
Licenciamento para o exercício de actividade e profissão privadas de prestação de cuidados de
saúde

Designação de
serviços

Licença para o exercício da actividade privada de prestação de cuidados de saúde - requerimento

Destinatários É necessário apresentar o pedido de licença para o exercício de profissões, tais como médicos, médicos dentistas; médicos de
medicina tradicional chinesa; odontologistas; mestres de medicina tradicional chinesa; massagistas e acupunturistas;
fisioterapeuta, terapeuta, técnico de diagnóstico e terapêutica e enfermeiros.

Método de
requerimento

O requerente deve dirigir-se pessoalmente à UTLAP para apresentar o pedido.

Carta de
Qualidade

Renovação de licença efectuada por deslocação pessoal à UTLAP dentro de 15 minutos
Renovação de licença efectuada através da página electrónica em 3 dias úteis (não incluindo o envio pelo correio ou
levantamento)
Notificação da suspensão ou do cancelamento da licença, por escrito, ao requerente, dentro de 21 dias úteis. (não
incluindo o envio pelo correio ou levantamento)

Documentos que
devem ser
entregues

1.º requerimento 

1. Requerimento de Licenciamento , dirigido ao Director dos Serviços de Saúde;
2. Declaração de Incompatibilidades , na qual declara que não exerce actividade incompatível com aquela para a qual

pretende a licença;
3. Cópia do Bilhete de Identidade de Residente de Macau;
4. Certificado de Registo Criminal (a pedir nos Serviços de Identificação);
5. Atestado de Aptidão Física e Mental (Modelo I, constante do Anexo do ETAPM, que deve ser tratado nos Centros de

Saúde );
6. Cópias autenticadas da carta de curso, de diplomas e de classificações das disciplinas ;
7. Cópia do programa do curso.

Notas:

Aos mestres de medicina tradicional chinesa, é necessário a apresentação de declaração de reconhecimento, emitida pela
Comissão para o Reconhecimento de Qualificação de Mestre de Medicina Tradicional Chinesa, que funciona no âmbito
dos Serviços de Saúde
Todos os documentos apresentados serão apreciados pela Comissão Técnica de Licenciamento de Actividades Privadas.
No prazo de 60 dias após aprovação pela Comissão Técnica de Licenciamento de Actividades Privadas, o requerente
deverá entregar planta com instalação do consultório e lista constante dos equipamentos, o requerimento de publicidade,
tabuletas/rascunhos de anúncios publicitários, a Informação por Escrito (Busca) emitida pela Conservatória do Registo
Predial ou documento comprovativo de Licença de Utilização emitida pela DSSOPT.
Será efectuada uma vistoria em loco da instalação e se for verificado que preenche todas as condições higiénicas, o
Subdirector do Subsistema dos Cuidados de Saúde Generalizados exarará despacho de licenciamento, que será publicado
no Boletim Oficial da RAEM.

  
Renovação:

A licença é válida por um ano, e deverá ser renovada no prazo de 60 dias após a expiração da mesma, caso contrário, a
licença caducará no termo desse período.
Apresentação de cópia da licença ou de documento comprovativo da renovação no ano anterior.

Cobrança e taxas Emissão de licença : MOP1.100 (incluindo imposto de selo)
Renovação : MOP110 (incluindo imposto de selo)

50% da taxa de licenciamento será paga no acto da entrega do requerimento, e os restantes 50% no prazo de 15 dias
após a notificação ao interessado do despacho de autorização de licenciamento para prestação individual de cuidados de
saúde.
Em caso de indeferimento ou arquivamento do processo não há lugar à devolução da percentagem da taxa já liquidada.

Duração para a
realização do

processo

Nos casos normais, o tempo necessário é 60 dias.  No entanto, nos casos em que para os documentos de habilitação entregues
por requerentes, seja necessária a verificação por entidades competentes fora da RAEM, ou que as instalações ou
equipamentos do estabelecimento em causa não preencham as condições higiénicas, o tempo necessário para a apreciação e
aprovação vai ser prolongado.

Legislação 1. Regula o licenciamento para o exercício da actividade privada de prestação de cuidados de saúde. Decreto-Lei n˚.
84/90/M〔B.O. 53，31/12/1990〕

http://www.ssm.gov.mo/sspubforms/form_p/s1/f001.pdf
http://www.ssm.gov.mo/sspubforms/form_p/s1/f002.pdf
http://www.dsi.gov.mo
http://www.dsi.gov.mo/
http://www.ssm.gov.mo/docs/3189/3189_159ac27b0efa45189498108640c8f0ce_000.pdf
http://bo.io.gov.mo/bo/i/90/53/declei84.asp


2. Altera a redacção do Decreto-Lei n.º 84/90/M, que regula o licenciamento para o exercício da actividade privada de
prestação de cuidados de saúde. Decreto-Lei n˚.20/98/M〔B.O. 20( I )，18/05/1998〕

3. Estabelece a disciplina da utilização de prédios urbanos.Lei n˚.6/99/M〔B.O. 50( I )( 2S )，17/12/1999〕

Unidade de
execução

Unidade Técnica de Licenciamento das Actividades e Profissíes Privadas de Prestação de Cuidados de Saúde

Local para
apresentação de

pedido

Alameda Dr. Carlos D’ Assumpção, N.os 335-341, Edifício Centro Hotline, 6.o andar, Macau

Horário de
expediente

De 2ª. a 5ª. feira , das 09H00 às 13H00 e das 14H30 às 17H45, e 6a. feira, das 09H00 às 13H00 e das 14H30 às 17H30

Vias de Consulta Telefone : 2871 3734 / 2871 3735
Fax : 2871 2035
Correio electrónico:utlap@ssm.gov.mo

Descarregamento
de formato

Requerimento de Licenciamento para o exercício de actividade e profissão privadas de saúde
Declaração de Incompatibilidades - Actividades e profissão privadas de saúde
Requerimento de Publicidade Médica
Requerimento de vistoria às instalações
Lista de equipamentos com fontes radioactivas ou aparelhos de raios-X para uso médico

Informação
relevante

Modelo de planta das instalações e a memória descritiva destas e dos equipamentos
Regulamentação sobre o conteúdo da publicidade para a actividade privada de prestação de cuidados de saúde dos
profissionais ou entidades no Território de Macau
Regras de Estabelecimento de Policlínicas e Consultórios

http://bo.io.gov.mo/bo/i/98/20/declei20.asp
http://bo.io.gov.mo/bo/i/99/50/lei06.asp
mailto:utlap@ssm.gov.mo
http://www.ssm.gov.mo/sspubforms/form_p/s1/f001.pdf
http://www.ssm.gov.mo/sspubforms/form_p/s1/f002.pdf
http://www.ssm.gov.mo/sspubforms/form_p/s1/f003.pdf
http://www.ssm.gov.mo/sspubforms/form_p/s1/f004.pdf
http://www.ssm.gov.mo/docs//1781//1781_ca3dd0f7d49e43598250871a5cd92907_000.doc
http://www.ssm.gov.mo/sspubforms/form_p/s2/a001.pdf
http://www.ssm.gov.mo/sspubforms/form_p/s2/a002.pdf
http://www.ssm.gov.mo/sspubforms/form_p/s2/a003.pdf

