簡化牌照申請程序
聲明書
1
關於
的 □ 開業申請 / □更改
設施申請，由於申請涉及 □在興建中的樓宇 / □已獲發使用准照樓宇的工程計劃，為著有關目的，下
列第
項2 的圖則及資料已於_____(年)/ _____(月)/ _____(日) 遞交予土地工務運輸局
(申請編號: T - ____________________________________)：

1. □ 供水計劃
2. □ 排水/下水計劃
3. □ 供電系統計劃
4. □ 消防計劃
5. □ 其他(請列出)： _______________________________________________________________ 3
請在下列 1 和 2 中選擇適用的一項：
□

本人透過申請表 C2 向土地工務運輸局提出工程計劃的申請，謹此作出如下聲明：
本人知悉為著申領牌照之目的有需要向旅遊局遞交上列所選圖則及資料，且承諾向旅遊局申
請設施檢查之日或之前，將上列已獲土地工務運輸局核准的圖則及資料、連同土地工務運輸
局核准有關計劃的公函副本等一系列文件，經編制頁碼後提交予旅遊局。

1

現隨本聲明書附上由土地工務運輸局發出的收據、申請表 C2 連文件目錄表的副本。
□

本人透過申請表 M6 向土地工務運輸局提出更改工程計劃的申請，謹此作出如下聲明：
本人確保遞交予旅遊局的建築圖則與向土地工務運輸局提出核准工程的建築圖則相同，並知
悉為著 □申領牌照 / □更改設施之目的有需要向旅遊局遞交上列所選圖則及資料，且承諾向
旅遊局申請設施檢查之日或之前，將上列已獲土地工務運輸局核准的圖則及資料、連同土地
工務運輸局核准有關計劃的公函副本等一系列文件，經編制頁碼後提交予旅遊局。

2

現隨本聲明書附上由土地工務運輸局發出的收據、申請表 M6 連文件目錄表的副本。
澳門， _______ (年) / _______ (月) / ______ (日)。

申請人

________________________________
須與身份證明文件上之簽名式樣相符
若申請人為公司，須加蓋公司印章






1
2
3

茲證明遞交予旅遊局的建築圖則於
______(年)/______(月)/______(日)經本人
核實，且確認與遞交予土地工務運輸局
的建築圖則相同。
註冊專業技術員

___________________________________
註冊編號：
/

倘申請人為公司，須由公司合法代表按其身份證明文件上之簽名式樣簽署本聲明書，並附上簽署人的身份證明文
件影印本 (正面及反面影印在同一版)。
倘申請人為個人，須按身份證明文件上之簽名式樣簽署本聲明書，並附上身份證明文件影印本 (正面及反面影印在
同一版)。
倘申請人授權他人為其作出聲明，須遞交已作簽名公證認定之授權書正本或鑑證本，並附上被授權人的身份證明
文件影印本 (正面及反面影印在同一版)。

場所名稱
第 1 至 5 項，可多選。
如有由第三方認證機構發出的評估報告，需要提供隔油井資料等，可在此註明。
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Processo simplicado de licenciamento
Declaração
Relativamente ao pedido de □ licenciamento /□ alteração das instalações referente a _______________
_______________________________ 1, dado que o pedido tem a ver com o projecto de obra a introduzir num
prédio □ em construção/□ a que foi concedida a licença de utilização, para os devidos efeitos, os documentos
assinalados nos seguintes pontos ___________ 2 já foram apresentados à Direcção dos Serviços de Solos,
Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) em ____(dia)/_____(mês)_____(ano), sob o talão de entrega n.ºT-_________:
1.
2.
3.
4.
5.

□
□
□
□
□

Projecto da rede de água
Projecto da rede de drenagem e esgotos
Projecto do sistema de fornecimento de electricidade
Projecto do sistema de combate contra incêndios
Outros (especifique):____________________________________________________________3

* Escolhe 1 ou 2 que correponde àvossa situação:
□ Tendo requerido junto da DSSOPT o licenciamento de obra mediante preenchimento do impresso C2, declaro que:
Estou ciente que é obrigatória a entrega à Direcção dos Serviços de Turismo (DST) dos projectos e
documentos acima assinalados para efeitos de licenciamento e comprometo-me a apresentar àDST, atéa data
do requerimento de vistoria, os projectos e respectivos elementos aprovados pela DSSOPT, juntamente com a
1
cópia do ofício emitido pela DSSOPT respeitante àaprovação dos projectos, devidamente numerados.
* Juntam-se à presente a cópia do comprovativo referente à apresentação de documentação à DSSOPT e a
cópia do impresso C2 e respectivo índice de documentos.
□ Tendo requerido junto da DSSOPT a alteração ao projecto de obra mediante preenchimento do impresso M6,

2

declaro que:
Garanto que o projecto de arquitectura apresentado à DST é idêntico ao projecto apresentado à
DSSOPT aquando do pedido da aprovação da obra. Estou ciente que éobrigatória a entrega àDST dos
projectos e documentos acima assinalados para efeitos de □ licenciamento /□ alteração das instalações e
comprometo-me a apresentar à DST, até a data do requerimento de vistoria, os projectos e respectivos
elementos aprovados pela DSSOPT, juntamente com a cópia do ofí
cio emitido pela DSSOPT respeitante à
aprovação dos projectos, devidamente numerados.
* Juntam-se à presente a cópia do comprovativo referente à apresentação de documentação à DSSOPT e a
cópia do impresso M6 e respectivo í
ndice de documentos.

Em Macau, a _____ (dia) /________ (mês) / ______ (ano).
Certifico que o projecto de arquitectura
apresentado àDST foi verificado por mim em ___
(dia) /____ (mês) /____ (ano) e reconheço que esse
corresponde àquele apresentado àDSSOPT.

O Requerente 

O Responsável técnico registado

________________________________

___________________________________
Registo n.º
/

Assinatura em conformidade com aquela que
figura no documento de identificação
Selo ou carimbo da sociedade requerente, caso aplicável



 Se o requerente for uma sociedade, esta declaração deve ser assinada pelo representante legal da sociedade requerente em conformidade com a
assinatura que figura no documento de identificação, acompanhado da fotocópia do respectivo documento de identificação (frente e verso na
mesma página).
 Se o requerente for uma pessoa singular, esta declaração deve ser assinada pelo próprio em conformidade com a assinatura que figura no
documento de identificação, acompanhado da fotocópia do documento de identificação (frente e verso na mesma página).

 Se a declaração for feita por pessoa a nomear pelo requerente mediante procuração, devem ser apresentados o original ou fotocópia autenticada
da procuração notarialmente reconhecida e a fotocópia do documento de identificação do procurador (frente e verso na mesma página).

1

Designação do estabelecimento
Pode ser escolhido mais do que um dos pontos de 1 a 5
3
A tí
tulo de exemplo, se tiver o relatório de avaliação emitido pela entidade reconhecedora externa (de terceira parte), éprecisa a apresentação das
informações referentes àcâmara retentora de gorduras, neste caso, pode fazer aía especificação.
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