Breve introdução

簡介
簡介
Aquando do falecimento de entes queridos, além do sentimento de

dor, os membros da família necessitam também de organizar
當親友離世，家屬內心感到傷痛之餘，還需安排身後事。為
várias tarefas após o falecimento, motivo pelo qual o presente guia
方便需要人士辦理相關手續，本指南就領取死亡證明書、作
disponibiliza informações simples relacionadas com o
出死亡簡報、進行遺體辨認及領取等提供簡明資料，藉此協
levantamento de Certificado de Óbito, Boletim de Óbito,
助家屬妥善處理喪事。
reconhecimento e levantamento de restos mortais, entre outras,
facilitando aos membros da família conhecer as respectivas
formalidades e apoiando-os adequadamente ao lidarem com o
funeral.

手續

各項手續辦理地點、查詢電話、所需文件及費用，詳見背頁。

Formalidades

Informações detalhadas, como locais para tratamento de
步 驟 n.º
1 .de領telefone,
取「documentos
死 亡 證 necessários
明 書 」 e taxas,
formalidades,
encontram-se disponíveis no verso.
按醫護人員通知往以下指定地點領取「死亡證明書」：

Passo 1 - Levantamento do Certificado de

Óbito
仁伯爵綜合醫院
適用於不需 司法警察局處理的一般死亡個案。倘若遺體涉及
Levantamento do Certificado de Óbito, conforme notificado pelos
公共衛生，醫院員工會同時提供辦理「醫學衛生證明」通知
profissionais de saúde, nos locais seguintes:
書，以辦理備註1A所指手續。
CHCSJ
司法警察局
Aplicável aos casos de falecimento em geral, sem necessidade de
適用於由司法警察局處理的死亡個案。
diligência pela Polícia Judiciária. Caso envolva a saúde pública, o
pessoal do CHCSJ efectuará também nesta etapa a emissão do
Atestado Médico-Sanitário para o tratamento das formalidades
constantes
na Nota
步驟
2 . 1A.
辦理死亡簡報

Passo 4 - Cerimónia religiosa e inumação

步驟 4 . 宗 教 儀 式 及 安 葬

Cerimónia religiosa

Quando
necessário, com custos adicionais, podem ser utilizadas
宗教儀式
pequenas Salas de Altar ou Capela do CHCSJ para a realização
倘有需要，可租用仁伯爵綜合醫院的中式靈堂或小教堂舉行
de
cerimónia religiosa simples. As marcações são efectuadas por
簡單的宗教儀式。有關租用以先到先得形式受理，進行宗教
ordem
de apresentação dos pedidos. Após a cerimónia, os restos
mortais
devem ser removidos de imediato do CHCSJ, não
儀式後應即時把遺體運離醫院，不可再把遺體放回殮房冷藏
podendo
櫃內。 ser novamente colocados na câmara frigorífica da Casa
Mortuária.
安葬
Inumação
如欲使用本澳有關市政設施或服務，例如公共墳場或樹葬，
Caso
deseje utilizar as respectivas instalações ou serviços
municipais
de Macau, tais como os cemitérios públicos ou o
應向市政署辦理有關申請。倘若遺體需運出澳門境外或火化
serviço
de inumação junto de árvores, deve-se apresentar o
，應到治安警察局辦理手續（包括「遺體搬遷實况筆錄」、
pedido
junto do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM).
「殯葬通行證」或「遺體火化執照」）。
Relativamente à transladação de restos mortais para o exterior ou
cremação, deve-se dirigir ao Corpo de Polícia de Segurança
Pública (PSP) para as devidas formalidades (“Auto de notícia de
transladação de restos mortais”, “Livre-trânsito mortuário” ou
“Alvará para cremação de restos mortais”).

備註：
1.

Notas:
控制中心申請用作遺體處理的「醫學衛生證明」，以進行後續程
1 . Nas seguintes situações, após o Passo 2, deve-se dirigir ao
序：de Controlo e Prevenção da Doença dos Serviços de
Centro
Saúde, para pedido de Atestado Médico-Sanitário, a fim de
efectuar
as遺體涉及公共衛生
restantes formalidades:
(申請人需持有步驟1所指的「醫學衛生
A.

A. Os restos
mortais envolvem
a saúde pública (requerentes
證明」通知書)
；
que tenham sido atribuídos o Atestado Médico-Sanitário

referido
no passo 1) ;
遺體需運出澳門境外或火化並需辦理「殯葬通行證」或
B.

em que os restos (詳情請向治安警察局查詢)
mortais precisem de ；
ser
B. Casos「遺體火化執照」的個案

Polícia Judiciária
在死亡發生後兩天內，到民事登記局辦理死亡簡報。
Aplicável aos casos de falecimento diligenciados pela Polícia
Judiciária.
2.

3 . 遺 體 do
辨 Boletim
認 及 領de取Óbito
P a s s步
o 2驟
- Aquisição
Deve-se dirigir dentro de dois dias após o falecimento, à
家屬需於親友死亡後五天內，到仁伯爵綜合醫院殮房辨認及
Consevatória do Registo Civil, para aquisição do Boletim de
領取遺體安葬，特殊情况除外。
Óbito.

Passo 3 - Reconhecimento e levantamento dos
restos mortais
Para reconhecimento e levantamento dos restos mortais, deve-se
dirigir, dentro de cinco dias após o falecimento, à Casa Mortuária
do CHCSJ, salvo circunstâncias especiais.

以下情况，應在辦理步驟 2 死亡簡報手續後前往衛生局疾病預防

2.
3.

3 . 4.

4.

Principais Legislações

相關主要法例

Decreto-Lei n.º 7/85/M

Actualiza
第
7 / 8 5 / as
M condições
號 法 令 médico-legais pertinentes à transladação,
remoção, enterramento, cremação e incineração de restos mortais.
《調整有關遺骸的搬運、移動、土葬、火葬及焚化之

D e法c 醫
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第
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司司長批
示Salas de Altar ou Capela
Taxa
das
da Casa Mortuária do CHCSJ
《租用仁伯爵綜合醫院殮房靈堂之收費及基本規則》
DEP
第
5 1 /n.º
7 551/75
號省令
Aprova a tabela de preços por serviços prestados pelos Serviços de
《
衛 生e 局
特別服務收費表》
Saúde
Assistência

仁伯爵綜合醫院聯絡方式
Meios de contacto do CHCSJ
電話總機: 2831 3731
公共關係室: 8390 5000
傳真: 2871 3105
網 址 : w w w. s s m . g o v. m o
郵 箱 : i n f o @ s s m . g o v. m o

transladados para o exterior ou cremados e que careçam
efectuar o pedido de “Livre-trânsito mortuário” ou
“Alvará para cremação de restos mortais” (para mais
除遺體領取及運送等程序需由受委託殮葬商進行之外，其餘手續
informações, consulte a PSP) ;

Com可由死者家屬、合法受委託人或殮葬商辦理；
excepção dos procedimentos de levantamento ou
transladação de restos mortais que devem ser executados
pela因經濟困難無法為死者進行殮葬的人士，可聯絡所屬社會工作局
agência funerária representante, as restantes
formalidades podem ser efectuadas pelos próprios
分區辦事處；
membros
da família do falecido, representantes legais ou
agências funerárias;
任何資料如有更改，以相關部門最新提供的為準。
Aqueles
que não consigam realizar o funeral devido a
dificuldades financeiras, podem entrar em contacto com o
Núcleo de Atendimento e Coordenação Local do Instituto
de Acção Social ;
No caso de qualquer alteração das informações,
prevalecem as mais recentes fornecidas pelos respectivos
Serviços.

15/P/DAH/DU/01/2021
15/P/DAH/DU/01/2021

手續辦理地點及查詢電話/所需文件及費用
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仁伯爵綜合醫院 - 急診掛號處

關資料的身份證明文件)或申請人與死

–星期六、日及公眾假期 24小時
–電話：8390 3600

者的親屬關係聲明 (正本) (即時辦理)

司法警察局總部 - 第1科

–星期一至五 9:00 至 13:00 及 14:30 至 17:30
–星期六、日及公眾假期休息
–電話：2855 7777
–網址：www.pj.gov.mo
領取死 亡 證 明 書

Passo 4 - Cerimónia religiosa e inumação

Cerimónia religiosa

–申請人的身份證明文件 (副本)

Quando necessário, com custos adicionais, podem ser utilizadas
pequenas Salas de Altar ou Capela do CHCSJ para a realização
de cerimónia religiosa simples. As marcações são efectuadas por
ordem de apresentação dos pedidos. Após a cerimónia, os restos
mortais devem ser removidos de imediato do CHCSJ, não
podendo ser novamente colocados na câmara frigorífica da Casa
Mortuária.

–「死亡簡報」(副本)
–「醫學衛生證明」(副本) (如適用)

Breve introdução
Aquando do falecimento de entes queridos, além do sentimento de
dor, os membros da família necessitam também de organizar
várias tarefas após o falecimento, motivo pelo qual o presente guia
disponibiliza informações simples relacionadas com o
levantamento de Certificado de Óbito, Boletim de Óbito,
reconhecimento e levantamento de restos mortais, entre outras,
facilitando aos membros da família conhecer as respectivas
formalidades e apoiando-os adequadamente ao lidarem com o
funeral.

Inumação

Principais Legislações

Decreto-Lei n.º 7/85/M

Actualiza as condições médico-legais pertinentes à transladação,
remoção, enterramento, cremação e incineração de restos mortais.

Decreto-Lei n.º 47/85/M

Alteração do Decreto-Lei n.º 7/85/M

Despacho do Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura n.º19/2001

Taxa e regras principais de utilização das Salas de Altar ou Capela
da Casa Mortuária do CHCSJ

DEP n.º 51/75
Aprova a tabela de preços por serviços prestados pelos Serviços de
Saúde e Assistência

–預約：2857 3333

Formalidades

–冷藏櫃租用費之收據(正本)

Caso deseje utilizar as respectivas instalações ou serviços
municipais de Macau, tais como os cemitérios públicos ou o
serviço de inumação junto de árvores, deve-se apresentar o
pedido junto do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM).
Relativamente à transladação de restos mortais para o exterior ou
cremação, deve-se dirigir ao Corpo de Polícia de Segurança
Pública (PSP) para as devidas formalidades (“Auto de notícia de
transladação de restos mortais”, “Livre-trânsito mortuário” ou
“Alvará para cremação de restos mortais”).

詳細請向相關部門了解

治安警察局 - 提督馬路一號治安警察局澳門警務廳北區警司處
一樓

Informações detalhadas, como locais para tratamento de
formalidades, n.º de telefone, documentos necessários e taxas,
encontram-se disponíveis no verso.

Passo 1 - Levantamento do Certificado de
Óbito

Meios de contacto do CHCSJ

備註：除指明需〝提交正本〞的情况外，其餘只需出示正本或提交副本

15/P/DAH/DU/01/2021

–電話：8504 1425/2853 3525

Levantamento do Certificado de Óbito, conforme notificado pelos
profissionais de saúde, nos locais seguintes:

–星期六、日及公眾假期必須預約

Notas:
1.

衛生局疾病預防控制中心 - 傳染病防制暨疾病監測部

CHCSJ

–網址：www.psp.gov.mo

–委託人身份證 (副本)

Nas seguintes situações, após o Passo 2, deve-se dirigir ao
Centro de Controlo e Prevenção da Doença dos Serviços de
Saúde, para pedido de Atestado Médico-Sanitário, a fim de
efectuar as restantes formalidades:

–星期一至四 9:00 至 13:00 及 14:30 至 17:45

醫學衛生證明

新口岸宋玉生廣場335-341號獲多利中心7樓

Aplicável aos casos de falecimento em geral, sem necessidade de
diligência pela Polícia Judiciária. Caso envolva a saúde pública, o
pessoal do CHCSJ efectuará também nesta etapa a emissão do
Atestado Médico-Sanitário para o tratamento das formalidades
constantes na Nota 1A.

–家屬的委託書或授權書(提交正本)

＄5印花稅票

–「醫學衛生證明」申請表
–「死亡證明書」或死亡證明文件
(正本或鑑證本及副本)
– 死者身份證 (副本)
– 申請人身份證 (正副本)
– 遺 體已作適當衛生處理的聲明或證明文件(如適用)

–星期五 9:00 至 13:00及14:30 至17:30

Polícia Judiciária

–查詢：8981 5552

–家屬身份證(副本)

A. Os restos mortais envolvem a saúde pública (requerentes
que tenham sido atribuídos o Atestado Médico-Sanitário
referido no passo 1) ;
B. Casos em que os restos mortais precisem de ser
transladados para o exterior ou cremados e que careçam
efectuar o pedido de “Livre-trânsito mortuário” ou
“Alvará para cremação de restos mortais” (para mais

(星期六、日及公眾假期需預約辦理)

–死者身份證 (副本)

informações, consulte a PSP) ;

–網址：www.iam.gov.mo

Aplicável aos casos de falecimento diligenciados pela Polícia
Judiciária.

P a s s o 2 - Aquisição do Boletim de Óbito

步驟

–電話：2833 7676

遺體領取

Deve-se dirigir dentro de dois dias após o falecimento, à
Consevatória do Registo Civil, para aquisição do Boletim de
Óbito.

辦理死亡簡報

市政署

– 家屬身份證 (正本)

Passo 3 - Reconhecimento e levantamento dos
restos mortais
步驟

安葬

4

免費

– 死者的身份證 (正本)

步驟

–領回遺體證明書 (即時辦理)

2 . Com excepção dos procedimentos de levantamento ou
transladação de restos mortais que devem ser executados
pela agência funerária representante, as restantes
formalidades podem ser efectuadas pelos próprios
membros da família do falecido, representantes legais ou
agências funerárias;
3 . Aqueles que não consigam realizar o funeral devido a
dificuldades financeiras, podem entrar em contacto com o
Núcleo de Atendimento e Coordenação Local do Instituto
遺體辨de
認Acção
及領取Social ;
步驟
宗教儀式及安葬
4 . No caso de qualquer alteração das informações,
prevalecem as mais recentes fornecidas pelos respectivos
Serviços.

–每天24小時
–電話：8390 3600

遺體辨認

仁伯爵綜合醫院C2層 - 殮房

(如結婚證書、出生證明或其他載有相

–星期一至五 9:00 至 13:00 及 14:30 至 17:30
–星期六、日及公眾假期休息
–電話：8390 8299

免費

Para reconhecimento e levantamento dos restos mortais, deve-se
dirigir, dentro de cinco dias após o falecimento, à Casa Mortuária
do CHCSJ, salvo circunstâncias especiais.

2

–「死亡證明書」(副本)

仁伯爵綜合醫院 - 急診掛號處

民事登記局有相關紀錄者除外)

–星期一至五 9:00 至 18:00
–星期六、日及公眾假期休息
–電話：2855 0110
–網址：www.dsaj.gov.mo

– 租用申請表 (即時辦理)

宗教儀式

–「死亡證明書」或「死亡簡報」(副本)

–星期一至五 9:00 至 13:00 及 14:30 至 17:30
–星期六、日及公眾假期 10:00 至 13:00
–電話：8390 3620

3

– 申請人身份證 (正本)
– 死者身份證 (提交正本)
–「死亡證明書」(提交正本)
–「結婚證書」/「離婚證明」 (提交正本或鑑證本，
民事登記局 - 水坑尾公共行政大樓一樓及二樓

– 申請人身份證 (正本)
–「領葬聲明」(即時辦理)
– 申請人與死者的親屬關係證明 (正本)
仁伯爵綜合醫院 - 大堂掛號櫃檯10號櫃位

費用
（澳門元）

所需文件
地點及運作時間
手續

