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8/2005

 

第 14/2022號行政命令

2/2021

6/1999

 

incluindo a interconexão de dados, para fornecer, trocar, con-
firmar e utilizar os dados pessoais dos interessados, com outras 
entidades públicas ou privadas que possuam dados necessários 
à execução do presente regulamento administrativo.

2. Para efeitos do disposto na alínea 5) do n.º 1 do artigo 4.º 
da Lei n.º 8/2005, o FES é a entidade responsável pelo trata-
mento dos dados pessoais.

Artigo 9.º

Encargos

Os encargos decorrentes da atribuição do subsídio para aqui-
sição de material escolar são suportados por verbas inscritas 
no orçamento do FES.

Artigo 10.º

Entrada em vigor

O presente regulamento administrativo entra em vigor no 
dia seguinte ao da sua publicação.

Aprovado em 9 de Março de 2022.

 Publique-se.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Ordem Executiva n.º 14/2022

Usando da faculdade conferida pela alínea 4) do artigo 50.º 
da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau, e 
nos termos do n.º 1 do artigo 9.º do Regulamento Administra-
tivo n.º 6/1999 (Organização, competências e funcionamento 
dos serviços e entidades públicos), alterado e republicado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 2/2021, o Chefe do Executivo 
manda publicar a presente ordem executiva:

Artigo 1.º

Logotipo do Instituto de Promoção do Comércio 
e do Investimento de Macau

1. É aprovado o logotipo do Instituto de Promoção do Co-
mércio e do Investimento de Macau, conforme o modelo cons-
tante do anexo à presente ordem executiva, da qual faz parte 
integrante.

2. O logotipo é impresso com as cores e as características in-
dicadas no anexo referido no número anterior.

Artigo 2.º

Entrada em vigor

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

9 de Março de 2022.

 Publique-se.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.
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Modelo I

Modelo II

Modelo III
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Modelo VI

(em negativo, todas as cores aparecem a Branco)

 Descrição das cores:

A  485c   0C+100M+100Y+0K

  Vermelho (Pantone 485c)  (Impressão a quatro cores 0C+100M+100Y+0K)

B  Black   0C+0M+0Y+100K

  Preto (Pantone Black)  (Impressão a quatro cores 0C+0M+0Y+100K)

 Descrição das expressões:

 Em língua chinesa: “ ” com letra tipo “Hei-Bold”.

Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau Helvetica-Regular

 Em língua portuguesa: “Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau” com letra tipo “Helvetica-Regular”.

Macao Trade and Investment Promotion Institute Helvetica-Regular

 Em língua inglesa: “Macao Trade and Investment Promotion Institute” com letra tipo “Helvetica-Regular”.
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