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D.S.S.C.U.  
PEDIDO DE CÓ PIA AUTENTICADA 

(Processo sem a licença de utilização) 
  

 

Exmo. Senhor Director da DSSCU: 
 

Requerente  Telemóvel de contacto: 

Qualidade  Dono da obra    Outro (indique) :__________________________________＿＿_______ 

Endereço de contacto  

Local da obra 

Area: 

 Macau 

 Taipa 

 Coloane 

 Cotai 

Rua: Nº policial / Lote: 

Edifício: Fase: Bloco: Andar: Moradia: 

(Indique na coluna anterior a designação da rua onde se localiza a entrada principal e esta coluna destina-se ao preenchimento de informações complementares) 

Solicita a V. Exa a autenticação da(s) cópia(s) do(s) seguinte(s) projecto(s) de especialidade:  

 juntamente /  não juntamente    com as respectivas cópias entregues 

 
Peças 

desenhadas 
Documentos 

Folhas de 

cálculo 

Nº de  

exemplar 

   Peças 

desenhadas 
Documentos 

Folhas de 

cálculo 

Nº de  

exemplar 
  

  Projecto de arquitectura      
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S
S

C
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Projecto do sistema de 

evacuação de fumos e 

gases 
    

 

A
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ela D

S
S

C
U
 

  Projecto de segurança 

contra incêndios 
      

Projecto do sistema de 

abastecimento de gases 

combustíveis 
    

 

  
Projecto de fundações e 

estruturas 
      

Projecto do sistema de 

abastecimento de 

combustíveis 
    

 

  
Projecto de entivações e 

contenções 
      

Projecto do equipamento 

de elevadores 
     

  
Projecto de fundações 

(protecção do ambiente) 
      

Projecto de sistemas de 

telecomunicações      

  Projecto da rede de água       
Projecto da via e da 

infra-estrutura      

 
Projecto de drenagem e 

esgotos 
      

Projecto de protecção de 

talude 
     

 
Projecto de sistemas de 

segurança contra incêndios 
      

Projecto de tratamento 

paisagístico (arborização)      

  Projecto de electricidade       ______________      

  
Projecto do sistema de 

climatização/ventilação 
      ______________      

Documentos entregues (assinalar com “”)   

 Declaração de representante da pessoa colectiva(1)  
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S
S

C
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 *Fotocópia (pode ser mais de uma) do ofício de aprovação do projecto, com o nº: __________________________________  

 Documentos probatórios do interesse legítimo invocado  

 Outro (indique) __________________________________________________＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

* Documento obrigatário em anexo 

Indique a forma pretendida para a recepção do ofício da DSSCU: 

 carta registada com aviso de recepção 

 levantamento junto da DSSCU, após a recepção do aviso destes Serviços através de SMS para o n.º de telemóvel:____________ 

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.) 

〈Observações〉 
1. Em caso de pessoa colectiva, deve-se ainda preencher a “Declaração de representante da pessoa colectiva”. 

2. Só será emitida cópia autenticada após a aprovção do respectivo projecto de especialidade. 

3. Este impresso só é aplicável aos processos sem licença de utilização. Caso o requerente necessite de requerer os documentos ou desenhadas constantes no 
processo com a licença de utilização. o pedido dece ser feito atravérs do impresso “Pedido de Documento do Projecto de Construção”que se encontra 

disponível no portal electrónico da DSSCU. 

4. No caso do presente pedido não acompanhado da cópia do projecto, o tempo da resposta ao pedido poderá prorrogado devido quantidade das peças desenhadas. 

5. Através do nº de entrada na DSSCU (Talão n.º) e o consulta n.º para Internet, o requerente pederá consultar o resultado da apreciação na website da DSSCU. 

Declaração de Recolha de Dados Pessoais 

De acordo com a Lei no 8/2005- “Lei da Protecção de Dados Pessoais”: 

- Os dados pessoais recolhidos são tratados com finalidades relativas ao seu requerimento. 

- Em cumprimento de obrigação legal, os dados pessoais podem ser comunicados às outras entidades competentes. 

- Os titulares dos dados têm direito de acesso, rectificação e actualização aos seus dados pessoais conservados pela DSSCU. 

Processo n.º 

(A preencher pela DSSCU) 

Entrada Nº：T-________/202__ de ________________ 
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