
DSSOPT 	 .o010000974925 

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

Projecto de Planta de Condicoes Urbanisticas de Zona do Território não Abrangida 
por Piano de Pormenor 	7I5 F E B - 2 p : o I 

Recoiha de Opinioes 
fRIMM 5/2014  

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

1ormuiario Ue UDinIao 
Dados do Projecto de PCU 

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

i250-358' LU 	 Ui 	i± 

1OFT9 915V" (04yow , 

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

1 Finalidade 

2 Altura do edificio I]75*, 

3 ±ft1 Indice de utilizacao do solo 

. 

4 Indice de ocupaçâo do solo 

5 Reformaçoes do terreno 
1 it4 D.S.SO.P.1. 

6k 	& Distribuiçb d 
Corrcspondancia Bnd 

6 I Directivas de desenho urbano 
DcmDcr ODQDtr 

ODRJDEP 	DPUDEP 
ODEPDF.P 	0 

V OCbefcdç/\[ 

7 Infra-estruturas puiblicas 

0011 



Conteüdo Principal Opiniöes / Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-Las na 
folba comptementar) 

8 i9 Servidão pUblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçAo colectiva 1* U4 

11 ft!!Outros 

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

0 formulário pode ser submetido airavés dos seguintes meios: 
33 

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

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

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

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

is 

: 

Obs. 	Quando os interessados (proprietário, concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniöes e sugestOès, devem indicar e 
comprovar a sua posiçAo juridica em relaçao aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentaçao de certido de registo predial ou 
informaçao escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva, 
devem apresentar também a certido de registo comercial ou informaç.Ao escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 
JMfWAY"ORJ)eclRravAo,deRecolha de Dados Pes.soais 

812005 	 NZ : 
De acordo corn a Lei n.° 8/2005- "Lei da Protecço de Dados Pessoais": 
'. 

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

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

Os titulares dos dados tern direito de acesso, rectificac8o e actualizaç8o aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

31 JAN 2015 
0011  

O&W,  Ni Ft lfflflttin,, 	nu-n2fltfl/ 



OSSOPT 	 OOOOOO974926 

I 	 / 
D.S.S.O.P.1 

i 	 i *DSSOPT/DADSAB. 
Projecto de Planta de Condicöes UrbanIsticas de Zona do Território nao Abrangida 

por Piano de Pormenor 
LU -2 P t: Of 

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

It A 
Formulario de ODinião 

Dados do Projecto de PCU 

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

840/DPU/2014 

250-358' W 	253-353 	FW 

' 	3H) 

Conteádo Principal Opinioes / Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-Ias na 
foiha comptementar) 

1 Fina1idade 

2 Altura do edificio  

3 ft 11;L- Indice de utilizaçao do solo 

4 Indice de ocupacão do solo j96% 

5 ±JI 	Reformaçôes do terreno 

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

Dtitribuiço d 

Cormspond6atin Eniruda 

6 gf4 	I Directivas de desenho urbano 
IJDURDE? ODSODEP 
0 DTNDEP 	DD,vr 
QDINV 	ODED 
DDJUDEP 	1 UMJDEP 
DDEPDEP  

z- 
_____  

7 Infra-estruturas püblicas  

0011 



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

8 ServidAo piiblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçAo colectiva , 
*U1EITL 

11 AM Outros 

.1 
Nota importánte:.As suas ópiniOes e sü stöEsdevémser aprntáds a DSSOPTañtès dét 	oprào legal indicado. 

0 formulário pode ser submetido atravs dos seguintes meios: 
a-4: 	 M 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 6 contado a partir da data de envio indicada no 
carimbo do correio) 

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

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

is 

Obs. : Quando os interessados (proprietário, concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniOes e sugestOes, devem indicar e 
comprovar a sua posiç5o juridica em relaçao aos respectivos terrenos, designadaxnente, mediante a apresentaçAo de certidäo de registo predial ou 
informaço escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso Os interessados sejam pessoa colectiva, 
devem apresentar tambrn a certidao de registo comercial ou informação escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bbñs Môveis. 
'&$1Aq Declaraçao de Recoiha de Dados Pessoats 
OJIM 8/2005 
Dc acordo corn a Lei n.° 8/2005- "Lei da ProtecçAo de Dados Pessoais": 

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

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

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

31 JAN 2015 ---& 

0011 
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DSSOPT 	 -0010000974927S * 
	

S~ 

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

Projecto de Planta de Condicôes UrbanIsticas de Zona do Território nAo Abrangida 

por Piano de Pormenor 	 1015 FEB -2 P t4: 0 1 

Recoiha de Opiniöes 
fROM5/2014  

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

Formularlo de Oniniao 
Dados do Projecto de PCU 

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

250-358' LU 	253-353 	 W 

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

1 Finalidade 

2 jAlturadoedificio 'i79, 

3 Lt 	indice de utilizaçao do solo 

4 fndice de ocupacâo do solo 5M,, h96% 

5 Reformaçes do terreno £*JA D.SST, 

k*fj j Dis*ribulc, de 

Corczpondncja Enfrada 

ODURDEP ODsoDn. o DODEF 0 DAT  

6 1wI4 	I Directivas de desenho urbano 
UthN1 	UDED 
ODJUDEP V DPUDEP 
ODEPDEP 	[I 

i-I 	- I ) 
±* 0 	fcdccP* Cz 

7 Infra-estruturas püblicas 

0011 



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

8 Servidão püblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçào colectiva , 

11 Aft Outros 

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

0 fornxulario pode ser submetido atravds dos seguintes meios: 
) &4 : 	 33 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau, durante o horário de expediente nos dias üteis 
33  V., (99MRI~,44OHMAM 

Coneio: 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) 

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

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

. 

: 	U MA(4A' ±iftA 

Obs. 1:  Quando as interessados (proprietário, concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniOes e sugestoes, devem indicar e 
comprovar a sua posiçao juridica em relaçao aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentaçAo de certidAo de registo predial ou 
informaçao escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatôria do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva, 
devem apresentar tambm a certidao de registo comercial ou informaçAo escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 
JA4 	Declaraçso deRecolha de Dados Pessoals 
IRM 8/2005 
Do acordo corn a Lei n.° 8/2005- "Lei da Protecço de Dados Pessoais": 

Os dados pessoais recoihidos sAo tr tados corn fmalidades relativas ao seu requerimento. 

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

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

	

0011 
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OSSOPT 	 0010000974952 

D.S.S.O.P.T. 
**rii 	/jADSAB 

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

por Piano de Pormenor 	FEB -2 ' 	0 
Ift x :19 IQ 

Recoiha de Opiniöes 
5/2014 	(M) 	+ 

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

Formularlo de (JDmiao 

1Sf Dados do Projecto de PCU 

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

840/DPU/2014 

25O-358' W 

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

foiha_complementar) 

1 Finalidade 

2 Altura do edificio jIJ793 
*5TL 

3 

I 	1 

mndice de utilizaçâo do solo 

4 fndice de ocupacäo do solo ZMA.96% 

5 Reformaçôes do terreno 
moijMA DS.S.O.P.T. 

rc.rmrp'tond8nc:1R

DittnbUlcAO de 

EzU,da 

6 ±4 	I Directivas de desenho urbano 
10 rnm.DEF U UUIJ 
oonw 0 DAT 

IDDnil 	ODED 

QDJ1JDEP 	OfDFUDEP 

IODEFDEP 	Cl 
I 

±tOChefcd 

7 	0 Infra-estruturas pCiblicas  

0011 



Conteüdo Principal 
(Mow ,  M"MMMIN) 

Opiniöes I Propostas (Caso seja necessIrio, pode expressá-Ias na 
foiha corn plementar) 

8 YAM2 ServidAo püblica 

9 1!J: 	Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçäo colectiva liUL 
Eh1. 

11 Outros 

Nota importaute: A suasàpiniöes esstöesdèvém 	entadaSà DSSOPT antés dè termo.do •  prazó legaJJdica4o. 

0 formulário pode ser submetido atravds dos seguintes meios: 
33 911  

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria II n. °  33, Macau, 
> 	: 	 AM 33 R ( B) 

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

durante o horário de expediente nos dias iteis 

entrega d contado a partir da data de envio indicada no 

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

nflqr (8590 3800) 0 

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

[1 
- 

:UP  

Obs. 1: 
 Quando os interessados (proprietãrio, concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniOes e sugestOes, deveni indicar e 

comprovar a sua posiç5ojuridica em relacao aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentaçao de certidâo do registo predial ou 
informacao escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatôria do Registo Predial. Caso as interessados sejam pessoa colectiva, 
devem apresentar tambdm a certidSo de registo comercial ou informaço escrita de registo comercial válidas, emitidas pela ConservatOria dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaraçao de Recolba de Dados Pessoais 
IROM 8/2005 
Dc acordo corn a Lei n.° 812005- "Lei da ProtecçAo de Dados Pessoals": 

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

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

Os titulares dos Was tern direito de acesso, reetificacAo e actualizaçao aos seus dados pessoais conservados peta DSSOPT. 

31 JAN 2015 ---9 
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DSSOPT 	 •0010000974954S 

1 

])SSOPT/LqDSAZ 
 

Projecto de Planta de Condicôes UrbanIsticas de Zona do Território não Abrailgida 

por Piano de Pormenor 	 21115 FEB - 2 P4:0 1  

Recoiha de Opiniöes 
5/2014 	( fflWi) 

Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Administrativo n.° 5/2014 (Regu1amentaço da Lei do planeamento 
urbanIstico), procede-se a recoiha de opiniOes do(s) interessado(s) 1  e da populacAo respeitantes ao projecto de Planta 
de Condiçôes UrbanIsticas (PCU). 

I'ormu1ario de Unrniao 
Ø{ (Sf Dados do Proj ecto de PCU 

0A068 	 I 	84OIDPU/2014 
Proposta n.°: 

250-358' LU 	253-353 	 LU rN±th 
Localizacäo: 

ION4 SA/mm (1Ln 	'3j) 
Conteüdo Principal Opiniöes I Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-las na 

foiha_complementar) 

1 ffl LAZ: Finalidade 

2 Altura doedificio 
7yz 

3 {ft1 Indice de utilizaçAo do solo 

4 tndice de ocupacAo do solo jM 	93% 

5 ±11 	Reformaçöes do terreno 

6 JATMI,,tf 	I Directivas de desenho urbano 
Corrcspondencia Entrada 

o DURDEP 0 DSODEP 
ODINDEP 	ODAT 
DDINF 	QDED  

7 Infra-estruturas publicas 
U DJUDEP 	(L)PUDEP 
DDEFDEP 0 

j 	OChcfde1 

0011 



Conteüdo Principal OpiniOes I Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-las na 
foiha_corn plementar) 

8 Servidäo püblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipainentos de utilizaçäo colectiva , 	 Wjf#-* IA 

11 ft Outros 

:. 
Nota importante As suns opiniöes e sugestöes devem se r apresentadas è DSSOPT an de termo do prazo legal mdicado 

0 formulário pode sçr submetido atravds dos seguintes meios: 
33 

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

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

durante o horário de expediente nos dias uiteis 

entrega 6 contado a partir da data de envio indicada no 

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

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

. 

it ': 	 ±*A 	 '11J 
'1A 

Obs. I : Quando os interessados (proprietário, concessionário do terreno ou o seu procuradór) apresentem opiniOes e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posicAo juridica em relaçao' aos respectivos terrenos, designadaniente, mediante a apresentacão de certid&o de registo predial ou 
informaçao escrita de registo predial validas, emitidas pela Conservatdria do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva, 
devem apresentar tambdm a certido de registo comercial ou informaçAo escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatdria dos 
Registos Comercial e de Bens Mdveis. 

Deelaraço de Recolba de Dados Pessoals 
OM 812005 	 : 
Dc acordo corn a Lei n.° 8/2005- "Lei da Protecçao de Dados Pessoais": 

 
Os dados pessoals recoihidos sao iratados corn finalidades relativas ao seu requerirnento. 

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

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

-ci 
0011 
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DSSOPT 	 '0010000974953* /_'\ 	 SI) 

D.S.S.O.P.I 
llhIllIII 1ff II IIII ill II II Jill IIJ JJJ 1IIff II 	' 	° ''° 

T. 

Projecto de Planta de Condicöes UrbanIsticas de Zona do Território não Abrang '  

por Piano de Pormenor 

Recoiha de Opiniôes 
5/2014 J) 	 'I1*'M1L&' 

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

Formularlo de ODiniao 
Dados do Projecto de PCU 

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

250-358' LU 	253-353 	iThW 14L.± 

SA/mm , 	7) 
Conteádo Principal Opiniöes / Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-las na 

foiha_complementar) 

I Finalidade 

2 Altura do edificio Ij793, 
W7JK Z  

3 Indice de utilizaçao do solo 

4 fndice de ocupaço do solo ffj93% 

5 Reformaçes do terreno 

JMM D.S.ST. 
k*A# Ditribuic0 de 

6 Tt1- 	( Directivas de desenho urbano 
O1e5pOflQeflcIa Eid, 

ODURDEP 0 DSODEF 
ODINDEP 0Dr 
DDINF 	ODED 
ODJUDEP 	DPUDEp 
DDEPDEP fJ 

7 Infra-estruturas piThlicas 

0011 



Conteüdo Principal 

(u 
OpiniOes I Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-las na 

foiha_complementar) 

8 ServidAo püblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçAo colectiva TJ' 
Eh1. 

11 AM Outros 

S 
Note importante As suas opinsöes e sugestoes devem er apresentadas a DSSOPT antes de termo do prazo legal indicadoI. 

0 formulário pode ser submetido através dos seguintes meios: 
33 

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

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

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

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

: 

Obs. 1:  Quando os interessados (proprietário, coucëssionário do terreno on o sen procurador) apresentem opinies e suge31es, devem indicar e 
comprovar a sua posiçao juridica em re1aço aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentaçao de certidao de registo predial ou 
informaçao escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatória do Registo Prediai Caso Os interessados sejam pessoa colectiva, 
devein apresentar tambérn a certidao de registo comercial ou informacao escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Cornercial e de Bens Móveis. 
4*A* Declaraço de Kecoiha de Dados Pessoais 
4XIOM 8/2005 
Dc acordo corn a Lei n.* 8/2005- "Lei da ProtecçAo de Dados Pessoais": 

 
Os dados pessoais recoihidos sAo Iratados corn finalidades relativas ao sen requerirnento. 

fl 4• 
Em cumprimento de obrigaçao legal, os dados pessoais podem ser comunicados as outras entidades competentes. 
As1 

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

0011 	
31 JAN 2015 Cx-T) 



DSS0PT 	 0010000974922r 	 /\ 

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

J 	DSSOPT/DADSAE  
Projecto de Planta de Condicôes UrbanIsticas de Zona do Território nAo Abrangida 

por Piano de Pormenor 
2015 FEB —2 P 4: 0 I 

Recoiha de Opiniôes 
fRIMM 5/2014 	 ' 	 I  

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

Formularlo de ODiflIaO 
Dados do Projecto de PCU 

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

250-358' W 	253-353& W±&C)- 

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

foiha_complementar) 

1 Finalidade 

2 WIzAft Altura do edificio 8L(>65*)1L± 

3 tJft 	fndice de utilizacao do solo 

4 fndice de ocupaçäo do solo 1 00%)A± 

5 Reformaçöes do terreno 

6 [ Directivas de desenho urbano 
D iatribujço dc  I 

 
FCOrres~p!ndencjn Entda   I 

p oOsoD 	I 
EP   OD&r rl- 

7 Infra-estruturas piThlicas 
U DED I 

I 01'5A'
)

OEP 	°'' 	I 
I 	

- 
 

0011 



I  

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

8 Servidão püblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçAo colectiva 

11 1t Outros 

Nota unportante As suas opmzöes e sugestöes devem ser apresentadas a DSSOPT antes de termo do prazo legal rndzcado 

0 formulário pode ser submetido atravs dos seguintes meios: 
> 	: 	 33 

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

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) 

> f#A :28340019 Fax: 28340019 
> 	pcudssopt.gov.mo  Email: pcu©dssopt.gov.mo  

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

. 

'H±jth ' 

Obs. ' : Quando os interessados (proprietário, concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniöes e sugestoes, devem indicar e 
comprovar a sua posicAo juridica em relaçao aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentac5o de certido de registo predial ou 
informaçao escrita de registo predial validas, emitidas pela Conservatóriado Registo Predial. C8SO Os interessados sejarn pessoa colectiva, 
devem apresentar tambm a certidäo de registo comercial ou informacAo escrita de registo comercial válidas, emitidas pela ConservatOria dos 
Registos Cornercial e de Hens Méveis. 

Declaraço de Recoiha de Dados Pessoals 
ONX 812005 
Dc acordo corn a Lei n. °  812005- "Lei da ProtecçAo de Dados Pessoais": 

 
Os dados pessoals recoihidos s8o Iratados corn finalidades relativas ao seu requerimento. 

5 
Em cumprirnento de obrigaçso legal, os dados pessoais podem set cornunicados as oulras entidades cornpetentes. 

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

	

0011 	 31 JANI 	---G 



OSSOPT 	 '0010000974923Z *  

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

*DSSOPTADSAE 

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

por Piano de Pormenor 	 iins FEB - 2 P 4 : 

Recoiha de Opiniöes 
P<j 	5/2014  

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

Formuiãrio de Oninião 
~MfWtWAT;K" 	do Projecto de PCU 

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

- 	 25O-358' 
calizacao: 

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

1 Finalidade 

2 Altura do edificio U793, 

3 IfflAtL* tndice de utilizacAo do solo 

4 fndice de ocupaçäo do solo 93% 

5 Reformaçôes do terreno 

nsSpp.T 

6 ftf4 	I Directivas de desenho urbano 
OrnmDEP DDSODEP 
ODINDEP 0DM 
DDINF 	ODED 
0 DJUDEP 0 DPUDEP 

7 Infra-estruturas piThlicas - / '- 	I 
ZLf OChefedj 

0011 



Conteüdo Principal 

'q) 

Opiniöes / Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-las no 
foiha complementar) 

8 Servidào páblica 

9 rfAjftjft,4  Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizacAo colectiva i*{u1 
FAR 

11 tftJ. Outros 

Nota imprtante: As suas opiniOes e sugestOesdevem sèr áprèsentadas a DSSOP'F antes de termo do  pkaMIttal indicado. 

0 formulário pode ser submetido atravds dos seguintes meios: 
33 

Comparecendo pessoalinente: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau, 
> OW : 	 33 V,, (iWIL 	H) 

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

durante o horário de expediente nos dias uiteis 

entrega d contado a partir da data de envio indicada no 

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

AMff 	 (8590 3800) 0 

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

S 

Obs. : Quando os interessados (proprietário, concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniOes e sugestOes, devem indicar e 
comprovar a sua posiçAo juridica em relaçao aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentaçao de certidgo de registo predial ou 
informaçao escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva, 
devem apresentar tambóm a certidâo de registo comercial ou informacao escrita de registo comercjal válidas, emitidas pela Conservatôria dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaraçao de Recoiha de Dados Pessoais 
8t2005 

Dc acordo corn a Lei n. 0  8/2005- "Lei da Protecc8o de Dados Pessoais": 

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

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

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

31 AN' 20015 —(S)  
0011 



OSSOPT 	 0010000974924. 

' D.S.S.O.P.T. 	 ii 

*Uth 
ida Projecto de Planta de Condiçoes UrbanIsticas de Zona do Território 	n

SAE por Piano de Pormenor 

Recoiha de Opinioes 	 lOIS FEB 2 P t: U 
5/2014  

0 •  

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

!ormu1ario de Oniniao 
Dados do Projecto de PCU 

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

125O-358' 

L/ 
Conteüdo Principal Opinthes / Propostas (Caso seja necessário, pode expressa-las na 

foiha_complementar) 

1 Finalidade 

2 *Alturadoedificio -j:, 	 jj77,  If 
FAR 9 if*3 Z4J 

3 fndice de utilizaçAo do solo 

4 Indice de ocupaço do solo j94% 

5 Reformaçôes do tereno 

ita!** 	D.S.S.O.P.T. 

6 
- 

-I4 	F Directivas de desenho urbano 
fl-M. UIDJIOd 

Correspoadencia  Entrada 

El DURDEP 0 DSODEP 
o fINDER 	0 DAT 
ODINF 	ODED 
o DiODE? '5 DPIJDEP 
DDEPDEP  

7 Infra-estruturas püblicas It ORefede(;.A~ 
CZ L/v 

0011 



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

8 JtJ 	Servidäo piThlica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizacAo colectiva 

FUR  

11' ftOutros 

................... . .. .......; 

Nob nnportante As in opinthes e sugestöes devem ser apresentadas a DSSOPT antes de termo do prazo legal indicado 

0 formulário pode ser submetido atravës dos seguintes meios: 
33 R.  

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria lln.° 33, Macau, durante o horário de expediente nos dias üteis 
33 W,1() 

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 correlo) 

) NA :2834O019 Fax: 28340019 
pcu@dssopt.gov.mo  Email: pcu@dssopt.gov.mo  

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

O 
R ' : *U Lk ±AA) l '± 

'AU 
Ohs.' : Quando os interessados (proprietario, concessionário do terreno ou o sen procurador) apresentem opiniOes e sugestOes, devem indicar e 
comprovar a sua posicäo juridica em relaçao aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentaco de certido de registo predial on 
informaçao escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatôria do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva, 
devem apresentar tainbdm a certidao de registo comercial ou informaçao escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatéria dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaracao de Recotha deDados Pessoais 
8f2005 

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

Os dados pessoais recolhidos sAo tratados corn finalidades relativas ao seu requenmento. 

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

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

31 JAN 2015  —Q~ 
0011 



OSSOPT 	 0010000974919r 

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

Projecto de Planta de Condicoes Urbanisticas de Zona do Território nao Abraitao 

por Piano de Pormenor 	7015 FEB -2  
11fl 

Recoiha de Opinioes 
5/2014 	 I 

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 popu1aco respeitantes ao projecto de Planta 
de Condices UrbanIsticas (PCU). 

It A PI 
1'ormulario de (Jninaao 

{4 3(Sj Dados do Projecto de PCU 

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

250-358' W 	253-353& 	W rL±itt 
Localizacäo: 

Conteüdo Principal OpiniOes / Propostas (Caso seja necessIrio, pode expressá-as na 
foiha_complementar) 

1 Finalidade 

2 jAltura doedicio 

3 ft* fndice de utilizaçao do solo 

4 fndice de ocupacäo do solo fl,jj94% 

5 ReformaçOes do terreno 

D.SS.O.P.T. 

4 	Distxibulclb de 

6 JATfTW&tj 	Directivas de desenho urbano 
Corrcspoudêflclft 	nU@a 

flDSOIEP 

DDINDEP 	ODAT 
DOINF 	ODED 
0 DJ1JDEP 	DPUDEP 

0 DDEPDEP 

I 	- 	/ 

7 IMRQM Infra-estruturas püblicas .t*4? ChefcdecA 
—'—I- 

0011 



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

8 Servidäo piiblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizacao colectiva , 

EII. 

11 Aft Outros 

.... 	 . 
Nob irnportante: As suas opiniöes e sugestoes evèm tapie ëiiëadasi DSSOPT antes determó dOj"razolëgà1indicado. 

0 formulário pode ser submetido atravds dos seguintes meios: 
rn : liiIH 	 A. M 33 JJ 

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 correto) 
jWA 2834 0019 Fax: 28340019 
SO pcudssopt.gov.mo  Email: pcu@dssopt.gov.mo  

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

. 

iE': U1A(X' ± 	A 	AL&U 	 ±tth11' 
Obs. I: Quando as interessados (proprietârio, concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniOes e sugestOes, devem indicar e 
comprovar a sua posiçAo jurIdica em relaçao aos respectivos terrenos, designadaniente, mediante a apresentacao de certido de registo predial ou 
informacao escrita de registo predial válidas, emitidas pela ConservatOria do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva, 
devem apresentar também a certidAo de registo comercial ou informaçao escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Méveis. 
'&A 	Declaraçao de Recolha de Dados Pessoals 
OM 8/2005 
De acordo corn a Lei n.° 8/2005- "Lei da Protecço de Dados Pessoais": 

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

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

Os titulares dos dados tarn direito de acesso, rectificaçso e actualizaçao aos seus dados pessoals conseivados pela DSSOPT. 

	

0011 	
31 AN' 2015 -(DY,  
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OSSOPT 	 0010000974920W 

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

Projecto de Planta de Condicoes Urbanisticas de Zona do 

por Piano de Pormenor 

Recoiha de Opiniöes 
5/2014 Pjff (ffl) 

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

1Cormulãrio de ODinnäo 

Dados do Projecto de PCU 

90A068 	 840IDPU/2014, 
J2-roc. fl. °: 	 I Pronosta n.°: 

Afivf*M250-358Vj,,  
hzaçao: 

(ifl; 
Conteüdo Principal Opiniöes I Propostas (Caso seja necessário, pode expressi-las na 

foiha complementar) 

1 fFina1idade 

2 Altura doediflcio 
, 	 j1184, 

3 Indice de uti1izaço do solo 

4 Indice de ocupacäo do solo flj92% 

5 Reformaçôes do terreno 

1*&!*M D.S.S.O.P.T. 
4k*1 DisIrbuio de 

"pondIne.a E.L.J 

6 Directivas de desenho urbano ODURDEP L]DSODEP 
ODINDEP 	OI)AT 
DDINF 	COED 
o DJUDEP 	RDFUDIEP 
ODEPDEP C_____ 

- 	 /1-/k  

7 Infra-estruturas püblicas 

0011 



Conteüdo Principal 

JR 

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

8 ~a ,-A-ffflk Servidão pñblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizacao colectiva 

E±I. 

11 tI! Outros 

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

0 formulário pode ser submetido atravds dos seguintes meios: 
33 

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

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

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

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

is 

Obs. l : Quando os interessados (proprietário, concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniOes e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posicao juridica em relacAo aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentacAo de certidAo de registo predial ou 
informaçäo escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatória do Registo Pcedial. Caso Os interessados sejam pessoa colectiva, 
devem apresentar taznbém a certido de registo comercial ou informacäo escrita de registo comercial válidas, emitidas pela ConservatOria dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 
4WA 	Declaraçao de Recoiha de Dados Pessoals 
HOOM 8t2005 
Dc acordo corn a Lei n.° 8/2005- "Lei da ProtecçAo de Dados Pessoais": 

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

Em cumprimento de obrigação legal, os dados pessoals podem ser comunicados as oubas entidades competentes. 

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

31 JAN 2015 - 
0011 



OSSOPT 	 aolo00097492X 

/ 10 1 	

r ui:. s .s .ii.r.'ii'.  

DSSO?TIQADSAB 
Projecto de Planta de Condiçöes UrbanIsticas de Zona do Território nao Abrangiaa 

por Piano de Pormenor 
ZOISFEB-2 PIPOI 

Recoiha de Opiniöes 
5/2014 V 1A 

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

Mormulario de Oniniao 

_________ Dados do Projecto de PCU 

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

- - 	250-358 	LU 	253-353&1 	LU Ct±fl 

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

1 Finalidade 

2 jAltura doedificio 

3 JL 	fridice de utilizaçAo do solo 

S 
4 mndice de ocupacäo do solo ffj90% 

5 Reformacoes do terreno 

£l**. 
4t* it & Distribiuço de 

Corresponddnvia Eitada 

6 -f 	F Directivas de desenho urbano 
—0 —DUMEP ODSODEP 

DDJNF 	ODED 
o DRJDEP 	IRDPUDEP 
DDEPDE? 0 

i40Cbete de ,fr 
7 Infra-estruturas püblicas 

0011 



Conteüdo Principal 
(MMON ' 

OpiniOes I Propostas (Caso seja necessário, pode expressI-las na 
foiha complementar) 

8 Servidào pñblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizacao colectiv 

E±. 

11 A, ftOutros 

MUM 
Nota importante: As suas opiniôes e sugestöes dëvem se r apresentadas a DSSOPT antes de termo do prazo kgalindicado. 

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

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

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) 
JWA 2834 0019 Fax: 2834 0019 
WIN pcudssopt.gov.mo  Email: pcudssopt.gov.mo  

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

. 

Obs. : Quando os interessados (proprietrio, concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniOes e sugestoes, devem indicar e 
comprovar a sua posiçAo juridica em relaço aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentaco do certidgo de registo predial ou 
informaçAo escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatéria do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva, 
devem apresentar tainbm a certidào de registo comercial ou informaçAo escrita do registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Cornercial e de Bens Móveis. 

Declaraçao de Recoiha de Dados Pessoais 
VAM 8/2005 
De acordo corn a Lei fl.0  8/2005- "Lei da Protecçao de Dados Pessoais": 

 
Os dados pessoais recoihidos sao tratados corn frnalidades relativas ao seu requerirnento. 

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

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

0011 	
31 JAN 2015 



IJSSOPT 	 OOOOQoQ74g1 

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

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

por Piano de Pormenor 	 705 FEB -2 P t  0 

Recoiha de Opinioes 
*R 	5/2014  

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

ICormulario de ODiniao 
Dados do Projecto de PCU 

Yroc. n.°: 90A068 
	 I Proosta n.°: 840IDPU/2014 

Iizacäo: 4ENOM250-358M, 

4  V9 (AMINO ' 	7) 
Conteüdo Principal Opiniöes I Propostas (Caso seja necessário, pode express*-Ins na 

foiha_complementar) 

1 Finalidade 

2 4-' 	Altura do edificio B7o3k±. 

3 fndice de utilizacao do solo 

4 fndice de ocupacäo do solo 

5 Reformaçöes do terreno 

it1$m D.S.S11 
tiibui, j. 

6 Directivas de desenho urbano ConespondCnca Entrada 

o DURDEP 0 DSODEP 
ODINDEP ODAT 
DDINF 	ODED 
ODJUDEP U DPUDEP 
ODEPDEP 0 

7 Infra-estruturas pCiblicas 

0011 



Conteüdo Principal 
' 	•1 

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

8 ServidAo pCiblica 

9 rMAN Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçâo colectiva 

11 Afft Outros 

• 
Nota importante:Msuasopinioesesugestóes devem ser presentadas a DSSOPT antes de terino 4 jwa1égaI indicado. 

0 formulário pode ser submetido atravds dos seguintes meios: 
)3W 	 33 

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

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

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

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

. 
Obs. : Quando os interessados (proprietãrio, concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opinioes e sugestOes, devern indicar e 
comprovar a sua posiçao juridica em relaçao aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentaçao 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 certido de registo comercial ou informaçao escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Cornercial e de Bens Móveis. 
4*MA4gJ4 Dedaraçao de Recolha de Dados Pessoais 
4AM 8(2005 
Dc acordo corn a Lei n.° 8/2005- "Lei da Proteccso de Dados Pessoais": 

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

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

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

31 JAN' 2015 - 
0011 



OSSOPT 	 0010000974917 

I 0 	 'I 7 

AK 	DSSOPT/DADSAB 
Projecto de Planta de Condiçôes UrbanIsticas de Zona do Território não Abrangida 

por Plano de Pormenor 	 FEB -2 P 14: 0  

Recoiha de Opiniöes 
5/2014 

Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Administrativo n.° 5/2014 (Regu1amentaço da Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniöes do(s) interessado(s) 1  e da populacäo respeitantes ao projecto de Planta 
de Condiçes UrbanIsticas (PCU). 

tormuiario ae upiniao 

I Dados do Projecto de PCU 
I MA a ", L: 

I roc. n.°: 90A068 
	

Pronosta fl.° : 

25O-358' W 

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

1 Finalidade 

2 4L 	Altura do edifiejo AN A 

3 t1ft 	fndice de utilizaçAo do solo 

4 Indice de ocupaçäo do solo RIMA. 96% 

5 ±i4 	Reformacoes do terreno 

6 JATMffj 	Directivas de desenho urbano 
Correspond 	Entrnda 

D DtJRDE? 0 DSODEP 
ODINDEP 	ODAT 
ODINF 	Oxn 

7 Infra-estruturas püblicas 
I 0 U! UUMr 	e1uruDEp 

DDEPDEP 0 

0011 



13W9 
Conteüdo Principal 

RR,/RM 	 I 	 I  
Opiniôes / Propostas (Caso seja necessãrio, pode expressá-las na 

foiha comptementar) 

8 L'Jj 	 - 
A /\ 	t1jf 	Servidao publica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizacao colectiva 

11 Outros 

Nota importante: As suas opiniOes e suestôes devem ser apresentadas I DSSOPT antes de termo do pràzo legal indicado. 

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

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

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

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

durante o horário de expediente nos dias ilteis 

entrega d contado a partir da data de envio indicada no 

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

. 

'1AI 
Obs. l : Quando as interessados (proprietãrio, concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniOes e sugestOes, devern indicar e 
comprovar a sua posiçAo jurfdica em relacao aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentacAo de certidâo de registo predial ou 
informação escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso as interessados sejam pessoa colectiva, 
devem apresentar tambdm a certidão de registo comercial ou informaçao escrita de registo comercial válidas, ernitidas pela Conservatéria dos 
Registos Comercial e de Bens Méveis. 

•DeclaracAo de Recoiha de Dados Pessoais 
fRSX 8/2005 
De acordo corn a Lei n.° 8/2005- "Lei da Protecçao de Dados Pessoais": 

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

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

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

31 JAN2015 - 
0011 



OSSOPT 	 0010000974913Y 

. 	 i 	° 	•' ' 	..... 

%DPT/DADSAE 
Projecto de Planta de Condicôes UrbanIsticas de Zona do Território nao Abrangida 

por Piano de Pormenor 	
2015 FEB -2 P : 0 

Recoiha de Opiniôes 
* 	512014 rTh 	(U) 	 '11 *Fi{A I  

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

Formuiärio de Opiniao 
Dados do Projecto de PCU 

roc. fl.°: 
90A068 	 I Proposta n.°: 

840/DPU/2014 

250-358' iU 	253-353 	 LU 

L/ 	 'h3) 
Conteiido Principal Opiniöes / Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-Ias na 

foiha_complementar) 

1 mFinalidade 

2 Altura do edificio 3'j 	 4t 

p3 tthft 	fndice de utilizacao do solo 

4 Indice de ocupacAo do solo 96% 

5 Reformaçöes do terreno 

6 I Directivas de desenho urbano 
Corespondencia Entroda 

o DURDEP 0 DSODEP 

DDrNDEP 	DOAT 
DDINF 	ODED 

Tbruutr 

7 Infra-estruturas pñblicas 
Muutr 

EPDEP b_____ 
) 	

/ 	-t 1 	i.1 S 
if OChefcde 

- 

0011 



Conteüdo Principal 

'43E8) 
Opiniôes I Propostas (Caso seja necessário, pode expressi-las na 

folha corn plernentar) 

8 Servidäo pb1ica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçao colectiva 

E±1. 

11 ftP Outros 

.0 	 . 	 ..: 

Nets unportante As suas opmiöes e sugestöes devem ser apresentadas I DSSOPT antes de termo do prazo legal IndLcado 

0 formulIrio pode ser submetido através dos seguintes meios: 
> 	lii1' H 	 M 33 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau, durante o horérlo 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) 

> NA : 2834 0019 Fix: 28340019 
> 	: pcudssopt.gov.mo  Email: pcu@dssopt.gov.mo  

J*I:1,iL (8590 3800) 
Para quaisquer informaçöes entre em contacto corn o Centro de Contacto desta DirecçAo de Servicos (85903800). 

• 	 'H ±Jt{ 

Obs. 1:  Quando os interessados (proprietãrio, conccssionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniOes e sugestoes, devem indicar e 
comprovar a sua posicSo juridica em relaçào aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentaçao de certidAo de registo predial ou 
informaçAo escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatéria do Registo Predial. Caso os interessados sejain pessoa colectiva, 
devem apresentar tainbém a certidAo de registo cornercial ou informacAo escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Eons Môveis. 

DeclaraçAo de Recolha de Dados Pessoais 
812005 

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

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

Em cumprimento de obrigac8o legal, os dados pessoais podem ser comunicados as outras entidades competentes. 
'*A 

Os titulares dos dados tam direito de acesso, rectificaçAo e actualizaç8o aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

31 JPN2015 - 0 
0011 



40  
OSSOPT 	 '0010000974914Z 

' 

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

*gSOPT/DADSA 
Projecto de Planta de Condicoes UrbanIsticas de Zona do Território nao Abrangida 

por Piano de Pormenor 

9k X It A 	 11115 FEB -2 P LI: 0! 

Recoiha de Opinioes 
5/2014 	() 	±L No 0i HVYKIM 

9 ,.  
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 Condiçôes Urbanisticas (PCU). 

Formulario de Opinio 

I Dados do Projecto de PCU 

I oc. n.°: 
90A068 	

Proposta fl.°: 
840IDPU/2014 

	

425O-358' 	253-353 W± 

(c 	, 
Conteádo Principal Opiniöes I Propostas (Caso seja necessário, pode expressI-las na 

foiha_complementar) 

1 mFinalidade 

2 fST-j%M Altura do edif!cio 'J9O, 

3 thIft- Indice de utilizacAo do solo 

4 4! Indice de ocupacao do solo 

5 ReformaçOes do terreno 

DS.O.P.T  

6 rfi 	Directivas de desenho urbano 
ft 11' 4 k Distribuico d 

COrrespondcja Eutrada 

Cl DURDEP 0 DSODEP 
DDrNDEp 	ODAT 
DDINF 	ODED o D)UDEP 	J9 DPUDEp 
Dnppnpp 	p 

7 Infra-estruturas piblicas 
_9cred 

0011 



Conteüdo Principal OpiniOes / Propostas (Caso seja necessgrio, pode expressi-las na 
fotha_corn plementar) 

8 jf 	Servidäo püblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçäo colectiva , *29 ZWO 

11 Akfft Outros 

Nota importante As suas opinioes e sugestöes devèm ser iréSëñtdaS a DSSOPT antes de termo do praio.IegalJndicado. 

0 formulario pode ser submetido através dos seguintes meios: 
33 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau, 
> 	: 	 33 V1,( j$) 

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

durante o horário de expediente nos dias üteis 

entrega i contado a partir da data de envio indicada no 

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

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

. 

	

:Fj{)) 
- ± AA) 	 ' 

Obs. ':Quando os interessados (proprietário, concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniOes e sugestOes, devem indicar e 
comprovar a sua posiç5o juridica em relaçAo aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentaço de ccrtidAo de registo predial ou 
informacAo escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva, 
devem apresentar também a certidão de registo comercial ou infonnacAo escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatôria dos 
Registos Comercial e de Bens Môveis. 
iA 	Declaraço deflecolha de Dados Pessonis 
WIM 8P2005 
Dc acordo corn a Lei n.° 812005- 'Lei da ProteccAo de Dados Pessoais": 

 
Os dados pcssoais recolhidos sAo tratados corn finalidades relativas ao scu requerimento. 

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

 
Os titulares dos dados tarn direito de acesso, rectificacso e actualizaçso aos seus dados pessoals conservados pela DSSOPT. 

31 JAN 2015 

11 

0011 



DSSOPT 	 00100009749185 

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

Mq W *- SSoPTIDADsAE; 
Frojecto de Planta de Condiçöes UrbanIsticas de Zona do Território não Abrangida 

por Piano de Pormenor 
Z0I5FE8-2P4:02 

Recoiha de Opinioes 
5/2014 	 ±iL{L 'J1I**UWA' 

Nos termos do artigo 29.° do Regulamento Administrativo 11.0  5/2014 (Regulamentaçao da Lei do planeamento 
urbanistico), procede-se a recoiha de opiniOes do(s) interessado(s)' e da populaco respeitantes ao projecto de Planta 
de Condicöes UrbanIsticas (PCU). 

Formularto de Opiniao 

I Dados do Projecto de PCU 

I 
 roc. n.°: 

90A068 	 I Proposta n.°: 
840/DPU/2014 Woe. n.O: I 

250-358' LU 	253-353& 	LU L±fl! 

(mm ,  mrm3magg) 
Conteüdo Principal Opiniöes I Propostas (Caso seja necessIrio, pode expressá-las na 

foiha complementar) 

1 FinaIidade 

2 Altura do edificio B 	 IJ9O3{, 

3 

I 
IIIt 	Indice de utilizaçäo do solo 

4 fndice de ocupacAo do solo 92% 

5 Reformaçôes do terreno 

6 t1-4 	j Directivas de desenho urbano 
CorflSPO181c*a Entrada 

C) DURDEP 0 DSODEP  

ODINDEP 	ODAT 

7 Infra-estruturas püblicas QDEPDEP 

0011 



Conteüdo Principal 

(n; 	' 

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

8 Servidão pCiblica 

9 rfOq-1ftP. Encargos especiais 

10 Equipainentos de utilizaçào colectiva , 

9 ZEN 

ii ltftt Outros 

Nota importante: As suas opiniôes e suges 	m töes deve ser aprëseñtadas a DSSOPT antes de termo do prazo legal indicado. 

0 formulário pode ser submetido através dos seguintes meios: 
33 

Comparecendo pessoalinente: 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 e contado a partir da data de envio indicada no 
carunbo do correio) 

> 	283400l9 Fax: 28340019 
> 	: pcu@dssopt.gov.mo  Email: pcu@dssopt.gov.mo  

(8590 3800) 0 

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

: 	 ' ±ththL 
0 

Obs. : Quando os interessados (proprietario, concessionario do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniOes e sugestOes, devem indicar e 
comprovar a sua posição juridica em re1aço aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentac5o de certidâo de registo predial ou 
informaçAo escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso Os interessados sejain pessoa colectiva, 
devem apresentar também a certidAo de registo comercial ou informacAo escrita de registo cornercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens MOveis. 

DedaracAo de Recoiha de Dados Pessoais 
*1 	8/2005 
De acordo corn a Lei n.° 812005- "Lei da Protecçao de Dados Pessoais": 

Os dados pessoais recoihidos so tratados corn final idades relativas ao seu requerimento. 	 - 
' 

Em curnprimento de obrigaco legal, os dados pessoais podern ser comunicados as outras entidades competentes. 
Ai 

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

0011 	 31 JA 2015 -s 
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• 	 DSSOPT 	 OO1OOOO974915• 

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

*JF{ 
Projecto de Pianta de Condicoes Urbanisticas de Zona do Território não Abrangida 

por Piano de Pormenor 
Z0I5FEB-2 D [1:02 

Recoiha de Opiniöes 
5/2014 	 fflU) 	 ' 

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 Condiçöes UrbanIsticas (PCU). 

Jiormulario de Uniniao 

Dados do Projecto de PCU 
• 	I 

roc. n.°: 
90A068 	 840/DPU/2014 

Proposta n.°:  

- 1 	 25O-358' 	 ML Eft  

, 	7) 
Conteüdo Principal Opiniôes / Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-las na 

foiha complementar) 

1 Finalidade 

2 Altura do edificio B'i7O, 9 

3 fndice de utilizaçäo do solo 

4 indice de ocupacäo do solo M. 92% 

5 Reformaçôes do terreno 

6 f Directivas de desenho urbano 4& {# it A Distribuiço de 

CorrcspondCncia Erniuda 

C) DURDEP 0 DSODEP 
ODINDEP 	ODAT 
DDINF 	DDED 
o DJUDEP 	DPUDEP  

7 Infra-estruturas püblicas 

	

UD.PDE.? 	Li 

	

1.j 	i—j 	) 

0011 



3H) 

Conteüdo Principal 	 OpiniOes / Propostas (Caso seja necessário, pode expressi-las na 
folha_complementar) 

8 	itM Servidäo püblica 

9 	rfffl1ftjPn  Encargos especiais 

10 	2I1J Equipamentos de utilizaçao colectiva 	, 

11 	Outros 

I , 

Xc 
Nota importante As suas oprniôes e sugestOes 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 (iteis 
> 	 33 V., ( &H) 

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

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

Aglfffffillf 	 (8590 3800) 
Para quaisquer informaçes entre em contacto corn 0 Centro de Contacto desta DirecçAo de Serviços (8590 3800). 

. 

Obs. : Quando os interessados (proprietãrio, concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniOes e sugestOes, devem indicar e 
comprovar a sua posicao juridica em relaço aos respectivos terrenos, designadainente, mediante a apresentacAo de certidAo de registo predial ou 
informacAo escrita de registo predial vãlidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso Os interessados sejam pessOa colectiva, 
devem apresentar tambdm a certidSo de registo comercial ou informaçAo escrita de registo comercial validas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Cornercial e de Bens Móveis. 
J1A4) DeclaraçAo de Recoiha de Dados Pessoais 
*Mi 8/2005 
De acordo corn a Lei n.° 8/2005- "Lei da Protecçao de Dados Pessoais": 

Os dados pessoals recoihidos s8o tratados corn finalidades relativas ao seu requerimento. 
£th 	' 
Em cumprimento de obrigaçao legal, os dados pessoais podem ser comunicados as outras entidades competentes. 

Os titulares dos dados tam direito de acesso, rectificaç5o e actual izaçao aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

fl JAN' 2015 
0011 



DSSOPT 	 OO1OOOO974g1ov 

man  
*{I*SSOPT/DADSAB 

Proj ecto de Pianta de Condiçoes Urbanisticas de Zona do Território näo Abrangida 
por Piano de Pormenor 

7.0I5FEB-2 P:O 

Recoiha de Opinioes 
5/2014 	 NZ  

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

LormuIario cie IJniniao 

I 	 Dados do Projecto de PCU 
1 
Øroc. n.°: 90A068 
	

Proposta fl.°: 
840/DPU/2014 

I !. - 	4i250-358' 

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

foiha_compiementar) 

1 Finalidade 

2 JAltura doedifcio B 	 J703fe, 
AL 

3 indice de utilizaçao do solo 

4 fndice de ocupacAo do solo j J 	4j97% 

5 Reformaces do terreno 

6 I Directivas de desenho urbano IH* 	DS.S.OJT. 
ft*AX 	d 

Corre"ndduda Entrada 

ODURDEP ODSODEP 

Jt 	
. 

0 DMEP ODAT 
ODINF 	ODED  

7 Infra-estruturas publicas 
UDJUDEP 	DPIJ'3EP 
ODEPDEP 0 

i- / •v 
/Al, do 

0011 



Conteüdo Principal 
( OM 	' 

OpiniOes I Propostas (Caso seja necessário, pode express*-las na 
foiha complementar) 

8 ServidAo püblica 

9 Encargos especiais 

10 JJ Equipamentos de utilizacao colectiva 

*UEI. 

11 A, 'ffOutros 

• 0 

Nota importante As suas opmiöes e sugestoes devem ser apreseutadas a DSSOPT antes de termo do prazo legal mdzcado 

0 formulário pode ser submetido atravds dos seguintes meios: 
liI1 	 33 WE 

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria H n. °  33, Macau, durante o horário de expediente nos dias (iteis 
33 WE (93)-cMWJV OR R MAW 

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

> 4A :2834O019 Fax: 28340019 
pcu@dssopt.gov.mo  Email: pcu@dssopt.gov.mo  

04ff ®R 	 (8590 3800) 
Para quaisquer informaçoes entre em contacto corn o Centro de Contacto desta Direccao de Serviços (8590 3800). 

L 

±thtA H 'H ±fl 

Obs. I : Quando Os interessados (proprietário, concessionário do terreno ou o scu procurador) apresentem opiniies e sugestOes, devem indicar e 
comprovar a sua posiçAo juridica em relaçao aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentacAo de certido de registo predial ou 
informaçao escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatôria do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva, 
devem apresentar tarnbm a certidao de registo comercial ou informaçao escrita de registo comercial válidas, emitidas pela ConservatOria dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

A*1 	DeclaracAo de Recoiha de Dados Pessoais 
OMM 8,2005 
Dc acordo corn a Lei a. °  8/2005- "Lei da Proteccso de Dados Pessoais": 

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

Em cumprimento de obrigaçao legal, os dados pessoals podem 5cr comunicados as outras entidades competentes. 

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

0 
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:36 
• 	 OSSOPT 	 •0010000974911W 

TPSAL £ 	I AD 
Proj ecto de Planta de Condiçöes Urbanisticas de Zona do Território nao Abrangida 

por Plano de.Pormenor 	
FEB -2 P i:  02 

Recoiha de Opiniôes 
5/2014 

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 CondiçOes UrbanIsticas (PCU). 

Formulário de Oninião 
Dados do Projecto de PCU 

r 90A068 

	

	 I 	840IDPU/2014 
oc. n. : 	 I Proposta n.°: 

i250-358' 

AF 	'T9 MP AR/0-M 
Conteüdo Principal Opiniöes I Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-las na 

foiha complementar) 

1 Finalidade 

2 jJAlturadoediflcio  

3 Jtft 	fndice de utilizaçäo do solo 

4 tndice de ocupaçào do solo jj93% 

5 Reformaçôes do terreno 

D.S.SO.P.T. 

6 ±4 	I Directivas de desenho urbano 
r. tt * K U•trubwco d 

Concpondncia Eniroda 

o DURDEP 0 DSODEP 
o DINDEP 0 DAT 
DDIHF 	ODED 
o D3UDEP UDPUDEP 
OD?DEP  

7 Infra-estruturas pñblicas 

0011 



IRIM 
Conteüdo Principal 

#A/NM (n: 	, 

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

8 Servidão pñblica 

9 Encargos especiais 

10 3Equipamentos deutilizaçAo colectiva 

ME±4 FAQ,  

11 Afft Outros 

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

0 formulário pode ser submetido através dos seguintes meios: 
33 

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

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

> 1:28340019 Fax: 28340019 
> VO : pcu@dssopt.gov.mo  Email: pcudssopt.gov.mo  

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

. 

Obs. : Quando os interessados (proprietário, coneessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniOes e sugestôes, devein indicar e 
comprovar a sua posicâo juridica em relacso aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentacAo de certidgo de registo predial ou 
informaço 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 Conservatôria dos 
Registos Comercial e de Bens MOveis. 

Dedaraclo de Recolha de Dados Pessoats 
OM 8/2005  
De acordo corn a Lei n.D  8/2005- "Lei da Proteccso de Dados Pessoais": 

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

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

Os titulares dos dados tern direito de acesso, rectificac5o e actualizac8o aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

0011 
	 1 JAN 2015 — 0 



DSSOPT 	 000000974907. 

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

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

por Piano de Pormenor 	 Z015 FEB - 2 P 11: 02 
Ilk t It A 

Recoiha de Opiniöes 
fRISM 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 Condiçöes Urbanisticas (PCU). 

14'ormulario de 
1+8 Dados do Projecto de PCU 

roc. n.°: 
90A068 	 840/DPU/2014 I Proposta no:  

13: 250-358' LU 	 LU Localizacäo: 

JENNO UJA/mm  (u; 	'3) 
Conteüdo Principal Opiniöes I Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-las na 

foiha_complementar) 

1 Fina1idade 

2 4ST—AgE Altura do edificio 

3 

) 

9,bfftL* fndice de utilizaçAo do solo 

4 mndice de ocupaçAo do solo BINAM 96% 

5 jMkk Reformaçes do terreno 
D.S.S.O.PT. 

4*IA& DIribuiçk dc 
Correspondncja EiiIrda 

ODURDEF DD3ODEP- 

6 I Directivas de desenho urbano 
- 

o DJUDEP
f 
 DPUDEP 

ODEPDEP  

---,-- 	I)4 S 
OChefcdç  

7 Infra-estruturas püblicas 

0011 



Conteüdo Principal 

'3) 
OpiniOes I Propostas (Caso seja neccssário, pode expressá-las na 

folba_complementar) 

8 A& Servidäo pitblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçao colectiva , 

11 {tOutros 

Nota importante As suas opiniOes e sujestôes devem ser apresentadas *D SOPT  antes de termo do prazo legal indicado 

0 formulário pode ser submetido atravs dos seguintes meios: 
> 	: 	 33 

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

28340019 F: 2834 0019 
pcudssopt.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). 

. 

Obs. I:  Quando os interessados (proprietãrio, concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniöes e sugestoes, devern indicar e 
comprovar a sua posiçAo jurfdica em relaçao aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentacao de certidAo de registo predial ou 
inforinaçao escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatéria do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva, 
devern apresentar também a certido de registo comercial ou informaçAo escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaraçao de Recoiha de Dados Pessoais 
ONX 812005 	 J : 
De acordo corn a Lei n.° 812005- "Lei da Protecçao de Dados Pessoais": 

 
Os dados pessoais recolhidos s5o tratados corn fmalidades relativas ao seu requerimento. 

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

 
Os titulares dos dados tm direito de acesso, rectificaçao e actualizacao aos setis dados pessoais conservados pela DSSOPT 

	

0011 
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DSSOPT 	 0010000974908 

I 	 / 
D.S.S.O.P.T. 

DSSOPT/DADSAE 
Projecto de Planta de Condiçôes UrbanIsticas de Zona do Território näo Abrangida 

por Piano de Pormenor 	
- 2 P II: 02 

9k x It A 
Recoiha de Opiniôes 

fRUM 5/2014 f 	( f5M) 	+iI{L 'JII *U1A' 

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 popu1aço respeitantes ao projecto de Planta 
de Condicôes Urbanisticas (PCU). 

Formulario de Opiniao 

I Dados do Projecto de PCU 

iflo
90A068 

	

	 I 	840/DPU/2014 
c. n.°: 	 I Proposta n.°: 

250-358' W 1253-3531 W 

19M SMIWA (AMME , 3) 
Conteüdo Principal Opiniöes / Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-las na 

folha_coinpiementar) 

1 Finalidade 

2 Altura do edificio Ji'J80*, 	 fr 

3 !ndice de utilizaçäo do solo 

4 fndice de ocupaco do solo ISINA.96% 

5 Reformaçäes do terreno 

DS.S.O.P.T  

6 
= 
t4E 	I Directivas de desenho urbano *t*DisIibuIcode 

CormspondEncht Enfrada 

ODURDEP ODSODEP 
ODINDEP 	EIDAT 
DDINF 	DDED 
OD3JDEP 	DPUDEP 
DDrn'DEr—p  

7 Infra.-estruturas püblicas  
If 0 Cbefe de 

0011 



Conteüdo Principal 

(n; 	
' 

Opiniöes I Propostas (Caso seja necessãrio, pode expressá-las an 
foiha complementar) 

8 t& Servidào pib1ica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de uti1izaço colectiva jW143 

11 ft!Outros 

5ç: 

Nota importante: As suas opiniôes e suestoes dcvèm serapresentadas A DSSOPT antes de termo do prazo legal indicado. 

0 formulário pode ser submetido atravds dos seguintes meios: 
> 	: 	H 	 33 WE 

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

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

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

fffflH 

Obs. : Quando os interessados (proprietario, concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniOes e sugestOes, devern indicar e 
comprovar a sua posicao juridica em relaçao aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentaçao de certidäo de registo predial ou 
informaçao escrita de registo prediai válidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva, 
devem apresentar também a certido de registo comercial ou informacao escrita de registo cornerciat válidas, emitidas pela ConservatOria dos 
Registos Comercial e de Bens Môveis. 

Decarac*ode Recoiha de Da4os  Pessoais 
IROM 8/2005 
De acordo corn a Lei n.° 8/2005- "Lei da Protecco de Daclos Pessoais": 

 
Os dados pessoais recolhidos so tratados corn finalidades relativas ao seu requerimento. 
LttA 
Em cumprirnento de 'obrigaçao legal, os dados pessoais podem set comunicados as outras entidades competentes. 

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

0011 	 31 JN 2015 



OSSOPT 	 '0010000974912 

D.S.S.O.P.T. 
1DT/DADSAE 

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

por Piano de Pormenor 	FEB -2 P : 02 

Recoiha de Opiniöes 
5/2014 	 {rJ 

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

IormuIario de IJniniao 
Dados do Projecto de PCU 

90A068 	 I 	84OIDPU/2014 
;roc. n.° : 	 I Proosta fl.° : 

iL. 	 250-358' W 	253-353 	J1iL?LU 

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

foiha_complementar) 

1 AjAz Finalidade 

2 * 	Altura do ediflcio 

3 fndice de utilizacAo do solo 

4 fndice de ocupacAo do solo j92% 

5 Reformaçes do terreno 
1#11-60 	DSS.O.P.T' 
4t*AX D(itxibulçlo  do 

CoocspondencLa Entrada 

flflURflEP r1DSODEP  

6 
= 	. 	. ht4 	F Directivas de desenho urbano DDtNDEP ODAT 

o rnNF 	0 DED 
o DUDEP 	DPUDE? 
ODEPDEP 0 

1- 
If 0 	fcdft 

7 Infra-estruturas páblicas -° 

0011 



IwNff- 
Conteüdo Principal 

am,/Mm 
Opiniôes I Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-las na 

follia complementar) 

8 ServidAo p(iblica 

9 Encargos especiais 

10 PtEquiparnentos deutilizaçäo colectiva , 

11 ft Outros 

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

0 formulãrio pode ser submetido atravds dos seguintes meios: 
33 ME 

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

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

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

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

Ll 

'*A ' 
Obs. : Quando Os interessados (proprietário, concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentern opinies e sugestoes, devem indicar e 
comprovar a sua poSiçAo jurfdica em relacAo aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentacao de certido de registo predial ou 
inforrnaçao escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva, 
devem apresentar tambdm a certidAo de registo comercial ou informacAo escrita de registo comercial vãlidas, ernitidas pela Conservatôria dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Dec!aracao de Recoiha de Dados Pessoais 
OM 8(2005 	Afl 
Dc acordo corn a Lei n.° 8/2005- "Lei da Proteccao de Dados Pessoais": 

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

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

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

31 JA2Q15 —G 
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DSSOPT 	 0010000974904r 

± 	 / ' 
'D.S.S.O.P.T. 

Projecto de Pianta de Condiçöes Urbanisticas de Zona do Território não Abrangida 
por Piano de Pormenor 

Z015FEB-2 p:O2 

Recoiha de Opiniôes 
fRIMM 5/2014  

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

Formulãrio de Opirnao 

I Dados do Projecto de PCU 

n.°: 
90A068 	 Proposta n.°: 

840/DPU/2014 
c.  

IMOM250-3581M 	253-353&1 W± 

Conteádo Principal Opiniöes I Propostas (Caso seja necessãrio, pode expressá-las na 
fotha_coanpiementar) 

1 PJA& Finalidade 

2 4A1turadoedif'Icio i'i60, 

3 fndice de uti1izaço do solo 

4 fndice de ocupaçAo do solo if 4j92% 

4t 	
k j)jstnbUIOO d6  S 4 ReformacOes do terreno 

s®: 
O= C3DAT 

6 Directivas de desenho urbano 
LJ 

O DPDE?D 1 

7 Infra-estruturas püblicas 

0011 



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

8 tf—b& ServidAo püblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizacào colectiva : 

11 ftOutros 

0 formu1rio pode ser submetido atravds dos seguintes meios: 
33 

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

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

> NA :2834O019 Fax: 28340019 
> 	: pcudssopt.gov.mo  Email: pcudssopt.gov.mo  

APIfff *fl'L' (8590 3800) 
Para quaisquer informaçöes entre em contacto corn o Centro de Contacto desta DirecçAo de Serviços (8590 3800). 

. 

': 	MA(A' 
fAMSMAR 

Obs.' : Quando os interessados (proprietârio, concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniOes e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posiçao jurfdica em relaçao aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentacâo de certidio de registo predial ou 
informaçao escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatéria 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. 

Declaracso de Recoiha de Dados I'essoals 
8t2005  

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

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

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

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

3 1 "A.1111  2015 - Q 

-11 

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

0011 



DSSOPT 	 001000974905Z 

/ 

{1 SSOPT/DADSAB 

Proj ecto de Planta de Condicoes UrbanIsticas de Zona do Territôrio não Abrangida 

por Piano de Pormenor 	 FEB -2 P 4:  02 

Recoiha de Opiniöes 

*R 	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 popu1aco respeitantes ao projecto de Planta 
de Condiçôes Urbanisticas (PCU). 

Formularlo de Opiniao 
Dádos do Projecto de PCU 

F0
IR  

90A 068 
	 84OiDPU/2014 

n.°: 	 ]_Proposta n.°:  

125O-358' 

_s/ (MINN ' 	3m%) 
Conteüdo Principal Opiniöes / Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-Ias na 

foiha_comptementar) 

1 Fina1idade 

2 Altura do edificio '1601e 

Indice de utilizaçAo do solo 

4 fndice de ocupacAo do solo YNIM.97% 

5 Reformaçöes do terreno 

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

d. 

6 I Directivas de desenho urbano COrTeSpOndanCift Entrada 

ODuRDEP ODSODEP 
ODR4DEP ODAT 
DDINF 	ODED 
ODJIJDEP 	DPUDEP 
ODEPDEP  

7 
-  

Infra-estruturas püblicas It ocr 

0011 



Conteüdo Principal OpiniOes I Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-las na 
foiha corn plementar) 

8 ServidAo p4b1ica 

9 rRAPI Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçao colectiva 

11 $jOutros 

0 

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

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

Comparecendo pessoahuente: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau, durante 
) 	 : 	 33 ME (1W$) 

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

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

o horário de expediente nos dias (iteis 

contado a partir da data de envio indicada no 

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

. 

: af UA()"' 	 tRAW 

Ohs. I:  Quando os interessados (proprietãrio, concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniöes e sugestes, devem indicar e 
comprovar a sua posiçAo juridica em relaço aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentaçào de certidao de registo predial ou 
informaçao escrita de registo predial vãlidas, emitidas pela Conservatéria 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 
Règistos Comercial e de Bens Móveis. 
g1ADeclaracIo de Recoiha de Dados Pessoais 

8t2005 
Dc acordo corn a Lei n. °  8t2005- "Lei da ProtecçAo de Dados Pessoais": 

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

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

 
Os titulares dos dados tm direito de acesso, rectificaç5o e actualizaçAo aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

31 JAN' 2015 - 

I 
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DSSOPT 	 0010000974909S• 

q 7 
D.S.S.O.P.T. 

*SS0I1'fDADSAB 

Projecto de Planta de Condicoes Urbanisticas de Zona do Território não Abrangida 
por Piano de Pormenor 	 215 FEB-2 P 02 

4k x It A 
Recoiha de Opiniôes 

5/2014 	 '11 *UWt1A I  

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

1'ormulario de Upiniao 

I Dados do Projecto de PCU 

t,Vmp" : 90A068 
oc. n.°: 	

840/DPU/2014 
Proposta n.°: 

25O-358' 

(Mpg '7N) 
Conteüdo Principal Opiniöes I Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-las na 

foiha_complementar) 

1 Finalidade 

2 Altura do edificio ji'J6O, 	IPMP 4L 

3 fndice de utilizaçäo do solo 

4 fndice de ocupaco do solo 92% 

5 Refonnaçes do terreno 
ii1m D.S.S.O.P.T:'  

4t*lk DithibuIço de 
Concspond8ncla Etrad 

fl ntmDP fl DSOD!?  

6 IIEI 1  I Directivas de desenho urbano ODINDEP ODAT 
DrnNF 	ODED 
o DJUDEP 	DPUDEP 
DDEPDEP 0 

-L, I 	"I 

7 Infra-estruturas pñblicas - 

0011 



Conteüdo Principal 

g/ 

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

8 tt!& ServidAo pCtblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçao colectiva 

11 IOutros 

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

0 formulário pode ser submetido airavds dos seguintes meios: 

) vo : liI{1 EJ 	 33 VII 

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

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

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

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

. 

Obs. : Quando os interessados (proprietário, concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniOes e sugestoes, devem indicar e 
comprovar a sua posiçAo juridica em relacao aos respectivos terrenos, designadainente, mediante a apresentacäo de certidAo de registo predial ou 
informacao escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva, 
devem apresentar também a certido de registo comercial ou informaco escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Méveis. 

DedaraçAo de Recoiha de Dados Pessoais 
tZ 8f2005 
De acordo corn a Lei n.° 8/2005- "Lei da Proteccao de Dados Pessoais": 

 
Os dados pessoais recolhidos sfto tratados corn final idades relativas ao seu requerimento. 

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

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

0011 
31,JP,N2015 - 

11 



OSSOpT 	 0010000974906.' 

1 	 (3 .fè t• / , 
I 	

j 

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

Projecto de Planta de Condicoes UrbanIsticas de Zona do Território nao Abran ida 
SAE por Piano de Pormenor 	

DSSOPT,AD 
 

Recoiha de Opiniôes 	 Z015 FEB -2 P (: 02 
5/2014  

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

Formulário de Oniniäo 
Dados do Projecto de PCU 

901ArOVIL. I 840/DPU/2014 
oc. n.°: 90A068 
	 I Proposta n.°: 

13: 250-358' Mlj 253-353& 	MW Localizaçao: 

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

folba_corn plementar) 

1 Finalidade 

2 Altura do edificio 

3 fndice de utilizacao do solo 

4 Indice de ocupacão do solo 
, 	 j9O% 

5 ±J1 	ReformacOes do terreno 
4+ i 	. Distr1bu(ço de 

1,,U
oTespofldeflC1 	a  

DURD 	flD 	D 
 DNDEP QDAT  

6  Directivas de desenho urbano 
DNF 	ULU 

ODJUDEP 14 DPUDEP 

O DEPDEP O_.._...... 
/ 

0 	fadcSh 

7 Infra-estruturas püblicas 

0011 



Conteüdo Principal 

' 	 li3g) 
Opiniöes I Propostas (Casoseja necessário, pode express-las na 

folha_comptementar) 

8 ServidAo püblica 

9 MUMS  Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçao colectiva 

11 U Outros 

Nob unportante As suns op ides e sugestöes devem ser apresentadas a DSSOPT antes de termo do prazo legal Hidicado. 

0 forniulário pode ser submetido atravds dos seguintes meios: 
33 

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

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) 

> 	:2834O019 Fax: 28340019 
pcu@dssopt.gov.mo  Email: pcu®dssopt.gov.mo  

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

. 

Obs. : Quando Os interessados (proprietario, concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniöes e sugestOes, devem indicar e 
comprovar a sua posiçao juridica em relacao aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentaçâo de certidâo de registo predial ou 
informaçao escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Casoos interessados sejam pessoa colectiva, 
devem apresentar tambdm a certidAo de registo comercial ou informaçAo escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Méveis. 
4A l' Declaraçao d RecoTha de Dados Pessoals 
OM 8/2O&5 
Dc acordo com a Lei n.° 8/2005- "Lei da Proteccao de Dados Pessoais": 

0 

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

Em cumprimentode obrigacso legal, os dados pessoais podem ser comunicados as outras entidades competentes. 
 

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

fl 
0011 



OSSOPT 	 0010000974901V 

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

}J 
%fSOr/DA

Projecto de Planta de Condicoes UrbanIsticas de Zona do TerritórLo nao Ibrangida 

por Piano de Pormenor 
I5FL-2 P1.:O2 

Recoiha de Opiniôes 
fROM 5/2014  

0 

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

It 

Ilormularlo de 
Dados do Projecto de PCU 

0IDPU/20 14 
c. n.°: 90A068 
	 I Proposta n.°: 84 

M250-358ML 	W 	253-353&{ 	TW Y - 

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

1 Fina1idade 

2 Altura do edificio , 	 7IL 

3 tLt 	fndice de utilizaçAo do solo 

S 
4 indice de ocupaco do solo rME 19A. 90% 

5 ReformacOes do terreno 

D.S$.O.Ii. 

a 3t Diinbutc10 de 

6 ( 
Directivas de desenho urbano ODURDEP 

o DINDEP 	0 DAT 
ODP4F 	ODED 

o DJUDEP 	J DPUDEP 
ODEPOEP 0 

L 	j 	/ 	,iç  

7 Infra-estruturas püblicas 
 

001]. 



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

8 Servidäo püblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipainentos de utilizaçAo colectiva 

11 fth Outros 

• 	 (p 

Nota importante: As suns Opiniöes e sugestöes devem , ser apn sehtadas a DSSOPT antes de termó d) prazo ligilindicado. 

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

Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria II nY 33, Macau, durante o horãrio de expediente nos dias üteis 
33 W., (MjWJ) 

Correio: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau (o prazo limite de entrega 6 contado a partir da data de envio indicada no canmbo do correio) 
> JWJA:28340019 Fax: 28340019 

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

fl'4i 	(8590 3800) 
Para quaisquer informacoes entre em contacto corn o Centro de Contacto desta Direcçao de Servicos (8590 3800). 

. 

t': 

Obs. l Quando os interessados (proprietario, concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniOes e sugestoes, devem indicar e 
comprovar a sua posiçAo juridica em relaçao aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentaçao de certido de registo predial ou 
informaç8o escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva, 
devem apresentar também a certidâo de registo comercial ou informaçAo escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatéria dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. - 

JWifLA.$4q Dectaraçao de Recoiha de Dados Pessoais 
8/2005 	 YAZ 

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

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

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 actualizaçao aos seus dados pessoais conservados peta DSSOPT. 

0011 	 31 JA NI 2015 	-  't O~~ - 



DSSOPT 	 0010000974902W 

' 

*__1 W AbSSC)PT/DADSAB  
Projecto de Planta de Condicoes UrbanIsticas de Zona do Território nao Abrangida 

por Piano de Pormenor 
Th15FE52P4:2 

Recoiha de Opiniöes 
5/2014 	 ±L1 	'E11 U1A 1  

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 populaçao respeitantes ao projecto de Planta 
de Condicoes UrbanIsticas (PCU). 

1ormularjo Qe uniniao 
Dados do Projecto de PCU 

84 O/DPU/201 4 
•c. n.

0 90A068  90A068 	
Proposta fl.° : 

250-358' iii 	253-353 	 iti Localizaçao: 

Conteüdo Principal Opinies / Propostas (Caso seja necessãrio, pode expressá-Ias na 
foiha comptementar) 

1 Finalidade 
s ME m 

2 Altura do edificio Bff 8O3fU 

3 fndice de utilizacao do solo 

4 Indice de ocupaçAo do solo 

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

5 ReformaçOes do terreno CorrespondOncia Eutrado 

o DURDEP 0 DSODEP 
ODrNDEP 	ODAT 
ODINF 	ODED 
ODJUDEP ODPUDEP 
ODEPDEP 0 

6 I Directivas de desenho urbano 

7 jJfInfra-estruturaspüb1icas '* 
0 

0011 



Conteüdo Principal Opiniöes / Propostas (Caso seja necessIrio, pode expressá-las us 
foiha comptementar) 

8 Servidao püblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizacao colectiva 

11 Aft Outros 

Nota hnportante: As süasopiniUése sugetoe 	emserapreseniadisa DSSOPT antes de teñño dOprazolega[jndiëado. 

0 formulário pode ser submetido atravs dos seguintes meios: 

33 W. 
Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria 11 00 33, Macau, 

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

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

durante o horário de expediente nos dias iiteis 

entrega d contado a partir da data de envio indicada no 

5fl4I,r (8590 3800) 
Para quaisquer informaces entre em contacto corn o Centro de Contacto desta Direcçäo de Servicos (8590 3800). 

. 

Obs. ':Quando os interessados (proprietãrio, concessionário do terreno ou o scu procurador) apresentemopiniOes e sugestoes, devern indicar e 
comprovar a sua posiçao juridica em relação aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentaçao de certidão de registo predial ou 
informaçao eserita 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 informaco escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Môveis. 
41A*#U Declaraçao de Recolha de Dados Pesswis 
t 	8t2005 
De acordo corn a Lei n. °  8/2005- "Lei da ProtecçSo de Dados Pessoais": 

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

Em cumprimento de obrigacAo legal, os dados pessoais podein ser cornunicados as outras entidades competentes. 

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

0011 	 U is —,& 



m1w,  

OSSOPT 	 0010000974928P 

±ith111 
D.S.S.O.P.T. 

E{ ft-  IOPT/DADSAB 

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

por Piano de Pormenor 	2015 FEB -2 P 	0 I 

Recoiha de Opinioes 
fROM 5/2014 	 L± 	' 

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

Jiormu1ario de Opinião 
I 	 Dados do Projecto de PCU 

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

q1250-e58' 	 I 

3) 
Conteüdo Principal Opini6es / Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-las na 

foiha complementar) 

1 Finalidade 

2 Altura do edicio 603)J± 

3 Indice de utilizaçao do solo 

4 Indice de ocupacAo do solo J1J4B 	 0% —100% )JA±. 

5 Reformacôes do terreno 

LtM1 D.S,S.0.P.T' 

M+ it I DhtibuiçIo dc 

E0t& 

6 I Directivas de desenho urbano 
yJ&. 

o DURDEP 
DDINDEP 	ODAt 
DDINF 	ODED 
o DJUDEP 	La DPUDEP 
DDEPDEP 	_- 

7 Infra-estruturas pUblicas eçf 

0011 

!JUtiima actu1izaço2O/O/2OI4 



I  

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

8 24th& Servidäo püblica 

9 WMAIS Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçào colectiva 

11 Afft Outros 

Nota importañte: As suns opiniôes e sugestöèidevem ter apresentadas I DSSOPT antes de termo dopraioi .çgal 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 Citeis 
33 Vj, (j) 

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

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

U*P't1' (8590 3800) 
Para quaisquer informaçoes entre em contacto corn o Centro de Contacto desta Direcçao de Serviços (8590 3800). 

n 

fAU ' 
Obs. : Quando os interessados (proprietkio, concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniOes e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posicio juridica em relaçäo aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentacAo de certidAo de registo predial ou 
informaçâo 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 informacào escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comerciale de Bens Móveis. 

Dechracao de Recolh de Dados Pessoais 
4ROM 8f2005 	 j: 
De acordo corn a Lei n.° 8/2005- "Lei da Protecçao de Dados Pessoals": 

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

Em cumprirnento de obrigacAo legal, os dados pessoais podern ser comunicados is outras entidades competentes. 
'*1A' 

Os titulares dos dados tern direito de acesso, rectificaçio e actual izaçao aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 

(H F32 1 5 -a 
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JSSOPT 	 001 0000974931 r 

	

F 	/ 

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

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

por Piano de Pormenor 	 L1,11 	I 2 

Recoiha de Opiniöes 
ffKMM 5/2014 	 JU} 	±)IJQ ' 1UW I  

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

It 
Formulário de Opiniao 

Dados do Projecto de PCU 

90A068 	 840/DPU/20 14 
Proc. n.°: 	 Proposta fl.°: 

25O-58' 	jJ 	25353 	 tiE? w ,c 

(u 
Conteädo Principal Opiniöes I Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-las na 

folha complementar) 

1 Finalidade 

2 Altura do edifIcio ttB 

3 i1b* Indice de utilização do solo 

4 Indice de ocupacâo do solo 1jJB 	Y1 	(90% —100% )i± 

5 ReformaçOes do terreno 

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

4 44. 	. Dcribuico dc 

6 Directivas de desenho urbano 0 DURDEP o osor 

- 

ODINDEP 	0DM 

DD[NF 	ODED 

o DJlJt)EP 	0 L)PUD1iP 

OPEPDEP 	0 

7 Infra-estruturas püblicas i 

0011 
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Conteüdo Principal 

I 	 ) 

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

S ±t!tQ ServidAo püblica 

9 MHAINA  Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçao colectiva 

11 fOutros 

Nota importante: As suns opiniôes e sugestöes devem ser apresentadas a OSSOPT antes de termo do prazolegal indicado. 

0 formulário pode ser submetido através dos seguintes nieios: 
33 

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

Coneio: 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 izteis 

entrega é contado a partir da data de envio indicada no 

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

. 

: 	 ' 

Obs. Quando os interessados (proprietário, concessionário do terreno on o seu procurador) apresentem opiniOes e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posicão jurIdica em relacao aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentacão de certidão de registo predial ou 
informaçào escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva, 
devem apresentar também a certidào de registo comercial ou informacAo escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens Móveis. 

Declaraçao de Recoiha de Dados Pessosis 
MOM 8/2005 	cA : '  
De acordo corn a Lei n.° 8/2005- "Lei da Protecçao de Dados Pessoals": 

Os dados pessoais recolhidos so tratados corn final idades relativas ao seu requerirnento. 
 

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

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

0011 
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DSSOPT 	 '0010000974934 -  

I1IIII  Iiil 	liii 	I 	 / 
D.S.S.O.P.T. 

*DSSO?T/DADSAE 
Projecto de Planta de Condiçôes UrbanIsticas de Zona do Território nao Abrangida 

por Plano de Pormenor 	 2015 FEB -2 [D 14: 00 

Recoiha de Opiniôes 
fROM 5/2014  

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 população respeitantes ao projecto de Planta 
de Condiçoes Urbanisticas (PCU). 

IormuLario de (Jpiniao 

I Dados do Projecto de PCU 

 Proc. n.°: 
90A068 	 840/DPU/2014 

Pronosta n.° : 

- 	 25O-358' L11 	253- 53&{ 	W t±i1f &c 	)- j 

Conteüdo Principal Opiniöes I Propostas (Caso seja necessIrio, pode expressi-las na 
foiha_complementar) 

1 Finalidade 

2 Altura do edifcio 80)Jj 

3 t*jft1 	fndice de utilizaçao do solo 

4 fndice de ocupaco do solo 1jJB 	 J.L± 

5 Reformaçôes do terreno 

•ç 	D.S.S.O.PIY 

Ditrbuic5o de  

6 I-1- 	I Directivas de desenho urbano CorrespondCnciaEntuzdi 

ODIHDEP 	ODAT 
DDtNF 	DDED 
O DnJi,Er 	0 DPUDEP 
ODEPDEP 0 

7 Infra-estruturas püblicas 

0011 

?I!Ji H JølIJItima actua1izaço2OIOSI2OI4 



1OPY19 
Conteüdo Principal 

&A/4M (40419W , 

Opiniôes I Propostas (Caso seja necessãrio, pode expressi-Ias na 
foiha complernentar) 

8 Servidão pñblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçao colectiva 

11 ffOutros 

Nota importante: As suás opinioes e sugestoes devem ser apresentadas a DSSOPT antes de termo do prazo legal indiçado. 

0 formulário pode ser submetido através dos seguintes meios: 

> NO : 	 33 
Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau, 

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

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

durante o horario 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 Direcço de Serviços (8590 3800). 

. 

t :  

Obs. : Quando os interessados (proprie*io, concessionário do terreno on o seu procurador) apresentem opiniäes e sugestOes, devern indicar e 
comprovar a sua posiçao juridica em relaçào aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentaçâo de certidSo de registo predial ou 
informaçao escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva, 
devern apresentar também a certidgo de registo comercial ou informaco escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comerciat e de Bens Móveis. 

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

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

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

3 

Os titulares dos dados tern direito de acesso, rectificaçao e actualizaçso aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT. 
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OSSOPT 	 0010000974937r 

3
TO

7 f 

iI 	1011 	I  
D.S.S.O.P.T. 	 DS SOPTADSAB  

Projecto de Planta de Condicöes UrbanIsticas de Zona do Territ6ri3 ã[brakIa Lt: o o 
por Piano de Pormenor 

Recoiha de Opiniôes 
5/2014 	 ( ) 	± 

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

1ormulario de Iirnniao 
Dados do Projecto de PCU 

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

- - 	j250-3589' 	fl 	25353 	1h31? Lii 	Q 	C 

VIRI/mm MIME 
Conteüdo Principal Opiniôes / Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-las na 

foiha complementar) 

1 Finalidade 

2 Altura do edificio 70))jJj. 

3 fndice de utilizaçâo do solo 

4 fndice de ocupaco do solo (85% —100% )JJj 

5 Reformaçöes do terreno 

6 WZTMM 	f Directivas de desenho urbano 
DistiibucO & 

C, csp 

	

Efltr8dfl1 

0 DURflE' 0 DSODEP 

flrnNDEP 	ODA 

7 Infra-estruturas püblicas 
orni' 	UUU 

ci DM)L? 	DPUDEP 

0t*PDEP o__.__ 
- / 

____ 7hcfdcS 

0011 

Jik3uini1Ultima actua1izaço2OfOSI2OI4 



Op 
Conteüdo Principal 

L' 	(tiU 	' 

Opiniôes / Propostas (Caso seja necessrio, pode expressá-las na 
folba_complementar) 

8 ~a-.P.-Am Servidão püblica 

9 14%PkIl Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçAo colectiva 

11 -Aft Outros 

.•• 	
:. 

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

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

Comparecendo pessoatmente: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau, durante o horário de expediente nos dias üteis 
> MW 	 33 9ft (H) 

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

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

*flr:p':L  (8590 3800) 
Para quaisquer informaçoes entre em contacto corn o Centro de Contacto desta Direcço de Serviços (8590 3800). 

: 	JA(), '  

Obs. 1  : Quando os interessados (proprietário, concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniöes e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posico juridica em relaçAo aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentaçAo de certidAo de registo predial ou 
informacao escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejaxn pessoa colectiva, 
devem apresentar também a certido de registo comercial ou informacao escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Coniercial e de Hens Móveis. 

Dedaraçjo de Recolba de Dados Pessoais 
WIM 8/2005 
Dc acordo corn a Lei n.° 812005- "Lei da ProtecçAo de Dados Pessoals": 
1. 

Os dados pessoais recothidos sAo tratados corn finalidades relativas ao seurequerirnento. 

Em cuxnprirnento de obrigaçao legal, os dados pessoais podern ser comunicados as outras entidades competentes. 
3. 	 *NA' 

Os titulares dos dados tern direito de acesso, rectificacao e actualizacao aos seus dadós pessoais conservados pela DSSOPT. 
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DSSOPT 	 '0010000974930X*  

1 / 

D.S.S.U.P.T. DSSOPT/DADSA 

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

por Piano dePormenor 	 Z615 FEB 2 P U 00 

Recoiha de OpiniOes 
fROM 5/2014 	 J) 	±)i1 	'1 UWA I  

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

.Iormulario lie IJniniao 
Dados do Projecto de PCU 

8401DPU12014 I Proc. n.°: 
90A068 

	Proposta n.°: 

F 250-858' 

, 

Conteüdo Principal Opiñiöes / Propostas (Caso seja necessirio, pode expressá-las na 
folha complementar) 

1 Finalidade 

2 Altura do edificio flB 	 (65)J)j 

3 ftX Indice de utilizaçäo do solo 

4 Indice de ocupacâo do solo (95 0' )JJJ:. 

5 Reformaçoes do terreno 

6 It 	I Directivas de desenho urbano 
D.S.SP.T. 

ft* AX 9 Distribuico dc 

CorcspondrtcjA Etn,da 

o DURDEP 0 OSODEP 
ODIPPI' 	flnr  

7 Infra-estruturas publicas 
0 D 	ODED 
0 DJUDEP ' 	DPUDEp 
DDEPDEP 	0 

•)_ 	I '— 	I 	)o 
If OChtcdc 

0011 

i?j El WlUlüma actualizaço20108/2014 



Conteádo Principal Opiniöes I Propostas (Caso seja nccessário, pode expressi-las na 
foiha_complementar) 

8 t 	Servidâo pUblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçAo colectiva 

11 ft Outros 

Nota importante: As suas opinloes e sugestöes de'vem 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 áteis 

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

> 	f14A 2834 0019 Fax: 28340019 
> 	': pcu@dssopt.gov.mo  Email: pcu@dssopt.gov.mo  

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

. 

Obs. : Quando Os interessados (proprietario, concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opiiiiöes e sugestöes, devem indicar e 
comprovar a sua posicAo jurIdica em relaçao aos respectivos terrenos, designàdamente, mediante a apresentação de certidâo de registo predial ou 
informacAo escrita de registo predial válidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso Os interessados sejam pessoa colectiva, 
devem apresentar tambérn a certidão de registo comercial ou informacão escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de liens Móveis. 

Dcclaracso de Recoiha de Dados Pessosis 
8/2005 	 flj: 

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

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

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

Os titulares dos dados tm direito de acesso, rectificacao e actua1izaco aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT 

01 F 7 2O15  —Q- 
0011 

1fliU1dma actu1iacto20/05/2014 



34 
OSSOPT 	 •OO1UOOO974929 

D.SS.O.P.T. 

* o fDADSAB 
Projecto de Pianta de Condicoes UrbanIsticas de Zona do Terr

$
itorio nAo Abrangida 

por Piano de Pormenor 
lU5FE-2 p1Ot 

Recoiha de Opiniôes 
5/2014  

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

Formulãrio de 
Jf fSj Dados do Projecto de PCU 

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

{5: i250-358' 

19R9 SA/am (AMME '3) 
Conteüdo Principal Opiniöes I Propostas (Caso seja necessário, pode expressá-las na 

foiha complementar) 

1 Finalidade 

2 Altura do edificio B6O*JJ 

3 J41ft1 	Indice de utilizaçào do solo 

4 Indice de ocupacAo do solo 

5 ±1P 	Reformaces do terreno 

A"INA D.S.S,O.P.T. 

4t*i&DiitribuIc&o de 
CorrespofldnCia Enada 

6 I Directivas de desenho urbano 
[I DURDEP 13 DSOVEP 
ODINDE 	(J DAT 

0 DJUDEP 	DPUDEP 
IJDEPDEP 0 

&T  O 

7 Infra-estruturas piiblicas C 

0011 



1wft9 
Conteüdo Principal 

19A/Ma (MMIN-9 , 

Opiniôes / Propostas (Caso seja necess4rio, pode expressá-las na 
foiha complementar) 

8 Servidäo püblica 

9 Encargos especiais 

10 Equipamentos de utilizaçâo colectiva 

11 ftOutros 

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

0 formulirio pode ser submetido através dos seguintes meios: 

	

I1'H 	rri 	33 
Comparecendo pessoalmente: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau, durante o horário de expediente nos dias ñteis 

33 
Correio: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau (o prazo limite de entrega ë 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 informacoes entre em contacto corn o Centro de Contacto desta Direcção de Servicos (8590 3800). 

Obs. : Quando os interessados (proprietário, concessionário do terreno ou o seu procurador) apresentem opiniOes e sugestôes, devem indicar e 
comprovar a sua posiçAo juridica em relacAo aos respectivos terrenos, designadamente, mediante a apresentacao de certid8o de registo predial ou 
informaço escrita de registo predial váiidas, emitidas pela Conservatória do Registo Predial. Caso os interessados sejam pessoa colectiva, 
devem apresentar também a certidSo de registo cornercial ou informaçAo escrita de registo comercial válidas, emitidas pela Conservatória dos 
Registos Comercial e de Bens MOveis. 

Declar480 de Recoiha de Dados Pessoais 
fROM 8/2005 
De acordo corn a Lei n.° 8/2005- "Lei da Protecçao de Dados Pessoais": 

 
Os dados pessoais recoihidos s8o tratados corn finalidades relativas ao scu requerirnento. 

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

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

UZ 	I215 
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