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Despacho do Chefe do Executivo n.º 151/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
n.º 3 do artigo 53.º do Regulamento Administrativo n.º 38/2022 
(Regulamentação do regime jurídico da construção urbana), o 
Chefe do Executivo manda:

1. É aprovada a tabela de taxas relativas a projectos, obras, 
licenças e vistorias, entre outros, a qual consta do Anexo ao 
presente despacho e do qual faz parte integrante.

2. O presente despacho entra em vigor no dia 17 de Agosto 
de 2022.

11 de Agosto de 2022.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

––––––––––

ANEXO

(a que se refere o n.º 1)
Tabela de taxas

Descrição
Montante
(patacas)

1. Elaboração de projectos, direcção de obra, fiscalização de 
obra e execução de obra

1.1 Por cada projecto ou parte de projec-
to elaborado

1 200

1.2 Por cada direcção de obra 1 200

1.3 Por cada fiscalização de obra 1 200

1.4 Por cada execução de obra 1 200

2. Substituição de autores de projectos, de técnicos respon-
sáveis pela direcção e fiscalização de obra e de entidades 
responsáveis pela execução da obra

Por cada averbamento 1 200

3. Apreciação do pedido de licenciamento de obras

3.1 Obras de modificação, sondagens geo-
técnicas, demolição, muros de vedação 
ou tapumes e de nivelamento, por cada 
pedido

1 200

3.2 Obras de construção, reedificação ou 
ampliação, por cada pedido

3.2.1 Edificação até 1 000 m2 de área 
bruta de construção, incluindo moradia 
unifamiliar 2 400

3.2.2 Edificação com mais de 1 000 m2 
até 5 000 m2 de área bruta de construção 3 600

151/2022

38/2022

 

––––––––––

1. 

1.1 1,200

1.2 1,200

1.3 1,200

1.4 1,200

2. 

1,200

3. 

3.1 
1,200

3.2 

3.2.1 2,400

3.2.2 3,600
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3.2.3 4,800

3.3 3.2 ---

4. 

4.1 
2,400

4.2 
12

4.3 
5

4.4 
5

4.5 
5

4.6 4.1
---

4.7 /

4.2

1,200

4.8 

4.2 4.3

1,200

5. 

5.1 
1,200

5.2  - 

5

5.3 1,200

Descrição
Montante
(patacas)

3.2.3 Edificação com mais de 5 000 m2 
de área bruta de construção 4 800

3.3 Projecto de alterações: aplicam-se 
as taxas previstas no n.º 3.2 reduzidas a 
metade

---

4. Emissão da licença de obra e sua alteração

4.1 Por cada período de 60 dias ou frac-
ção, no caso de obras de modificação ou 
de sondagens geotécnicas

2 400

4.2 Por cada m2 de área bruta de cons-
trução ou fracção, no caso de obras de 
construção, reedificação ou ampliação

12

4.3 Por cada m2 de área bruta de cons-
trução a demolir ou fracção, no caso de 
obras de demolição

5

4.4 Por cada metro de comprimento ou 
fracção, no caso de obras de muros de 
vedação ou tapumes

5

4.5 Por cada m2 de terreno ou fracção, 
no caso de obras de nivelamento

5

4.6 Licença prévia de obra de modifica-
ção: aplica-se a taxa prevista no n.º 4.1

---

4.7 Licença parcial para construção das 
fundações e/ou estrutura
(acresce ainda ao montante previsto nes-
te número a taxa devida nos termos do 
n.º 4.2 aquando da emissão da licença de 
obra)

1 200

4.8 Alteração da licença de obras de 
construção, reedificação, ampliação ou 
demolição
Nos casos em que a alteração à licença 
de obra titule um aumento de área apli-
cam-se ainda as taxas previstas nos n.os 4.2 
e 4.3

1 200

5. Vistorias

5.1 Vistoria para efeitos de emissão de 
licença de utilização e suas alterações, 
por cada vistoria

1 200

5.2 Acresce ao montante previsto no 
número anterior — por cada m2 de área 
bruta de construção ou fracção, no caso 
de obras de construção, reedificação ou 
ampliação

5

5.3 Por cada vistoria adicional 1 200
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5.4 
1,200

6. 

1,200

7. 

7.1 297 210
3.5

7.2 297 210
35

7.3 500

8. 14/2021

8.1 1.8 6,300

8.2 4.2 14,700

8.3 1.8 6,300

8.4 2.2 7,700

8.5 
4.2 14,700

8.6 
4.2 14,700

8.7 6 10,500

8.8 6 10,500

8.9 3 5,250

8.10 1 1,750

8.11 1 1,750

8.12 3 5,250

Descrição
Montante
(patacas)

5.4 Vistoria de segurança e salubridade 

(no caso de edifícios em ruína ou perigo-

sos)

1 200

6. Emissão da licença de utilização e suas alterações

Por cada pedido 1 200

7. Diversos

7.1 Reprodução de peças desenhadas em 

papel, por cada 297 mm x 210 mm ou 

fracção

3,5

7.2 Reprodução de peças desenhadas em 

papel transparente, por cada 297 mm x 

210 mm ou fracção

35

7.3 Extracto de plano de pormenor 500

8. Apreciação e emissão de pareceres 

sobre projectos de obra nos termos 

do n.º 3 do artigo 4.º da Lei n.º 14/2021 

(Regime jurídico da construção urbana)

Taxa calculada por cada m2 de área bru-

ta de construção ou fracção, no caso de 

obras de construção, reedificação ou am-

pliação, cobrando-se a taxa mínima se o 

resultado for inferior a esta

Taxa por 

unidade

Taxa 

mínima

8.1 Projecto de fundações 1,8 6 300

8.2 Projecto de estruturas 4,2 14 700

8.3 Projecto de abastecimento de água 1,8 6 300

8.4 Projecto de drenagem e esgotos 2,2 7 700

8.5 Projecto de escavação, suporte e con-

tenção

(área bruta total de construção das caves)

4,2 14 700

8.6 Projecto de consolidação de taludes

(área bruta do muro de protecção)
4,2 14 700

8.7 Projecto de electricidade 6 10 500

8.8 Projecto de sistemas de telecomuni-

cações
6 10 500

8.9 Projecto de redes de combustíveis 3 5 250

8.10 Projecto de ventilação 1 1 750

8.11 Projecto de climatização 1 1 750

8.12 Projecto de ascensores 3 5 250


