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第 149/2019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，並根據十二月三十日第56/83/M號法令《政府住宅單位轉移

予其承租人章程》第十八條第二款B項的規定，作出本批示。

一、十二月三十日第56/83/M號法令第十八條第二款B項所

指為單位評估之目的將在公式內使用的每平方米單價訂定為澳

門幣八萬二千七百元。

二、本批示自公佈翌日起生效。

二零一九年九月九日

行政長官 崔世安

經 濟 財 政 司 司 長 辦 公 室

第 68/2019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

賦予的職權及第110/2014號行政命令第一款所授予的權限，並

根據七月五日第32/93/M號法令核准的《金融體系法律制度》第

十九條第一款c項的規定，作出本批示。

一、批准澳門國際銀行股份有限公司在中華人民共和國杭州

市開設分行，從事在澳門特別行政區獲許可經營之業務。

二、本批示自公佈翌日起生效。

二零一九年九月七日

經濟財政司司長 梁維特

第 70/2019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29/2019號行政法規（第15/2019號法律

《關於毛坯鑽石國際貿易的〈金伯利進程證書制度〉執行法》的

補充規定）第二條的規定，作出本批示。

一、核准載於本批示附件一並為其組成部分的《金伯利進程

證書制度》證書的式樣。

Despacho do Chefe do Executivo n.º 149/2019

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da 
alínea b) do n.º 2 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 56/83/M (Re-
gulamento da alienação dos fogos do Estado aos seus arrenda-
tários), de 30 de Dezembro, o Chefe do Executivo manda:

1. É fixado em 82 700 patacas o preço unitário por metro 
quadrado a utilizar na fórmula para efeitos de valorização 
do fogo, a que se refere a alínea b) do n.º 2 do artigo 18.º do 
Decreto-Lei n.º 56/83/M, de 30 de Dezembro.

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

9 de Setembro de 2019.

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA

E FINANÇAS

Despacho do Secretário para a Economia
 e Finanças n.º 68/2019

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e das compe-
tências que lhe foram delegadas pelo n.º 1 da Ordem Execu-
tiva n.º 110/2014, e nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 
19.º do Regime Jurídico do Sistema Financeiro, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 32/93/M, de 5 de Julho, o Secretário para a 
Economia e Finanças manda:

1. É autorizado o Banco Luso Internacional, S.A. a estabelecer 
uma sucursal, em Hangzhou, República Popular da China, 
para exercer as actividades autorizadas na Região Administra-
tiva Especial de Macau.

2. O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da 
sua publicação.

7 de Setembro de 2019.

O Secretário para a Economia e Finanças, Leong Vai Tac.

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 70/2019

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
artigo 2.º do Regulamento Administrativo n.º 29/2019 (Normas 
complementares à Lei n.º 15/2019 — Lei relativa à aplicação 
do Sistema de Certificação do Processo de Kimberley para o 
comércio internacional de diamantes em bruto), o Secretário 
para a Economia e Finanças manda:

1. É aprovado o modelo de certificado do Sistema de Cer-
tificação do Processo de Kimberley constante do Anexo I ao 
presente despacho e que dele faz parte integrante.


