
Número dos serviços DSE2006 

Designação dos 

serviços  

Pedido de Armazenagem em Instalções de Produtos 

Sujeitos a Imposto de Consumo 

Entidade responsável Direcção dos Serviços de Economia - Divisão de 

Licenciamento e de Supervisão. (DLS) 

Local de 

atendimento 

Rua do Dr. Pedro José Lobo, n
o
s1-3，2 

o 
andar (DSE) ou 

Rua Nova da Areia Preta n
o
52, 1 

o 
andar (CSRAEM) , 

Macau 

Horário de 

funcionamento  

(DSE) 

2ª a 5ª Feira: 9:00 - 13:00; 14:30 - 17:45 

6ª Feira: 9:00 - 13:00; 14:30 - 17:30 

Horário de 

funcionamento  

(CSRAEM) 

2ª a 6ª Feira: 9:00 - 18:00 (sem interrupção) 

 

Formas de consulta Tel.n
o
 ：8597 2634 (DSE) ou 8296 9262 (CSRAEM) 

Fax n
o ：2871 1276 (DSE) ou 2845 3558 (CSRAEM) 

E-mail ：dls@economia.gov.mo 

Website ：http://www.economia.gov.mo 

 

Número das 

formalidades 

DSE2006A 

Serviços prestados Pedido 

Destinatários De acordo com o artigo 5.° do Decreto-Lei n.° 79/92/M, 

podem aceder à actividade de operadores de armazéns de 

produtos sujeitos a imposto de consumo, as pessoas 

singulares ou colectivas que possuam contabilidade 

devidamente organizada e verificada nos termos legais. 

Formalidades O interessado não precisa de tratar das formalidades de 

pedido pessoalmente. 

Documentos 

necessários 

1. Pedido; 

2. Fotocópia do documento de identificação; 

3.Cópia do projecto ou planta das instalações, com 

pormenorização das instalações de armazenagem das 

mercadorias, isolamento fiscal, segurança, defesa contra 

incêndios, vias de acesso e instalações para o exercício da 

actividade de fiscalização;  

4. Documento comprovativo direito de utilização do imóvel 

onde funciona como armazém (por exemplo: contrato de 

mailto:dls@economia.gov.mo
http://www.economia.gov.mo/
http://bo.io.gov.mo/bo/i/92/51/declei79.asp


arrendamento). 

Taxa Gratuito. 

Prazo O prazo varia conforme a complexidade de cada caso. A 

DSE vai apreciar o pedido com base no parecer profissional 

dos Serviços de Alfândega e das respectivas entidades.  

Website das 

Legislações 

Decreto-Lei n.° 79/92/M, de 21 de Dezembro - 

Regulamenta o acesso à actividade de armazenagem de 

produtos sujeitos a imposto de consumo, em regime de 

importação temporária, publicado no B.O. 51 de 

21/12/1992 

 

http://bo.io.gov.mo/bo/i/92/51/declei79.asp

