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（4）社會協調常設委員會；

（5）澳門金融管理局諮詢會；

（6）存款保障基金諮詢委員會；

（7）統計諮詢委員會；

（三）社會文化施政領域：

（1）高等教育委員會；

（2）非高等教育委員會；

（3）青年事務委員會；

（4）文化諮詢委員會；

（5）文化產業委員會；

（6）文化遺產委員會；

（7）體育委員會；

（8）醫務委員會；

（9）精神衛生委員會；

（10）社會工作委員會；

（11）長者事務委員會；

（12）婦女及兒童事務委員會；

（13）復康事務委員會；

（14）禁毒委員會；

（四）運輸工務施政領域：

（1）都市更新委員會；

（2）城市規劃委員會；

（3）環境諮詢委員會；

（4）交通諮詢委員會；

（5）公共房屋事務委員會。

經 濟 財 政 司 司 長 辦 公 室

第 36/2021號經濟財政司司長批示

經濟財政司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條

賦予的職權，並根據第16/2020號法律《職業介紹所業務法》第

三十六條第三款的規定，作出本批示。

(4) Conselho Permanente de Concertação Social;

(5) Conselho Consultivo da Autoridade Monetária de Macau;

(6) Conselho Consultivo do Fundo de Garantia de Depósitos;

(7) Comissão Consultiva de Estatística;

3) Áreas da governação no domínio dos Assuntos Sociais e 
Cultura:

(1) Conselho do Ensino Superior;

(2) Conselho de Educação para o Ensino Não Superior;

(3) Conselho de Juventude;

(4) Conselho Consultivo de Cultura;

(5) Conselho para as Indústrias Culturais;

(6) Conselho do Património Cultural;

(7) Conselho do Desporto;

(8) Conselho para os Assuntos Médicos;

(9) Comissão de Saúde Mental;

(10) Conselho de Acção Social;

(11) Comissão para os Assuntos do Cidadão Sénior;

(12) Conselho para os Assuntos das Mulheres e Crianças;

(13) Comissão para os Assuntos de Reabilitação;

(14) Comissão de Luta contra a Droga;

4) Áreas da governação no domínio dos Transportes e Obras 
Públicas:

(1) Conselho para a Renovação Urbana;

(2) Conselho do Planeamento Urbanístico;

(3) Conselho Consultivo do Ambiente;

(4) Conselho Consultivo do Trânsito;

(5) Conselho para os Assuntos de Habitação Pública.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA

E FINANÇAS

Despacho do Secretário para a Economia
e Finanças n.º 36/2021

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.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 16/2020 (Lei da actividade de 
agências de emprego), o Secretário para a Economia e Finan-
ças manda:
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一、核准載於本批示附件的就業服務指導員准照的式樣，有

關附件為本批示的組成部份。

二、經勞工事務局的程式讀取上款所指准照的二維碼，可顯

示下列資料：

（一）准照編號；

（二）准照的簽發日期及有效期；

（三）准照持有人的姓名；

（四）准照的狀態；

（五）所屬的職業介紹所或分所的營業場所名稱及地點；

（六）倘有的附加處罰的決定及期間。

三、本批示自公佈翌日起生效。

二零二一年一月二十二日

經濟財政司司長 李偉農

1. É aprovado o modelo da licença de orientador no serviço 
de emprego, constante do anexo ao presente despacho e que 
dele faz parte integrante.

2. Através da aplicação da Direcção dos Serviços para os 
Assuntos Laborais, pode ser efectuada a leitura do código bidi-
mensional contido na licença referida no número anterior, para 
aceder aos seguintes dados:

1) Número da licença;

2) Data de emissão e prazo de validade da licença;

3) Nome do titular da licença;

4) Estado da licença;

5) Denominação e local do estabelecimento da agência de 
emprego ou da filial a que pertence;

6) Decisão e período da sanção acessória que ao caso couber.

3. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação.

22 de Janeiro de 2021.

O Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong.

––––––––––

附件

ANEXO

正面：

Frente:
 

背面：

Verso:

印 務 局
Imprensa Oficial

每 份 售 價  $33.00
PREÇO DESTE NÚMERO $ 33,00

尺寸和色彩：85毫米X 54毫米、圓角、彩色。

Dimensão e cores: 85 mm x 54 mm, com cantos arredondados e colorido.




