
1872    36    2022  9  5 

社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

第 61/2022號社會文化司司長批示

36/2021

81/99/M b

87/2021 183/2019

55/2022

 

Artigo 9.º

Incidentes imprevistos ou situações de crise

O FSAP pode conceder apoio aos beneficiários que se en-
contrem em situação de dificuldade resultante de incidentes 
imprevistos, crise ou outras ocorrências imprevistas ou de for-
ça maior reconhecidas pelo FSAP.

Artigo 10.º

Beneficiários com baixos rendimentos ou em outras 
situações específicas

1. O FSAP pode conceder apoio aos beneficiários com bai-
xos rendimentos ou que se encontrem em outras situações 
específicas.

2. Para execução do disposto no número anterior, o FSAP 
deve elaborar uma regulamentação e submetê-la à aprovação 
do Secretário para a Administração e Justiça.

Artigo 11.º

Pedido

1. Caso o gozo da acção social complementar prevista no 
presente regulamento dependa do preenchimento de requi-
sitos, o SAFP pode exigir que o pedido do beneficiário seja 
acompanhado de documentos comprovativos ou informações 
relevantes.

2. O SAFP deve, consoante os casos, fazer a verificação dos 
pedidos.

GABINETE DA SECRETÁRIA PARA OS ASSUNTOS

SOCIAIS E CULTURA

Despacho da Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 61/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos 
da alínea b) do n.º 2 do artigo 2.º e do n.º 2 do artigo 57.º do 
Decreto-Lei n.º 81/99/M, de 15 de Novembro, republicado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 36/2021, e do n.º 1 da 
Ordem Executiva n.º 183/2019, alterada pela Ordem Executiva 
n.º 87/2021, a Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura 
manda:

1. É aprovada a Tabela de preços dos testes ao Novo Tipo 
de Coronavírus anexa ao presente despacho, do qual faz parte 
integrante, em substituição da Tabela de preço dos testes ao 
Novo Tipo de Coronavírus, anexa ao Despacho da Secretária 
para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 55/2022. 

2. O presente despacho entra em vigor no dia 1 de Setembro 
de 2022.

29 de Agosto de 2022. 

A Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Ao Ieong U. 
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附件

新型冠狀病毒檢測收費表

對象
收費

（澳門元）

45.00

150.00

ANEXO

Tabela de preços dos testes ao Novo Tipo de Coronavírus

Destinatários
Preço

(em patacas)

Residentes da RAEM, 
trabalhadores não resi-
dentes e não residen-
tes da RAEM

45,00, por cada teste (amostras mistas)

150,00, por cada teste (amostra indi-
vidual)




