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第 185/2013 號行政長官批示

行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職

權，並根據經第12/2001號行政法規訂定的《澳門基金會章程》

第十八條第一款至第三款的規定，作出本批示。

一、續任崔世昌為澳門基金會監事會主席。

二、續任何美華及黃顯輝為澳門基金會監事會委員。

三、本批示自二零一三年七月十一日起生效。

二零一三年六月五日

行政長官 崔世安

第 24/2013號行政長官公告

中央人民政府命令在澳門特別行政區執行聯合國安全理事

會關於恐怖活動對國際和平與安全構成威脅的第1988（2011）

號及第2082（2012）號決議；

聯合國安全理事會第1988（2011）號決議所設委員會於二零

一三年四月十六日更新了根據該決議制定的與塔利班有關聯的

個人和實體名單；

基於此，行政長官根據澳門特別行政區第3/1999號法律第六

條第一款的規定，命令公佈聯合國安全理事會第1988（2011）號

決議所設委員會於二零一三年四月十六日更新的個人和實體名

單的英文原文及其葡文譯本。

二零一三年六月六日發佈。

行政長官 崔世安

Despacho do Chefe do Executivo n.º 185/2013

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
disposto nos n.os 1 a 3 do artigo 18.º dos Estatutos da Fun-
dação Macau, aprovados pelo Regulamento Administrativo 
n.º 12/2001, o Chefe do Executivo manda: 

1. É renovada a nomeação de Chui Sai Cheong para exercer 
o cargo de presidente do Conselho Fiscal da Fundação Macau.

2. São renovadas as nomeações de Ho Mei Va e de Vong Hin 
Fai como membros do Conselho Fiscal da Fundação Macau.

3. O presente despacho produz efeitos a partir de 11 de Julho 
de 2013. 

5 de Junho de 2013. 

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.

Aviso do Chefe do Executivo n.º 24/2013

Considerando que o Governo Popular Central ordenou a 
aplicação na Região Administrativa Especial de Macau das 
Resoluções n.º 1988 (2011) e n.º 2082 (2012) do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas, relativas às ameaças à paz e se-
gurança internacionais causadas por actos terroristas;

Mais considerando que, em 16 de Abril de 2013, o Comité 
estabelecido pela Resolução n.º 1988 (2011) do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas procedeu à actualização da lista 
das pessoas singulares e entidades associadas aos Talibã, esta-
belecida nos termos da referida Resolução;

O Chefe do Executivo manda publicar, nos termos do n.º 1 
do artigo 6.º da Lei n.º 3/1999 da Região Administrativa Es-
pecial de Macau, a lista das pessoas singulares e entidades, tal 
como actualizada à data de 16 de Abril de 2013 pelo Comité 
estabelecido pela Resolução n.º 1988 (2011) do Conselho de Se-
gurança das Nações Unidas, na sua versão original em língua 
inglesa, acompanhada da tradução para a língua portuguesa.

Promulgado em 6 de Junho de 2013.

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.
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