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類別 醫療專業 保險金額下限

1,000,000

2,000,000

第 60/2021號行政命令

85/84/M

 

第 61/2021號行政命令

5/2016

Categoria
Actividade profissional

de saúde
Limite mínimo do 

capital seguro

en fer mei ro, técn ico de 
análises clínicas, técnico 
de radiologia, quiroprático, 
fisioterapeuta, terapeuta 
ocupacional, terapeuta da 
fala, psicólogo, dietista, 
ajudante técnico de far-
mácia, mestre de medicina 
tradicional chinesa, acu-
puncturista, massagista, 
odontologista, terapeuta 
nas áreas da podiatria e da 
medicina desportiva

II Médico, médico dentista 1 000 000 patacas

III Médico que realize inter-
venções cirúrgicas

2 000 000 patacas

Ordem Executiva n.º 60/2021

Usando da faculdade conferida pela alínea 4) do artigo 50.º 
da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e 
nos termos do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 85/84/M, de 11 de 
Agosto (Bases gerais da estrutura orgânica da Administração 
Pública de Macau), o Chefe do Executivo manda publicar a 
presente ordem executiva:

Artigo único

Delegação de poderes

1. São delegados no Secretário para os Transportes e Obras 
Públicas, Raimundo Arrais do Rosário, todos os poderes 
necessários para celebrar, em representação da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, o «Parecer-Quadro para o Reco-
nhecimento Mútuo dos Certificados de Assinatura Electrónica 
entre Hong Kong e Macau», com a Região Administrativa 
Especial de Hong Kong.

2. O Secretário para os Transportes e Obras Públicas pode 
subdelegar os poderes conferidos no número anterior.

10 de Dezembro de 2021.

 Publique-se.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Ordem Executiva n.º 61/2021

Usando da faculdade conferida pela alínea 4) do artigo 50.º 
da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e 
nos termos do n.º 3 do artigo 36.º da Lei n.º 5/2016 (Regime ju-
rídico do erro médico), o Chefe do Executivo manda publicar a 
presente ordem executiva:
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45/2017

45/2017

Artigo 1.º

Alteração à Ordem Executiva n.º 45/2017

O artigo 2.º do anexo a que se refere o artigo 1.º da Ordem 
Executiva n.º 45/2017 passa a ter a seguinte redacção:

«Artigo 2.º

Prémios e franquias

1. Caso os tomadores do seguro sejam prestadores de 
cuidados de saúde, pessoas singulares, o limite máximo 
dos prémios anuais e das franquias por cada sinistro, difere 
em função da actividade profissional de saúde e do cor-
respondente limite mínimo do capital seguro nos seguintes 
termos:

類別 醫療專業
保險金額下限

（每起事故/每年）
年度保險費上限

每起事故的免賠額

上限

500,000 3,200 10,000

1,000,000

7,400

10,00010,000

10,000

2,000,000

28,000 25,000

56,000 50,000

Categoria Actividade profissional de saúde

Limite mínimo 
do capital seguro 
(por cada sinistro 

e por ano)

Limite máximo 
do prémio anual

Limite máximo da 
franquia por cada 

sinistro

I

Médico de medicina tradicional chinesa, farmacêutico, 
farmacêutico de medicina tradicional chinesa, enfer-
meiro, técnico de análises clínicas, técnico de radiolo-
gia, quiroprático, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, 
terapeuta da fala, psicólogo, dietista, ajudante técnico 
de farmácia, mestre de medicina tradicional chinesa, 
acupuncturista, massagista, odontologista, terapeuta 
nas áreas da podiatria e da medicina desportiva

500 000 patacas 3 200 patacas 10 000 patacas
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Categoria Actividade profissional de saúde

Limite mínimo 
do capital seguro 
(por cada sinistro 

e por ano)

Limite máximo 
do prémio anual

Limite máximo da 
franquia por cada 

sinistro

II

Médico
(excluindo o indicado no parágrafo seguinte)

1 000 000 patacas

7 400 patacas

10 000 patacas

Médico
(Cardiologia, neurologia, gastroenterologia, anestesio-
logia, pediatria, medicina de urgência, medicina intensi-
va, oftalmologia, radioterapia, radiologia e imagiologia, 
medicina nuclear)

10 000 patacas

Médico dentista 10 000 patacas

III

Médico que realize intervenções cirúrgicas
(excluindo o indicado no parágrafo seguinte)

2 000 000 patacas

28 000 patacas 25 000 patacas

Médico que realize intervenções cirúrgicas
(operações de obstetrícia e ginecologia, cirurgia plásti-
ca, lipoaspiração e coluna vertebral)

56 000 patacas 50 000 patacas

2. [...];

3. [...];

4. [...].»

Artigo 2.º

Entrada em vigor

A presente ordem executiva entra em vigor no dia 1 de Janeiro 
de 2022.

17 de Dezembro de 2021.

 Publique-se.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 197/2021

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau, e nos termos do 
n.º 1 do artigo 14.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2002 
(Aquisição, Organização e Uso dos Veículos da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau), o Chefe do Executivo manda:

1. São fixados, para o ano de 2022, os seguintes limites 
anuais de consumo de combustível dos veículos das entidades 
públicas a que se refere o artigo 14.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 14/2002:

1) Veículos de uso pessoal:

(1) cilindrada até 1 300 c.c.  ......................................... 840 litros

(2) cilindrada de 1 301 c.c. a 1 600 c.c.  ................... 1 440 litros

(3) cilindrada superior a 1 600 c.c.  ......................... 1 500 litros

 

第 197/2021號行政長官批示

14/2002

14/2002 2022

1 1,300c.c. ..................................840

2 1,301c.c. 1,600c.c. ........................1,440

3 1,600c.c. . ..................................1,500




