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附件

教育基金資助規章

第一章

一般規定

Aviso do Chefe do Executivo n.º 7/2023

O Chefe do Executivo manda publicar, nos termos da alínea 
2) do n.º 1 do artigo 29.º, da alínea 5) do n.º 1 e das alíneas 3) e 
4) do n.º 2 do artigo 31.º da Lei n.º 3/2004 (Lei eleitoral para o 
Chefe do Executivo), o seguinte:

1. Mok Chi Meng, representante dos membros do órgão 
municipal do 4.º sector da Comissão Eleitoral do Chefe do 
Executivo, perdeu a qualidade de membro desta Comissão por 
ter deixado de pertencer ao subsector através do qual foi selec-
cionado como membro desta Comissão.

2. Ho Hoi Leng Cristina foi eleita, nos termos do n.º 1 do 
artigo 14.º da Lei n.º 3/2004, mediante sufrágio interno, pelos 
membros do órgão municipal, como representante dos membros 
do órgão municipal do 4.º sector da Comissão Eleitoral do 
Chefe do Executivo.

3. Faz-se pública a lista do membro substituto dos represen-
tantes dos membros do órgão municipal do 4.º sector da Comissão 
Eleitoral do Chefe do Executivo:

Ho Hoi Leng Cristina.

Promulgado em 27 de Fevereiro de 2023.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

GABINETE DA SECRETÁRIA PARA OS ASSUNTOS

SOCIAIS E CULTURA

Despacho da Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 9/2023

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da 
alínea 5) do n.º 2 e do n.º 3 do artigo 6.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 17/2022 (Fundo Educativo), a Secretária para 
os Assuntos Sociais e Cultura manda:

1. É aprovado o Regulamento de financiamento pelo Fundo 
Educativo, anexo ao presente despacho, do qual faz parte inte-
grante.

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

2 de Março de 2023.

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

––––––––––

ANEXO

Regulamento de financiamento pelo Fundo Educativo

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º

Objecto

O presente regulamento estabelece o regime de apreciação e 
aprovação de financiamento pelo Fundo Educativo, doravante 
designado por FE.




