T. 

Q. .'. DisIribuiç.o 

d& 1163 Entmd, 

7 infra-estruturas püblicas 
Md' 	g AT 

o 	LPUJJEp 
ODE'Dij' 	0 

"-T 
± 	OChfdeçJ 

0011 



nteüdo Principal Opiniöes / Propostas (Caso seja necessário, pode exprcsá-las na 
foiha_complementar) 

S 	±t& Servidão püblica 

9 '1A1 	Encargos especiais 

10 fEquiparnentos deutilizacao colectiva 
• 	z.--- 	--- 	c 

Lt\tf 4I 
ii Alt Outros 

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

0 forrnulário pode ser submetido através dos seguintes meios: 
F- 

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

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

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

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

. 

4R=—  15-0) ). U& 

Obs. : Quando Os nteressados proprietário, concessionário do terreno ou o scu procurador) apresentem opiniöes e sugestôes. devern indic.ar a 
comprovar a sua posicão juridica em relaço aos respecuvos terrenos, designadamente. mediante a apresentação de certidão de registo predial on 
informação escnta de registo predial vãlidas. eniitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva. 
devem apresentar também a certidão de registo cosnercial on infornsacão escrita de regislo comercial vdlidas, emitidas pela Consarvatóna dos 
Regisios Comercial e de Bens Móveis. 

DecIaraço de Recoiha de Dados Pessoais 
Wd 	812005 

.. 	fl 0'1r,n 	"L-.::  t. 	 .i.. r...L.. o._............ 
1. 

Os dados pessoais recoihidos sAo unsados corn finalidades relaivas ao scu requeiimento. 
2 

Em cumpnrnenso de obrigacao legal, os dados pessoais podem ser cornunicados as ouiras entidades compesentes. 
3. 

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

0011 



DSSOPT 	 00100009747690 

•r=j
1893/  

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

Projecto de Planta de Condiçes Urbanfsticas de Zona do Território näo Ab '  

	

PlDr
.J)3... 	D................ 
L iaiiu t3 I UI 1IIILUI 

2815 FE - 2 P 2: 3b 
Recoiha de Opinioes 

*RW,ffl 5/2014 	 Wi) 	 i1 UI 	I  
Ea 

Nos termos do artigo 29. °  do Regulamento Adminisativo n. °  5112014 (Regulamentaçao da Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniôes do(s) interessado(s) '  e da populaçâo respeitantes ao projectó de Planta 
de Condiçôes Urbanisticas (PCU). 

It 
Formulário de Opiniäo 

Dados do Projecto de PCU 

R4OIDPT.J!20.L4 	 - 
roe. n.': 	 Proposta n. e : 
'. 	.. 	25O-358'  
Locahzacao: 

• (n 	'3W) 
Contcádo Principal Opiniöes I Propostas (Caso seja necessário, pode expressi-las na 

foiha complementar) 

1 Finalidade 

2 Altura do edifjcio 

LL 1? 

3 ft5 	indice de utilizaçAo do solo 

4 Indice de ocupaçäio do solo 	• 

- 

5 ±±i 	Reformaçôes do terreno 

I Directivas de desenho urbano J 	i 

Couc.c;,ondnoj, EtlirIda 

o DURDP 0 DSOL)EP o DiN DEI 	o DAT o DINF 	0 DEL) 

7 Infra-estruturas pi:iblicas 0DEPDEP 	D_ 

0011 

ot lI1IEI1. 



( 40-figy, I  

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

1J t9 Servidão püblica 

9 n~q -9-4P Encargos especiais 

10 Jj 	Equipamentos de utilizaçâo colectiva 

all *li 
11 Aft Outros 

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

Oformuláriopodesersubnietido através dos seguintes meios: 
: 	 33 

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

:51-1 	wriamAitg 
Correio: Estrada de D. Maria II fl. 0  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  

1J $'ii' (8590 3800) 
Para quaisquer informacoes ernie em contacto corn o Centro de Contacto desta Direccão de Servicos (8590 3800). 

: 
7ai 9 (i4 	 P47 - 

Obs. 1  Quando Os interessados (proprietário. concessionàrio do terreno ou o sen procurador) apresenlem opiniôes e sugestöes, deveni indicar e 
comprovar a sua posicão juridica em relação aos respectivos terrenos. designadamente, mediante a apresentacão de certido de registo predial ou 
informacao escrita de registo predial vãlidaa. eniitidas pela Conservatóna do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoc colecliva, 
devern apresentar tainbém a certidão de registo comercial ou informação escrita de registo comercial vélidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaração de Recoiha de Dados Pessoais 

tJ 	8/2005 

-------------- 
 

Os dados pessoais recothidos sào iratados corn frnalidades miativas ao seli requermento. 
. 

Em cumprirnerno de obrigacao legal, os dodos pessoais podem sercomunicados as outras entidades cornetentes. 
 

Os titulares dos do dos 1dm direito de acesso. reclificaçao c acwalizacao ens seus dodos pessoais conservados pain DSSOPT. 

. 

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

FEB - 2 
Projecto de Planta de Condicöes UrbanIsticas de Zona do Território não Abrangida 

pzr anz, d Pormri9015 FEB -2 P 2:  3b 

Recoiha de Opiniöes 

	

*5'2014 	iz 	 h*U) 	±1JY 

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

It A Az 

Conteádo Principal Opiniöes I Propos'tas (Caso seja necessário, pode expressá-las na 
foiha complementar) 

ILJM Finalidade 

2 44jJ 	Altura do ediffcio 
17— 

3 

I 
indice de utilizaçao do solo 

I 	4 Indice de ocupaçäo do solo  
CT R 

5 ±±ij 	ReformaçOes do terreno 

6 1I1 	[ 
Directivas de desenho urbano . 	 D,S.O.RT1 

ft 3Z Dktn-blao Jr 
C0rrcpandnc 	Enlrad3 

o DURDEP U 
OIMNDEP 	flOAT 
flrNr 	r1n,r 

7 Infra-estruturas püblicas - 	

gw'UDEP 

__ (OtcdJ 

0011 



oiiteüdo Principal 

'3) 
Opiniöes / Propostas (Caso seja necessário, pode expressã-las na 

foiha complementar) 

Servidào püblica 

9 ffi41 	Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçao colectiva 

11 fti?. Outros 

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 a.°  33, Macau, durante o horârio de expediente nos dias uteis 
. : 	 ( 8w) 

Correio: Estrada de D. Maria 11 fl. 0  33, Macau (o pra.zo limite de entrega é contado a partir da data de envio indicada no 
carimbo do correio) 
1:28340019 Fax: 28340019 

pcudssopt.gov.mo  Email: pcudssopt.gov.mo  

4'C (8590 3800) 
Para quaisquer inforrnaçôes entre em contacto corn o Centro de Contacto desta DirecçAo de Serviços (8590 3800). 

it SO ±) JfãH 	 , 

8 r 

Obs. : Qtiando Os interessados (proprietario. concessionãrio do terreno ou a seu procurador) apresentem opiniâes e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posicào juridica em relação aos respectivos terrenos. designadamenie, mediante a apresentacâo de certidão de registo pradial ou 
inforrnacão escrita de registo predial vãlidas, eniitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso as interessados sejam pessoa colectiva. 
devem apresentar tambérn a certidão de registo comercial ou informacâo escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Coinercial e de Bans Môveis. 
1&4A-r"UA Declnraçao do Recoiha de Dados Pessoais 

8/2005 
_.L........... 	.-. '01tU' " ., .L. 	 T'...L... ... ............ 

 
Os dados pessoais recoihidos são uatados corn fmalidades relativas no scu requcrimenlo. 

 
Em cumprimento de obrigaçao legal, os dados pessnais podern ser cornunicados as outras entidades competentes. 

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

S 

. 
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D.S.S.O.P.T. 	 1915 FEB 
- 

p b 
Projecto de Planta de Condiçöes Urbanisticas de Zona do Território näo Abrangida 

pui aai&u u ui wcIiui 

Recoiha de Opinioes 
* 	5/2014  

Nos termos do artigo 29. °  do Regulamento Adrniriistrativo n. °  5/2014 (Regu1amentaçao da Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniôes do(s) interessado(s) e cia população respeitantes ao projecto de Planta 
de Condiçôes Urbanisticas (PCU). 

Formnlário de Opiniao 
Dados do Projecto de PCU 

I 
rJ:wt 90A06 	 .1 	 .&4010P11/2Cfl4 
?roc.  n.': 	

Pr 
	a°: 

25O-358' 

AERN9 VKA/mm (ADVIRFIN I 19011-143MA- 
. 

09)  
Conteüdo Principal Opiniöes / Propostas (Caso seja necessthio, pode expressá-Ias na 

foiha complementar) 

i 	T Finalidade 

4~ 	0 	N9 
2 Aift Altura do edifIcio o)  

3 indice de utilizacao do solo 

4 indice de ocupacão do solo  
5 Reformaçoes do terreno 

6 ( Directivas de desenho urbano 
D.S.S.O.pj . 

jCOrrCSPOnd6ncia 

bIt 	truço de 

Entrado 
fl1)URt 

 

7 Infra-estruturas püblicas 
- 

ODINDEP 

o DJUDEP g DP[JDEP 
DDEPDEP 0 

2 	/ 	i.-1 
2Cbeç 

0011 



Conteüdo Principal 

0111VER 't) 
Opiniöes / Propostas (Caso seja necessário, pode cxprcssá-las na 

foiha complenientar) 

Servidão püblica 

9 UiJ 	Encargos especials 

10 Equiparnentos de utilização colectiva 

11 Aft Outros 

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

0 formulãrio pode ser submetido atravds dos seguintes meios: 

I33 
Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria U n.° 33, Macau, durante o horário de expediente nos dias fiteis 

p. 	7t ( 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) 

). 	•:28340019 	Fax: 28340019 
pcudssoptgomo Email: pcudssopt.gov.mo  

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

Obs. : Quando os interessados (proprietario. concessionário do terreno ou o seti procurador) apresentem opmiôes e sugestôes, de'em indicar e 
comprovar a sua posição juridica em relação aos respectivos terrenos. designadamente, mediante a apresentação de certido de registo predial ou 
i.nforsnaçâo escrita de regislo predial válidas, ernitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva. 
devem apresentar tainbéni a cert-idão de reaisto comercial ou informaço escrita de resisto comercial válidas, ensitidas pela Conservatôria dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaração do Recoiha de Dados Pessoaic 
E/2005 

rb.. 	..1........ . I ... 	P Q!ItU 	"T.,;.1.. D........ .1.. .T.I.... 

1. 
Os dados pessoais recoihidos são irasados corn finalidades relativas ao seu requerimento. 

Em cuinprimenso de obrigação legal-, as dados pessoais podem ser comunicados as outras entidades conipelenies. 
3. 	 A -1s 

Os titalares dos dados tern direito de acesso. rectificaçao e actualização aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

. 

0011 

12 



OSSOPT 	 •Q00000974768%• 

	

• - 	 1 	/ 	' 

	

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

Projecto de Planta de Condiçöes Urbanisticas de Zona do Território nAo 1b gida 
1015 FEB —2 P 

01 L laflu tJV i UI IJ.1IIUI 

Recoiha de Opinioes 

	

*I& 5/2014 	 + 

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

Formulário de Opinião 
Dados do Projecto de PCU 

904068 	 .a01oRuf2014 
4-

roc. n: 	 I Proposta n.: 

*25O-358' 	LI! 	253-353 	 LII 
Loca1izaao: 

Conteãdo Principal Opiniöes I Propostas (Caso seja necessário, pode epressá-1as na 
- folha compementar) 

1 	J J44 	Fmalidade 

2 Altura do edifIcio 4r, p 

3 Indice de utilizaçao do solo 

4 indice de ocupação do solo  

5 ±i4 	Reformaçôes do terreno 

D.S.S.O.P.T 

6 
- - 

f Directivas de desenho urbano 
. 

fli. 	 S 	 DI&ribuçâo de 
corrcponacj 	Entrada 

o DUP.DSP 0 DSODEP 
OD!NDEP 	ODAT 
DDIr 	ODED 
o DJIJDEP 	Q DPUDEP 
ODEPDEP 	fl 

7 infra-estruturas püblicas ' 

ti OCbe(edc' 

0011 



Conteüdo Principal 
(a_ 	, 

Opiniöes / Propostas (Caso seja nccessário, pode exprcssá-las na 
fotha complementar) 

8 	 Servidào püblica 

9 Encaros especiais 

10 Equiparnentos de utilizaçao colectiva 

ii ffj.Outros 

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

O formulàrio pode ser submetido airavés dos seguintes meios: 
Nof 33 

Cornparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria 11 n.° 33, Macau, durante o horatio de expediente nos dias üteis 
9,%7 : 	 33 
Correio: Estrada de D. Maria 11 n.° 33, Macau (o prazo limite de entrega é contado a partir da data de envio indicada no 
carimbo do correto) 
j.L:28340019 	Fax: 28340019 

pcudssopt.gomo Email: pcudssopt.gov.mo  

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

1J a 
Obs. : Quando Os interessados (proprietãrio. concessionário do lerreuo ou o seti procurador) apresenleni opusiöes e sugestôes, devem mdicar e 
comprovar a sua posição jundica em relaç.âo aos respectivos terrenos. designadamenle. mediante a apresentação dc certidâo de registo predial ou 
informac.ão escnta de registo predial válidas, ensitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva. 
dcv em apresentar também a certidão de registo comercial ou informaçéo escrita de registo comercial vdlidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaraco de Recothe de Dados Pessoals 
WJ 	8/2005 
j- ,.. .........,.. ....... . I 	p.o,r,r" X. 	 4..r,,...I... 

...."--"- 

I. 
Os dados pessoais recothidos so t.rausdos corn ñnalidades relatives ao sen requesimento. 

 
Em cumprimento de obrigaço legal, os dados pessoais podern ser cornunicados as outras entidades competentes. 

 AN 	 AN 

Os titulares dos dados tern direito de acesso, rectilicaceo e actualizaçCo aos seus dados pessoais conervados pela DSSOPT. 

. 

. 

0011 



0 
DSSOPT 	 0010000974767+ 

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

Projecto de Planta de Condicöes Urbarnsticas deZona do Território n5A ngd 	
2: 3 b 

i laiio %I .1 UI wUUi 

Recoiha de Opiniöes 
fRAM 5/2014  

Nos termos do artigo 290  do Reguiamento Administrativo n. °  5/2014 (RegulamentacAoda Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniôes do(s) interessado(s)' e da populacão respeitantes ao projecto de Planta 
de Condiçôes Urbanisticas (PCU). 

Formulário de Opiniao 
Dados do Projecto de PCU 

90 A 069 	 MM®REM- .84010PU1201-4 
roc. n.': 	 I Proposta n.y: 

25O-358' LU 	 LU 

'3WA) 
Conteiido Principal Opiniöes I Propostas (Caso seja nccessário, pode expressá-Ias nn 

foiha complementar) 

I Finalidade 

2 Altura do edificio 

OO&i •&;,IL 

3 ±$ indice de utilizacäo do solo 

4 Indice de ocupação do solo 

5 +ttSLt Reformaçôes do terreno 

6 -j- 	Directivas de desenho urbano . 	 D.S.s.OiT. 
4t 14- it & Distnhuico de 

Correspondéncia Entzada 

o DURDEP 0 DSODEP 
ODINDEP 	ODAT 

7 Infra-estruturas püblicas 
Ouir- 	UDED 

DPUDEP 
DE 

7cde 

0011 



-. 	 Conteüdo Principal 
UM OR 

Opiniöes I Propostas (Caso seja necessário, pode expressã-las na 
foiha_complementar) 

8 iServidãopñb1ica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilização colectiva 

11 :AM Outros 

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

0 formuliriopodesersubrnetido através dos seguintes meios: 
33 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria TI n. °  33, Macau, durarne o horário de expediente nos dias iiteis 
(6) 

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

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

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

 511 

1€. 
Obs. : Quando Os interessados (proprietàno. concessionário do terreno ou o seu proeurador) apresentem opiniôes e sugestöes, devem indicar e 
coinprovar a sua posicão .juridica em relaç.ão aos respectivos terrenos. designadamente. mediante a apresentação de certidão de reaisto predial ou 
informacão escrita de reisto predial válidas. emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os mteressados sejain pessoa colectiva. 
devem apresentar tainbém a certidâo de registo comercial ou informacão escrita de registo coinercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bans Móveis. 

Declaracâo de Recoiha de Dados Pessoais 
8/2005 

T. .,.,L. 	 T ... 	P 	 "i ..: t, 	 r...l... - ---------------.- - --"-- --. — -- - ' --V..- — - 

I. 
Os dados pessoais recothidos sSo tratados coin finalidades relativas ao seii requerimento. 

 
Em cuinpriinenso de obrigaçAo legal, os dados pessoais podcm ser comunicados as outras entiddcs conlpetentes. 

 
Os tithiares dos dados tern direito de acesso. reclilicaçao e actualizacão aos seus dados pessoais conservados pala DSSOPT. 

S 

0011 

(S 



* 	 SOPT 	
.0010000974765S 	

1* 

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

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

par ILJ L an ad irnienor 	 2015 FEB -2 p 2 

Recoiha de OpiniOes 
5/2014 	 ±)i1 	' U1 	

I 

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

Formulário de Opiniao 

'M*l 
Dados do Projecto de PCTJ

Ea  MoLDPxJ/2o4  
Troc. a": 	 Propostan.": 

- - 	250-358 	W 	253-353 	 ftJ CWL7  ±&c)-r 

Conteüdo Principal Opiniöcs / Propostas (Caso seja necessârio, pode eipressá-Ias na 
foiha complementar) 

1 1Fina1idde  

- 

2 Altura do edifIcio 

1 . 

3 Jft 	indice de utilizacão do solo 

4 lndice de ocupaçAo do solo 

5 Reformacôes do terreno 

6 r1 	it 	f Directivas de desenho urbano 
- ±5t4 D.S.S.O.P.T 

4t#41 Distribuiço ic 

Correspond6ncia Entrad 

• 
o DURDEP 0 DSODEP 
ODINDEP 	ODAT 
ODINE 	ODED 

7 
- 	 - 

infra-esiruturas püblicas 
Oi,uur 	uutt 
DDEPDEP 0 

/ 	
1-/ 	).ot 

• I If 	fcdcS( 

0011 



Conteüdo Principal Opiniöcs / Propostas (Caso seja necessário, pode ciprcssá-Ias na 
foiha_complementar) 

8 ±1Servidaopüblica 

9 fjEncargos especiais 

10 Equipamentos de utilizacAo colectiva 
 

11 ft! Outros 

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

0 formulário pode sër submetido através dos seguintes meios: 

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

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

,- 	j.:28340019 	Fax: 28340Cfl9 
)- 	pcu@dssopt.gov.mo  Email: pcu@dssopt.gov.mo  

O-WER 3—M 	 (8590 3800) 
Para quaisquer informaçOes entre em contacto corn o Centro de Contacto desta Direcção de Servicos (8590 3800). 

±)WI' 
A a 23 

Obs. 1:  Quando os interessados proprietàrio. concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentern opinioes e sugestôes, devem indicar e 
comprovar a sua posico juridica cm relacão aos respectivos tcrrenos designadamente. mediante a apresentação de eertidão de registo predial ou 
informação escrita de registo predial válidas, ernitidas pela Conservat&ia do Registo Predial. Caso os interessados sjam pessoa colecuva. 
devem apresentar tambin a certidão de registo comercial ou informação escrita de regislo comercial válidas, emitidas pela Conservatóna dos 
Regislos Coniercial e de Bens Móveis. 

Dectaração de Recollia de Dados Pessoais 

mw.m ?f5 

	

.1.. 	.4.... 

 
Os dados pessoais recoihidos sto tralados corn fmalidades relativas so seu requeritnentu. 

 
Em cuinprirnerno de obngaçao legal, os dados pessoais podein ser comsmicados as outras eraidades competentes. 

FIN 

Os thulares dos dados tern direito de acesso. rectificacão e actualizaçao aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

. 

. 

0011 



OSSOPT 	 '0010000974764- 

!!IIiIi1fihfI1llhI/ihI/flh!lIih/f//IiIfluJfl/fihjijJfIihII/ 	L' I 

D.S.S.O.P.T. 9 	. P -.1 — — 

Projecto de PJ.anta de Condiçoes Urbanisticas deZona do TerritOii 	1g1 2: 3 
L laiIU UUI ILIUUI 

Recoiha de Opiniöes 
*J 	5/2014 	 i1M 	1J1L' 

Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Administrativo n.° 5112014 (Regu1ameritaço da Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniôes do(s) interessado(s)' e da populaçâo respeitantes ao projecto de Planta 
de Condiçôes Urbanisticas (PCU). 

Formulário de OpiniAo 
Dados do Projecto de PCU 

U. 

90A06 	 40iDPTJ/2014 
rProc. n.y: 	 I Proposta n.y: 

jt  
- 

i8 
Locahzacao: 	

j250-3 
 

Conteiido Principal Opiniôes / Propostas (Caso seja necessário, pode epressá-1as na 
foiha complementar) 

I { 	Fma1idade '9& 	4 tM 'i 

2 

_ 

Altura do edificio vi- 

3 ItfJLft 	indice de utihzaçao do solo 

4 Indice de ocupaçäo do solo 
707 0  

5 	f ±fIJMETZ Reformaçôes do teneno 

6 ±±1 	[ Directivas de desenho urbano 

Eriarada 

o DSODEI 
-' 	ODT 

7 Infra-estruturas püblicas DPUDn 

'1- 	•' 

0011 



-' 	 Conteüdo Principal Opiniöes / Propostas (Caso seja necessário, pode exprsá-1as mi 
follia complementar) 

8 4±t 	Servidào püblica 

9 Encargos especiais 

10 Qyj Equipanentos de utilizacao colectiva  . 	.4 

11 ftj Outros 

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

0 formulário pode set submetido através dos seguintes meios: 

war fl 	 33 
Comparecendo pessoalmeme: Estrada de D. Maria IT n.° 33, Macau, durante o horârio de expediente nos dias üteis 

Jj 	33 	(3 6) 
Correio: Estrada de D. Maria II ri. 0  33, Macau (o prazo lirnite de entrega é contado a partir da data de envio indicada no 
canmbo do correlo) 

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

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

Obs. 1:  Quando os interessados (proprieuirio. concessionario do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniöes e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posicão juridica em relação aos respectivos terrenos. designadamente. mediante a apresentaçâo de certidão de registo predial ou 
informação escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva. 
devem apresentar tainbém a certidão de registo comercial ou informaçao escrita de registo comercial válidas, esuitidas pela Conservatdria dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaração do Recoiha de Dados Pessoais 
Di 	8/2005 
T\.. ...._t..,.._... T ... 	2..0,,o(,..', .. .5.. 	 A.. r5...t.... 	...... 

 
Os dados pessoais recothidos iao tratados corn frnalidades retativas an seu requeiimento. 

 
Em cumprimemo de obngacSo legal, os dados pessoais podem ser comunicados as outras entidades eornpetentes. 

 nFJ 

Os titu]ares dos dados tarn direito do acesso, reclificaçao e actualizacao aos scus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

. 

fl 

0011 



DSSOPT 	 00100009747661 

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

Projecto de Planta de Condiçoes UrbanIsticas deZona do TerritOrio no2id p 2: 3 
puz iaaiu uv i ui muui 

Recoiha de Opiniöes 
fM,M5/2014 	 ( J) 	 I  

Nos termos do artigo 29.° do Regulainento Administrativo n.° 5/2014 (Regulamentaçao * da Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recotha de opiniöes do(s) interessado(s)' e da populaçäo respeitantes ao projecto de Planta 
de Condiçôes Urbanisticas (PCU). 

1'ormutario ae upmiao 
Dados do Projecto de PCU 

i OMSK: 904068 . 	 ,R4OiDPTTI2O.1A 
90C. n.y: 	 I lropostan.': 

• 	 250-358' 
izacao: 	 - 

'll3A) 
Conteüdo Principal Opiniôes I Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-Ias na 

foiha complementar) 

1 Finalidade - ( ')i'H\ ' 	Ii) 

2 jJAlturadoediffcio 4MI 

3 ftrIft* indice de utilizacao do solo 

S 
4 indice de ocupaçâo do solo -- 

5 Reformaçôes do terreno 

6 U-H 	J Directivas de desenho urbano 
-D.S.S.O.PT - 	

5iL Ditrjjç0 de 
cortc.pOndCuclu Enitade 

j 1 0 DURDp 0 DSODEp 
flflI*rcr p 

7 Lo infra-estruturas püblicas I 
DDThJF 	ODED Owurp 	DPUDEP 

0011 

U1t*ma uç52('('U)-4 



I 

Conteüdo Principal 
f 	(zU 

Opiniöes I Propostas (Caso seja necessário, pode exprcssá-Ias na 

L foiha complementar) 

8 	f 21t& Servidão püblica 	 I 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizacâo colectiva . 	. 	'14 	 t 	Yk- 	_ 

11 Aft Outros 

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

0 fomiulário pode ser submetido através dos seguintes rneios: 
33 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria 11 n.° 33, Macau, durante o horãrio de expediente nos dias üteis 
3 3 ML 

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

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

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

. 

:14i 44 1\ Rp
L j ±  

Obs. 1;  Quando os interessados (proprietârio, concessionário do terreno ou o seti procurador) apresentem opiniôes e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posicão juridica em relacão aos respectivos terrenos. designadamente, mediante a apresentação de certidão de registo predial ou 
inforrnac.ão esenta de registo predial válidas, ernitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva. 
devern apresentar também a certidào de registo comercial ou inforrnaçäo escrita de registo coinercial válidas. emitidas pela Conservatória dos 
Registos Cornercial e de Bens Móveis. 

Declaraçao de kecoiha de Dados Pessoais 
"UP, 812005 
-- 	 . T . . - P 9fl(% 	."T ..; .. 	 .t. fl...l.... -- ----- - 

Os dados pessoais recoihidos säo uatados corn finalidades relativas ao sea requerisnento. 
 

Em cuinprirnento de obrigaço legal, os dados pessoais podern ser comunicados as outras entidades conipetentes. 
A' 	 - 

Os utulares dos dados tern direito de acesso, rectificaçCo e actualizaçao aos seus dados pesoais conscrvados pela DSSOPT. 

0011 
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OSSOPI 	 0010000974753 	

/ 
C 	'IJr. 

I 	 Li 
D.S.S.O.P.T. 

* -V 9 a N w j t ~ a n N m ft Aft-  4 
Projecto de Planta de Condiçoes UrbanIsticas de Zona do TerritA 	n1Q: 35 

Por. -' ..

0
.' . J•)____....._.___ 

I. lazi,, 	I UI IILVUUt 

Recoiha de Opinioes 
*1 	5/2014 

Nos terinos do artigo 29.° do Regulamento Administrativo fl, 0  5/2014 (Regulamentacao da Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniöes do(s) interessado(s)' e da populacao respeitantes ao projecto de Planta 
de Condiçöes Urbanisticas (PCU). 

Formulärio de Oninião 
Dados do Projecto tie PCU 

90A069 	 .a40ioPJ1I2014 	 -. fo-!C-  n.": 	 j Proposta n. v :  

- 	 25O-358' 

W' 	 ' 	 7A) 
Conteüdo Principal Opiniöes I Propostas (Caso seja necessIrio, pode expressá-Ias na 

foihacomplementar) 

1 fl1j Finalidade 

2 jJAlturadoedifcio VJ  5  :M 
3 

p 
i:b 	indice de utilizaçao do solo 

4 MWO,  Indice de ocupaçao do soio  AL 

5 Reformaçöes do terreno 

6 F Directivas de desenho urbano 
D.S.S.O.P.T 

r. 

	Distribujcao de 
spon1j 	Entroda

RflPo 	Dtor 

7 Infra-estruturas p6b1icas S  

ODJUDEP  aDPUDEP 
DDEPDEP 0 

•1_I•', 	/ 	)-oI• 

If Ohcl deçP 

0011 

5i3Thrno 0000po1' 



Conteüdo Principal 

') 

Opiniöcs / Propostas (Caso seja necessário, pode cxpressã-Las na 
foiha complementar) 

8 	t&Ser\'idàopüb 1 ica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçAo colectiva 
Fj- 

II MI Outros 

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

r I '.1 	rI  

Oformulá;iopodesersubrnetido através dos seguintes meios: 
33 

Comparecendo pessoalmente: Estiada de D. Maria Ii n.° 33, Macau, durante o horatio de expediente nos dias üteis 
, 	 33 Ulf, (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) 

)- WA 2834 009 Fax: 283400119 
pcu@dssopt.gov.mo  Email: pcu.dssopt.gomo 

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

. 

*UA(W' 	 ' OffiffifOR 
A a Ra 

Obs. 1  Quando os interessados (proprietrio, concessiondrio do terreno ou o seti procurador) apresentem opiniôes e sugestöes, devem indicar e 
eomprovar a sua posição juridica em relação aos respectivos tenenos. designadamente, mediante a apresentaçào de certidAo de registo predial ou 
infomuicâo escrita de registo predial válidas. emitidas pela Conservatóna do Registo Predial. Caso os inieressados sejam pessoa colecuva, 
devem apresentar também a certidào de registo comercial ou informação escrita de registo comercial válidas, ernitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bests Móveis. 

Declaracão de Recoiha de Dados Pessoais 
812305 

r.. ......t 	T 	P T ..: .L 	 l.. r,...l... 
.-...-- 	 .-- --- ............. 

Os dados pessoais recothidos so tratados corn ftnalidades relalivas ao seu requerimento. 
 

Em cumpnincnto de obrigacio legal, os dados pessoals podern set comunicados as outras entidades contpetentes. 
 

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

. 

0011 

if 



OSSOPT 	 0010000g74760r 

	

_3iaj 	 I 

	

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

Projecto de Planta de Condiçoes Urbanisticas de Zona do Território nã.g Abrangida 
Menvir 

1 LUI t[ 2 P 2: 35 
Put I U*ILV 	I UI 

Recoiha de Opinioes 

	

fRjft,T. 5/2014 	. 	 V %U, I  

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

Formulário de Opiniâo 
Dados do Projecto de PCU 

90A.06 	 &4OLDPTJI2014 
proc, n . u: 	 Proposta flu: 

*25O-358' 
Local izaçao: 

(n 	, 

Conteüdo Principal 	. Opiniöes / Propostas (Caso seja necessário, pode expressã-ias na 
foiha complementar) 

1 fflFtha1idade 

Aog tf2  
2 A1ra do edificio - 	

- 	r(f& 

3 

S 
ft$ indice de utilizacão do solo 

4 indice de ocupaçao do solo 

5 Refonnaçoes do teneno 

6 I Directivas de desenho urbano . 
11I*11tL D.S.S.O.P.T. 
(t *A k Dhtribuiço do 

Correspond6ncla Entradi 

o DURDEP Q DSODEP o DINDEP 	0 DAT 
ODINV 	ODED 
GUJUtEf 

7 Xv- infra-estruturas püblicas 
- 0 ufur 

DEPDEP 	0 
/)A,; 

r,Zcdt  

0011 

Ff )1Uhimi. coOS!O) 



' 	 I  
Conteüdo Principal Opiniöcs I Propostas (Caso seja nccessário, pode exprcssá-las na 	I 

foiha complementar) 	 I 
8 Servidào püblica 

9 Encargos especiais 1 
10 Equipamentos de utilização colectiva At&- Li  

ii ft1.Outros 

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

TiT 

Oformulariopodesersubnietido através dos seguintes meios: 
YR4 	 33 ROL,̀ 
Coniparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau, durante o horário de expediente nos dias uteis 

pZff-ptjNk (l i) 
Correio: Estrada de D. Maria 11 n.° 33, Macau (0 prazo lirnite de enti-ega é contado a partir da data de envio indicada no 
canmbo do correio) 
j:28340019 	Fax:28340019 

pcudssopt.gomo Email: pcudssopt. gov.mo  

U4IJ  (8590 3800) 
Para quaisquer infonnaçöes entre em contacto corn o Centro de Contacto desta Direccão de Serviços (8590 3800). 

I: 	 A(X ±th A 

Obs. : Quando Os interessados (proprietário, concessionàrio do terreno on o scu procurador) apresenleni opiniôes e sugestöes, devem indicar e 
comprovar.a sua posicão juridica em relacão aos respectivos terrenos. designadamente, nsediante a apresentação de certidão de registo predial on 
informacào escrita de registo predial vilidas. emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso Os inieressados sejam pessoa colectwa. 
devem apresentar tambén, a certidão de registo comercial ou mformação escrita de registo comercial vilidas, emitidas pela Conservatéria dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declnracao de Recolhn de DHdos Pessoais 
WULIM 8/2005 
DL: ..i........... I ... 	 P Oflf 	"I ..: ;.. 	 .......T...l...- t'............... --._-.'.—_v—.'_._ -- - ------- 

 
Os dados pessoais recoihidos são untados coin finalidades relaiivas no scu requerimenk. 

 
Em cumpnmenio de obrigacao legal. os dados pessoais podcin ser comunicados as oulias entidades competentes. 
Fpe fjr 
Os tnulares dos dados tm direito dc acesso, rectificacão e actualizacüo aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

. 

0011 

-t) 



OSSOPT 	 0010000974761Z 

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

Projecto de Planta de Condiçoes UrbanIsticas de Zona do TerritOiiZTh 	agji 2: 
35 

J..... .J.. 
pui I 

)) 
iai&u uv A 01 wvuur 

Recoiha de Opinioes 
*Pd 	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) 1  e da populaçäo respeitantes ao proiecto de Planta 
de Condiçoes Urbanisticas (PCU). 

Formulärio de Ornnio 
Dados do Projecto de PCU 

proc. flu: 90A06 	 PTJI20 
I ?ropostan.": 

.X4OID.L4  -. 

i250-35B' 	{ 253-353 
Localizaco: 	

* 
 

twNg- /* 	'3A) 
Conteüdo Principal Opiniöes I Propostas (Caso seja necessário, pode exprcssã-las na 

folha complementar) 

1 Finalidade 7 &A 
. 

2 fjf4Erm9 A1turadoedificio 
 

3 

I 
±t!1±$ indice de utilizacao do solo 

4 MEM tndice de ocupaçäo do solo  

5 ±tt 	Reformaçôes do terreno 

6 J± 	I Directivas de desenho urbano D.S.S.O.P.Ti 
tt#ak Distribuiçao de 

Correspondencia Entrd, 

o DtJRDEP 0 DSODEP 
ODrNDEP 	ODAT  

7 
- 	 - 	

Infra-estruturas pñbhcas 
UDINF 	ODED 
0 DJUDEP 	Ja DPUDEp 

5AC I 
0011 	 1 

BU1um 	ço/Q6i2Ql4 



Couteüdo Principal 
(ft• 	, 

Opiniöcs I Propostas (Caso seja nccessário, pode expressa-las na 
fotha_complernentar) 

8 Sen'idão pib1ica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçao colectiva 
 

11 Aft Outros 

0 

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

'I 

0 fonnulário podeser submetido através dos seguintes meios: 
33 VL  

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

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

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

(8590 3800) 
Para quaisquer informacoes entre em contacto corn a Centro de Contacto desta Direccâo de Servicos (8590 3800). 

. 

Obs. : Quando Os interessados (proprietàrio, concessionario do terreno on o sen procurador) apresentern opiniOes e sugestöes, devem indicar e 
cornprovar a sua posicão juridica em relação aos respectivos terrenos. designadamente mediante a apresentacào de certidão de registo predial on 
inforrnação escrita de registo predial vãlidas. ernitidas pela Conservatóna do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva. 
devem apresentar também a certjdão de registo comercial on inforinaçao escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conscrvatória dos 
Registos Cornercial e de Bens Móveis. 
'&JA 	DeclnracSo de RecoUnt de Dados Pessosis 
1j 	8/2005 

	

- 	,. 	PP'Uf 	.",.. A.. 	 A., r,.,A... n........... 

Os dados pcssoais recothidos sSo tratados corn fmalidades relativas ao sen requenmento. 
 

Em cumprunento de obrigaçao Legal, os dados pessoais podern ser coinunjeados as outras entidades conipetenses- 
. 

Os tttulares dos dados tern djreito de acesso, reclificacào a actualizaçso aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

0011 



DSSOPT 	 0010000974762- 

... 
-. 

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

Projecto de Planta de Condiçöes UrbanIsticas de Zona do Territ6rio2 of r.git 2: 35 
J)J__.._ _J.. 03 IUIIU U ...  1 01 W1101 

Recoiha de Opiniöes 
5/2014  

Ea 

Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Adminisirativo n.° 5/2014 (Regulamentação da Lei do planearnento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniôes do(s) interessado(s)' e da populaçAo respeitantes ao proiecto de Planta 
de Condicöes UrbanIsticas (PCU). 

iff 
1'ormu1arw de ODmio 

Dados do Projecto de PCU 

.a4010P1 J12014 
oc. n.°: 	 . 	 I Proposta n.y: 

U250-35B' W 	253-353&f 	iii 
Local izaçao: 

(• 	, 	 3) 
Conteiido Principa' Opiniöes I Propostas (Caso seja necessário, pode expressã-Jas na 

foiha_compjementar) 

1 Finalidade 	
. b4b 	 ,kJ)* 1 

2 99 A1turadoedificio 

3 fLb;rftLqE indice de utilizacào do solo  

4 indice de ocupacão do solo 

5 ±±t 	Reformaçöes do terreno 

6 I Directivas de desenho urbano D.S.S.OP.T. 
It # ilk DIstribuico de 

COrrcspond6nI 	Enada 

o DURDEP fl DSODEP 
ODINDEP 	ODAT 
ODrf 

7 infra-estruturas püblicas 
OL)w 

DPUDEP 

i. I2_os 
___ cbercdcç 

0011 

iI E qblum cumiiçøwioR!204 



Conteüdo Prindpal OpiniUes I Propostas (Caso seja necessário, pode cxpressá-Ias na 
foiha_complementar) 

8 	 Servido pñblica 

9 MI Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizacao colectiva 1) 	'' iL. 	s
13 

11 4fti.Outros 

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

Oformulariopodesersubmetido através dos seguintes meios: 

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

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

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

(8590 3800) 
Para quaisquer informaçôes enire em contacto corn o Ceniro de Contacto desta Direcçäo de Serviços (8590 3800). 

C 

'iA(A 	 '±i 
'4 - )H 

Obs. : Quando Os interessados (proprietiio, concessiondrio do terreno ou o seu procurador) apresentem opiiiiôes e sugestôes, devern indicar e 
comprovar a sua posição juridica em relaçâo aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentacão de certidão de registo predial ou 
informacão escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os mteressados sejam pessoa colectiva. 
devem apresentar tambérn a certidão de registo comercial ou inforniação escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatóna dos 
Registos Comercial e de Bens Môveis. 

Declaracão de Recolha de Dados Pessoals 
tJ 	812005 

... ........... T .: 	n 	 "i..:.,. t.......,.. 	. .r...i.... 
--------------------. ---- --. 	 - . 	 -- .............. 

if 
Os dados pessoais recoihidos são trauidos coin finalidudcs reloth'as ao scu requerimento. 

 
Em cumprunento de obrigaçao legal, os dados pessoais podern ser comwiicados as outras entidades competentes. 

 
Os tituares dos dados tern direito de acesso, rectificacâo e actualizaçio aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

[1J 

0011 



L 	ffiIiIihIIihI11IllhIllhIIihIIiiI 
D.S.S.O.PIT. 

6 

Projecto de Planta de Condiçoes UrbanIsticas de Zona do Territôrio näo Abrangida 

por Naro iorrnenor 	2015 FEB -2 p 2: 35 

Recoiha de Opinioes 

*1 	5/2014  

Nos termos do artigo 29. 1  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 Condiçôes Urbanisticas (PCU). 

Formulário de Oninião 
Dados do Projeeto de PCU 

9Q 	 j 
roc. n . v: 	 Proposta n.y: 

i250-358' 

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

1 ffl 	Finalidade li 	$-_, 
—- 

2 Altura do edifIcio 

3 ±fJ11±$ indice de utilizaçao do solo 

4 ndice de ocupacão do solo 
L : 	—- 

5 ±±1 	Reformaçöes do terreno 

6 Directivas de desenho urbano 1fi!slm D.S.S.O.P.T. 

Distribuiclo de 

CorrespOfldflCia Entrada 

o DIJRDEP 0 DSODEP 
pnIInFP 	flDAI  

7 infra-estruturas piblicas 
ODED 

O DJUDEP 	DPtJDEP 

ODEPDEP 	0 

0011 

thuma 



Conteüdo Principal Opiniöes / Propostas (Caso seja necessário, pode cxprcssá4as na 
foiha_complementar) 

8 	1 JII& Servidào püblica 

9 Encargos especiats 

10 Equipamentos de utilizacao colectiva 

ii ft.Outros 

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

0 forniulário podeser submetido através dos seguintes meios: 
33 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria U n.° 33, Macau, durante o horário de expediente nos dias &teis 
AW : 	 33 M, ( j) 

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

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

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

Obs.' : Quando os interessados (proprietrio, concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniôes e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posicão juridica em relaçào aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentacäo de certidào de registo prediat ou 
inlonnacão escrita de rogisto predial vMidas. einitidas' pela Conservatóiia do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva. 
devem apresentar tambôm a certidio de registo comercial on infonnaçao escrita de registo comercial vãlidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaracio de Recoiha do Dados Pessoais 
t 	8/2005 
r.. ......._.. 	.. 	n 	•'i ..: .t.. t'....... ........... 

Os dados pessoais recothidos so trntados corn fmalidades relativas an scu requerixnento. 
 

Em cumprilnento de obriaçao legal, os dados pessoais podem ser comunicados as outras entidades competente& 
 

Os titulares dos dados tdni direito de acesso. reciificaçao a actualizncao aos seus dados pessoais conscrvados pela DSSOPT. 

0011 



S  DSSOPT 	 0010000974758f 

	

D.S.S.O.P.T. 	 k.., 
Projecto de Planta de CondiçoesUrbanIsticasdezona dj 	óri no 	 fgda 

put A. laiju UC I UI 1IJitUi 

Recoiha de Opinioes 
* 	5/2014 	 ±1Y fU 

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

Conteizdo Principal Opinies I Propostas (Caso seja ncce.ssário, pode expressá-Ias na 
foiha compIementar 

1 T9 1Finalidade 
 

2 Altura do edifIcio 
, 	

L/ QL 
, 

77 9* i -L 
3 t!Akft 	indice de utilizaçâo do solo 

4 Indice de ocupação do solo 

5 Reformaçoes do terreno 

6 I Directivas de ddsenho urbano 
r 	Ipond.ncIa .Entadt 

0 flUKDEP DDSODEP 
1DIDEP 	DDAT 

LJflN' 	DDED 
:i.xr 	49piiBEF 

7 U-jcb Infra-estrururas püblicas 0 WiPDEP 0 
- 	 I - 	 I 

0011 

k )77 

1JItITtS ,tt,,,I,2(I0tl 



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

8 ±1 	Servidào püblica 

9 Encargos especiais 

10 Equiparnentos de utilização colectiva 4 	-' 

11 Outros 

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

Oformulã;iopodesersubrnetido através dos seguintes meios: 
33 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria 11 fl. 0  33, Macau, durante o horário de expediente nos dias üteis 
p 	 (3FMH) 

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) 

,. 	:28340019 	Fax: 28340019 
it:lpcu(dssopt.go\rno Email: pcu@dssopt.gov.mo  

MffOh 	 (8590 3800) 0 

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

Obs. : Quando os interessados (proprietdrio, concessiondrio do terreno on o seu procurador) apresentem opiniôes e sugestöes, devem iridicar e 
comprovar a sua posicão juridica em relaçao aos respectivos terrenos. designadamente, mediante a apresentacão de certidào de registo predial on 
informacão escnta do registo predial vãlidas. entitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva. 
devem apresentar também a certidão de registo comercial on informaço escrita do registo comercial vdlidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e do Bens Méveis. 

DeclaracSo de Recolha do Dados Pessoals 
4M.r, 8/2005 	f; 
rs..,.... ._., ......... ., , ... .. p oi'rt, 	", .. .%.. 	........,..I.. t...... ........ 

j •  

os dacios pessoajs iecolhidos sâo i.rawdos corn tinalidades relativas an sen requerimento. 
tr 

Em cumprimcnto do obrigacão legal, os dados pessoais podem scr comunicados as outras entidades cornpctentes. 
3. 

Os utulares dos dados tern dtreito do acosso. rectificaçao c aetualizacao ans seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

. 

0011 



DSSOPT 	 0010000974759% 

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

Projecto de Planta de Condiçoes Urbanisticas de Zona do 
3)J_..._._ ..3... 

}flhI .1 ialIo tIC I UI IIICLIUI 

Recoiha de Opiniöes 
5/2014 

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

Formulário de Oniniäo 

Dados do Projecto de PCU 

$4011)PTJ/201A 
Vroc. n.': 	 I Proposta n.": 

U250-358 	LU 	253-3531]Thflff LU 
Localizaoao: 

IR , 	 - 

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

1 I ,Frnalidade 
, 	 JL 4j1 

2 Altura do ediffcio 
 

3 ±fti indice de utilização do solo 

4 Indice de ocupacão do solo Q 

5 ±±i 	Reformacôes do terreno Cr, 

r'ua 	0 DSODEI' 
)NLP 	ODAT 
II4F 	ODED 

j D.'lJDEI' 	IZDPUDEP 
EJ 

6 I Directivas de desenho urbano  

7 infra-estruturas pthlicas 
 

0011 

2 UIurns, 



Conteüdo Principal Opinics I Propostas (Caso seja necessrio, l)Ode cxpressá-las an 
foiha c mplemeiitar) 

8 Sen'idão piiblica 

 

9 Ii1 	Encargos especiais 

10 9jjj Equipamentos de utilizaçao colectiva 

Ii Outros 4Jt 	if 	y ) 	
IL 

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

0 formu larlo pode ser submetido através dos seguintes meios: 
33 

Comparecendo pessoalmente: Estrada del). Maria U n.° 33, Macau, durante o horário de expediente nos dias utels 
.- . : 	 (Hi) 

Correio: Estrada de D. Iviaria II n. °  33, Macau (0 prazo limite de entrega é contado a partir da data de envlo indicada no 
carimbo do correlo) 

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

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

. 

:.'Ij\(X' 	 i_• 

Obs. : Quando Os interessados (proprietário, concessionário do terreno ou o seu procurador) apresenlem opiniöes e sugestöes, devem indicar e 
coinprovar a sna posicão juridica cm relacão aos rospectivos terrenos, designadamente, suediante a apresentaçào de certidäo de registo predial ou 
informaçâo escrita de registo predial válidas. emitidas pela Conservatória do Registo PrediaL Caso as interessados sejam pessoa colectiva. 
dei'em apresentar tanjbéin a certidào de registo coniercial ou inforsnacao escrita de registo comercial válidas. emitidas pela Conservatória dos 
Registos Coinercial e de Bens Móveis. 

Declaração de Recoiha de Dados Pessosis 
WJ1 812005 _L. .....,. .., 

i. 
Os dados pessoais recoihidos so traindos corn fmalidadcs relativas no seu roquenniento. 

2. 
Eni cumpnmenlo de obriguçao legal, os dados pesscais podern ser comunicados as outras entidades cornpclentes. 

Os titulares dos dados tèni direito de acesso. rectiiicaco e actualizacào sos seus dados pessoais conservados peis DSSOPT. 

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

Eit 	J{4 I 
Projecto de Planta de CondiçôesUrbanisticasdeZona do Terrifo.4brpgxJa 35  

pui IaiL 	 UI uai&uz 

Recoiha de Opiniöes 
*M 5/2014 E3  

Nos termos do artigo 29.0  do Regulamento Administrativo n.° 5/2014 (Regulamentacao da Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniöes do(s) interessado(s)' e da populaçao respeitantes ao projecto de Planta 
de Condiçöes Urbanisticas (PCU). 

1ormulario ae UDrniao 
I 	 Dados do Projecto de PCU 

I 90AO6 	 I 	.401DPJT/201A 
oc. n.': 	 I l'roposta flu: 

1EMM-950-358ME 

, 	 7) 
Conteüdo Principøt Opinics I Propostas (Caso seja necessârio, pode expressá-Ias no 

foiha complementar) 

1  : Final idade 

c L 
2 Altura do ediffcio 

3 LL 	indice de utilizaçao do solo 

4 Indice de ocupaçäo do solo 

q0%_'_i'J. 

Reformaçoes do terreno 

6 I Directivas de desenho urbano 
±.+i*h',DSSOpT 

4k 1+ i5 .t Disuibujço de 

Corrcspor,ddncja Ezurada 

I 0 DURDEP 0 DSODEP 
ODIDEP 	ODAT 
DDINF 	ODa 

7 infra-estruturas püblicas 
t

LI-4
U1."  

/. *!- 	DDEPDEP  

___ 
fcdat 

0011 

ictu,ii€,2(W(IEO14 



Conteüdo Principal Opiniöes I Propostas (Caso seja necessârio, pode cpressã-las na 
foiha conpLementar) 

8 	£1Servidàopi:iblica 

9 Encargos especiais 

10 Equiparnentos de utilizacào colectiva , 	 gn 

11 Aft Outros - 

Nota importante: As sua.s opiniôes e sugestôes devem ser apresentadas a DSSOPT antes de termo doprazo legal indicado. 

I'.' 	 q -. 

0 formulá;io pode ser submetido através dos seguintes meios: 

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

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) 

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

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

C 

It 	 MAAI  
, 

Obs. : Quando os interessados proprietãrio, concessioncirio do terreno ou o sen procurador) apresentern opiniôes e sugesloes. devem rndiaar e 
coinprovar a sua posiçâo juridica em relacâo aos respectivos terrenos. designadamente. mediante a apresentaçào de certidão de registo predial ou 
inforrnaco escrita de registo predial vãlidas. eniitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados setam pessoa colecflva. 
devem apresentar tannb&n a certidto de registo comercial on infonnação escrita cia registo comercial válidas, emitidas pela Conscrvatória dos 
Registos Coinercial e de Bens Móveis. 

Declaração do Recoiha do Dados Pessoais 
8/2005 

r\............ .' -. 	0 0I(V% 	"' .. A.. 	 ....... T..4.... t'... ........ 
 

Os dados pessoais recoihidos so inaados corn fmalidades relatn'as ao scu requeriniento. 
 

Em cumpnmento de obrigacAo legal, os dados pessoais podern ser comunicados as outras entidades competentes. 
A 	 . 

Os titulares dos dados tarn direito de acesso. reclificaçao C acwauzacac) aos seus dados pessoais conservados peta DSSOPT. 

0011 
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DSSOPT 	 001 0000974752Z 

I 	' 
D.S.S.O.P.T. 

Proj ecto de Planta de Condiçbes UibanIsticas de Zona do TerritôJff binj1a2. , 

PIDT 1 iaitu &Z I UI IIII&!JL 

Recoiha de Opiniöes 
jffittM 5/2014 	 TWJ) 	+itY 

a 

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

Formularlo de Urnnio 

Dados do Projecto de PCU 

90A06 	 I 	9-40IDPT1/2014 
Vroc. n.y: 	 I Propostan.: 

- 	i250-358:' W 	253-33 
Loca1zacao: 

(fl;•ff 

Conteüdo Principal Opiniöes I Propostas (Caso seja neccssário, pode eipressi-las na 
foiha comp1ementar 

1 { 	Fmalidade 4 

2 Altura do edificio 
/• 
	, 	0 	41  

3 

I 
JJL 	Indice de utilizaçäo do solo 

4 MM indicedeocupaçaodoso10 - 

5 ReformaçOes do teneno 

6 Directivas de desenho urbano to 	D.S,S.O.P.T.I 

Dhiribuico 'a 

Entr.da 

o DURDEP 0 OSODEP 

0 DNDEP 0 DAT 

7 Infra.estruturas püblicas 
DD1P 	DED 

awn& cDPUDEP 

OChe(edc 

0011 



Conteudo Principal Opiniöes I Propostas (Caso seja necessário, pode epressá-las na 
foiha_complementar) 

8 t& Servidão püblica 

9 153Ij4 	Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçao colectiva 

11 1iiiOutros 

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

Oformulâriopodesersubmetido através dos seguintes rneios: 
- 	 : 

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

(_) 
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) 

.:28340019 Fax:28340W9 
pcu@dssopt.gov.mo  Email: pcu@dssopt.gomo  

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

1 :  

Obs. 1 : Quando os interessados (proprietàrio, concessionàrio do terreno ou o seu procurador) apresentem opiuiöes e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posicâo juridica em relaçao aos respectivos terrenos. designadamente, inediante a apresentação de certidão de registo predial on 
informação escrita de registO predial vâlidas, emitidas pela Conservalôria do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva. 
devem apresentar tainbérn a certidâo de registo coniercial on mformaçüo escrita de registo comercial vAlidas, emutidas pela Conservatória dos 
Rogistos Comercial e de Bens.Móveis. 

Declaracño de Recoiha de Dados Pessoais 
gflfjfj5 

y .: .. n 	..r 	.1., 	 .... -........................ 
ff )j 
Os dados pessoais recothidos s5o uauidos corn finalidadcs relativas no seu requermento. 

. 
Em cumprirnento de obrigacuo lea1, os dados pessoais podem ser cornunicados as outras entiddes compelentes. 

n)Ji 
Os titulares dos dados tout direito de acesso. rectificac5o e actualizacâo aos sens dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

. 
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