土 地 工 務 運 輸 局 DSSOPT
建 築 檔 案 認 證 文 件 申 請 表 ( 適 用 於 已 獲 發 使 用 准 照 )
PEDIDO DE DOCUMENTO AUTENTICADO DE PROJECTO DE CONSTRUÇÃO
(PROCESSO COM A LICENÇA DE UTILIZAÇÃO)
致土地工務運輸局局長

Exmº Senhor Director da DSSOPT:

請用正楷填寫 Por favor de prencheer em letras romanizadas:
公司名稱 / 姓名 Designação da Empresa / Nome: _______________________________________________________________
聯絡地址 Endereço:________________________________________________________________________________________
電話 Telefone :____________________傳真 Fax:__________________ 電郵 E-Mail:__________________________________
本公司/本人以下列建築物之

□業主

□租客

□其他 ____________________身份申請與該建築物之有關文件鑑證副本：

Esta empresa / o signatário, na qualidade de □ Proprietário □ Arrendatário □ Outro_______________________________do
seguinte edifício solicita cópia autenticada do documento do projecto do referido edifício:
區域 Zona : □澳門 Macau

□氹仔 Taipa

□路環 Coloane

街道名稱 Rua:_______________________________________________ 大廈名稱 Designação do edifício:____________________
門牌 No. Policial: _______ 期數 Fase: ________ 座號 Bloco:________ 樓層 Andar_______單位 Moradia:_________________
□ 原圖則 Planta do projecto da construção inicial
□ 最終圖則
最終圖則 Planta do projecto final

文件種類
Tipo de documento：

□
□
□
□
□

建築平面圖 Planta da arquitectura
建築立面圖 Planta do alçado
建築剖面圖 Planta do corte
結構平面圖 Planta da estrutura
使用准照 Licença de utilização

□
□
□
□
□

供水平面圖 Planta da canalização das àguas
排水平面圖 Planta da canalização dos esgotos
沙井平面圖 Caixa de visita
電力系統平面圖 Planta do sistema de electricidade
消防系統平面圖 Planta do SPCI

□ 其他 Outros___________________________________________________________________

______________________________________________________
申請用途 Finalidade : _____________________________________________________________________________________
份數 Número de exemplares: _______________
選擇透過 □中文□葡文 電話短訊接收土地工務運輸局通知 (本地手機號碼_________________________)。
Recepção de comunicação da DSSOPT através de SMS
□ em Chinês
□ em Português
para o telemóvel local Nº _______________________.
簽名 Assinatura :_______________________________

日期 Data: _______/________/___________

簽名須與身份證明文件式樣相同及須出示正本作核對
日 dia 月 mês
年 ano
A assinatura deve ser idêntica à do documento de identificação, devendo-se apresentar o original do mesmo para efeitos de verificação.
倘為法人，須由法定代表簽名及蓋公司印章，尚須填寫「法人代表聲明書」
。Caso o requerente seja pessoa colectiva, o pedido deve ser assinado pelo representante legal e
carimbado com o selo da sociedade, devendo juntar-se ainda a "Declaração de representante da pessoa colectiva".

土地工務運輸局填寫 A preencher pela DSSOPT
附交文件 Documentos entregues juntamente com este pedido:
□ 物業登記局書面報告 Informação por escrito da Conservatória de Registo Predial.
□ 與申請事項有利害關係之證明文件 Os documentos probatórios do interesse legítimo invocado.
□ 法人代表聲明書 Declaração de representante da pessoa colectiva. (O015)
收集個人資料聲明 Declaração de Recolha de Dados Pessoais
根據第 8/2005 號法律«個人資料保護法»的規定：
De acordo com a Lei no 8/2005- “Lei da Protecção de Dados Pessoais”:
1.
在本表格內所提供的個人資料會用作處理申請的用途。
Os dados pessoais recolhidos são tratados com finalidades relativas ao seu requerimento.
2.
基於履行法定義務，上述資料亦有可能轉交其他有權限實體。
Em cumprimento de obrigação legal, os dados pessoais podem ser comunicados às outras entidades competentes.
3.
申請人有權依法申請查閱、更正或更新存於本局的個人資料。
Os titulares dos dados têm direito de acesso, rectificação e actualização aos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT.

*0224*

DSSOPT*0224*

第1/2頁 Página 1/2
O005

最後更新日期 Última actualização: 01/12/2018

報告 Informação

*0224*

DSSOPT*0224*

意見 Parecer

批示 Despacho

第2/2頁 Página 2/2
O005

最後更新日期 Última actualização: 01/12/2018

