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地圖繪製暨地籍局 DSCC                         土地工務局 DSSCU 
 
 
 
 

發出未有詳細規劃地區的規劃條件圖一站式服務 申請表 

Formulário para Serviço “One Stop” de Emissão de Planta de Condições Urbanísticas (PCU)  
de zona do território não abrangida por plano de pormenor 

 

申請人資料 Dados do requerente: 
 

 業權人 Proprietário   /    土地承批人 Concessionário do terreno 

名稱 Designação:  ______________________________________________________________ 

受權人 Procurador: _____________________________________________________________ 

聯絡人 Contacto: ___________________________________________________   電話 Telefone: _____________ 

地址 Endereço:   _______________________________________________________________  

圖文傳真 Fax: _____________    電郵 email: _________________________________________ 

流動電話 Telemóvel: _________  (  接受中文短訊通知 1  Aceitação de comunicação via SMS em português1) 
 

承諾透過繳付相應費用，申請規劃條件圖及《都市建築法律制度》地籍圖： 
Requerer a emissão de PCU e planta cadastral prevista no Regime jurídico da construção urbana, comprometendo-se ao 
pagamento das taxas devidas: 

 

地點 Localização: _______________________________________________________________ 
 

規劃條件圖  Planta de condições urbanísticas (PCU): 份數 Número de exemplares: _____________ 
  

《都市建築法律制度》地籍圖  Planta cadastral prevista no Regime jurídico da construção urbana: 
 

  註明四至之劃界(實地測量) Demarcação com confrontações (levantamento “in loco”) 

  更改姓名 Alteração de nome 

  更改日期 Alteração de data 

  不涉及更改姓名或日期 2 

Não envolve alteração de nome ou data 2 

  合併地塊 Junção de parcelas 
  分拆地塊 Separação de parcelas 

份數 Número de exemplares: _____________ 
 

  根據新街道準線所作的劃界 

Demarcação conforme novos alinhamentos 
份數 Número de exemplares: _____________ 

  

取圖方式 Métodos para a entrega das plantas:     一次全部 De uma só vez e completa     分階段 Em fases diferentes 
  

附同 (由收件部門填寫) Junta-se em anexo (preenchido pelo serviço destinatário): 
 

  申請人/公司代表之有效身份證明文件影印本 3 
Fotocópia de documentos de identificação válidos do 
requerente / representante da empresa.3 

 

  物業登記局發出的有效物業登記證明
3 ;  4
，編號為: 

Certidão válida emitida pela CRP 3   ;     4 n.º:  __________ 
__________________________________________ 

 

 買賣公證書影印本 3 
Fotocópia da escritura de compra e venda 3 

 授權書影印本 Fotocópia da procuração 3 

 位置圖 Planta de localização 4 
(可於 http://webmap.gis.gov.mo 網頁列印) 
(Pode ser impressa através do website http://webmap.gis.gov.mo) 
 

 其他 Outros _________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

申請人簽名 Assinatura do requerente 
( 須與有效身份證明文件相符 Conforme documento de identificação válida) 

 
澳門______日___________月________年 
Macau,          de                         de 

《都市建築法律制度》地籍圖定金 
Sinal para pedido de planta cadastral prevista no Regime 

jurídico da construção urbana 

     收據 Recibo 
 

首次 1.a vez 

澳門元 MOP 
 

簽收：                                                          (ass.) 
Recebido por: 

土地工務局 專用 
Para uso exclusivo da DSSCU 

地圖繪製暨地籍局 專用 
Para uso exclusivo da DSCC 

  

 
 

收件編號 
Entrada n.º 

 日期 Data 
 

 

檔案 Proc.         ________/_______        

 

   

註 Nota  1：本局將透過短訊通知 閣下有關所申請服務之信息，如服務完成或其他相關資訊。短訊通知服務只適用於本澳流動電話號碼。 

A DSCC comunicará, através de SMS, a V. Exa., as informações relativas ao vosso pedido, como a conclusão de trabalho do próprio pedido ou demais 

informações. Esta comunicação é destinada somente ao número de telemóvel local. 

註 Nota  2：必須遞交仍在有效期內之《都市建築法律制度》地籍圖之影印本，並可免除交付註 4 所指之文件。 

A fotocópia da planta cadastral prevista no Regime jurídico da construção urbana a apresentar deve estar dentro do prazo de validade, podendo ser isenta a 

apresentação dos documentos mencionados na nota 4. 

註 Nota  3：遞交之附件須帶同正本以作核對。   Os documentos anexo deverão ser apresentados conjuntamente com os originais para efeito de verificação. 

註 Nota  4：物業登記證明及位置圖為地圖繪製暨地籍局必收之附件。 

Certidão da CRP e planta de localização são documentos em anexo obrigatórios para serem entregues à DSCC.                                      

正面 

Frente 

 
查詢編號：                       / 
n.º de consulta:  
 

http://webmap.gis.gov.mo/
http://webmap.gis.gov.mo/
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個人資料收集聲明 

根據《個人資料保護法》的規定： 

1. 在本表格內所提供的個人資料會用作處理申請的用途。 

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。 

3. 資料當事人可依法申請查閱及更正所提供的個人資料。 

 
Declaração sobre a Recolha de Dados Pessoais 

De acordo com a Lei da Protecção de Dados Pessoais: 

1. Os dados pessoais prestados no formulário destinam-se ao procedimento de requerimento. 

2. Em cumprimento das obrigações legais, as informações acima referidas também poderão ser transferidas para 

outros serviços competentes.  

3. O titular dos dados pode solicitar legalmente o acesso e a rectificação dos dados pessoais prestados. 
 

土地工務局  專用 
Para uso exclusivo da DSSCU 

地圖繪製暨地籍局  專用 

Para uso exclusivo da DSCC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
收件編號 
Entrada n.º 
日期 Data 

Cod.87 

 

簽名之核實 

Verificação de assinatura 

列印於申請表背面，簽名之核實方為有效。 
A verificação da assinatura só se considera válida com 
a impressão da presente página no verso do formulário. 

 

背面 

Verso 
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