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Governo da Região Administrativa Especial de Macau 

Direccao dos Servicos de Solos, Obras Püblicas e Transportes 

(21- ALL) 

Compilacão das opiniôes recoihidas sobre a planta de condicôes urbanIsticas de 

zona do território não abrangida por piano de pormenor 

e. V Aft Processo 11 . 0  : 90A068 

250-358' 	253-353 wt±(BC 

J411 A ) -fl 
LocalizaçAo: Rua de Lei Pou Ch'ôn OS  250-358, Rua Central de T'oi San 0S  253-353 e 
terreno junto a Rua Central de T' 01 San (Parcela B e C) -Macau 

*$ 5/2014 AUtAUkA 
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Nos termos do artigo 29. 0  do Regulamento Administrativo n.° 5/2014 (Regulamentacao da Lei do 

planeamento urbanIstico), procedeu-se a recoiha de opiniöes dos interessados e da populacAo 

relativamente ao projecto de Planta de CondiçOes UrbanIsticas (PCU) do processo acima referido, 

tendo-se recebido urn total de 231 (vide página anexa) no perlodo entre 19 de Janeiro de 2015 e 2 de 

Fevereiro de 2015 (15 dias). 
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Projecto de Planta de Condiçöes UrbanIsticas de Zona do Território nâo Abrangida 

por Piano dePormenor 	 2015 JAN 29 A 033 

Recoiha de Opiniôes 
fF,MM 5/20 14 5t 	 *IiX 

Nos termos do artigo 29. 0  do Regulamento Administrativo n.° 5/2014 (Regulamentacâo da Lei do planeamento 
urbanIstico), procede-se a recoiha de opiniOes do(s) interessado(s)' e da populaçào respeitantes ao projecto de Planta 
de CondicOes UrbanIsticas (PCU). 

1ormu!ar10 cie oniniao 
Dados do Projecto de PCU 

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

250—B58' 
Localizaçao: 	 - ,z__ 

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

1 Ffl 	Finalidade 0 

0 

2 Altura do edifIcio 0 	 'JJ±' Egli  

3 Indice de utilizaçao do solo 

4 fndice de ocupacão do solo 

5 ±±i 	Reformaçöes do terreno 

6 Directivas de desenho urbano 

7 Infra-estruturas pUblicas 

0011 
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J/ 	(ADIFEN 
Conteüdo Principal Opiniöes I. Propostas (Caso seja necessirlo, pode expressá-Ias na 

foiha_complementar) 

8 Servidäo püblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizacäo colectiva ' 	 U 

11 ff Outros 

Nota importante:As suns opiniöes e sugesthes devem ser apresentadasà DSSOPT antes cle termodo prazo legal indicado. 

0 formulário pode ser submetido através dos seguintes meios: 

> vo : 	 33 ME 
Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau, durante 0 horário de expediente nos dias t'iteis 

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

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

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

. 

'±{ 
' WL 

Obs. : Quando os interessados (proprietário, concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniôes e sugestôes, devem indicar e 
comprovar a sua posicào jurIdica em relacAo aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentacão de certidao de registo predial ou 
informaçào escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessOa colectiva, 
devem apresentar tambdm a certidào de registo comercial ou informaçAo escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaraçao de RecoTha de DRdos Pessoais 
WIM 8/2005 
Dc acordo corn a Lei n.° 812005- "Lei da ProteccSo de Dados Pessoals": 
I. 

Os dados pessoais recolhjdos SSO tratados corn finalidades relativas ao seu requerimento. 
' 

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

Os titulares dos dados tern direito de acesso, rectificaçno e actualizacao aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 
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Projecto de Planta de Condicôes Urbanisticas de Zona do Território na 4b iida P 2: Q! 
por Piano de Pormenor 

Recoiha de Opiniôes 
*1 	5/20 14 	51  

Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Administrativo n.° 5/20 14 (Regulamentacao da Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniöes do(s) interessado(s)' e da populacao respeitantes ao projecto de Planta 
de Condiçoes UrbanIsticas (PCU). 

.I'ormularto cle ODinuto 

Dados do Projecto de PCU 

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

250-338' 
Locahzacao: 

LV 

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

1 Fina1idade 

2 Aitura do edificio  

3 ndice de utilizaçao do solo 

4 fndice de ocupaco do solo 

5 ±±t 	Reformaçôes do terreno 

6 I Directivas de desenho urbano 

7 Infra-estruturas pUblicas 

0011 
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Contetido Principal Opini6es I Propostas (Caso seja necessário, pode expressI-las na 
foiha_complementar) 

8 Servidão püblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de uti1izaço colectiva 

11 ftIT Outros 

Nota ünportante: As suas opinioes e sugestöes devem ser apresntadas a DSSOPT anteS de termo do prazo kgal indicado. 

0 formulario pode ser submetido através dos seguintes meios: 

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

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

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

durante o horário de expediente nos dias üteis 

entrega é contado a partir da data de envio indicada no 

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

. 

Obs.' : Quando Os interessados (roprietário, concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opinioes e sugestäes, devem indicar e 
comprovar a sua posicão jurIdica em relacão aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentacAo de certidão de registo predial ou 
informaçao escrita de registo predial vãlidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva, 
devem apresentar também a certidAo de registo comercial ou informacào escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaracao de Recoiha de Dados Pessoals 
WOM 8/2005 
De acordo corn a Lei 0 8/2005- "Lei da Protecçao de Dados Pessoais": 

 
Osdados pessoais recoihidos sSo tratados corn finalidades relativas ao seu requenmento. 

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

3 	 0 

Os titulares dos dados tern direitö de acesso, rectificacao e actual izacâo aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 
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DSSOPT 	
00100009628/ 
	 M- 

IGEO 

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

Projecto de Pianta de Condiçoes IJrbanIsticas de Zona do Território não Ahirangida- r 	r ,  L 	.. L) 	 n.' 
por Piano de Pormenor 

Recoiha de Opinies 
fRIOM 5/2014 	1 	 1 

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

Iormulárto de Oniniao 
Dados do Projecto de PCU 	- 

Proc. fl.°: 90A068 	 840/DPU/2014 	D' 

- urw 

Proposta n. : 0 ¶ 	o( 

Localizaçao: 	
*250358' 	

CC 

IwNg 
Conteüdo Principal 

IR/am(fl 	' 	 liM3) 
Opiniöes I Propostas (Caso seja necessário, pode expressâ-las na 

foiha_complementar) 

1 Finalidade  

2 Altura do edificio o 	 0 

3 fndice de utilizaçAo do solo 

4 MWV Indice de ocupacao do solo 

5 Reformaçôes do terreno 

6 Directivas de desenho urbano 

7 Infra-estruturas püblicas 

0011 
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Conteüdo Principal 
tRvm (U 	' ) 

Opinies / Propostas (Caso seja necessário,'pode expressá-Ias na 
folha, complementar) 

8 ServidAo püblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçao colectiva o 

11 AM Outros 

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

0 formulário pode ser submetido através dos seguintes meios: 

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

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

) 4: 2834 0019 Fax: 2834 0019 
> 	pcu@dssopt.gov.mo  Email: pcu@dssopt.gov.mo  

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

11 
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Obs. 1: Quando Os interessados (proprietãrio, concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniöes e sugestôes, devem indicar e 
comprovar a sua posicSo jurIdica em relacao aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentacão do certidào de registo predial ou 
rnformaçao escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva, 
devem apresentar tainbém a certidflo de registo comercial ou informaçao escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Cornercial e de Bens Máveis. 

Declaracio de Recoiha de Dados Pessosis 
fMM 8/2005 	A1 : 
Dc acordo corn a Lej n.° 812005- "Lei da Protec95o de Dados Pessoais": 

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

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

Os titulares dos dados tern direito de acesso, rectificaçao e actualizacao aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 
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OSSOPT 	 0010000962896+• 

/ 20 

.E D.S.S.O.P.T. 	 SSOPT/DADSA  

Projecto de Planta de Condicoes Urbanisticas de Zona do Território 	a3id 12: 05 
por Piano de Pormenor 

Recoiha de OpiniOes 
ffflfM 5/2014 	 JfiU) 	±)flJL ' 1*ULk' 

0 

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

' cao d 

JormuIario cte Opin!&lo 
Dados do Projecto de PCU 	 : 

90A068 	
bt 

 840IDPU/2014 
Proc. fl.° : 	 Proposta n.°: 	 7,-) 

S H 	250-358' 	 Cher -; Locahzaçao. 

Conteüdo Principal 

(zfl; 	'7JA) 
Opiniôes I Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-las na 

foiha complementar) 

1 Finalidade 

2 *L 	Altura do edfflcio  

3 Indice de utilizacAo do solo 

4 fndice de ocupacäo do solo 

5 tlRja Reformacôes do terreno ±J  

6 -f-4 	[ Directivas de desenho urbano 

7 Infra-estruturas p(iblicas 

0011 

I Itinta ath.iJizaço2OIORJ2OI4 



Contcudo Principal Opiniôes / Propostas (Caso seja ucccssário, pade expressá4as na 
foiha complcmcntar) 

8 ServidAo piThlica 

9 Encargos especlais 

10 Equipamentos de utilizaçao colectiva 
—H±4' 	si' 

11 WI. Outros 

Nota importante As suns opiniöes e sugestôes devem ser apresentadas i DSSOPT antes de terino do prazo legal mdicado 

0 formulário pode ser submetido atravds dos seguintes meios: 
) 	: 	 33 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau, durante 0 

33 
Correjo: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau (o prazo Iimite de entrega é 
carimbo do correio) 

horãrio de expediente nos dias üteis 

contado a partir da data de envio indicada no 

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

(8590 3800) 
Para quaisquer informaçes entre em coritacto corn o Centro de Contacto desta Direcçäo de Serviços (85903800). 

11 

OEM '1A ' 
Obs. 1  : Quando os interessados (proprietário, concessionário do terreno ou o seu pmcurador) apresentem opiniöes e sugestoes, devem indicar e 
coniprovar a sua posicão juridica em relacäo aos respectivos terrenos, designadaznente, mediante a apresentaco de certidAo de registo predial ou 
mformaçao escrita de registo predial vilidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva, 
devem apresentar tambdm a certidgo de registo comercial ou informacao escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaracio de Recoiha de Dados Pessoals 
** 8/2005 
De acordo corn a Lei n.° 8/2005- "Lej da Protecçso de Dados Pessoais": 
1. 

Os dados pessoais recoihidos so tratados corn finalidades relativas ao seu requerirnento. 
2. ' ft 

Em cumprimento de obrigaçAo legal, os dados pessoais podem ser comunicados as outras entidades competentes. 
3. 

Os titulares dos dados tm djrejto de acesso, rectificaçAo e actualizacAo aos seus dados pessoais conservados pela DSSOP1 
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SOPT 	
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I( /x 
	DSSOPT/DADSAE  

D.S.S.O.P.T. 
	 7j5J/d3O p1205 

Projecto de Planta de Condic6es UrbanIsticas de Zona do Território nao Abrangida 

por Piano de Pormenor 

Recoiha de Opiniôes 
fRISM 5/2014  

Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Administrativo n.° 5/20 14 (Regulamentacao da Lei do planeamento 
urbanIstico), procede-se a recoiha de opinlOes do(s) interessado(s)' e da populacao respeitantes ao projecto de Planta 
de CondicOes UrbanIsticas (PCU). 

Jiormu1ario de Opiniao 
Dados do Projecto de PCU 

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

' 	ip1.L.  

25O358' 	 ;.. 
Locahzacao: 

Conteñdo Principal 

3) 
Opiniôes / Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-las na 

foiha complementar) 

1 Finalidade , 

2 f14ZAft Altura do edifIcio 4jIj 

3 fndice de utilizacão do solo 

4 Indice de ocupacAo do solo 

5 ReformaçOes do terreno 

6 5tI 	I Directivas de desenho urbano 

7 Infra-estruturas püblicas 

0011 

W1U1üma actual ituço2O/Ol/2Ol4 



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

8 i±1& Servidão püblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçao colectiva 

11 -Aft Outros 

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

0 formulário pode ser submetido atravds dos seguintes meios: 
I{P 

Comparecendo pessoalinente: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau, durante o horârio de expediente nos dias üteis 
33 M, ( H M A W 

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 coneio) 

) OJA :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 Servicos (8590 3800). 

ZAROMMA 
aEW 

Ohs. : Quando os interessados (proprietário, concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniöes e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posicäo juridica em relacio aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentacao de certidão de registo predial ou 
informaçAo escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva, 
devem apresentar tainbém a certidAo de registo comercial ou informacao escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

DeclaraçAo de Recoiha de Dados Pessoais 
IRNM 8/2005 
Dc acordo corn a Lei n° 8/2005- "Lei da Protecc5o de Dados Pessoais": 

 
Os dados pessoals recoihidos s8o tratados corn finalidades relativas ao seu requerirnento. 

 
Em cumprirnento de obrigaçso lega1 os dados pessoais podem ser comunicados as outras entidades competentes. 

3 

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

11 
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DSSOPT/DADSAE 

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

U P2O5 Projecto de Planta de Condicöes UrbanIsticas de Zona do Território nao Aàngida 

por Piano de Pormenor 

Recoiha de Opiniôes 
* 	5/2014 	 _) 	'I J1A 1  

Nos termos do artigo 29. 1  do Regulamento Administrativo n.° 5/2014 (Regu1amentaco da Lei do planeamento 
urbanIstico), procede-se a recoiha de opinies do(s) interessado(s)' e da populacâo respeitantes ao projecto de Planta 
de Condicôes UrbanIsticas (PCU). 

Formulário de Opinio 	 C 

Dados do Projecto de PCU 

90A068 	 840/DPU/2014 	 U' 

Proc. n.°: 	 Proposta n.°: 	 iJ 

250—e58 	 ' ocrj 

Conteiido Principal 

L' 	'li) 
Opinioes / Propostas (Caso seja necessãrio, pode expressá-las na 

foiha_complementar) 

1 Finalidade 

2 Altura do edificio 
-h}4' 	±iWIn 

3 ft#ft* fndice de utilizaçAo do solo 

4 Indice de ocupaco do solo 

5 -+-JtbAM Reformaçôes do terreno 

6 -f- 	[ Directivas de desenho urbano 

7 Infra-estruturas pUblicas 

0011 
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Conteüdo Principal Opinies / Propostas (Caso sja necessário, pode expressá-las na 
foiha_complementar) 

8 ServidAo püblica 

9 IMIAN Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçào colectiva 

11 -Atft Outros 

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

0 formulário pode ser submetido através dos seguintes meios: 

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

> 	*: 	 33 M (J 
Correio: Estrada de D. Maria II n.°  33, Macau (0 prazo limite de 
carimbo do correio) 

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

durante o horário de expediente nos dias üteis 

entrega é contado a partir da data de envio indicada no 

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

11 

Obs. Quando os interessados (proprietario, concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniôes e sugestoes, devem indicar e 
comprovar a sua posicao juridjca em relaçào aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentacAo de eertidâo de registo predial ou 
mformacao escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva, 
devern apresentar tambm a certidgo de registo comercial ou informaçAo escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 
J&*fAqI Declaraço de Recoiha de DadosPessoais 
IRM 8f2005 
De acordo corn a Lei n.° 8/2005- "Lei da Protecc5o de Dados Pessoais": 
1. 

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

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

Os titulares dos dados tern direito de acesso, rectificaçAo e actualizacao aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT 
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11 

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

por Piano de Pormenor 

Recoiha de Opiniöes 
* 	5/2014 	 1 

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

lormularlo de Uniniao 
Dados do Projecto de PCU 

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

25O-358' 

Conteüdo Principal 
(U' 

Opinies / Propostas (Caso seja uecessãrio, pode expressi-las na 
foiha complementar) 

I ffl 	Finalidade ! 

2 Altura do edifIcio 

3 Indice de uti1izaço do solo 

4 indice de ocupaco do solo 

5 ReformaçOes do terreno 

6 J Directivas de desenho urbano 

7 Infra-estruturas publicas 

0011 

I&WEREIM06ma actu1izaçAo2OIO8/2014 



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

8 Servidào publica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilização colectiva ±}i! 

11 I'M Outros 

Nota importante M suas oprniöes e sugestôes devem ser apresentadas a DSSOPT antes de termo do prazo legal indicado 

0 formulário pode ser submetido através dos seguintes meios: 

33 VII  
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) 

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

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

: SO 'JA(A• 	 * 

Obs. 1:  Quando os interessados (proprietrio, concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniôes e sugestôes, devem indicar e 
comprovar a sua posicAo juridica em relaçâo aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentacão de certidAo de registo predial ou 
mfonnacäo escrita de registo predial válldas emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso Os interessados sejam pessoa colectiva, 
devem apresentar também a certidâo de registo comercial ou informacao escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatéria dos 
Registos Cornercial e de Bens Móveis. 
1&A 6 	DeclaraçAodeRecolba de Dados Pessoais 
IRM 8/2005 
Dc acordo corn a Lei n.° 8/2005- "Lei da Protecçao de Dados Pessoais": 

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

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

1 *1Lk 
Os tituiares dos dados tm direito de acesso, rectificaçAo e actualizaçso aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT 

0011 
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OSSOPT 	 '00100009628991 

( II'11h 1  DsgopT/DADSAB 

D.S.S.O.P.T. 	 j 30 P 

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

por Piano de Pormenor 

Recoiha de Opinioes 
fffleffi 5/2014 	 J) 	±L1 	' 	f U1A' 

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

H 
Iormu!ario cle Urnniao 

Dados do Projecto de PCU 

rMork 900 	 84WDPU/2014 

4EW

Proc. n.°: 	 Proposta n.°: 

58' 
Locahzacao: 	

25O- 
 

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

1 'FinaIidade  

, 

2 Altura do edifIcio 

3 Indice de utilizaco do solo 

4 Indice de ocupacao do solo 

5 +tLbAg ReformacOes do terreno 

6 F Directivas de desenho urbano 

7 Infra-estruturas pUblicas 

0011 
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Conteüdo Principal 
- 

(fl 	' 

Opinibes I Propostas (Caso seja necessário, pode expressi-las na 
foiha complementar) 

8 ServidAo pi'iblica 

9 Encargos especiais 

10 'JRJ Equipamentos de utilização colectiva J_}{ 	 iff 
Pzbfl 

11 ffP. Outros 

Nota importante As suas opzniôes e sugestoes devem ser apresentadas àDSSOPT antes de termo do prazo legal m4ca4o 

0 formulário pode ser submetido atravs dos seguintes meios: 
iJ. : 'irr 	33 

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

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

28340019 Fa,:28340019 
t: pcu@dssopt.gov.mo  Email: pcu®dssopt.gov.rno 

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

11 

'{A 
Obs. 1:  Quando os interessados (proprietário, concessionário do terreno ou o sen procurador) apresentem opiniöes e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posicâo jurfdica em relaçao aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentaço de certidSo de registo predial ou 
informaco escrita de registo predial validas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva, 
devem apresentar tainbm a certidão de registo comercial on informaco escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Coinercial e de Bens Móveis. 

Declaraçso de Recolba de Dados Pessoais 
IRM 812005 
Dc acordo corn a Lei n.° 812005- "Lei cia Proteccâo de Dados Pessoais": 

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

Em cumprimento de obrigaçso legal, Os dados pessoais podem ser cornunicados as outras entidades competentes. 

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

0011 	 3 Q JAN 71 
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DSSOPT 	
001°000962902T• 

llhIIiIIIII/IIIII!!IIIMhiuI:llhInIpjfl/p/ 
D.S.S.O.P.T. 

5~,;N 

 DSSOPTIDADSAF- 

>t5 

Projecto de Planta de Condicöes UrbanIsticas de Zona do Território na 	4ngid P 12 I C 
por Piano de Pormenor 

Recoiha de Opiniôes 
fRRIM 5/2014  

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

Formnlario de Opiniäo 	 de 

Dados do Projecto de PCU 
Z- 

Proc. n.°: 	 Proposta n.°: 

250-58' 	253- 33& ± 

Conteüdo Principal 

'7i) 
Opiniôes / Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-las na 

foiha complementar) 

1 fflFina1idade 

2 Altura do edificio  NAIJ 

3 Indice de utilizacão do solo 

4 Indice de ocupacAo do solo 

5 Reformacôes do terreno 

6 F Directivas de desenho urbano 

7 Infra-estruturas püblicas 

0011 

J9WIUi6ma actualizaçio2OlOS/2O14 



Conteñdo Principal 
(P' 

Opiniöes /Propostas (Caso seja necessIrio, pode expressá-Iasna 
foiha complementar) 

8 IM 	Servidão püblica 

9 MUM Encargos especiais 

10 Equipanientos de utilizaço colectiva 

11 fIJ Outros 

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

o formulario pode ser submetido através dos seguintes meios: 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria II n.°  33, Macau, durante o horário de expediente nos dias 6teis 
> 	 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) 
> f4A :28340019 Fax:28340019 

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

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

:±fAA B'  

Obs. I: Quando os interessados (proprietário, concessionário do terreno ou o sen procurador) apresentem opinies e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posiçào juridica em relacäo aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentacão de certidAo de registo predial on 
mformaco escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejaxn pessoa colectiva, 
devem apresentar taxnbdm a certidAo de registo comercial ou informaço escrita de registo comercial validas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Méveis. 

IA Declaraçao de Recoiha de Dados Pessosis 
IROM 8/2005 
Dc acordo corn a Lei n.° 812005- "Lei da ProteccAo de Dados Pessoais": 

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

* 	 0 

Em cumprimento de obrigaçao legal, os dados pessoais podem set cornunicados as outras eritidades competerites. 
 

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

0011 
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DSSOPT 	 •001 oUog62go1S 

i11I 
flS S () P.T.  

DSSOPT/DADSA' 
Projecto de Planta de Condiçöes UrbanIsticas de Zona do Território nâo Abrangida 

por Piano de Pormenor 	
u 	• o p i: 10 - 	 : 	J 

Recoiha de OpiniOes 
5/20 14 Pff—R84A  

Nos termos do artigo 29.1  do Regulamento Administrativo n.° 5/2014 (Regulamentaco da Lei do planeamento 
urbanIstico), procede-se a recoiha de opiniôes do(s) interessado(s)' e da populacao respeitantes ao projecto de Planta 
de Condiçôes UrbanIsticas (PCU). 

Formulário de OniniAo  
Dados do Projecto de PCU 

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

-'-;. 	 250-358'  

Conteüdo Principal 

9,M192 (n• 	, 

Opiuiôes / Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-las na 
folba complementar) 

1 fJ1 	Finalidade , 

,* 0  

2 4AhuradoedifIcio 'x Thli 

3 Indice de utilizaço do solo 

4 fndice de ocupacão do solo 

5 ±l* 	Reformacöes do terreno 

6 Directivas de desenho urbano 

7 Infra-estruturas pCiblicas 

0011 
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-4-:Npyv 
Conteüdo Principal 

AER/42 (MON ,J) 
Opiniöes I Propostas (Caso seja necessário, pode cxpressá-las na 

foiha compleinentar) - 
8 ServidAo piib1ica 

9 Encargos especiais 

10 'flIJ Equipamentos de utilizaçao colectiva 

11 1t Outros 

Nota Importante As suas oprniöes e sugestöes devem ser apresentadas a DSSOPT antes de terno do prazo legal indicado 

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

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

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

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

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

n 
 ERB 

Obs. : Quando os interessados (proprietário, concessionário do terreno ou 0 seu procurador) apresentem opiniães e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posicao juridica em relaçao aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentacão de certidAo de registo predial ou 
informaçAo escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso Os interessados sejam pessoa colectiva, 
devem apresentar tambdm a certidäo de registo comercial ou informacao escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

DeclaracAo dc Recoiha de Dados Pessoals 
IROM 812005 
Dc acordo corn a Lei n.° 8/2005-. "Lei da Protecçso de Dados Pessoais": 
1 

Os dados pessoals recoihidos s5o tratados corn finalidades reltivas ao seu requerimento. 
'fft 

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

Os titulares dos dados tern direito de acesso, rectificacao e actualizaco aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPt 

0011 
	 30 JAN 2015 
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D.S.S.O.P.T. 	 DSSOPT/WDSAE 

Projecto de Planta de Condiçôes UrbanIsticas de Zona do Território nAo Abrangida 
1) 2: 

por Plano de Pormenor 	 LUIJ 	
ii it.)  

Recolha de Opiniôes 
* 	5/20 14 	 U) 	± 

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

JormuIar!o de Oninião 

Dados do Projecto de PCU 
>(; 1I1fUJt. 90A068 	 840IDPU/2014 

Proc. fl. ° : 	 Proposta n.° : 	 3 12 j 

25O-358' rr . . t_ 

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

1 fl 	Finalidade 

JL& 	*I±in*u 

2 Altura do edifIcio 
LJjE 

3 j;b$ Indice de utilizacão do solo 

4 fndice de ocupaco do solo 

5 Reformaçes do terreno 

6 J± 	F Directivas de desenho urbano 

7 Infra-estruturas püblicas 

[.I,JU 

,ettT-,FrBW]Otimaactualizaçio2O/O8/2Ol44 



Conteádo Principal Opiniöes / Propostas (Caso seja necessirlo, pode expressl-las na 
fólha_complemeatar) 

8 I& Servidao püblica 

9 Encargos éspeciais 

10 Equipamentos deutilizaçäo colectiva 

±1j1Ej 	 I#. 

11 Outros 

Nota importante As sues opirnôes e sugestoes devem ser apresentadas a DSSOPT antes de term 0 do prazo legal mdicado 

0 formulário pode ser submetido através dos seguintes meios: 

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

33 V1.() 
Correio: Estrada de D. Maria H n.° 33, Macau (o prazo limite de entrega é contado a partir da data de envio indicada no 
carimbo do correio) 

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

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

El 

Obs. l : Quando os interessados (proprie*io, concessionário do terreno ou o seu procuraior) apresentem opiniöes e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posiço juridica em relaçao aos respectivos tenenos, designadainente, mediante a apresentaçâo de certidAo de registo predial ou 
informacAo escrita de registo predial validas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejain pessoa colectiva, 
devem apresentar também a certidao de registo comercial ou informaçao escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

DeclaraçAo de Recolba deDados Pessoais 
812005 

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

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

Em cumprimento de obrigaçao Igal, os dados pessoais podem ser comunicados as outras entidades competentes. 
'*11V' 

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

33 dAll2O1 	('o 
0011 
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OSSOPT 	 0O10000962905w 	

/4L/QL 

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

Projecto de Planta de Condiçôes UrbanIsticas de Zona do Território nâ
IJ 
 Aranjdp 7: 

LIJ  
por Piano de Pormenor 

Recoiha de Opiniöes 
5/2014 	 J ) 	+ 

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

Formulário de OniniAo 
Dados do Projecto de PCU 

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

250-58' 
Localizacao:  

Conteádo Principal 
_•/ 	(lLn 

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

1 Finalidade 

2 Alturado edifjcio 

3 ftffth* fndice de utilizaçâo do solo 

Indice de ocupacâo do solo 

5 ReformacOes do terreno 

6 Directivas de desenho urbano 

7 Infra-estruturas pUblicas 

0011 
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Conteüdo Principal 

t/a 
Opiniôes /Propostas (Caso seja necessário, pode express*-Ias an 

folhacomplementar) 

8 Servidäo piiblica 

9 MHAN Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizacào colectiva , 

IJ*- . 

11 Outros 

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

0 formulário pode ser submetido através dos seguintes meios: 

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

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

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

durante o horário de expediente nos dias üteis 

entrega é contado a partir da data de envio indicada no 

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

Ohs. : Quando os interessados (proprietário, concessionário do terreno on o seu procurador) apresentem opinioes e sugestes, devem indicar e 
comprovar a sua posicão juridica em relacAo aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentacão de certidäo de registo predial ou 
inforrnaçao escrita de registo predial vAlidas, emitidas pela Conservatória do Registo PrecjjaI. Caso os interessados sejam pessoa colectiva, 
devem apresentar também a certidão de registo comercial ou informacao escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

4A 	DeclaraçAo de Rëcólha de Dados Pessoals 
IROM 8/2005 	 J: 
De acordo corn a Lei n.° 8/2005- "Lei da Protecçso de Dados Pessoais": 

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

 
Em cumprimento de obrigaçso legal, os dados pessoais podem set comunicados As outras entidades competentes. 

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

0011 
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DSSOPT 	 '001000096298 
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D.S.S.O.P.T. 	 DSSOPT,DADSAE 

Projecto de Planta de Condiçes Urbanisticas de Zona dole tionflo baifiia 

por Piano de Pormenor 

Recoiha de Opiniôes 
* 	5/2014  

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

lormularlo Ue Optnio 

16J- Dados do Projecto de PCU 

90A068 	 I Protosta fl.°: 
840/DPU/2014 

Proc. n.°: 

'f250-358' 

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

1 Finalidade , 	 0 

2 Altura do edifIcio J5J —DFqWffqffl ±tw1* 0  

3 fndice de utilizaçâo do solo 

4 Indice de ocupacâo do solo 

5 Reformaçôes do terreno 

6 [ 
Directivas de desenho urbano 

7 FIR 	Infra-estruturas püblicas 
) 	 d 

ri 	fl i.t) 

0011 	 j))P 
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Conieüdo Principal 
L' 	(fl' 	li ) 

Opiniöes I Propostas (Caso seja nccessário, pode expressá-las na 
foiha_complementar) 

8 Servidäo püblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilização colectiva 
, 

1Jbo 

11 ftf!. Outros 

Nota importante As snas oparnöes e sugestöes devem ser apresentadas a DSSOPT antes de termo do prazo legal indicado 

0 formulário pode ser submetido através dos seguintes meios: 
33 

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

Correio: Estrada de D. Maria II a.° 33, Macau (o prazo limite de entrega 6 contado a partir da data de envio indicada no 
carimbo do correio) 
MA : 2834 0019 Fax: 2834 0019 

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

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

11,  

	

'A' 	 0 

Obs. 1:  Quando os interessados (proprietário, concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniöes e sugestôes, devem indicar e 
comprovar a sua posiçAo juridica em relaçâo aos respectivos terrenos, designadainente, mediante a apresentacAo de certidão de registo predial ou 
informaçAo escrita de registo predial validas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva, 
devem apresentar também a certidäo de registo comercial ou informaçAo escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

DecIaraço de Reçotha de Dados Pcssoaii 
Wift 8/2005  *cA H 
Dc acordo corn a Lei n.° 8/2005- "Lei da Proteccao de Dados Pessoais": 

ffltl 0 

Os dados pessoais recolhidos s5o tratados corn finalidades relativas ao seu requerimento. 
' ± ft 0 

Em cumprimento de obrigaçso legal, os dados pessoais podem ser comunicados as outras entidades competentes. 
3 

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

1l- 
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OSSOPT 	 QO1OOOO962939S 

- 	 p.DSAB 
D.S.S.O.P.T. 	Pçol 	 DSSO?' 

Projecto de Planta de Condiçoes UrbanIsticas de Zontp 	ri
c—.,

não Ibrangida 

por Piano de Pormenor 

Recoiha de Opiniöes 
fRIOM 5/2014 	 > 	+ 

Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Administrativo n.° 5/2014 (Regulamentacao da Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recolha de opiniöes do(s) interessado(s)' e da popu1acao respeitantes ao projecto de Planta 
de CondicOes UrbanIsticas (PCU). 

Lormulario de ODiniao 
Dados do Projecto de PCU 

Proc. n.°: 90A068 
	 I Proiosta n;°: 

840IDPU/2014 

250-358' Uj 	25353& 	LiW L±i 

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

1 Finalidade 

2 Altura do edifIcio 

3 J$jfti fndice de uti1izaco do solo 

4 fndice de ocupacâo do solo 

5 V Reformaçoes do terreno 

6 F Directivas de desenho urbano Correpondxicia Entrado 

1] DUDE' 0 D.SODEP 
UDNDEP ODAT 
DDNF 	0DID 

:)JIJp 

7 Infra-estruturas püblicas . 

0011 

11B JfAdfima actuaIizaço20/000I4 



Contetido Principal 
L' 	'frJY'fl) 

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

8 Servidào püblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçAo colectiva * 

11 ff 	Outros. 

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

0 formulário pode ser submetido através dos seguintes meios: 
33 

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

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

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

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

ci 

Ohs. : Quando Os interessados (proprietãrio, concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opinloes e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posicao juridica em relaçAo aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentaço de certidSo de registo predial ou 
informaçao escrita de registo predial validas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva, 
devem apresentar também a certidào de registo comercial ou informaçAo escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 
&*1)'t. DeclaracAode Recoiha de Dados Pessosis 
IMM 812005 
De acordo corn a Lei n.° 812005- 'tel da Protecçao de Dados Pessoais": 

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

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

 
Os titula.res dos dados tern direito de acesso, rectificacao a actualizacso aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

I r 
) 
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OSSOPT 	 0010000962941W' 

D.S.S.O.P.T. 	R013( 	
DSS0tD 

Projecto de Pianta de Condiçes UrbanIsticas de Zona 	L'iitOrto nào Abrangida 

por Piano de Pormenor 

Recolhâ de Opinioes 
fR#JM 5/2014 	 U) 

Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Administrativo 11.0  5/2014 (RegulamentacAo da Lei do planeamento 
urbanIstico), procede-se a recoiha de opiniOes do(s) interessado(s)' e da populacao respeitantes ao projecto de Planta 
de CondicOes Urbanisticas (PCU). 

Formulário de Opinião 
Dados do Projecto de PCU 

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

250-358' 
Locahzacao: 

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

1 Finalidade j:Ufj' 

2 AIturadoediflcio 

3 Indice de utilizacâo do solo 

4 Indice de ocupaco do solo 

5 Reformacöes do terreno 

6 -f- 	 [ 
Directivas de desenho urbano 

7 Infra-estruturas publicas 

0011 
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Conteüdo Principal 

' 	 liM) 
Opiniñes I Propostas (Caso seja necessIrio, pode express*-Ias na 

folbacomplementar) 

8 Servidão püblica 

9 UJi 	Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçào colectiva  

11 Aft Outros 

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

0 formulário pode ser submetido através dos seguintes tneios: 

> a 4 : 	 33 RX 
Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria II n.°  33, Macau, 

> 	 33 VI (JH MA. 
Correio: Estrada de D. Maria II n. °  33, Macau (o prazo limite de 
canmbo do correio) 

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

durante o horário de expediente nos dias üteis 

entrega é contado a partir da data de envio indicada no 

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

11 

Ohs. : Quando Os interessados (proprietdrio, concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opinioes e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posiçAo juridica em relaco aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentacAo de certidAo de registo predial ou 
informaçao escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva, 
devem apresentar também a certidAo de registo comercial ou informaçao escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

de Recolba de Dados Pessoals 
8(2005 

De acordo corn a Lei ri. 0  8(2005- "Lei da Proteccfto de Dados Pessoais": 
I. 

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

Em cumprimento de obrigacso legal, os dados pessoais podern ser comunicados is outras entidades competentes. 
 

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

0011 
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OSSOPT 
	

0010000962942X 

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

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

por Piano de Pormenor 	 r j: 314 
L I 

Recoiha de Opinioes 
* 	5/2014y,  

Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Administrativo fl.0  5/20 14 (Regu1amentaco da Lei do planeamento 
urbanIstico), procede-se a recoiha de opiniOes do(s) interessado(s)' e da populacao respeitantes ao projecto de Planta 
de CondiçOes UrbanIsticas (PCU). 

Formulário de Oniniâo 
Dados do Projecto de PCU 

I *:  
I Proc. fl.°: 

90A068 	 I 	840IDPU/2014 
Proiosta fl.° : 

- - 	fl25O-B58 ' w q25353 	 1W Nt±ith 

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

foiha_complementar) 

1 Finalidade -H ± 
0 

2 Aitura do edificto - 

)1 	0 

3 fndice de utilizaçao do solo 

4 fndice de ocupacao do solo 

5 Reformacôes do terreno 

6 Directivas de desenho urbano 
U 	U WX 

0 )lJDF' 	DiUDb? 

7 Infra-estruturas püblicas 

0011 

AIRII A MOW= actualizaçâo20f08/2014 



Conteüdo Principal 
li qq) 

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

8 Servido publica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilização colectiva 

11 Outros 

•0 

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

0 forrnulário pode ser submetido através dos seguintes meios: 
33 

Comparecendo pessoalmente: Esti-ada de D. Maria Hn.° 33, Macau, durante o horário de expediente nos dias Citeis 
> 	:AMAWEIVAM 33 V (HJ) 

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

> 428340019 Fax:28340019 
pcu@dssopt.gov.mo  Email: pcudssopt.gov.mo  

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

Obs. : Quando as interessados (proprietário, concessionãrio do terreno ou o seu procurador) apresentem opinioes e sugestes, devem indicar e 
comprovar a sua posiçao juridica em relaço aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a aprcsentacäo de certidão de registo predial ou 
mformacAo escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso as interessados sejam pessoa colectiva, 
devem apresentar também a certidAo de registo comercial ou informacão escrita de registo comercial validas, emitidas pela Conservatéria dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

DeclaracAo de Recolba de Dados Pessoais 
8/2005 	A : 

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

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

Em curnprirnento de obrigacso legal, as dados pessoais podem ser cornunicados as outras entidades competentes. 
Ai 

Os titujares dos dados tern direito de acesso, rectiflcacAo e actualizaçao aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPI 

.- 
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OSSOPI 	
OO10000952943y* 

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

Projecto de Planta de Condiçôes !JrbanIsticas de Zona do Território näo Abrangida 

por Piano de Pormenor 	 p 2' 

Recoiha de Opiniôes 
TFKMM 5/2014 	 ±J ' 	 I  
kaXnl 
Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Administrativo n.° 5/2014 (Regulamentação da Lei do planeamento 
urbanIstico), procede-se a recoiha de opiniöes do(s) interessado(s)' e da populacào respeitantes ao projecto de Planta 
de Condiçoes UrbanIsticas (PCU). 

Formulário de OpiniAo 
Dados do Projecto de PCU 

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

• 	- 	25O—B58' 	25353f 	tU4 

(U' 

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

1 Fina1idade , 

2 A1turadoediffcio 
' 

' ShtjU 

3 JMLIF fndice de utilizaçAo do solo 

4 Indice de ocupaçâo do solo 

5 Reformaçöes do terreno 

9 DisItibuiço de 

6 Directivas de desenho urbano 
C 	pnkii 

DUIWEI 0 DSODEP 
DDINDF.P 	DUAl 
ODINF 	ODED 
0 !))'JDV.P 	DPUDF.P 

DEP 0 

7 
- 

Infra-estruturas publicas  
o/ 	I 

0011 
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ConteIdo Principal 

' 	 3) 

Opini6es I Propostas (Caso seja necessirlo, pode expressã-las na 
foiha_complementar) 

8 fg& Servidâo püblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçao colectiva 

11 ff Outros 

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

0 formulirio pode ser submetido através dos seguintes meios: 
) 	: liIfH 	 33 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau, durante o horário de expediente nos dias üteis 
33 V C3 	 J, (JH 	) 

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

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

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

11 

Obs. : Quando os interessados (propriethrio, concessionario do terreno on o seu procurador) apresentem opiniöes e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posicäo juridica em relaçAo aos respectivos terrenos, designadainente, mediante a apresentacào de certidão de registo predial ou 
informacao escrita de registo predial válidas, emitidas. pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva, 
devem apresentar também a certidAo de registo comercial ou informacAo escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Cornercial e de Bens Móveis. 

Declaraçó de Recolba dc Dados Pessoais 
1t 	8f2005 
De acordo corn a Lei n.° 8/2005. "Lei da ProtecçAo de Dados Pessoais": 

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

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

Os titulares dos dados tern direito de acesso, rectificaçso e actualizaçso aos seus dados pessoais conservados pela DSSOP1I 

J2JS 
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I 

DSSOPT 	 OO1OOO962944Z 	 2q 

jIL 
II 	Oil 

D.S.S.O.P.T. 
*Jl ADSAB 

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

por Plano de Pormenor 	 P : 25 

Recoiha de Opiniöes 
fAYSM 5/2014  

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

Formulário de Opiniâo 
Dados do Projecto de PCU 

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

- 	yqj250-358' 

' 

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

1 Finalidade 

2 *1 	Altura do edifIcio 

3 JthJL 	Indice de utilizacAo do solo 

4 Indice de ocupaco do solo 

5 Reformaçöes do terreno 

-4 -j :Z Disi dbuilao d 

6 I Directivas de desenho urbano ii DU)E' C] DSOiIi 
U DNDEP 	0 DAT 
DD!NF 	DDHD 

nr.p 
[E: 	0 

30' 	''i.r 
7 Infra estruturas publicas 

- 

0011 
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Conteüdo Principal 
(' 

Opiniöes I Propostas (Caso seja necessIrio, pode expressá-las na 
foiha_complementar) 

8 I& Servidäo piiblica 

9 1J 	Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizacAo colectiva 

11 ft Outros 

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

0 formulário pode ser submetido através dos seguintes meios: 
> 	: 	HP 	r9 WJ 33 

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

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) 

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

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

Obs. : Quando Os interessados (proprietãrio, concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opinies e sugestäes, devem indicar e 
comprovar a sua posicao juridica em relaçao aos respectivos terrenos, designadaniente, mediante a apresentacâo de certidão de registo predial ou 
rnformacao escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva, 
devem apresentar tambm a certidao de registo comercial ou informacAo escrita de registo comercial. válidas, emitidas pela Conservatória dos 
RegistosComercial e de Bens Móveis. 

Decláraçode Recoihade Dados Pessoais 
IRIOM Sf2005 
Dc acordo corn a Lei n.° 8/2005- "Lei da Protecçso de Dados Pessoais": 

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

Em cumprimeñto de obrjgaçso legal, os dados pessoais podem ser comunicados as outras eritidades competentes. 

Os titulares dos dados tern clireito de acesso, rcctificaçao e actualizaco aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 
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OSSOPT 	 0Q10030974862 	
3 

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

Projecto de Planta de Condiçoes Urbanisticas de Zon çlo 	 4rangida 
Lb FD "L 	' 	-) 

01 Pxzall -v tiC I UI WCUU 

1i 

Recollia de Opinies 
5/2014 ( fJ)) 	- )ij 	 I  

Nos termos do artigo 29.° do Regulatnento Adrninistrativo 11.0  5/2014 (Regulamentaçao da Lei do planeainento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniOes do(s) interessado(s) 1  e da população respeitantes ao pro ecto de Planta 
de Condiçàes Urbanisticas (PCU). 

Formularlo tie (ipiniao 

I Dados do Projecto de PCTJ 

90406 	 .K40(DPIJI20.1A 
oc. n.y: 	 I Proposta nY: 

E250-358' 

3) 
Conteüdo PrincipaL Opiniöcs I Propostas (Caso scja necessärio, pode expressá-las na 

foIha complementar) 

1 1Finalidade 

2 Altura do edifIcio  

3 IttfiftL* Indice de utilizacao do solo 

4 indice de ocupacào do solo  

5 Reformaçöes do terreno 

4t 	)ibui, 	F' 
C0acpoi,dè,,.1 	

lmnIr;rd.. 1 

6 fhlTi -jj 	j Directivas de desenho urbano w. 
11 LMNjr 	11 tIED o WLt)U' 	t)I'UDEp 
ODLpuEj 	Q 

7 4i'{ 	Irifra-estruturas pib1icas  

0011 

-iunm 3, cur.;(lE'J14 



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

8 th& Servidào püblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçâo colectiva ?( 	4 

11 Afft Outros 

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

Oformuláriopodesersubxnetido airavés dos seguintes meios: 

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

Correlo: 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) 
 -IqR. 	: 2834 0019 Fax: 2834 0019 

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

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

ft 

Obs. l : Quando as interessados (proprietãrio. concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniôes e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posicäo juridica em relaç.ão aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentacão de certidão de registo predial ou 
informacâo escrita de registo predial válidas, cinitidas pela Conservatóna do Registo PrediaL Caso os interessados sejam pessoa colectwa. 
devern apresentar também a certidão de registo comercial ou informacao escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Môreis. 

Declaração de Recoiha de Dados Pessoais 

	

ltd 	8/2005 
1 ... .. P Or,rl,.........'  .1.. 	 _L. r\...l.... 1.,......... 

— -.....-Y-., 	 ...... 

	

I. 	ff f' 2. 
Os dadospessoais recoihidos so ualados corn fmalidades relalivas an scu requeriniento. 

2. 
Em cuinpriinento de obrigucao legal, os dados pessoais podern ser comunicados as outras entidades competentes. 

S. AR .  

Os timlares dos dados tern direito de acesso, rectifieac5o a actualizaçto ans seus dados pessnais cénservados pela DSSOPT. 
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OSSOPT 	 00100009748471 

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

Projecto de Planta de Condiçoes UrbanIsticas de Zona 

	

))3_...._. 	J•)_..,__...__ Par  
IaLLU Ut L U1&HtIIU1 

Recollia de Opinioes 
5/2014 	 (_) 	 IJJ 

Fa 

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

Formu1rio de Opiniao 
Dados do Projecto de PCU 

90A06 	 I 	9-40IDpTJ!20 
Aftroc. n.y: 	 I Proposta nY: 

lLf 	253-353 	 ii] 	±(B&cJ-r1 

p 	3) 

Conteüdo Principa' Opiniôes / Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-Ias na 
foiha_complementar) 

1 FWFina1idade 

2 Altura do edificio 

/ Ak 	1O- 

3 

I 
Jit indice de utilizaçao do solo 

4 RIEM lndice de ocupaçAo do solo 

5 + ftM V Reformacôes do terreno 

6 =fL 1-4I Directivas de desenho urbano DSSOFH 

Ccrrspondcicia 	Itrdi 

o DURDEP 0 DSODEP 
ODINDEP 	ODAT 
flF)rNF 	flDFD - 

7 infra-estruturas püblicas DVUDCP 

If OChefede jItl 

0011 

'Ium, tU.i72lEU 



Conteüdo Principal Opiniöes / Propostas (Caso seja. necessário, pode cxprcssã-las na 
foiha complenientar) 

8 t& Servidäo pixblica 

9 f5ij4j 	Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçao colectiva 
 

11 Aft Outros 

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

0 forrnulârio pode ser submetido através dos seguintes meios: 
33 

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

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

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

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

UJ.(A• ±k) ' 

Obs. 1 : Quando os interessados (proprietário, concessionèrio do terreno on o seu procurador) apresentern opiiiiöes e sugestöes. deveni indicar e 
comprovar a sua posicAo juridica em relaç.ao aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentacão de certidão de registo predial ou 
informação escrita de registo predial vãlidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva. 
devem apresentar também a certidão de registo cornercial ou informação escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Coniercial e de Bens Móveis. 

Declaraçâo do Rccolha de Dados Pessoais 
tLJ 	8/2005 	 : 

1 .. -. P 9h(V 	41 ., .1.. D......, t. .TS..I.S.. 

Os dados pessoais recothidos sao mutados corn finalidades relalivas ao scu requerimento. 
 

Em cumprimerno de obrigaçao legal, os dados pessoais podern ser comunicados as outras entidades cornpctentes. 
 fm 

Os tilu]ares dos dados tens direito de acesso, rectificaçao e actualizacao aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

I 

11 

11 

0011 

ttJIuuna aciuI,zc5o5'2tuI. 



DSSOPT 	 0010000974850y 

' 

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

vc cR -7 P 2 31 
Projecto de Plarita de Condicöes Urbanisticas de Zona do Téi9ltokib nio Abrangida 

	

- j)j__ - 	fl_._.____.__ 
}JUI L IUJIU Uc .1 UI IUJ1UL 

Recoiha de Opiniöes 

	

5/201 4 cliU) 	-i1J 

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

Formularlo de (JDIniãO 
Dados do Projecto de PCU 

roc. 	
904069 	

PS n.": 
R4OIDPTJ/20L4 

i250-358' LU 	253-353&I 	LU 

On"O , 

Conteádo Principa' Opiniôes / Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-ias na 
fotha complementar) 

I Jfj 	Finalidade 

2 Altura do edifIcio 

3 LL 	Indice de utilizaçâo do solo 

4 Indice de ocupacão do solo 
 

5 ±±1f 	ReformaçOes do terreno 

. Distrihuiçio dc 

6 
- 

±J 	 Directivas de desenho urbano 
Corrdnca Entrdi 

O DIt)EP 	0 I)AI 

o t)NF 	0 i)11) 
LJ L)JUDEP 	DIUDEP 

OL)liP 	0 

7 lnfra-.estruturas pñblicas 

0011 

jCftm 



Conteádo Principal Opiniöes / Propostas (Caso seja nccessário, pode cxprcssá-las na 
(oUia compkmentar) 

8 	J 	±t& Servidão piThlica 

9 'j:1 	Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizacao colectiva ., 	•lr 	"i 	4 	%-' 	4& 	JCE1 

11 Aft Outros 

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

0 formulário pode ser submetido através dos seguintes meios: 

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

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) 
WIR 2834 0019 Fax: 2834 0019 

)- 	 : pcu.dssopt.govino Email: pcu@dssopt.gov.mo  

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

tj() . 'ff*fl ± af 

Obs. : Quando os interessados (proprietario. concessionario do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniôes e sugestôes, devem indicar e 
comprovar a sua posicao juridica em relação aos respectivos tarrenos, designadamente. mediante a apresentaçào de certidão de registo predial on 
informaçao escrita de registo predial válidas. emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva. 
devem apresentar também a certidão de registo comercial ou infonnacao escnta de regislo comercial vilidas. eniitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Dens Móveis. 

Dechiraçüo de Recoiha de Dados Pessoais 
1J 	8/2005 
r.. .,......... 	 T .. — p 	)t 	"1 	.1.. 	 A.. 	.... ------------------------ 

I. 	ff* f.f 
Os dados pessoais recoihidos sSo tratados coin finalidades relalivas ao sen requenmento. 

 
Em cumpthnento de obr aiio legal, os dados pessosis podem ser comunicaclos as outras entidades competentes. 

A 	 - 
Os titukres dos dados tern djrejto de acesso, rectifico95o c acwalizaco aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

. 

0011 

actuaItzçaO'O8'2O}. 



OSSOPT 	 OO1OQOO974848 

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

Projecto de Planta de CondicOes UrbanIsticas de 
nI ._.,_. ..J.. n.__.___. 

pui i aa,tU tic x tit iticuui 

Recoiha de Opiniöes 
*t 	5/2014 	 -j4lj) 	+i)t I JOLA I  

Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Adminisirativo n.° 5/2014 (Regulamentaçäo da Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recol.ha de opiniôes do(s) interessado(s) 1  e da populaçâo respeitantes ao projecto de Planta 
de Condicöes Urbanisticas (PCU). 

Formulário de ODiniäo 

Dados do Projecto de PCIJ 

I 
oc. n.": 	 Proposta nY: 

- - 	Y250-358 	W '  Uj 

(AMMW , Ifib"MV63 	 ) 
Conteiido Principal Opiniôcs I Propostas (Caso seja necessãrio, pode expressá-las na 

foiha comp1ementar 

1 f 	Fmalidade 

2 Altura do ediffcio 

qO  k" 
3 It-bVINUM Indice de utilizacâo do solo 

4 

5 

Indice de ocupação do solo 

Reformaçöes do terreno 

6 5t4 	Directivas de desenho urbano  
D,S..OJ'.T. 

It.*ii. 	Ditribuico dt 

Comspond neia Intrida 

D DURI)P 0 DSODCI' 

7 infra-estruturas püblicas 
uu, 

Dr1JDEP 
ODEPDEP 0 _______ 

9Cbcfc 
f  'l 

0011 

3itrn 	tuç(O4 



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

8 Servidão pñblica 

9 jI.J 	Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçào colectiva 
- 

11 Aq Outros 

Nota importante: As suas opiniôes C sugestoes devem ser apresentadas a DSSOPT antes de tertno do prazo legal indicado. 

.Frr 'I 

0 fonnulário pode ser submetido através dos seguintes meios: 
33 

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

,.- 	 : 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). 

±ikL 	 * 

Obs. 1 
: Quando os interessados (proprietkio, concessionárjo do terreno ou o seu procurador) apresenteni opinioes e sugestöes, devem indicar e 

comprovar a sun posição juridica em reIaç.o aos respectivos terrenos. designadamente. mediante a apresentacâo de certido de regiso predial ou 
informação escrta de registo predial válidas, ernitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os intoressados sejam pessoa colectiva. 
devem apresentar também a certidào de registo comercial ou infonuação escrita do registo comercial válidas, etnitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e do Bens Móveis. 

Decnraçao do Recoiha de Dados Pessnais 
WJ 	8/2005 	 z : 
T*., .........1.... ...., 	.. ., 0 0l((* 	 "T .. ... t....,.,...j.. .4.. .T?,...1.... t4....... ...... .. 

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

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

Os tnukres dos dados tern direito de acesso. rectificaco c actualizaço aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

0011 

SSEJkima actuahizaço2O'Ot!2O)4 



DSSOPT 	 0010000974851Z 

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

rrr 	' 

	

Projecto de Planta de CondiçUes Urbanisticas de 	hdJoIieri L1tôrio não Abrangida 

flU! I laitu tIt .1 UI IilIiUi 

gfl 
Recoiha de OpiniOes 

	

* 	5/2014 	 rnII ) 	±1 	 FJE1 

Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Adrniriistrativo n.° 5/2014 (Regu1amentaco da Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniOes do(s) iriteressado(s)' e da populaçäo respeitantes ao projecto de Planta 
de Condiçoes Urbanisticas (PCU). 

Formulário de Oniniäo 

I 	 Dados do Projecto de PCU 

roc. n.y: 
90A06 	 .1 	R40IDp1J12014 

I Pr000stan.: 

250-358' LU 	253-353 	fWi LU 

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

I JLlt Fmalidade 

2 Altura do ediffcio 

3 indice de utilizaçäo do solo 

4 indice de ocupacão do solo 

5. ±itV&9 Reformaçôes do terreno 

6 f Directivas de desenho urbano 
E 	. 

I LI DL'RDI!t 	0 DS0p 
0 Dit)if 	p 

7 
- 	

. 	-,-.. 	 / Infra-estruturas publicas 
DyED 

ODJuDEP 	npu 
0 DEPDEP 

-i- 	IL.I;iDI 

0011 

2 	tuMi((I8.O1 



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

foiha complementar) 

8 Servidão ptiblica 	 f 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçäo colectiva .- 

11 ft!Outros 

1: 
Nota importante: As suas opiniöes e sugestoes devem ser apresentadas a DSSOPT antes de termo do prazo legal indicado. 

Tt'jII* . 

Oformulâriopodesersubrnetido através dos seguintes meios: 
ss vw 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria II a.° 33, Macau, durante o horário de expediente nos dias 6teis 
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) 
WR 2834 0019 Fax: 2834 0019 

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

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

:EEr lJ(). 

Obs. : Quando os interessados (jroprietrio. concessionário do terreno ou 0 seu procurador) apresentem opiniôes e sugestöcs, devem indicar e 
comprovar a sua posicão juridica em relação aos respectivos terrenos. designadamente. mediante a apresentação de certidão de registo predial ou 
inforrnaçào escrita de registo predial vãlidas. ernitidas pela Conservatària do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva, 
devem apreseniar também a certidão de registo comercial ou mfonnacâo escrita de registo comercial vdlidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaracao de Recolhn de Dados Pessoais 
11d 	8/2005 
r...........t...... . 	 P9?(U 	't.. .1.. 

 
Os dados pessoais recolhidos sAo tratados corn frnalidadcs relativasno seti requeriinento. 

 
Em cumprinsento de obrigaeao legal, os dados pessoais podern 5cr comunicados as outras entidades cornpctentes. 

. 
Os titulares dos dados tm direito de acesso, rectificaçao c actualizacSo aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

0011 

EBtUhma 



DSSOPT 

A.  

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

Projecto de Planta de Condiçoes UrbanIsticas de 	aF Triri3: nAbrangida 
J)j....,._. 

}ftUI J. iallO U A UI IHJ1UI 

Recoiha de Opiniöes 
*1 	5/2014 	 I 	 EIIJ\ 

Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Admiriistrativo n.° 5/2014 (Regu1amentacâoda 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). 

Jul 

Formulário de Opiniao 
Dados do Projecto de PCU 

90406 	 a4oioPT.1120.1A 	 -. 
'roe. n.'': 	 I Proposta n.': 

25O-358' W 	f253-353 	 i Iii 

'7W) 
Conteido Principal Opiniöcs I Propostas (Caso seja necessário, pode exprcssa-Ias na 

foiha complementar) 

I Finalidade 

.& 	. f 

)& 
2 JAltura do edificio 

3 ftfIftM Indice de utilizaçào do solo 

4 Mff2r indice de ocupaçâo do solo 

5 ±±t 	ReformaçOes do terreno 

6 f Directivas de desenho urbano 
t$-iZ UulnIuicfo dc 

Carrpondnca fiiirud 

o DtJRDEP 0 OSODEP 
ODiNDEP 	DEAr 
flnPJP 

- 

7 T-a lnfra-estnituras püblicas DPLJDEP 

-t_ 	I 
.t.r qcbaodd 	 11 

0011 

J 



Conteüdo Principal 

(u_ I 

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

8 Servidao publica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilização colectiva . 

ii Aft Outros 

0 

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

flhij 7 

Oformuláriopodesersubrnetido através dos seguintes meios: 
33  ME 

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

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

- 	2834 009 Fax:28340019 
- 	 pcu@dssopt.gov.mo  Email: pcudssopt.gov.mo  

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

Obs. : Quando as interessados (proprietàrio. concessionário do terreno ou a seu procurador) apresentem opiniôes e sugestöes, deveni indicar e 
comprovar a sua posição juridica em relação aos respectivos terrenos. designadamente, mediante a apresentacão de certidão de registo predial On 
informação escrita de registo predial válidas. ernitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os mteressados sejani pessoa colectiva. 
devem apresentar tamb&n a certidão de registo comercial ou infonnação escrita de regislo comercial vdlidas, eiuitidas pela Consei-va(ória dos 
Registos Cornercial e de Bens Móveis. 

Declnração de Rccolha de Dados Pessoais 

IVAZ 8/2005 
r.. .....i.. .,...., 	_.: 	p .ornn 	"1 ..; .1.. 	 ..t, r...I.... 

I. 
Os dados pessoais recolhidós sAo Iratados coni frnalidades relativas ao sen requerimento. 

UI 
Em cunipriinento de obrigaçao legal, os dados pessoais podem ser coniunicados as outras entidades competentes. 

 ER~ mffli:. 
Os tinñares dos dados tern direito de acesso, rectificaço c actualizacao aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

0011 
	

I 

n 

1J1tto actuazçi0J'fl20I4 



OSSOPT 	 0010000974841Y 

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

* 	f~l fi* 
Projecto de Planta de Condiçoes Urban Istic j 	a41orTeiri(io näo Abrangida 

pDr )_)J_.._.._. ..,.. J_-....,.S.___,_*_.. 
&aILU U I UI &IIVILUA 

Recoiha de Opiniöes 
5/2014  

Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Administrativo n.° 5/2014 (Regu1amentaco da Lei do planearnento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniOes do(s) interessado(s) 1  e da populacäo respeitantes ao projecto de Planta 
de Condicôes Urbanisticas (PCU). 

Formulário de Opiniao 
Dados do Projeeto de PCU 

lflIJ2F)l. 90A069 	 &401DPTJ12014 
n. y : 	 Proposta n. y : 	 I 

25O-358:' ' LU 	253-353 	Lil 	LU 

Conteüdo Principal Opiniôcs I Propostas (Caso seja necessãrio, pode exprcssá -las na 
folha compiementar) 

1 
] 
fl4 Finalidade 

2 Altura do edificio 

L friX.4/ 94 	JZt i',i$4/i 
JIIJ 

3 tfff, thL 	indice de utilizaçao do solo 

4 )indice de ocupa9ão do solo 
, 	 146  

5 +*—am Reformaçôes do terreno 

6 tcrr, U 	Directivas de desenho urbano 
Corrcspondncia Eutrda 

DDthD' ODSODCL 
0D1NEP 	ODAT 
ODINF 	ODID 

7 
= 

infra-estruturas publicas 
- 0 DJUDEP 	DPUDLiP 

 ODEPPEP 0 

.1- 	/ 	- 	I 	2,1 
j 	0 Cbcf. dc SIIE 

0011 

UiLI,fl;S 	u.i,c,(IP2All4 



Conteüdo Principal 
, 

Opiniöcs / Propostas (Case seja ncccssário, pode eNprcssã-las na 
follia complementar) 

8 Servidão pñblica 

9 Encaros especiais 

10 Equiparnentos de utilizaçâo colectiva 

11 flOutros 

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

iT I'.' 	II 2 

0 formulário podeser submetido airavés dos seguintes meios: 
J: 	 33 

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

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

:28340019 Fax: 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 Direccao de Serviços (8590 3800). 

): 	lJ 4X 	 ' ±ifl 
M.  

Obs. 1 : Quando os interessados (proprietario. concessionãrio do terreno 011 o sen procurador) apresentem opiniôes e sugestöes, devern indicar e 
comprovar a sua posicâo juridica em relação aos respectivos terrenos. designadamente, mediante a apresentacão de certidão de registo prediat ou 
informação escrita de rcgisto predial vâlidas. entitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados seam pessoa colectiva. 
devem apresentar tambdrn a certidão de registo cornercial on informaçao escrita de regislo cornercial vdlidas. eiuitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaração do Recotha de Dados Pessoais 

1I2OO5 
.....T ..; P "1 .. ... t........o.. ..1.. r\...1.... 0.....,. ........ ...................... 

I. 
Os dados pessoais recoihidos so inundos corn finalidades relalivas no sen requerimento. 

 
Em cumprimento de obrigaçao legal. Os dados pessoais podem ser comunicados as outran entidades compelentes. 

 
Os tituJares dos dados tern direito de acesso, rectificaço e actualizacao aos seus dados pessoais conscrvados pela DSSOPT. 

0011 

tU1tima acluaIivp5o2O'OS'2O$ 



OSSOPT 	 0010000974842Z 

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

Projecto de Planta de Condiçöes UrbanIsticas de Zoz bF,P,ef,26PIOto31Qbrangida 
J)J__ 	)• 

- 	 I LUAu) UV I UI IIIiIUi 

Recoiha de Opinioes 
5/2014 	 L=

I  

Nos termos do artigo 29 °  do Regulamento Adtninistrativo n.° 5/2014 (Regu1amentacãoda Lei do planeamento 
urbanIstico), procede-se a recolha de opiniOes do(s) interessado(s)' e da populacâo respeitantes ao projecto de Planta 
de Condiçoes Urbanisticas (PCU). / 

Formulário de Opinião 
Dados do Projecto de PCU 	 I 

j 	9flA068 	 I 	R40IDPTJ!2014 	 I 
JmWroc. n.': 	 I Protosta nY: 	 I 

 mW Localizaçao: 

Couteüdo Principa' Opiniôcs / Propostas (Caso sçja nccessário, pode expressá-las na 
foiha complementar) 

1 1± Fmahdade  4) 	r 	V 

2 Altura do ediffcio & 9.) 	4 	 (?Q 

3 Indice de utilizaço do solo 

4 !ndice de ocupação do solo 9- 	; 

S Reformaçôes do terreno 

6 tITh1 Directivas de desenho urbano Discribuço . 
COr cspondt,c,a 

o DURDEP 0 DSODI' o DINDEP 	9 DAT 
0Di 	QDE) 
0 DJUDEP 	DPUDE 

7 
- 	- 	- 	- 	- 	 . 

Infra-estruturas pñbhcas 
DDEPDEP 9 

- 	/ 
±f OChdtdc <1It 

0011 



Conteudo Principal Opiniöcs / Propostas (Caso seja neccssário, pode esprcssã-las mi 
foiha complementar) 

8 Servidão piThlica 

9 14TTIAr Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaço colectiva 11 , 	i 4' 	I 	i77 

•:iI1 

11 Aft Outros 

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

Oformuláriopodesersubmetido airavés dos seguintes meios: 
33 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria 11 n.° 33, Macau, durante o liorârio de expediente nos dias üteis 
,- 	. : 	 ( 1) 

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

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

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

lj() . 	 nn  
3Ll.Ji 	 5'& 	 5 

Obs. : Quando os interessados (proprietãrio. concessionário do terreno ou o sen procurador) apresenteni opiniôes e sugeslöes, devem indicar e 
comprovar a sua posição juridica em relação aos respectivos terrenos. designadamenie, medianto a apresentaçâo do certidão de registo predial ou 
infonnacao escnta de registo predial válidas. emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva. 
devern apresentar também a certidào de registo comercial ou informacão escrita de registo cornercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 
IMIXAMOA Declaração do Recoiha do Dados Pessoals 

812005  
_.L. ......, .. T ... ., p 91fl(% 	"T .. .L. 	 ,.. 1'.,.1.... 

--. -.-- 1" -- .............. 
if 
Os dados pessoais recothidos sao txutados corn finalidades relatives so seti requeriniento. 

 

Em curnpnmento de obrigacao legal, os dados pessoais podem scr comunicados as outras entidades conipetenies. 
 

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

0011 

0 

. 

bEaUiiuna acluliz.ç5oO'020I4 



DSSOPT 	 '031000D974845 

	

— 	 /29' 
I 	II 	liii 	I 	I 	I 

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

Projecto de Planta de Condiçoes Urbanisticas de Zon . çI
LU 	 eL 

4rangida 
 .)U 

.-. 
U1 .LlaILU .J U I JI IH'.UUL 

Recoiha de Opiniöes 

	

*1f 5/2014 	 ±IQ '1 1MJ. 

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

Formulário de Oniniäo 

Dados do Projecto de PCU 

Ea MOIDPIJI2O.1A 90A06R 
roc. n.: 	 I Pr000sta n.: 	 I 

	

ti250-358' iii 	253-353 !I W 

Conteüdo Principa' Opinöes I Propostas (Caso seja necessáro, pode expressá-Ias na 
foiha complementar) 

i [).Finalidade 

2 Altura do edificio 

3 IMML 	indice de utilizacAo do solo 

4 Indice de ocupaçâo do solo 

5 ±±t 	Reformaçoes do terreno 

6 tJ 	I Directivas de desenho urbano 
DDIDE? 	OL)AT 
ODUF 	DUED 

o DJUDEP 4A WUDE1' 
ODEFDEPD_ 

7 lnfra-estruturas pñblicas OChccde 

0011 

Io2(IE.'O1 



J .  f 

(ni 
Conteüdo Principal Opiniôes / Propostas (Caso seja nccessãrio, pode exprcssá4as na 

foiha complementar) 

8 J1& Sen'idâo püblica 

• 9 JIJ4 	Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizacao colectiva 

rL... 	 4 
Yh 

11 Aft Outros 

n 
±thI* 	0 

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

9T1'J 	 - 

Oformulã;iopodesersubmetjdo através dos seguintes meios: 

33 
Comparecendo pessoalrnente: Estrada de D. Maria 11 n.° 33, Macau, durante o horârio de expediente nos dias üteis 

$3 	 . 
Correio: Estrada de D. Maria 11 n. °  33, Macau (o prazo limite de entrega é  contacio a part;r cia data de envio indicada no 
carimbo do correio) 

..- 
 

MR : 2834 009 Fax: 2834 0019 
pcu@dssopt.gov.mo  Email: pcu@dssopt.gov.mo  

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

I: 
	 'i 

ai- 
Obs. : Quando os interessados (proprietàrio, concessionárjo do terreno ou o scu procurador) apresenteni opiniôes e sugestöes, de'em indicar e 
comprovar a sua posição juridica em relacäo aos respectivos terrenos. designadamente. mediante a apresentacão de certidâo de registo predial ou 
informaçao 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 informacão escrita de registo comercial YAlidas. emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaracao de Recotha de Dados Pessoais 
mam 8(2005 

T _. 	0 	 "' .. .1.. 	 1't...t.... 	... 

Os dados pessoais recothidos são iratados corn fmalidades relativas ao seu requeimento. 
2. ' 

Em cumpnmento de obrigacao legal, os dudos pessoais podein ser comunicados as outras enhidades competenics. 
3 

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

0011 

itt 	ttU1tima actuIo2(1'O5Ol4 



OSSOPT 	 00100009748381 	
1 \ 

- 	- 

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

Projecto de Planta de CondiçOes UrbanIsticas deZ n i)o - iariJioiio B Abrangida 
7)J 

p UI .1 iaaz 
..... 

v Ge £ UI 1IIIiui 

Recoiha de Opiniöes 
*P( 	5/2014 	 ±JLi 

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

Formulário de Opinio 
Dados do Projecto de PCU 

jt 90A06 	 .40fDPTTf20.L4 
roc. fl.: 	 I Proposta n.: 

250-358' 	U 	253-353I37fr 	Li-I 
Localizacao: 

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

I i4Finalidade / 2'?1fi , 

_________  

2 Altura do edific.io 
17- 	W7 

(o 

3 Indice de utilização do solo 

4 Indice de ocupação do solo 
/q 0 f 

5 ±Jth 	Reformaçôes do terreno 

6 I Directivas de desenho urbano TO Ord.pon 	nc.a I:nirmJ 

 

	

nuiwu 	o DSODEP 

	

f 0 DINDDp 	0 DAT 
DDINF 	ObD 	I 
QDJUfp 	g l)pUDEP I 

7 Infra-estruturas páblicas Ji 
if 

0011 

Uum 1u;2fpTO14 



Conteüdo Principal 
(fl 

Opiniöes I Propostas (Caso seja necessArio, pode cxprcssá-las an 
fotha comptementar) 

8 Sen'idào püblica 

9 'JA 	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. 

0 formulário pode ser subrnetido através dos seguintes meios: 
33 VL  

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

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) 
j:28340019 Fax:28340019 

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

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

l: Uk(A' ±Lk 4A 

Obs. 	Quando os interessados (proprictrio. concessionário do terreno ou o seu procurador) apresenteni opiniôes e sugestöes, deveni indicar e 
comprovar a sua posicão juridica em relação aos respectivos terrenos. designadamente. mediante a apresentaçäo de certidão de registo predial ou 
informacao esorna de registo predial válidas. emitidas pela Conservatôrni do Registo Predial. Case as interessados sejam pessoa colectiva. 
devern apresentar também a ccrtidão de registo comercial ou mforma95o escrita de registo cornercial vâlidas. euiitidas pela Conservatória dos 
Registos Cornercial e de Bens Móveis. 
VAIN),J"119 Declaraçäo de Recolha do Dados Pessoals 

812005 	A : 
. 	 .4., 	 .1.. T..1.... - 	 --- --------- 

 
Os dados pessoais recoihidos sAo tralados corn iinalidadcs relativas ao seu requeriinento. 

 
Em cumprrnierno de obrigaao legal, as dados pessoais podem ser cornwiicados as outras entidadcs competentes. 

 

Os taulares dos dados tern direito de acesso, rectificacào c actualização aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

11 

11 

0011 

to 
VYEF a U1tim3 acua19io2O'O5F20 



DSSOPT 	 0010000974839+ 

- 	I 	I IIHO IIf I 	III 	3 3 ,i'  2,o ( 
jJS )FT/DADSAE 

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

	

Projecto de Planta de Condiçöes Urbanisticas de2 	erftóko3igo Abrangida 
J 

UI A 1JLU t1 A UI WUUI 

Recoiha de Opinioes 
fRW,T. 5/2014 	 +itf 

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

Formulário de Opiniäo 
Dados do Projecto de PCU 

90A06R 	 940frwTTI2014 
roc. n.: 	 I Proposta n."; 

i250-358' Uj 	253-353 	 W 

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

foiha cowpementar) - 
1 1 fflLIz Finalidade j'2, & kfi 

2 Altura do edificio CO 	44 , 

3 thLL 	indice de utilizacao do solo 

4 Indice de ocupação do solo 

5 Reformaçöes do terreno 

-*1*M D.S.S.O.P.T. 
It * AlDiiibuIcjo de 

ii 	nei.i LL.J. 

6 Ut 	Directivas de desenho urbano - 0 DURDEP 0 DSODEP 
o DINI)EP 	0 DAT 
ODINF 	ODED 
ODIuDEP 	DPUDEp 
ODEPDEP 

7 infra-estruturas püblicas °c 

—e -' 

[.I$J 	- 

ji 	UIuma 	io2l/DE!204 



Conteüdo Principal Opiniöes I Propostas (Caso seja necessário, iode exprcssã-las na 
foiha compknientar) 

8 	±t& Servidào püblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilização colectiva g 4J 

11 Afft Outros 

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

l' 	 q. 

Oformulãriopodesersubrnetido através dos seguintes meios: 
p.  

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

(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: 2834 0019 
iipcu@dssopt.gov.mo  Email: pcu@dssopt.gov.mo  

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

: 	 ' ±W 

Obs. 1 : Quando os interessados (proprietãrio. concessionãrio do terreno on o seu procurador) apresentem opinies e sugestöes, devem mdicar e 
comprovar a sua posicão jurIdica em relaçäo aos respectivos terrenos. designadamenie, mediante a apresentacâo dc certido de registo predial on 
informacao esesita de registo predial vIlidas, entitidas pela Conservatória do Registo Prediat. Caso Os interessados sejain pessoa colectiva. 
devem apresentar também a certidâo de registo comercial on informação escrita de registo cornercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Regisos Comercial a de Bens Méveis. 

Declaraçao de Recoiha de Datdos Pessoals 
tLIJ 	8/2005 
DL 	 ... T 	P OIAI 	"T .. .t. 	 ..t. .Th...I... D....... ........ - -.-...- 	 S... 

 
Os dados pessoais rccothidos s5o tiatados corn fmalidades relativas an sen requeriniento. 

 
Em cumprimento de obrigaçao legal, os dados pessosis podern ser conrnnicados as outras entidadcs competentes. 

 
Os titulares dos dados tern direito de acesso, recti1icaço e actualizaçio ens seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

. 

. 

0011 

11 
IJ1t,ma acIuaitzapo2IJ!(5'20l. 



D S. S.O .P. T. 

DSSOPT 	 000000974836 

Projecto de Planta de Condiçoes Urbanisticas de iaFi Tri 'ri:nØAbrangida 
J ____ 

pui L i(&HU u I UI UIUU1 

Recoiha de Opinioes 
5/2014 

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

Formulärio de Opiniao 
Dados do Projecto de PCU 

9OA06 	 .1 	840IDPTI/7014 
roc. n.y: 	 I Proposta n.: 

250-358' 

OnlfwMg ' 	3) 
Contcüdo Prncipat Opiniöes I Propostas (Caso seja necessário, pode exprcss-1as na 

foiha compIementai) 

I Finalidade iv 41 )i?i 	/ 

2 FfE5-  9 Altura do ediffcio 

3 fffif 	indice de utilização do solo 

4 Indice de ocupaçào do solo i 	o 

5 Reforrnaçôes do terreno 

6 i5tf- 	Directivas de desenho urbano 
Outribuiç.o dc 

Correspandencia Entrodl 

o DIJP.DEP 0 DSODEP 
QDINDEP 	ODAr 
DDINF 	Cow  

FIR 	 ublicas 
UDJUPEP 	O?UDEF 
onowa 	o 

• ____ 

Le 0cb1rCdCcP1I 

0011 

UIunw. 	uI,o2fl8!O1 4 



Conteádo Principal 
(n_ 	, 

Opmiöes / Propostas (Caso seja necessário, pode cpressá-las na 
foiha complementar) 

8 { 	4'±Li& Servidäo pñblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizacao colectiva 
4(1 

TL 	J4kL 

11 fff. Outros 

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

— 
Oforrnuláriopodesersubrnetido através dos seguintes meios: 

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

Correio: Estrada de D. Maria 11 ri. 0  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 
pcudssopt.govmo Email: pcu@dssopt.gov.mo  

Uflr1 	(8590 38(X))' 
Para quaisquer informaçôes entre em contacto corn o Centro de Contacto desta Direcção de Servicos (8590 3800). 

±J LAA 	&H' 
'. 

Obs. : Quando Os interessados (proprietdrio. concessionário do terreno ou o sen procurador) apresentem opiniôes e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posição juridica em relacao aos respectivos terrenos, designadasnente, mediante a apresentaçâo de certidäo de registo predial ou 
inforrnaçao escnta de registo predial válidas. emitidas pela Conservatària do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva. 
devem apresentar tambdm a certidão de registo comercial ou mfonnação escrita de registo comercial válidas. eiuitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Dcclnração do Recoiha de Dados Pessoais 
MMA 812005  
r.. 	.... .. 	 ... 	 P0!0fI 	.L, 	 A.. 1-:...I.... 

 
Os dados pessoais rccouiidos são tratados corn finalidades relativas no scu requerimento. 

 
Em cumprirnento de obrigaçao legal, os dados pessoals podern ser comunicados as outras entidades cOmpetentes. 

 
Os titulares dos dados tern threito de acesso. rectificacSo e actualização aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

. 

. 

0011 

slaae U1tim sctuaI1zaço2O'O52QI4 



OSSOPT 	 0010000974835 

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

Projecto de Planta de Condiçoes Urbanisticas de MaFfig  Trri 	Abrangida -__ _. 
U i

D_  
Ui wnuz 

Recoiha de Opiniöes 
*1 	512014 	TJiEJ 

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

Formulário de ODinião 
Dados do Projecto de PCU 

9040 	 840fDPTJf01A 
roc. nY: 	 Proposta n. e : 

250-358' 
Locahzaçao: 

(U 	'43WA) 
Conteüdo Principal Opinioes I Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-Ias na 

foiha complementar) 

1 Finalidade 

2 4J 	Altura do edificio 
64 

3 ±th*ft$ indice de utilizacAo do solo 

4 Indice de ocupaçAo do solo 
ia 

5 ±±t 	Reformaçöes do terreno 

6 tI1 	[ Directivas de desenho urbano 
4t 41 i 	& Dist,ibuiçAo de 

Correspondancla Ecitrada 

o DURDEF 0 DSODEP 
ODINDEP 	ODAT  

7 infra-estruturas püblicas gDIN ED  EP 	DPUDEP 
DDEPDEP 0 

0011 

UIurna actoço2(t'O8!2OI4 



Conteiido Principal 
(U 	' 

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

8 	[3 Servido püblica 

9 J4Yjfj -A-jPg  Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçâo colectiva — 

A-11- 7 
	

V 

11 Aft Outros 

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

Oformuláriopodesersubmetido através dos seguintes meios: 
33 

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

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

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

(8590 3800) 
Para cjuaisquer informaçoes entre em contacto corn o Centro de Contacto desta Direc.çao de Serviços (8590 3800). 

lJi 	 ' 

Obs. : Quando os interessados (proprietàrio, concessionário do terreno ou o seu procurador) apresenlem opiiiiôes e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posicão juridica em relaç.ão aos respectivos terrenos. designadamente. mediante a apresentaçäo de ccrtidão de registo predial ou 
informacao escrita de registo predial vãlidas. ernitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso Os interessados sejam pessoa colectiva. 
devem apresentar também a certidflo de registo comercial ou informacao escrita de registo comercial vãlidas. eniitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaraçao do Recoiha do Dados Pessoais 
IVARM 8/2005 
r.. ........ ......... 	 ... 	 P Olfl( 	"T .. t. 	 .T....l.... 

 
Os dados pessoais rccoLhjdos sAo tiauidos corn finalidades relatives ao seu requerimerito. 

.U*4 ftfl' 
Em cumpriinento de obrigaco legal, Os dados pessoais podem ser comunicados as Duties entidades competentes. 

A 
Os tittilares dos dados tern direito de acesso, rectificaçiio e actualizacão aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

. 

0011 

iaU1mna acwamto21J'(8foI. 



OSSOPT 	 0010000974837S 

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

	

Projecto de Planta de Condiçoes UrbanIsticas de Zo 	tt2ittho ?abrangida 
1)J___ pui i &aitu u I UI wnu 

Recoiha de Opinioes 

* 	5/2014 J1JJ) , j) •\ I  
Nos termos do artigo 29. °  do Regulamento Administrativo n. °  5/2014 (Regulamentaçao 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). 

Formulario de Oninio 
Dados do Projecto de PCU 

J 4: 
9oAO6 

roc. n.: 	 I Propostan.u: 

250-358' LU 	253-353&d iU 
Locahzaçao: 

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

1 Fma1idade f-ic VIC 

2 Altura do edifIcio ,) 

3 ftWL 	indice de utilizacao do solo 

4 j 2L 	Indice de ocupação do solo IR 

5 ±ii 	ReformaçOes do terreno 

6 9fl 	I Directivas de desenho urbano  
1)5.5.1 

• t 	iS 3t DiriIIuç.io tk 
CorreIponrci 	EnIrda 

flDURD1P 	fltSOflP 

7 
- 	 - 

Infra-estruturas publicas 
DDIDE? 	DOAT 
0 01SF 	0 DED 
ODuDEP QDPLIDEP 
DoEPOEP 	0 

2/ 1 	I 
If OChetc4c5  

0011 

E UIum 



Conteádo Principal 
( AM75 , 

Opiniöcs I Propostas (Caso seja nccessário, pode cxprcssá-Las na 
foiha_complementar) 

8 Servidào piiblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilização colectiva 

11 Aft Outros 

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

T I' INfj 

0 formulârio pode ser submetido através dos seguintes meios: 

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

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

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

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

': 
Obs. 1 

: Quando os interessados (proprietário, concessioiiàrio do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniôes e sugestöes, devern indicar e 
comprovar a sua posicão juridica em relação aos respectivós terrenos, designadarnente. mediante a apresentação de certidão de registo prcdial ou 
infonnaçao escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatéria do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva. 
devern apresentar também a certidâo de registo comercial ou informaço escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Coniercial e de BCnS Móveis. 

Declaracao de Recoiha de Dados Pessoajs 
t11 	512005 

"T. ... 	I...T....t.,......'. 

 
Os dados pessoais recoihidos sAo imiados corn fmalidades relativas no sea requerimento. 

li 1' 	BOO 
Em cumprimento de obrigacão legal, Os dados pessoajs podem ser cornunicados as outras entidadcs competentes. 

fiU 
Os titulores dos dados tam direito de acesso, reetificaçâo e actualizacao aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

0011 

'4 

n 

nFBUhrn,a ctuhza00201(I5120). 



OSSOPy 	
O010000974840X. 

FP 

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

Projecto de Planta de Condiçoes Urbanisticas 	ii 	Triir&1iao Abrangida 
;I)J.._._. .J.. 

UL I taitu U I Ut iU%J.IUi 

Recoiha de Opiniöes 
5/2014  

Ea 

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

F'ormulario de Opinião 
Dados do Projecto de PCU 

.1 	R401DPTJ/20L4 	 I 
goc. n.": 	 I Pronosta n. e : 	 I 

25O-358' W 	253-353fi W 	±B&Ct)- 

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

foiha_complementar) 

1 .J44J. Fmalidade 

2 Altura do ediffcio 

3 M-IT-ARMW indice de utilizacao do solo 

4 Indice de ocupacAo do solo 

5 ±± 	Reformaçôes do terreno 

iL t Dislribuiq3o '' 

Corrcspofldeflcia Entracki 

6 I Directivas de desenho urbano 
• ODSODLP  

QDINDEP 	ODAT 

ODINF 	ODED 

o WUDEP 	DPUDEP 

o DEI'DEP 	0 
V l 	I T1.'I 

7 
jr 	infra-estruturas püblicas 

0011 

'Jiurnt nicaIcn,c,2Ic'OS!OI4 



(AMER ,  
Conteüdo Principal Opiniöes I Propostas (Caso seja necessArio, pode cxprsá-las an 

folha complenientar) 

8ffiit& Servidão püblica 

9 U.If Encargos especiais 

10 WLU Equipamentos de utilizaçâo colectiva 
 

11 Afft Outros 

: 

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

0 formulârio pode ser submetido atravé.s dos seguintes meios: 
33 

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

Correio: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau (o prazo limite de entrega é contado a partir da data de envio indicada no 
cartmbo do correio) 
jW:28340019 Fax:28340019 

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

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

Ef 
L,

- 	) 	, Nor 
Obs. : Quando os interessados (propriethrio, concessionário do terreno on o seu procurador) apresentem opiniôes e sugestöcs, devem indicar e 
comprovar a sua posicâo juridica em relacao aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentaçAo de certidão de registo predial on 
inforinacao esci-ita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva. 
devern apresentar também a certidAo de registo comercial ou inforrnaçao eserita de regislo cornercial vãlidas, ernitidas pela ConservatOria dos 
Registos Comercial e de Bens Môveis. 

Declaração de Recoiha de Dados Pessoais 
1J 	8/2005 
r.. .........2..........., ' .. - fl 9It(r "1 .. .1.. t'....,.... .1.. T....i.... 

I. 	if 
Os dados pessoais recolbidos sAo txatados corn finalidades relativas no scu requerimento. 

 
Em cuinprimento de obrigacüo legal, os dados pessonis podem ser comunicados As oulras entidades competenles. 

 
Os tituares dos dados tAm direito de acesso, rectificaçAo o actualizaçao aos seus dados pessnais conservados pela DSSOPT. 

0 

0011 

at1Jhima actuahzç5o2IYfl52UI. 



ig DSSOPT 	 0010000974843- 

H 

D S. S.O .P.T. 

71r rr- 
Projecto de Planta de Condiçôes Urbanisticas de Zon Wo T ?it.Ori?n?ô AOrangida __._J))_...__ .;J_. 

U1 taitu tI I JI 1LJUUI 

Recoiha de Opiniôes 

*1 	5/2014 	 -HL1 

Nos termos do artigo 29. °  do Regulamento Administrativo n. °  5/2014 (Regu1anientacaoda Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniôes do(s) interessado(s) '  e da população respeitantes ao projecto de Planta 
de Condicoes Urbanisticas (PCU). 

Formulario de (jptnjao 
Dados do Projecto de PCTJ 

IV- 9UA06 	 . 	 .R40IDPTJI20.L4 9"oe. n°: 	 I Proposta n. e : 

250-358' 

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

1 J1* Finalidade 

2 Altura do edificio Er' iI 

3 th*ILL 	Indice de utilizaçao do solo 

4 MEM Indice de ocupaçAo do solo 

5 Reformaçöes do terreno 

k. + 	Y 	Oi>rbç.h 

6 Directivas de desenho urbano onuimct' ci DSOMP 

o DI)iI 	0 D,vr 
ODRF 	DD 
o DJUDEII 	Q I)UOEl' 
o DFPDE' 	E ______ 

_______________________ - 	/ 	•)-/ __________ 

7 Irifra -estruniras ptiblicas 

0011 

j 1 a n, -N a cm h mç2O'2Ol4 



Conteüdo Principal Opiniöcs / Propostas (Caso seja nccessário, pode cxpressá-las na 
foiha complementar) 

8 [I±I 	Servidâo püblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçAo colectiva 
&,/ 	41--it  

ii ItIt Outros 

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

Oformuláriopodesersubrnetido através dos seguintes meios: 

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

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

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

(8590 3800) 
Para quaisquer informaçoes entre em contacto corn o Ceniro de Contacto desta DirecçAo de Serviços (85.9fl 3800). 

Rt 

Obs. : Quando os interessados (jroprietãrio. concessionái-io do ten-eno on o Sen procurador) apresentem opinioes e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posicão juridica em relaç.âo aos respectivos terrenos, designadamente. mediante a apresentaçâo de certidAo de registo predial on 
mformacâo escrita de registo predial vIslidas, ernitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva. 
devem apresentar também a certidào de registo cornercial ou mformaco escrita de registo comercial vIslidas emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaraçio de Recoiha de Dados Pessoais 
tJ 	8(2005 
rb.. ...I...,..., . T .: 	s' 9In:"i .. .1.. 	 ,t. T,..1.... .5---- ____ S•S"_- Y--.--- 	 555555 

I. 	if 	 4_ffl 	- 
Os dados pessoais recoihidos sAo tratados corn finalidades relativas ao sen requerunento. 

 

Em cumpninento de obngacao legal, os dados pessoais podem ser cornunicados as outras entidades compeeñtes. 
Aif r,ii- 

Os titulares dos dados tern direito de acesso, rectificacao c actualizacuo sos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

n 

0011 

tUhim actualiic5o2'(e!2OI. 



• 	 OSSOPT 	 0010000974846S 

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

Projecto de Planta de Condiçöes UrbanIstk 	-Lôa 	'1ri5rio não Abran gida 

	

__))J_.._ 	 --.- 
fJUI I &1LU UC I UI tIICIIUI 

Recoiha de Opinioes 
*J 	5/2014 	 ThU) 	±iL1 

Nos termos do artigo 29.0  do Regulamento Administrativo n.° 5/2014 (Regulamentacaoda Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniOes do(s) interessado(s) 1  e da população respeitantes ao prqiecto de Planta 
de Condiçôes Urbanisticas (PCU). 

Formulário de Oniniäo 
Dados do Projecto de PCU 

400PTTf2014 
oc. n.y: 	 1 Proposta n.y: 

-:!EF,'f#jt20-0-3,D-8MJx 	Uj 	253-353 	&ii W 	±(B)AC- 

(in 	'W) 
Contcüdo Principal Opinies I Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-las na 

foiha complernentar 

1 	T JII 	Finalidade 

2 Altura do edificio 1) Jt*€4t 

3 

I 
ILMAUL5VI indice de utilizacao do solo 

4 Indice de ocupaçâo do solo c% 	CIO 

5 ±±t 	Reformaçöes do terreno 

6 I Directivas de desenho urbano 
. , 	

d 
liflttI,k, 

D1uR1' 	9I)SODP 

Ol)l0' 	OrfT 
11 flF 	fl 1)D - 

7 • 	 - 	 ,... 	 . 	 • infra-estruturas pubi icas 
- 	 DDJtJI)E1' 	DPUDE? 

0 DEI'OEI 	D_ 

cbcFdc5At 

0011 

ucttiio2(I'QiiO14 



Contedo Principal 
__________________________________________________ 

Opinies I Propostas (Caso seja nccessãrio, pode cpressá-Las na 
foiha complementar) 

8 	1 ±I& Servidão piiblica 

9 !tJtJ 	Encargos especiais 

10 Equiparnentos de utilizaçào colectiva 

11 Afft Outros 

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

TI'.Iil—_ 

ser 	atrav6s dos seguintes meios: 
33  VE 

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

U33 (JI6W) 
Correio: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau (0 prazo limite de entrega é contado a partir da data de envio indicada no 
carimbo do correio) 

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

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

lJ ). 

Obs. : Quando Os interessados (proprietirio. concessionário do lerreno ou o seu procurador) apresenleni opiniöes e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posiçao juridica em relaco aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentaçâo dc certido de registo prodial on 
informacao escrita de registo predial vilidas, ernitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os imeressados sejam pessoa colectiva, 
devem apresentar também a certidão de registo comercial ou mfonnacão escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaração de Recoiha de Dados Pessoais 
td 	812005 

. .. I ...: 	 p  T2r104 	 .1.. .T...1.... 

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

 
Em curnpthuento de obrigacao legal, os dados pessoais podem ser coinunicados is outras entidades competentes. 

 
Os UtulareLs dos dados tim direito de acesso, rectificaço e actualizaçio sos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

0 

11 

0011 

1~ 
tt(5UIhm, acivaIizc5o2f)t'2O). 



DSSOPT 	 •0010000974849W 

l"Th1 SI /' " 1 

D.SS.O.P.T. 

'44 
(A 

£4J:'iDAT)SAE 

Projecto de Planta de Condicoes UrbanIsticas de ZonJIi 	t1t2rih 	Iangida 

	

D3__... 	.. fl...... pui aHhi U UI IUCHVI 

Recoiha de Opiniöes 
5/2014 	 __)  

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

Formularlo cle Upiniäo 
I Dados do Projecto de PCU 

90&06X 	 I 	.940IDPTJI2014 	 '. 
9,00. n.v: 	 I Pronosta n. ° : 

250-358' Localizacao: 

OMM I ONOMME914) 

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

1 ffltz Finalidade 

2 JA1turadoediffcio 
'1'OA'5U 

3 

I 
Jt!jft$ indice de utilização do solo 

4 Ifidice de ocupacäo do solo 

5 Reformacôes do terreno 

D.S S.601 

6 f Directivas de desenho urbano 
d 

Corcspondnca Entrada 

o DURP 0 DSODEP 
ODINDEP 	ODAT 
DDINF 	ODED 
ODJ(JDEP 	DPUDEP 
flflFpfwp 	fl I 

7 infra-estruturas pñblicas  

0011 

fjr, 	Uh.nm 



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

8Halt& Servidão püblica 

9 TifIfflP Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilização colectiva 
IgN 

11 -{t1 Outros 

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

Oformuláriopodesersubrnetido através dos seguintes meios: 

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

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

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

fl 

'4 

Obs. 1 : Quando Os interessados (proprietario. concessionário do terreno ou o seu procurador) aprasenlem opiniôes e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posicào juridica em relaço aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentacão de certidão de registo predial ou 
inforniaço escrita de registo predial vilidas, emitidas pela Conservatôna do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva. 
devem apresentar tambm a certidio de registo coinercial ou informaçüo escrita de registp comercia] vãlidas. emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

DecIaraço do Recotha de Dados Pessoais 

WJJIt 8/2005 
r ..... 	 L. T'....1 .... 
- 

Os dados pessoajs recol.hjdos sao tratados corn finalidades relativas an seu rcquerimento. 
' 

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

Os titulares dos dados 16m direito de acesso, rectificacao e acwali7aç5o aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

0011 

11ii Bt)Jtims actuoiizpo2C'OIU2l)I. 



OSSOPT 	 001 0000974834- 

I I" )•° ' 	. 	''' . 
L 	'C 	H 

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

Eit 	 {f 
flr 

Projecto de Planta de Condiçôes Urbanisticas deZorla'10 ITLerrNifi-b Io3jbrangida 

piir A LaIIU U I UI LUUUI 

Recoiha de Opiniöes 
5/2014  

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

1ormuIario ae 

Dados do Projecto de PCU 

90A.069 	 112014 
roc. nY: 	 Proposta n.e: 

i250-3589' 	 ±th(B&Ct!)4 Locahzacao: 

(zn 	'3X=) 
Conteádo Principal Opiniöes / Propostas (Caso seja neccssgrio, pode expressá-las na 

folha complementar) 

1 Finalidade 

2 4A1turadoedificio  

3 .Jt!WLL1 indice de utilizacao do solo 

4 ndice de ocupaçâo do solo  

5 Reformaçoes do terreno 

6 F Direc.tivas de desenho urbano tbuio th 
7Corrpciin Lnirda 

o DURDEP 0 DSODEP 
OIMNDEP 	DOAT 
0DNF 	ODED 
ODJUDEP 	WDPUDEP  

7 
- 	 - 	 -- 

infra-estruturas pub 
DDEPDEP 	U _

hcas 
'- 	j 	

_ 
 ,' 

0011 

URrn 	iiç2fO1C2QI 



Conteüdo Principal 
(OWN , 

Opinics I Propostas (Caso seja necessário, pode cxprcssá-las ma 
foiha complementar) 

8 Servidão pñblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizacäo colectiva ' 	 ,ik t 	tjo - 

11 Afft Outros 

0 

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

Oformuláriopodesersubrnetido através dos seguintes meios: 
p 	 : 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria 11 n.° 33, Macau. durante o horârio de expediente nos dias üteis (_m 
Correio: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau (o prazo limite de entrega é contado a partir da data de envio indicada no 
carimbo do correio) 
MIR 2834 0019 Fax: 2834 0019 

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

MfENR I4IJI (8590 3800) 0 

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

tJJj 	 p-j 	44 

Obs. : Quando os interessados (proprietarto, concessionário do Ierreno ou o seu procurador) apresenlem opiniôes e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posicão juridica em relação aos respectivos terrenos, designadamente, niediante a apresentacão de certidão de registo predial ou 
uifomiação escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva. 
devem apresentar tambérn a eertidão de reristo qomercial ou informaçao escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Dcchiraçao de Recolba de Dados Pessoais 
812005 

T.........$.,....__... 1 — - P Ol1fl( 	"1 .. .1.. D...... .4.. 	...I.... 	 •. 
......................................... 

Os dado pessoais ncolhidos sto uatados coin finaliclades relativas ao seu requeiiment. 

Em cumprimento de obrigaco legal. os dados pessoais podern ser comunicados as ounas entidades competentes. 

Os tnu]ares dos dados tern direito de acesso, rectificacao e actua1i7açio aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

.11 

11 

0011 



SSOPT 	 .0010000974852 

I Th 	/ 	
ZT;j 

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

Proj ecto de Planta de Condiçöes Utbanisticas de Zo?n5 do eritjo 'na 	rangid a 

Recoiha de Opiniöes 
*E 	5/2014 	 II U) 	+)MME 

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

Formulärio de Opinio 
Dados do Projeeto de PCU 

90A06 	 .840(DPTT/2fl.L4 	 - Kc. nY: 	 I k'ronosta nY: 
1I. 	 in Locah.zacao: 

- (tn' 
Conteüdo Principa' Opinloes / Propostas (Caso seja necessário, pode espress-Ias na 

foiha_complementar) 

1 THAM:Finalidade 

2 A1iradoedfcio 

£W 
3 Atf IL 	Indice de utilizaçâo do solo 

4 Indice de ocupacão do solo -i 

5 Reformaçöes do terreno 

6 Directivas de desenho urbano . 
it. it 	tibico d 

CDrrpoLukflCl. 	Entra,I 

o 1)URDEP 0 DSODLP 
o 	0 
(J)I 	DD!D 

L)JUI)EP 	L)?UDEP  

7 
- 	 =1' 	 . 

infra-estruturas publicas 
tSiiiFi 	U____ 

/)_ 

• £Ohtd I 
0011 

U it, rn. 



ConteUdo Principal Opiniöes I Propostas (Caso seja necessário, pode eprcssá-tas an 
foiha_complementar) 

S Servidào piblica 

9 Encargos especiais 

10 EN PIL5 Equipamentos de utilizaçao colectiva , 	 4 	iy èJL 

11 tJj Outros 

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

0 formulario pode ser submetido através dos seguintes meios: 
p 	 : 

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

Correio: Estrada de D. Maria II a.° 33, Macau (o prazo lirnite de entrega d coritado a partir da data de envio inclicada no 
carimbo do correio) 

:28340019 Fax: 2834 009 
pcu@assopt.gov.mo  Email: pcudssopt.gomo 

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

': 

Obs. : Quando as interessados (proprietario. concessionãrio do terreno ou o sen procurador) apresentem opiniôes e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posiço juridica em relação aos respectivos terrenos. designadamento, mediante a apresentaçào de certidão de registo predial on 
informaçao escrita de registo predial válidas. eniitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os mteressados sejam pessoa colectiva. 
devern apresentar também a certido de registo comercial ou informacäo escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaraçao de Recolba de Dodos Pessoais 

812005 	 th : 
... S .. . 0 QIflF 	"t .. .L t...,...r...... tt...l.... 

 
Os dodos pessoais recolhidos so trauidos corn fmalidades rclaiivas ao scu requerimento. 

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

'V\4 
Os inulares dos dados tern direito de acesso, rectificaçto e actualizaçio sos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

0011 
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Recoiha de Opinioes 
5/2014 	 'I UI1X' 

Ea 

Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Administrativo n.° 5/2014 (Regulamentacäoda Lei do plarieamento 
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 
Dados do Projecto de PCU 	 1 

90 A068 	 R40IDPT Jf2Oi4 	 I ii"roc. n.': 	 I Proposta n.: 	 I 

i250-358:' 

(n• 	, 	3) 
Conteâdo Principal Opiniôcs / Propostas (Caso SCjR necessário, pode expressá-Ias na 

foiha_complementar) 

1 ffl3tz Finalidade 

2 Altura do edifIcio 

3 indice de utilizacao do solo 

4 lndice de ocupaçäo do solo  

5 ±±tReformaçôes do terreno 

6 T-j &;-tfJj 	I Directivas de desenho urbano it ji. 	t)itr,&iico 

Corrpid&l1 

uius 	0 OSODS' 
C) DINDU 	Q DAT 

ODINF 	DDL 
n ni; n;' 	r w UDSP 

7 Infra-estruturas piblicas ODEPDEI' 	0 , 

•t. 	OCbc1dIM 

0011 

EUhirn. 



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

8 	[ 	Servdão pñblica 

9 'i:1 	Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçao colectiva fl4 .j 

11 'Alf—i Outros 

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

r I'; 	 = 

Oformuláriopodesersubmetido através dos seguintes meios:. 

	

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

- 	. 	 3$ M( jJ) 
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) 
imH 2834 0019 Fax: 2834 0019 

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

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

n 
lj J• 	 , 	 , 

3' e- 
Obs. Quando os interessados (propnetario, concessionãrio do teneno ou o seu procurador) apresenleni opiniâes e sugestöes. devem indicar e 
coniprovar a sua posição juridica em rclaç.ão aos respectivos terrenos. designadamente. niediante a apresentaçao de certido de registo predial ou 
inforrnacao escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Case os interessados sejam pessoa colectiva. 
devem apresentar também a certidão de registo comercial ou informacão escnta de registo comercial vilidas, eniiiidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaracao de Recoiha de Dados Pessoais 

1s.. .........1........ .., I 	-. P.0l'tf 	"1 .. ..L. D—....,.j.. _L. V,...L... D............. 
.-- 	

.-. 

I. 
Os dados pcssoais recoihidos sAo tratados corn finalidades relotivas an seii requerimento. 

 
Em curnpriinento de obrigacto legal, Os dados pessoais podern ser comunicados as outras entidades eornpctentes. 

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

0011. 
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