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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

Ordem Executiva n.º 8/2022

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

São delegados no Secretário para a Administração e Justiça, 
Cheong Weng Chon, todos os poderes necessários para cele-
brar, em nome da Região Administrativa Especial de Macau, 
com o representante do Supremo Tribunal Popular do Interior 
da China, o Acordo relativo à Assistência Mútua em matéria 
de Providências Cautelares em Processos Arbitrais entre o 
Interior da China e a Região Administrativa Especial de Macau.

Artigo 2.º

Entrada em vigor

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

16 de Fevereiro de 2022.

 Publique-se.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 19/2022

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 9.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999 
(Organização, competências e funcionamento dos serviços e 
entidades públicos), republicado pelo Regulamento Adminis-
trativo n.º 2/2021, o Chefe do Executivo manda:

1. É aprovado o modelo do cartão de identificação dos traba-
lhadores do Conselho de Consumidores que exercem funções 
de fiscalização, constante do anexo ao presente despacho e que 
dele faz parte integrante.

2. O cartão de identificação referido no número anterior é de 
cores branca e verde, com dimensões de 85 mm x 54 mm, ten-
do no canto superior esquerdo o emblema regional da Região 
Administrativa Especial de Macau.

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

16 de Fevereiro de 2022.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.
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