
15.a Reunião Plenária Ordinária de 2014 do Conselho do 

Planeamento Urbanístico 

Agenda 
Data: 12 de Dezembro de 2014 (sexta-feira) 

Hora: 15h00 
Local: Sala de reuniões do 5.o andar do prédio n.o 33 da Estrada D. Maria II, Macau 
Ordem de trabalhos: 
1. Discussão e aprovação da acta da Reunião Plenária Ordinária (27 de Novembro 

de 2014); 
2. Discussão dos projectos das plantas de condições urbanísticas (Este período da 

ordem do dia é aberto ao público); 
3. Outros assuntos. 
Documentos para reunião: 
1. Acta da 14.a Reunião Plenária Ordinária do CPU, realizada em 27 de Novembro 

de 2014; 
2. Projectos das plantas de condições urbanísticas (cada processo contém o projecto 

da planta e a respectiva nota justificativa, e a compilação de opiniões): 
(1) 2003A055 Rua dos Mercadores nos 18-24, Travessa dos     

    Mercadores no 14, Rua de S. João no 11 e terreno junto   
    à Travessa dos Mercadores - Taipa 

(2) 2014A039  Terreno junto ao Caminho das Hortas(TN24c) - Taipa 
(3) 95A013  Terreno junto à Estrada Coronel Nicolau de Mesquita    

    (TN25c & TN26c) - Taipa 
(4) 91A048  Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues nos 465-513     

    (antigo nos 33-37) ZAPE-Quarteirão 134 – Macau 
(5) 96A023  Terreno junto à Rua da Piedade - Cemitério de Nossa    

    Sra. da Piedade, Macau 
(6) 2014A029  Estrada de Coelho do Amaral nos121-121A - Macau 
(7) 2005A026  Rua da Tercena no42 
(8) 2014A045  Travessa da Saudade no 11- Macau 

 

 

Obs: Nos termos do disposto no n.o 6 do artigo 8.o do Regulamento Administrativo n.o 3/2014, relativo 

ao Conselho do Planeamento Urbanístico, “...as reuniões plenárias são públicas na parte da discussão 

sobre a elaboração, execução, revisão e alteração dos planos urbanísticos, a emissão das plantas de 

condições urbanísticas e os assuntos previstos na alínea 1) do artigo 2.º, devendo as pessoas 

interessadas em assistir às reuniões proceder à sua inscrição prévia, nos termos divulgados pelo 

CPU”.Estando abrangidas por essa disposição as matérias a tratar nesta reunião, a mesma será aberta ao 

público. 


