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Ordem Executiva n.º 39/2022

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 5.º da Lei n.º 6/2019 (Regime jurí-
dico das sociedades de locação financeira), o Chefe do Executi-
vo manda publicar a presente ordem executiva:

Artigo 1.º

Autorização

É autorizada a constituição na Região Administrativa Es-
pecial de Macau de uma sociedade de locação financeira com 
a denominação de «Companhia de Locação Financeira Sino-
-Macau, S.A.», em chinês « » e em 
inglês «Sino-Macau Financial Leasing Company Limited», 
para o exercício exclusivo da actividade de locação financeira.

Artigo 2.º

Entrada em vigor

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

19 de Setembro de 2022.

 Publique-se.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 183/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
artigo 23.º-B do Decreto-Lei n.º 5/95/M, de 30 de Janeiro, na 
redacção que lhe foi conferida pelo Regulamento Administra-
tivo n.º 26/2019, o Chefe do Executivo manda:

1. São aprovados a organização científico-pedagógica e o pla-
no de estudos do Curso de Formação de Oficiais destinado ao 
Corpo de Guardas Prisionais, conferente do grau de licenciado 
em Segurança Prisional na especialidade de Corpo de Guardas 
Prisionais da Direcção dos Serviços Correccionais, ministrado 
na Escola Superior das Forças de Segurança de Macau, cons-
tantes dos anexos I e II ao presente despacho e que dele fazem 
parte integrante.

2. O presente despacho produz efeitos a partir do dia seguin-
te ao da sua publicação.

16 de Setembro de 2022.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.
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