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3. O despacho de cancelamento da concessão de apoio finan-
ceiro deve fixar os motivos que estiveram na sua origem, bem 
como a verba de apoio a restituir e o respectivo prazo.

Artigo 18.º

Restituição de saldo remanescente do apoio financeiro

Caso as despesas efectivamente realizadas forem inferiores 
à verba total de apoio concedida pelo FDCT, a entidade candi-
data aprovada é obrigada a restituir a diferença do montante.

Artigo 19.º

Fiscalização

1. Compete ao FDCT fiscalizar o cumprimento do dispos-
to no presente regulamento, nomeadamente a aplicação, por 
parte das entidades candidatas aprovadas, das verbas de apoio 
concedidas para os fins constantes da decisão de concessão.

2. Para o exercício da competência fiscalizadora, o FDCT 
tem direito a solicitar às entidades candidatas aprovadas as in-
formações e a colaboração necessárias, incluindo a cooperação 
nas vistorias e auditorias realizadas pelo FDCT.

Artigo 20.º

Contabilidade específica

As despesas efectuadas no âmbito dos projectos apoiados 
devem ser devidamente contabilizadas, devendo ser criadas 
contas específicas para o registo das despesas.

Artigo 21.º

Financiamento por outros programas

Nos termos do presente regulamento, os projectos financiados 
pelo FDCT não podem ser objecto de financiamento por qual-
quer outro programa de apoio com recurso a fundos públicos.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 65/2021

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
n.º 3 do artigo 15.º e da alínea 5) do artigo 30.º da Lei n.º 11/2020 
(Regime jurídico de protecção civil), o Chefe do Executivo man-
da:

1. É aprovado o distintivo dos participantes da protecção 
civil, constante dos modelos anexos ao presente despacho, do 
qual fazem parte integrante.

2. Os modelos I, II e III do distintivo são destinados ao uso 
pelo pessoal das entidades públicas, entidades privadas e vo-
luntários, respectivamente.

3. O distintivo tem as cores e as características constantes 
dos anexos referidos no n.º 1.

4. O presente despacho entra em vigor no dia da sua publicação. 

26  de Abril de 2021.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.
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 ANEXO

 / Modelo I

Frente do distintivo

Nos termos do artigo 15.º do Regime Jurídico de 

Protecção Civil, é elaborado o presente distintivo.

Detêm a qualidade de autoridade pública pelo 

tempo em que se mantiver o estado de prevenção 

imediata ou superior, os agentes das entidades 

públicas munidos do presente distintivo, 

efectivamente intervenientes nas actividades de 

protecção civil.

O Comandante-geral dos Serviços de Polícia Unitários

 

Verso do distintivo

Nos termos do artigo 15.º do Regime Jurídico de 

Protecção Civil, é elaborado o presente distintivo.

Detêm a qualidade de autoridade pública pelo 

tempo em que se mantiver o estado de prevenção 

imediata ou superior, os agentes das entidades 

públicas munidos do presente distintivo, 

efectivamente intervenientes nas actividades de 

protecção civil.

O Comandante-geral dos Serviços de Polícia Unitários
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Descrição do modelo

a

    Designação da entidade pública em chinês;

b

    Designação da entidade pública em português;

c

    Número de série do distintivo (composto por quatro dígitos);

d

    Sigla da entidade pública em português;

Descrição de Cores

A.  7620c   A. Vermelho (Pantone 7620c)

B.   B. Verde

C.   C. Dourado

D.   D. Branco

E.   E. Preto

 ANEXO

 / Modelo II

Frente do distintivo

Nos termos do artigo 15.º do Regime Jurídico de 
Protecção Civil, é elaborado o presente distintivo.

Enquanto se mantiver o estado de prevenção 
imediata ou superior, todo o acto ilícito criminal 
cometido contra os agentes munidos do presente 
distintivo é considerado cometido contra autoridade 
pública e trabalhador da Administração Pública no 
exercício de funções.

O Comandante-geral dos Serviços de Polícia Unitários
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Verso do distintivo

Nos termos do artigo 15.º do Regime Jurídico de 
Protecção Civil, é elaborado o presente distintivo.

Enquanto se mantiver o estado de prevenção 
imediata ou superior, todo o acto ilícito criminal 
cometido contra os agentes munidos do presente 
distintivo é considerado cometido contra autoridade 
pública e trabalhador da Administração Pública no 
exercício de funções.

O Comandante-geral dos Serviços de Polícia Unitários

 

Descrição do modelo

a

    Designação da entidade privada em chinês;

b

    Designação da entidade privada em português;

c

    Número de série do distintivo (composto por quatro dígitos);

d

    Sigla da entidade privada em português;

Descrição de Cores

A.  7620c   A. Vermelho (Pantone 7620c)

B.   B. Verde

C.   C. Dourado

D.   D. Branco

E.   E. Preto
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 ANEXO

 / Modelo III

Frente do distintivo

Nos termos do artigo 15.º do Regime Jurídico de 
Protecção Civil, é elaborado o presente distintivo.

Os agentes munidos do presente distintivo  prestam 
os serviços de apoio nas acções de socorro, 
assistência e restabelecimento das condições 
normais de vida das pessoas em perigo ou afectadas, 
na sequência de incidentes súbitos de natureza 
pública. Todo o acto ilícito criminal cometido contra 
esses agentes é considerado cometido contra 
autoridade pública e trabalhador da Administração 
Pública no exercício de funções.

O Comandante-geral dos Serviços de Polícia Unitários

 

Verso do distintivo

Nos termos do artigo 15.º do Regime Jurídico de 
Protecção Civil, é elaborado o presente distintivo.

Os agentes munidos do presente distintivo  prestam 
os serviços de apoio nas acções de socorro, 
assistência e restabelecimento das condições 
normais de vida das pessoas em perigo ou afectadas, 
na sequência de incidentes súbitos de natureza 
pública. Todo o acto ilícito criminal cometido contra 
esses agentes é considerado cometido contra 
autoridade pública e trabalhador da Administração 
Pública no exercício de funções.

O Comandante-geral dos Serviços de Polícia Unitários
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66/2021

88/99/M

 ..................................................................250,000

..........................................................................250,000

 ..................................................................250,000

 .........................................................................250,000

 ...................................250,000

 

67/2021

 

Descrição do modelo

a

    Número de série do distintivo (composto por quatro dígitos);

Descrição de Cores

A.  7620c   A. Vermelho (Pantone 7620c)

B.   B. Verde

C.   C. Dourado

D.   D. Branco

E.   E. Preto

Despacho do Chefe do Executivo n.º 66/2021

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
n.º 2 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 88/99/M, de 29 de No-
vembro, o Chefe do Executivo manda: 

1. Considerando o proposto pela Direcção dos Serviços de 
Correios e Telecomunicações, é emitida e posta em circulação, 
a partir do dia 11 de Junho de 2021, cumulativamente com as 
que estão em vigor, uma emissão extraordinária de selos desig-
nada «Lojas Antigas Típicas de Macau», nas taxas e quantida-
des seguintes:

$ 2,50 ..................................................................................250 000

$ 4,00 ..................................................................................250 000

$ 4,50 ..................................................................................250 000

$ 6,00 ..................................................................................250 000 

Bloco com selo de $ 14,00 ................................................250 000

2. Os selos são impressos em 62 500 folhas miniatura, das 
quais 15 625 serão mantidas completas para fins filatélicos.

26 de Abril de 2021. 

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 67/2021

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau, o Chefe do Exe-
cutivo manda:

1. É criada a Comissão de Trabalho para a Integração no 
Desenvolvimento Nacional, adiante designada por Comissão.


