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D.S.S.C.U

PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO REFERENTE AO ANDAMENTO
DA EXECUÇÃO DOS PISOS ESTRUTURAIS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO 

(Para requisição pelo “dono da obra” de cancelamento de inscrição indicado no artigo 11.º da lei n.º 7/2013)

 

Exmo. Senhor Director da DSSCU:
Nos termos do disposto na alínea 4) do n.º 3 do artigo 11.º da Lei n.º 7/2013, de 27 de Maio, solicita-se a V. Exª para

efeitos do cancelamento do registo mencionado no artigo 11.º da lei acima referida, emissão da Certidão referente ao 
Andamento da Execução dos Pisos Estruturais   relativos à fase actual  /  outro（indique）:_________________   do 
local da obra abaixo indicado(1):

Designação do 

Requerente
 N.º de telemóvel: 

Qualidade  Proprietário    Concessionário    Procurador    Outro（indique）： 

Endereço de 

contacto 

 

 

Local da obra 

Área: 

 Macau 
 Taipa 
 Coloane 
 Cotai 

Designação da rua: N.º policial/Lote: 

 (Indique na coluna anterior a designação da rua onde se localiza a entrada principal, sendo esta coluna destinada ao preenchimento de informações complementares) 

Tipo de obra 
  Obra de construção   
  Obra de ampliação   

N.º da licença de obra*:         
Data de emissão: 

Documentos 
entregues 

(assinale com “�”) 

   Declaração de representante da pessoa colectiva(1)  

A
 preenher pela 

D
SSC

U

   Fotocópia da licença de obra* 

   Declaração referente ao andamento da execução dos pisos estruturais pelo técnico responsável
pela direcção técnica da obra (vide o quadro abaixo) (3) 



   Fotocópia do livro de obra (3) 

   Outro (indique) _______________________________________________________ 

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: _____________________

* Prevalece-se a licença da obra relativa a toda a construção do edifício (emissão de última vez).

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 do técnico responsável pela direcção da obra

Eu_______________________________, n.º de inscrição :_____________________, técnico responsável pela direcção
técnica da obra  de construção/  de ampliação, situada na/no __________________________________________________

__________________________, declara que foi já concluída a execução de pisos estruturais acima indicadas até o＿＿＿

piso(3), em＿＿＿ano＿＿＿mês＿＿＿dia.

       Assinatura do requerente:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿Data: _______ ano _____ mês ______ dia

             （Deve apresentar o original do Bilhete de Identidade para confirmação da assinatura）

【Observações】
(1) Em caso de pessoa colectiva, deve-se ainda preencher a “Declaração de representante da pessoa colectiva”.
(2) A Certidão referente ao Andamento da Execução dos Pisos Estruturais da Obra de Construção de Edifício consiste num documento indispensável para

requerer o cancelmento da inscrição referido no artigo 11.º da Lei n.º 7/2013 de 27 de Maio;
(3) O ponto de situação referente ao andamento indicado na declaração do técnico responsável pela direcção da obra coincide com o referido no livro de

obra;
(4) Através do n.º de entrada (Talão n.º) na DSSCU e o n.º de consulta para Internet, o requerente poderá consultar o resultado da apreciação do pedido no

website da DSSCU.

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 com finalidades relativas ao seu requerimento
- Em cumprimento de obrigação legal, os dados pessoais podem ser comunicados às outras entidades competenes.
- Os titulares dos dados têm direito de acesso, rectificação e actualização aos seus dados pessoais conservados pela DSSCU.

Entrada N.º: T-_______/20___ de _______________  

(A preencher pela DSSCU)

Processo n.º do DUR

T2 

Diana
矩形

Diana
打字機文字
CU
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