ˎ 㕘䓛婳
Pedido de Nova Licença

ˎ 㚜㓡姕㕥
Alteração das Instalações

ˎ ↮䳂ᾖ㓡
Alteração da Classificação

ˎ 㚜㓡㊩䇴Ṣ
Alteração de Titularidade

ˎ 㚜㓡⟜⎵䧙
Alteração da Denominação do Estabelecimento

I

ᾳṢ幓ấ屯㕁烉
ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL:

ˎ ℞Ṿ
Outros

⥻⎵炷冒䃞Ṣ炸ㆾ ℔⎠⎵䧙炷㱽Ṣ炸烉
Nome (pessoas singulares) ou denominação social (pessoas colectivas):

䲵䦭Ṣ䶐嘇烉
N.o de contribuinte:

㽛攨⯭㮹幓ấ嫱炾幓ấ嫱炾嬟䄏䶐嘇烉
BIR/BI/Passaporte n. o:

ỷˣ彎ḳ嗽炷冒䃞Ṣ炸ㆾ ỷ炷㱽Ṣ炸烉
Local do domicílio ou escritório (pessoas singulares) ou sede (pessoas colectivas):

暣娙炾⁛䛇炾℞Ṿ倗专㕡⺷烉
Telefone/Fax/Outros contactos:

II ẋ䎮Ṣ幓ấ屯㕁烉
ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE:
⥻⎵炷冒䃞Ṣ炸ㆾ ℔⎠⎵䧙炷㱽Ṣ炸烉
Nome (pessoas singulares) ou denominação social (pessoas colectivas):

䲵䦭Ṣ䶐嘇烉
N.o de contribuinte:

㽛攨⯭㮹幓ấ嫱炾幓ấ嫱炾嬟䄏䶐嘇烉
BIR/BI/Passaporte n. o:

ỷˣ彎ḳ嗽炷冒䃞Ṣ炸ㆾ ỷ炷㱽Ṣ炸烉
Local do domicílio ou escritório (pessoas singulares) ou sede (pessoas colectivas):

暣娙炾⁛䛇炾℞Ṿ倗专㕡⺷烉
Telefone/Fax/Outros contactos:

III 㤕⊁䧖栆烉
TIPO DE ACTIVIDADE:
ˎ 梚㕁⟜
Estabelecimento de bebidas
ˎ 勞棐
casa de chá

ˎ ┉⭌
café

ˎ ⅘⭌
geladaria

ˎ ℞Ṿ
Outro

⟜⎵䧙烉
Denominação do estabelecimento:
䆇㤕㗪攻烉
Horário a praticar:
⹏ỵ㔠䚖烉_________
Número de lugares sentados:
梸㩗㔠䚖烉_________
N.º de mesas:
㒔倀䓐ₙ⒉Ṣ㔠烉 _________
Número de empregados que se pretende contratar: ˎ 㛔⛘ₙ⒉_________
Residentes

ˎ 朆㛔⛘ₙ⒉_________
Não-residentes

ˎ 梚梇⟜
Estabelecimento de comidas
ˎ 䱍湒⸿
loja de sopa de fitas e canjas

ˎ 梗⸿
casa de pasto

ˎ ℞Ṿ
Outro

⟜⎵䧙烉
Denominação do estabelecimento:
䆇㤕㗪攻烉
Horário a praticar:
⹏ỵ㔠䚖烉_________
Número de lugares sentados:
梸㩗㔠䚖烉_________
N.º de mesas:
㒔倀䓐ₙ⒉Ṣ㔠烉_________
Número de empregados que se pretende contratar: ˎ 㛔⛘ₙ⒉_________
Residentes

ˎ 朆㛔⛘ₙ⒉_________
Não-residentes

⁁姣烉
Observações:
ᶨ䪁⺷㚵⊁㨇㥳⮰䓐
Reservado à agência única
㓞ẞ㖍㛇烉
Data de recepção:

炾

㓞ẞṢ⒉䯥⎵烉
Assinatura do agente receptor:

炾

IV 䆇㤕⛘溆嬀⇍屯㕁烉
ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE ACTIVIDADE:
埿ˣ⣏楔嶗䫱烉
Rua, avenida, etc.:
攨䇴䶐嘇烉
Número de polícia:

㦻Ⰼ烉
Andar:

V 旬ẞ
ANEXOS
1. ᶨ凔枰㍸Ṍ䘬㔯ẞ烉
Documentos gerais a apresentar:
1.1.

ˎ 梸╖烊
Menu;

1.2.

ˎ 㚜㓡ⶍ䦳妰∫烊
Projecto de obra de modificação;
㚜㓡ⶍ䦳妰∫枰㍸ὃẍᶳ婒㖶㔯ẞ⍲⚾⇯烉
O projecto de obra de modificação deve fornecer memória descritiva e justificativa e peças desenhadas :

1.3.

ˎ

1.4.

ˎ 1:1000䘬ỵ伖⚾烊
Planta de localização à escala 1:1000;

1.5.

ˎ ẍᶳ⚾⇯䘬1:100⸛朊⚾ˣ⇾朊⚾⍲䩳朊⚾烉
Plantas, cortes e alçados à escala 1:100 das seguintes peças desenhadas:
ˎ 䴻㟠Ⅾ⚾⇯烊
Desenhos aprovados;
ˎ 䴻㚜㬋⚾⇯2烊
Desenhos rectificados2;
ˎ 慵⎰⚾⇯烊
Desenhos de sobreposição;

1.6.

ˎ 1:100䘬ὃ㯜⸛朊⚾烊
Plantas de abastecimento de água à escala 1:100;

1.7.

ˎ 1:100䘬㌺㯜⍲㌺㰉⸛朊⚾炻⊭㊔昼㱡ḽ⣏㧋⚾⇯烊
Plantas de drenagem e esgotos à escala 1:100, incluindo pormenores da caixa de retenção de óleos;

1.8.

ˎ 1:100䘬㴰旚姕⁁⸛朊⚾烊
Plantas de equipamento de segurança contra incêndios à escala 1:100;

1.9.

ˎ 1:100䘬㴰旚䲣䴙⚾⇯3烊
Desenhos de sistema de prevenção contra incêndios à escala 1:1003;

⚈惵⎰䴻䆇㤕⊁侴⛐╖ỵℏ忚埴䘬ⶍ䦳炻⊭㊔墅ᾖˣ㓡⺢ˣᾅ⬀ˣᾖ吢ⶍ䦳⍲℞㕥ⶍ㛇1烊

Obras interiores de adaptação, modificação, conservação e reparação a realizar com o objectivo de adaptar a
fracção ao exercício da actividade e respectivo prazo de execução 1;

1.10. ˎ 䶐墥妰∫㈨埻⒉屔ả倚㖶㚠烊
Declaração do técnico responsável pela elaboração do projecto;
1.11. ˎ ㊯⮶ⶍ䦳㈨埻⒉屔ả倚㖶㚠烊
Declaração do técnico responsável pela direcção de obra;
1.12. ˎ ⮎㕥ⶍ䦳㈨埻⒉屔ả倚㖶㚠烊
Declaração do técnico responsável pela execução de obra;
_______________________________
1

2

3

婒㖶㔯ẞ枰姣㖶⟜㍉䓐䘬忶㾦㱡䄁⍲㴰昌㯋␛ẍ⍲㌺桐⍲忂桐姕㕥炻䆸℟⍲℞ἧ䓐傥㸸䧖栆炻⤪ἧ䓐䅫㕁䆸℟炻⯂枰姣
㖶㚱斄䆸℟䘬≇䌯ˤ
A memória descritiva e justificativa deve especificar as instalações de filtração de fumos gordurosos, de eliminação de cheiros, de
extracção e ventilação de ar adoptadas pelo estabelecimento, bem como o fogão e a espécie de energia que se utiliza; no caso de
utilizar fogão a combustível, deve ainda especificar a potência do fogão.
⊭㊔梸㟴䘬Ự伖⚾ẍ⍲℞Ṿ姕⁁炻媠⤪暒㩫ˣ㩫㩗ˣ䆸柕⍲⃚䈑㩫䘬Ự伖ẍ⍲⹏ỵ䘬Ự伖ˤ
Inclui o desenho da disposição das mesas e dos restantes equipamentos, tais como frigoríficos, balcões, fogões e armários de arrumos
e a disposição dos lugares sentados.
⤪䎦⟜墅㚱㴰旚䲣䴙炻⇯⽭枰怆Ṍ⍇㚱⚾⇯ˤ⤪天㚜㓡䎦⟜⬱墅䘬㴰旚䲣䴙炻ㅱ怆Ṍ䚠斄妰∫ˤ
Caso no local exista sistema de prevenção contra incêndios deve entregar o desenho inicial. Se se pretender alterar o sistema de
prevenção contra incêndios já instalado no local, deve ser apresentado o respectivo projecto.

1.13. ˎ ⶍ䦳ᾅ晒㔯ẞ㬋㛔ㆾ䴻娵嫱墯⌘㛔ㆾ㙓ᾅ╖烊
Original ou cópia autenticada ou cover note do documento comprovativo do seguro da obra;
1.14. ˎ ⶍ䦳Ⅾ䄏㛇旸烉
Prazo da licença de obra:

ˎ 30㖍
30 dias

ˎ 60㖍
60 dias

ˎ 90㖍
90 dias

ˎ 120㖍 ˎ 150㖍 ˎ 180㖍 ˎ 210㖍 ˎ 240㖍
120 dias
150 dias
180 dias
210 dias
240 dias

ˎ ℞Ṿ
Outro
1.15. ˎ ⶍ䦳婒㖶⁁⾀抬⍲暣≃墅伖䘬暣䭙䶂嶗⚾ (䁢䌚⍾暣≃墅伖䘬冐㗪ἧ䓐Ⅾ䄏)ˤ
Memória descritiva e justificativa e esquema unifilar do quadro geral da instalação eléctrica (Para efeitos da obtenção
de licença provisória de exploração de instalação eléctrica).

2. 䓛婳Ṣ炾ẋ䎮Ṣ䘬屯㕁烉
Elementos relativos ao requerente/representante:
2.1.

ˎ ⤪䓛婳Ṣ䁢冒䃞Ṣ烉幓ấ嫱㖶㔯ẞ∗㛔烊
No caso de o requerente ser pessoa singular: cópia do documento de identificação;

2.2.

ˎ ⤪䓛婳Ṣ䁢㱽Ṣ炻ᶼ冒䯥⭂姕䩳℔⎠䘬㔯ẞᷳ㖍崟㛒㺧⋩Ḽ㖍炻ㅱ㍸Ṍ䘣姀嫱㖶㚠∗㛔ㆾ↲䘣娚℔⎠姕
䩳㔯ẞ䘬˪㽛攨䈡⇍埴㓧⋨℔⟙˫∗㛔烉
No caso de o requerente ser pessoa colectiva cujo documento constitutivo da sociedade tenha sido celebrado há
menos de 15 dias, deve apresentar a cópia da certidão de registo ou do Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau em que o documento constitutivo da sociedade foi publicado.

2.3.

ˎ

⤪㚱⥼妿ẋ䎮Ṣ炻枰旬⎴ẋ䎮Ṣ䘬幓ấ嫱㖶㔯ẞ∗㛔⍲䫔16/2003嘇埴㓧㱽夷䫔ℓ㡅䫔Ḵ㫦㊯䘬㔯ẞˤ
Quando for constituído representante, cópia do documento de identificação do representante e do documento referido
no n.º 2 do artigo 8.º do Regulamento Administrativo n.o 16/2003.

3. ῀枰㍸Ṍ䘬℞Ṿ㔯ẞ烉
Outros documentos que eventualmente devem ser apresentados:
ˎ

䅫㯋/䅫㕁䲣䴙妰∫烊
Projecto do sistema de gás/combustível;

ˎ

䳸㥳妰∫ˤ
Projecto de estruturas.

ˎ
ˎ

䓛婳Ṣ/ẋ䎮Ṣ䯥会烉_____________________________
Assinatura do requerente/representante:
㖍㛇烉

Data:

炾

炾

