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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

Ordem Executiva n.º 41/2021

Usando da faculdade conferida pela alínea 4) do artigo 50.º 
da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e 
nos termos do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 85/84/M, de 11 de 
Agosto (Bases gerais da estrutura orgânica da Administração 
Pública de Macau), o Chefe do Executivo manda publicar a 
presente ordem executiva:

Artigo 1.º

Delegação de poderes

1. São delegados no Secretário para a Segurança, Wong Sio 
Chak, todos os poderes necessários para celebrar, em nome da 
Região Administrativa Especial de Macau, o memorando de 
entendimento para a troca de informação relativa ao combate 
ao branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo e 
crimes precedentes associados, com a Autoridade de Análise 
de Relatórios de Transações do Reino de Tonga.

2. Os poderes referidos no número anterior podem ser subdele-
gados na Coordenadora do Gabinete de Informação Financeira.

Artigo 2.º

Entrada em vigor

A presente ordem executiva entra em vigor no dia da sua 
publicação.

20 de Setembro de 2021.

 Publique-se.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Ordem Executiva n.º 42/2021

Usando da faculdade conferida pela alínea 4) do artigo 50.º 
da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
e nos termos do artigo 23.º da Lei n.º 3/90/M, de 14 de Maio 
(Bases do regime das concessões de obras públicas e serviços 
públicos) e do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 85/84/M, de 11 de 
Agosto (Bases gerais da estrutura orgânica da Administração 
Pública de Macau), o Chefe do Executivo manda publicar a 
presente ordem executiva:

São delegados no Secretário para os Transportes e Obras 
Públicas, Raimundo Arrais do Rosário, todos os poderes ne-
cessários para representar a Região Administrativa Especial 
de Macau, na qualidade de outorgante, na escritura pública 
relativa ao «Adicional ao Contrato da Concessão de Gestão e 
Exploração da Zona de Atracação de Embarcações de Recreio 
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de Coloane», a celebrar entre a Região Administrativa Especial 
de Macau e a Companhia de Wui Hong Iate Serviço, Limitada.

20 de Setembro de 2021.

 Publique-se.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 136/2021

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
n.º 1 do artigo 28.º da Lei n.º 18/2020 (Regime da qualificação 
e inscrição para o exercício de actividade dos profissionais de 
saúde), o Chefe do Executivo manda:

1. São aprovados os modelos da licença integral, da licença 
de estágio e da licença limitada dos profissionais de saúde, os 
quais constam, respectivamente, dos anexos I a III ao presente 
despacho, que dele fazem parte integrante.

2. A licença integral, a licença de estágio e a licença limitada 
dos profissionais de saúde são impressas em papel de cor creme 
e de formato A4.

3. Os Serviços de Saúde podem ainda emitir as licenças refe-
ridas no número anterior através de títulos digitais, nos termos 
dos artigos 8.º e 9.º da Lei n.º 2/2020 (Governação electrónica).

4. Através da aplicação dos Serviços de Saúde, pode ser efec-
tuada a leitura do código bidimensional contido nas licenças 
referidas no n.º 2, para aceder aos seguintes dados:

1) Tipo e número da licença;

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

3) Nome do titular da licença;

4) Situação actual da licença;

5) Morada do local do exercício da actividade;

6) Habilitações académicas;

7) Área profissional.

5. O presente despacho entra em vigor no dia 1 de Outubro 
de 2021.

20 de Setembro de 2021.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.


