Uso exclusivo
para a demolição
de obra ilegal

D.S.S.O.P.T

COMUNICAÇÃO DA CONCLUSÃO DA
DEMOLIÇÃO DA OBRA ILEGAL

N2

(É aplicável às obras ilegais existentes nos edifícios já construídos)

(A preencher pela DSSOPT)

：

Entrada N.º T-__________/201__ de __________________

N.º do processo da obra ilegal

Caso relativo à proibição de prestação ilegal de alojamento

Exmo. Senhor Director da DSSOPT:

Dono da obra:________________________________________________ N.º de telemóvel (2):____________________
Endereço de contacto:______________________________________________________________________________
Área

(I)
Local
da obra

：

Designação da rua:

Macau
Taipa
Coloane
Cotai

N.º policial / N.º do lote:

Designação do edifício:

（ Indique

Fase:

Bloco:

Andar:

Moradia:

na coluna anterior a designação da rua onde se localiza a entrada principal, destinando-se esta coluna ao preenchimento de informações
complementares

）

(II) N.º do pedido aprovado: T-__________/201__ de_____________

(III) Data de conclusão da obra:_____(ano)__(mês)____(dia)

Comunico a V. Exª que ficou concluída a demolição da obra ilegal acima referida e declaro que a obra ilegal mencionada no ponto (II)
do pedido foi completamente demolida, bem como feita a reposição do local afectado de acordo com o projecto aprovado pela
DSSOPT, reparar a respectiva área possivelmente danificada, tapar os vãos resultantes de instalação da obra ilegal e resolver os
problemas da infiltração de água, da obstrução de tubos de água ou de evacuação de fumos e gases ou demais problemas.
Requere também a emissão do documento de confirmação da conclusão de demolição da obra ilegal, a fim de solicitar ao Instituto
de Habitação o Plano de Apoio Financeiro para Demolição Voluntária de Edificações Ilegais. (2)

Documentos entregues (assinale com “ ”)
A preencher pela
DSSOPT

Declaração de representante da pessoa colectiva(1)
Lista de modalidades de demolição de obras ilegais (3)
Outro (descriminar):
<Outras informações>

Assinatura do requerente:__________________________________

Data: ________(ano)______(mês)______(dia)

(A assinatura deve ser idêntica à do documento de identificação, devendo apresentar o original do mesmo para efeitos de verificação.)

<Declaração de responsabilidade da obra concluída>

Situação da inscrição

(4)

(5)

(5)

demolição, declara que a referida obra de demolição ficou concluída em____(dia)/____
(mês)/________(ano). A obra ilegal mencionada no referido impresso de pedido foi completamente
demolida, bem como feita a reposição do local afectado de acordo com o projecto aprovado pela
DSSOPT, reparada a respectiva área danificada, tapar os vãos resultantes de instalação da obra ilegal
e resolver os problemas da infiltração de água, da obstrução de tubos de água ou de evacuação de
fumos e gases ou demais problemas.

Assinatura do declarante:＿＿＿＿＿＿＿＿＿

A preencher pela DSSOPT

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ，＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ , n.º de
inscrição＿＿＿＿＿＿＿＿＿, com domicilio em＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿, que assume a responsabilidade da obra de demolição
T-__________/201__ de_________________＿na qualidade de__________________ da obra de

Data：＿＿＿(ano)＿＿(mês)＿＿(dia)
【Observações】

1. Em caso de pessoa colectiva, deve-se ainda preencher a “Declaração de representante da pessoa colectiva”.
2. Após a aprovação do pedido da emissão da “Certidão da conclusão da demolição da obra ilegal”, a DSSOPT notificará o requerente através de SMS para o
número de telemóvel acima indicado para o levantamento do ofício-resposta.
3. No caso de solicitar ao Instituto de Habitação o “Plano de apoio financeiro para demolição voluntária de construções ilegais”, deve escolher esta coluna e também
entregar a “Lista de modalidades de demolição de obras ilegais” após a respectiva demolição.
4. Deve preencher o nome do construtor ou designação da sociedade construtora, ambos inscritos, que são responsáveis pela execução da obra.
5. Deve preencher a profissão, o nome do construtor ou a designação da sociedade construtora.
Declaração de Recolha de Dados Pessoais De acordo com a Lei n.º 8/2005-“Lei da Protecção de Dados Pessoais”:
- Os dados pessoais recolhidos são tratados para os fins especificados no seu requerimento.
- Em cumprimento de obrigações legais, os dados pessoais acima referidos podem ser comunicados a outras entidades competentes.
- Os titulares dos dados têm direito de acesso, rectificação e actualização dos seus dados pessoais conservados pela DSSOPT.
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