
出入境事務廳
Serviço de Migração

Immigration Department

為非本澳居民修正入境時所批給的
「逗留許可」

Rectificação da “Autorização de Permanência” 
concedida na entrada aos não residentes 

Amendments of “Authorization to Stay” 
granted to non-residents upon entry

調查警司處
Comissariado de Investigação
Investigation Subdivision

質量指標
Quality Criterion
Indicador da qualidade

    分鐘
minutos
minutes26

服務
承諾

Performance Pledge
Carta Qualidade

服務基本資料
Informações básicas dos serviços
Service Information

辦公時間
Horário de funcionamento
Office Hours

星期一至四 09：00 ~ 17：45 

星期五 09：00 ~ 17：30 

星期六、日及澳門政府假期休息 

2ª ~ 5ª 09H00 ~ 17H45 
6ª 09H00 ~ 17H30 
Fechado aos Sábados, Domingos e Feriados oficiais 

Mon ~ Thu 09H00 ~ 17H45 
Fri 09H00 ~ 17H30  
Closed on Sat, Sun and government holidays

查詢方法
Formas de consulta 
Enquiry Methods

地址 / ENDEREÇO / ADDRESS
澳門氹仔北安碼頭一巷出入境事務廳大樓

 Edf. do Serviço de Migração Travessa Um do Cais de Pac On, Taipa, Macau
Immigration Department Office Building, Travessa Um do Cais de Pac 
On, Taipa, Macao

電話 / TEL 
(853) 2872 5488

傳真 / FAX 
(853) 8897 0300

電郵 / CORREIO ELECTRÓNICO / E-MAIL
sminfo@fsm.gov.mo

詳情請瀏覽治安警察局網站
Para pormenores do serviço, é favor de consultar o website do CPSP
For further information please browse the website of Public Security Police Force

http://www.fsm.gov.mo/psp
所有資訊均以網站公佈為準

Toda a informação não dispensa a prevalência do publicado no website
All information is subject to change, please refer to the website for the most updated information

CPSP-2015-12/SM(26)



Com Carta de Qualidade

Amendments of “Authorization to 
Stay” granted to non-residents upon 
entry  

Target Groups and Application Eligibility
 Macao visitors

Required Document
 Travel document which applicant used to enter Macao

Charges (or Taxes)
 Free of charge

Quality Criteria
 26 minutes [Please see remark]

Remark
 "Quality Criterion" refers to the time of processing 

required by service units (excluding time of waiting in a 
queue) calculated in the following manner: from the 
moment when the service unit received and confirmed 
that all the required documents had been correctly 
prepared. 

Rectificação da “Autorização de 
Permanência” concedida na 
entrada aos não residentes   

Destinatários e requisitos
 Visitantes à RAEM

Documentos necessários
 Documento de viagem utilizado pelo requerente à entrada na 

RAEM

Taxa (ou imposto)
 Gratuito 

Indicador de qualidade 
 26 minutos [Vide observação]

Observação
 "Indicador da qualidade" significa o tempo necessário para o 

tratamento do pedido (não inclui o tempo das fileiras), e a 
contar: a partir da entrada do pedido na unidade de serviço  
sem falta de documentos necessários ao seu processamento.

為非本澳居民修正入境時所
批給的「逗留許可」                             

服務對象與申請資格

 訪澳旅客

必須遞交文件

 申請人於入境時所使用之旅遊證件

費用（或稅項）

 全免

質量指標

 26分鐘【見備註事項】

備註事項

 「質量指標」指本局審理所需時間（輪候時間不計算在

內），而其計算方式為：自服務單位接獲且確認文件齊

備無誤後起計。

服務
承諾

Performance Pledge
Carta Qualidade

服務
承諾

Performance Pledge
Carta Qualidade

服務
承諾

Performance Pledge
Carta Qualidade


