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城市規劃委員會 2018 年第__次全體會議公開旁聽報名表  

Ficha de Inscrição para Assistir à__.a Reunião Plenária 

Ordinária de 2018 do Conselho do Planeamento Urbanístico 
 

姓名  
Nome 

電話
Telefone 

人數 
N.o de pessoa

備註  
Obs 

  1  

  1  

  1  

  1  

  1  

  1  

  1  

  1  

  1  

  1  

報名方式  

Forma de inscrição 

電話  

Telefone 
： 85903800 

傳真  

Fax 
： 28524144 

電郵  

E-mail 
： info@cpu.gov.mo 

親臨地址  

Em pessoa  
： 

澳門馬交石炮台馬路 33 號 13 樓工務局服務中心  

Estrada de D. Maria II, n.° 33, 13.° andar, Centro de Contacto da DSSOPT, Macau 

 

城市規劃委員會平常全體會議的召集書、議程及公開的會議資料，公眾可於委員會網

頁  (ht tp: / /www.cpu.gov.mo) 下載。基於環保考量，會議轉播室現場不會提供資料紙本，

以及下載或影印服務，敬請留意，詳見旁聽注意事項文件。  

O público pode descarregar  da  página elect rónica do CPU (ht tp: / /www.cpu.gov.mo)  a  

convocatória ,  a  ordem do dia  e  as  informações disponíveis  para  consul ta  pública  referentes  

à  reunião plenária  ordinária  do Conselho.  Por uma questão de  protecção ambienta l ,  não 

serão fornecidos,  na  sala  de t ransmissão em di recto ,  informações  em suporte  de  papel  e  

serviços de descarregamento ou de fotocópia.  Para os  pormenores,  vide as  regras  a   

observar  para  assist i r  à  reunião.  
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城市規劃委員會全體會議公開部分旁聽注意事項  

 

任何人如欲旁聽城市規劃委員會全體會議的公開部分，應細心閱讀以

下摘要及規則。倘有關人士未能或拒絕遵守任何有關的規定，委員會

工作人員可拒絕其參與旁聽。  

 

簡介  

  根據經第 2/2015 號行政法規修改的第 3/2014 號行政法規《城市

規劃委員會》第八條第六款規定，城市規劃委員會全體會議內容

屬公開。任何人經登記後，可在會議轉播室旁聽上述公開部分。

會議轉播室設於澳門馬交石炮台馬路 33 號 5 樓多功能廳。  

 

  會議的召集書、議程及公開的會議資料，已上載至城市規劃委員

會網頁（ http://www.cpu.gov.mo）。上述資料如有任何更改，亦會

在可行的範圍內儘快更新。  

 

登記旁聽  

  任何人如欲旁聽會議，可在會議召集書及議程上載城市規劃委員

會網頁後登記留座。有意參與人士應在會議日最少一天前，親臨、

以傳真（ 28524144）、電郵（ info@cpu.gov.mo）或電話（ 85903800）

登記留座，集體登記留座將不被接納。  

 

  每次登記留座時必須提供旁聽者的下列資料：  

 

(a) 姓名；  

(b) 聯絡電話；  

(c) 倘有特別要求。  

 

  會議轉播室座位按登記次序進行分配，座位有限，先到先得。  

 

  倘會議當日仍有額外空席，未預先登記留座的人士亦可最遲於會

議開始前三十分鐘，親身到場登記參與旁聽。  
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會議過程  

  會議轉播室會在編定會議時間約三十分鐘之前開放。  

 
  已預先登記的旁聽者在進入會議轉播室前，須向委員會的接待處

提供其姓名及其他有關資料以作確認及記錄。  

 
  全體會議的公開部分會在會議轉播室內的電視熒光幕播放；非公

開部分進行期間，播放將暫時中斷。  

 
  旁聽者在離開會議轉播室後如欲再次進入，須再次向委員會的接

待處作確認及記錄。  

 
  會議轉播室內有即時傳譯器材供旁聽者使用，旁聽者必須正確使

用這些器材，並於離開會議轉播室前交還予委員會接待處。  

 
  會議期間，旁聽者可隨時或暫時離開會議轉播室；會議結束後，

所有旁聽者須離開會議轉播室。  

 
旁聽者秩序及行為  

  須按城市規劃委員會工作人員的指示就座，並遵守其為維持秩序

而發出的任何指示。  

 
  不得攜帶揚聲器、橫額及其他會滋擾其他旁聽者的物品 /器材。  

 
  不得錄影、錄音、使用手機通話，電話須調至靜音模式。  

 
  不得作出滋擾其他旁聽者的行為。  

 
  不可在會議轉播室內吸煙。  

 
  要遵守本大樓其他相關規定。  

 
旁聽者如未能或拒絕遵守以上任何一項規則，委員會工作人員可拒絕

其繼續旁聽，並請其離開會議轉播室。  

 
查詢  

  如有任何查詢，請聯絡城市規劃委員會。  

地址：澳門馬交石炮台馬路 33 號  

電話：（ 853） 2852 4478 

傳真：（ 853） 2852 4144 

電郵地址： info@cpu.gov.mo 
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Regras a observar para assistir à reunião plenária ordinária, aberta 

ao público, do Conselho do Planeamento Urbanístico 

 

 

Quem pretende assistir  à reunião plenária ordinária do Conselho do 

Planeamento Urbanístico, sessão aberta ao público, deve ler com a 

maior atenção as seguintes informações e regras. Se não puder ou se 

recusar a observar quaisquer regras, o pessoal do CPU pode recusar a 

sua presença como parte da audiência.  

 

Breve apresentação  

  Nos termos do disposto no n.o 6 do artigo 8.º do Regulamento 

Administrativo n.o 3/2014, com as alterações introduzidas pelo 

Regulamento Administrativo n.o 2/2015, relativo ao Conselho do 

Planeamento Urbanístico, as reuniões plenárias do CPU são 

públicas. Qualquer pessoa, mediante inscrição, pode assistir  à parte 

aberta ao público das reuniões na sala de transmissão em directo, 

localizada no salão polivalente do 5.º andar do prédio n.° 33 da 

Estrada de D. Maria II,  Macau. 

 

  A convocatória, a ordem do dia e as informações da reunião estão 

disponíveis para consulta pública na página electrónica do CPU 

(http://www.cpu.gov.mo). Estas informações serão actualizadas 

dentro das possibilidades com a maior brevidade possível, sempre 

que sofram qualquer alteração. 

 

 

CPU  

Endereço: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau  

Tel:（ 853） 2852 4478 

Fax:（ 853） 2852 4144 

E-mail: info@cpu.gov.mo  

 

Inscrição para assistir à reunião  

  Quem pretende assistir  à reunião, pode reservar um lugar mediante 

inscrição, depois da divulgação da convocatória e da ordem do dia 

na página electrónica do CPU. Os interessados devem reservar os 

seus lugares, mediante inscrição, com a antecedência mínima de um 

dia, em pessoa, por fax (28524144), email (info@cpu.gov.mo) ou 

telefone (85903800), não sendo aceite a inscrição em nome 
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colectivo. 

 

  Na reserva de lugar mediante inscrição, é necessário fornecer as 

seguintes informações: 
 
(a) Nome; 

(b) Telefone para contacto; 

(c) Eventuais pedidos especiais.  

 

  Os lugares da sala de transmissão em directo serão atribuídos 

consoante a ordem da inscrição. Sendo limitado o número de lugares, 

as inscrições serão aceites por ordem de chegada. 

 

  Caso existam ainda vagas no próprio dia da reunião, as pessoas sem 

reserva de lugares podem assistir  à reunião, mediante inscrição em 

pessoa, com a antecedência mínima de 30 minutos relativamente ao 

início da mesma.  
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Procedimentos das reuniões  

  A sala de transmissão em directo será aberta 30 minutos antes do 

início marcado da reunião. 

 

  As pessoas previamente inscritas, devem confirmar e registar junto 

do balcão de atendimento do CPU o seu nome e outras informações 

relevantes, antes da entrada na sala de transmissão em directo. 

 

  A parte aberta ao público da reunião plenária será transmitida 

através do televisor na sala de transmissão; a transmissão será 

suspensa durante a realização da parte não aberta ao público. 

 

  Ao reentrar na sala de transmissão em directo, os ouvintes devem 

fazer, novamente, confirmação e registo no balcão de atendimento 

do CPU. 

 

  A sala de transmissão em directo possui equipamentos de tradução 

simultânea, devendo os ouvintes utilizá-los de forma correcta e 

devolvê-los ao balcão de atendimento do CPU, antes da saída do 

local.  

 

  A audiência pode deixar, em qualquer momento ou temporariamente 

a sala de transmissão durante a realização da reunião; finda a 

reunião, todos os presentes devem sair da mesma sala.  

 

Disciplina e comportamento dos ouvintes 

  O público deve tomar os seus lugares conforme a indicação do 

pessoal do CPU e observar as orientações do mesmo para manter a 

disciplina. 

 
  Não é permitido trazer altifalantes, banners  e objectos/materiais  

que possam incomodar outros ouvintes. 

 
  Não é permitido fazer gravações de vídeo e som, assim como falar 

ao telemóvel e os mesmos devem ser mantidos em silêncio.  

 
  Não é permitido actos que possam incomodar outros ouvintes. 

 
  É proibido fumar na sala de transmissão em direito. 

 
  Deve observar outras regras impostas relativamente ao edifício. 
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Os que não puderem ou se recusarem a observar qualquer regra, o 

pessoal do CPU pode recusar a sua presença na reunião e solicitar a 

saída da sala de transmissão. 

 

Pedido de informações  

  Para mais informações, queira contactar do CPU. 
 

Endereço: Estrada de D. Maria II n.° 33, Macau  

Tel:（ 853） 2852 4478 

Fax:（ 853） 2852 4144 

E-mail:info@cpu.gov.mo  

 


