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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE MACAU

融資租賃公司法律制度

Lei n.º 6/2019

立法會根據《澳門特別行政區基本法》第七十一條（一）項，
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Regime jurídico das sociedades de locação financeira
A Assembleia Legislativa decreta, nos termos da alínea 1) do
artigo 71.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de
Macau, para valer como lei, o seguinte:

制定本法律。

第一章
一般規定

CAPÍTULO I
Disposições gerais

第一條
標的

Artigo 1.º
Objecto

本法律規範融資租賃公司及融資租賃項目子公司的設立和
A presente lei regula a constituição e o funcionamento das
sociedades de locação financeira e das filiais com propósito de
locação financeira.

運作。

第二條
定義

為適用本法律，下列用語的含義為：
（一）
“融資租賃公司”：是指以專門從事融資租賃業務為公
司所營事業的金融機構；
（二）
“融資租賃項目子公司”：是指獲許可於澳門特別行政
區從事業務的銀行或融資租賃公司全資擁有且目的為持有和管
理單項融資租賃項目的金融機構。

Artigo 2.º
Definição
Para efeitos da presente lei, entende-se por:
1) «Sociedades de locação financeira», instituições financeiras que têm por objecto social o exercício exclusivo da actividade de locação financeira;
2) «Filiais com propósito de locação financeira», instituições
financeiras cujo capital é integralmente detido por banco ou
por sociedade de locação financeira autorizados a exercer actividade na Região Administrativa Especial de Macau, doravante designada por RAEM, e que têm por objecto a detenção e
gestão de um projecto específico de locação financeira.

第三條
可進行的業務

Artigo 3.º
Actividades permitidas

一、融資租賃公司及融資租賃項目子公司專門從事融資租
賃業務。
二、上款所指的公司及子公司亦可從事下列與融資租賃相關
的業務：
（一）轉讓和取得租賃財產；
（二）管理租賃財產；

1. As sociedades de locação financeira e as filiais com propósito
de locação financeira exercem exclusivamente a actividade de
locação financeira.
2. As sociedades e as filiais referidas no número anterior
podem ainda exercer as seguintes actividades no âmbito da
locação financeira:
1) Alienação e aquisição do bem locado;
2) Gestão do bem locado;
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（三）經營業務所需的外匯交易、利率互換及貨幣互換交
易；
（四）澳門金融管理局批准的其他業務。
三、第一款所指的公司及子公司不得進行以上兩款所指以外
的業務，尤其是接受公眾的存款或其他應償還款項。

第四條
專門性
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3) Operações cambiais, swaps de taxa de juro e swaps de moeda
necessários ao exercício da actividade;
4) Outras actividades autorizadas pela Autoridade Monetária
de Macau, doravante designada por AMCM.
3. Não é permitido às sociedades e às filiais referidas no n.º 1
exercer actividades não abrangidas nos números anteriores,
nomeadamente a recepção de depósitos ou outros fundos reembolsáveis do público.
Artigo 4.º
Exclusividade

一、禁止任何人或實體未經許可從事融資租賃業務。

1. É proibido a qualquer pessoa ou entidade exercer a actividade de locação financeira sem autorização para o efeito.

二、禁止任何人或實體在未獲許可或未通知澳門金融管理

2. É proibido a qualquer pessoa ou entidade que não tenha
sido autorizada ou que não tenha notificado a AMCM para o
efeito, incluir na sua firma ou usar no exercício da sua actividade palavras que exprimam ou insinuem que o seu objecto
social é a actividade de locação financeira.

局的情況下，在其商業名稱內加入或在從事業務時使用明示或
暗示公司所營事業為融資租賃業務的字詞。

第二章
融資租賃公司

CAPÍTULO II
Sociedades de locação financeira

第一節
業務的准入

SECÇÃO I
Acesso à actividade

第五條
許可

Artigo 5.º
Autorização

一、在澳門特別行政區設立融資租賃公司，須由行政長官經
聽取澳門金融管理局的意見，以行政命令預先許可。
二、行政長官可在上款所指的行政命令內訂定融資租賃公司
須遵守的特定條件。

1. A constituição das sociedades de locação financeira na
RAEM depende de autorização prévia do Chefe do Executivo,
a conceder por ordem executiva, depois de ouvida a AMCM.
2. O Chefe do Executivo pode fixar na ordem executiva referida
no número anterior as condições específicas a observar pelas
sociedades de locação financeira.

三、許可申請應向澳門金融管理局提出，該局可就所需的文
3. O requerimento de autorização deve ser apresentado à
AMCM, a qual pode emitir orientações relativas aos documentos e procedimentos necessários.

件及程序發出指引。

第六條
公司形式

Artigo 6.º
Forma da sociedade

融資租賃公司須以股份有限公司或有限公司的形式設立。

第七條

Artigo 7.º

公司資本

Capital social

一、融資租賃公司在設立時及存續期間，公司資本不得少於
澳門幣一千萬元。

As sociedades de locação financeira constituem-se sob a forma
de sociedade anónima ou de sociedade por quotas.

1. As sociedades de locação financeira não podem constituir-se nem manter-se em funcionamento com um capital social
inferior a 10 000 000 patacas.
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二、公司資本應於設立時以現金全數認繳。
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2. O capital social deve estar integralmente subscrito e realizado em dinheiro no momento da sua constituição.

第八條

Artigo 8.º

廢止許可

Revogação da autorização

一、根據第五條發出的許可在下列情況下可被廢止：

1. A autorização concedida nos termos do artigo 5.º pode ser
revogada quando:

（一）藉虛假聲明或其他不法方式取得許可；

1) Tenha sido obtida por meio de falsas declarações ou outros
meios ilícitos;

（二）公司資產淨值低於上條所定的最低公司資本額，而融
資租賃公司未在澳門金融管理局指定期間內將公司資產淨值恢
復至該最低公司資本額；
（三）取得許可後十八個月內未設立融資租賃公司或未開
業；
（四）公司終止業務；

2) A situação líquida da sociedade seja inferior ao valor
mínimo do capital social fixado no artigo anterior e a sociedade de
locação financeira não a reponha em medida igual a este valor
no prazo indicado pela AMCM;
3) A sociedade de locação financeira não se constitua ou não
inicie a sua actividade no prazo de 18 meses após a obtenção
da autorização;
4) A sociedade cesse a sua actividade;

（五）公司嚴重或屢次違反澳門特別行政區的法規、第五條
第二款所指行政命令訂定的特定條件，又或澳門金融管理局的
命令及指引；

5) A sociedade viole grave ou reiteradamente os diplomas
legais da RAEM, as condições específicas fixadas na ordem
executiva referida no n.º 2 do artigo 5.º, ou as determinações e
orientações da AMCM;
6) A sociedade seja dissolvida.

（六）公司解散。
二、如融資租賃公司提出具合理理由的申請，澳門金融管理
局可將上款（三）項所指期間延長一次，期間不超過一年。
三、澳門金融管理局應將廢止許可的意向書面通知融資租
賃公司，以便其可於十五日內作出書面陳述。
四、行政長官具職權在聽取澳門金融管理局的意見後以行

2. O prazo referido na alínea 3) do número anterior pode ser
prorrogado pela AMCM, por uma vez, pelo prazo máximo de
um ano, mediante requerimento fundamentado apresentado
pela sociedade de locação financeira.
3. A AMCM deve notificar por escrito a intenção de revogar
a autorização à sociedade de locação financeira, a qual pode
apresentar, no prazo de 15 dias, as suas alegações escritas.
4. Compete ao Chefe do Executivo revogar a autorização,
através de ordem executiva, ouvida a AMCM.

政命令廢止許可。
五、廢止許可導致融資租賃公司解散和清算。

5. A revogação da autorização implica a dissolução e liquidação da sociedade de locação financeira.

第二節
特別登記

SECÇÃO II
Registo especial

第九條
登記的強制性

Artigo 9.º
Obrigatoriedade de registo

一、融資租賃公司必須在澳門金融管理局作特別登記，否則
不得開展業務。
二、特別登記不影響融資租賃公司依法須承擔的其他登記義
務。
三、澳門金融管理局具職權應具正當利益者的請求，發出特
別登記的摘要證明。

1. As sociedades de locação financeira estão sujeitas a registo
especial na AMCM, sem o qual não podem iniciar a sua actividade.
2. O registo especial não prejudica quaisquer outras obrigações de registo a que as sociedades de locação financeira estejam legalmente sujeitas.
3. Compete à AMCM emitir certidão sumária do registo especial, a requerimento de quem demonstre interesse legítimo.
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第十條

Artigo 10.º

須作特別登記的資料

Elementos sujeitos a registo especial

一、特別登記包括下列資料：

1. O registo especial contém os seguintes elementos:
1) Firma da sociedade;

（一）公司商業名稱；

2) Datas de constituição e de início de actividade;

（二）設立日期及開業日期；

3) Objecto social;

（三）公司所營事業；

4) Sede da sociedade;
5) Capital social;

（四）公司住所；

6) Identificação dos sócios qualificados e valor das suas participações;

（五）公司資本；
（六）主要股東的身份資料及其出資金額；
（七）倘有的關於行使表決權的準公司協議的經認證副本；
（八）行政管理機關成員及倘有的監事機關成員、股東會主
席團成員以及其他具管理權力的受託人的身份資料；

7) Cópia autenticada dos acordos parassociais relativos ao
exercício do direito de voto, caso existam;
8) Identificação dos membros do órgão de administração e,
quando existam, do órgão de fiscalização e da mesa da assembleia geral, bem como de outros mandatários com poderes de
gerência;
9) Identificação dos auditores externos;

（九）外部核數師的身份資料；
（十）公司章程的經認證副本；
（十一）對以上各項資料的修改。
二、為特別登記的目的，澳門金融管理局可要求提供為核實
上款所指資料屬必要的其他資料及證明文件。

10) Cópia autenticada dos estatutos da sociedade;
11) Alterações aos elementos referidos nas alíneas anteriores.
2. A AMCM pode, para efeitos do registo especial, solicitar a prestação de outras informações e documentos de prova
necessários à verificação dos elementos referidos no número
anterior.
Artigo 11.º

第十一條
期間

一、融資租賃公司應自設立之日起三個月內作出特別登記。
二、如特別登記所載的資料嗣後有變更，融資租賃公司應自
資料發生變更之日起一個月內通知澳門金融管理局。

Prazo
1. As sociedades de locação financeira devem efectuar o registo especial no prazo de três meses, a contar da data da sua
constituição.
2. Havendo modificações posteriores aos elementos constantes do registo especial, as sociedades de locação financeira devem informar a AMCM no prazo de um mês, a contar da data
em que aquelas se verifiquem.

第三節

SECÇÃO III

股東及行政管理機關

Sócios e Administração
Artigo 12.º

第十二條
主要股東

一、股東、其他自然人或法人在下列任一情況下取得出資，
融資租賃公司須預先取得澳門金融管理局的許可：
（一）透過一次或多次行為，直接或間接取得等同或超過公
司資本或表決權的百分之十的出資；

Sócios qualificados
1. A sociedade de locação financeira deve obter autorização
prévia da AMCM quando um sócio, ou outra pessoa, singular
ou colectiva, adquira participações em qualquer uma das seguintes situações:
1) Através de um único acto ou de vários actos, directa ou
indirectamente, adquira participação de valor igual ou superior
a 10% do capital social ou dos direitos de voto;
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（二）取得賦予其對公司管理產生重大影響的權力的出資，
而不論其價值多少。
二、如實際上不可能按上款規定預先取得澳門金融管理局
的許可，融資租賃公司應自該出資取得之日起一個月內將上述情
況通知澳門金融管理局。

2) Adquira participação que, independentemente do seu valor,
lhe confira o poder de exercer uma influência significativa na
gestão da sociedade.
2. Na impossibilidade prática de obter a autorização prévia
da AMCM nos termos do número anterior, a sociedade de
locação financeira deve comunicar essa situação à AMCM no
prazo de um mês a contar da data da aquisição da respectiva
participação.

第十三條

Artigo 13.º

主要股東的適當資格

Idoneidade dos sócios qualificados

一、澳門金融管理局如認定出資人未具備適當條件確保融
資租賃公司的健全及謹慎管理，可反對其取得上條第一款所指的
出資。
二、下列情況尤其視為上款所指的未具備適當條件：
（一）出資人慣常的交易方法或其職業活動的性質顯示出其
有承擔過度風險的顯著傾向；
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1. A AMCM pode opor-se à aquisição de participações referidas no n.º 1 do artigo anterior, caso considere que o participante não reúne as condições adequadas à garantia de uma sã
e prudente gestão da sociedade de locação financeira.
2. Considera-se que não estão reunidas as condições adequadas a que se refere o número anterior quando, nomeadamente:
1) A forma como o participante conduz habitualmente os
seus negócios, ou a natureza da sua actividade profissional,
revelem uma propensão acentuada para a assunção de riscos
excessivos;

（二）出資人的經濟財務狀況屬不適當；

2) A situação económico-financeira do participante seja inadequada;

（三）出資人因清洗黑錢、恐怖主義、偽造、盜竊、搶劫、詐

3) O participante tenha sido condenado, ou se encontre
pronunciado, por crimes de branqueamento de capitais, terrorismo, falsificação, furto, roubo, burla, peculato, crimes contra
a realização de justiça, extorsão, abuso de confiança, usura,
corrupção, emissão de cheque sem provisão ou recepção não
autorizada de depósitos ou outros fundos reembolsáveis;

騙、公務上之侵占、妨害公正之實現、勒索、信任之濫用、暴利、
賄賂、簽發空頭支票或未經許可收受存款或其他應償還的款項
的犯罪而被判罪或被起訴；
（四）有合理理由懷疑用作出資的資金來源不合規範或懷
疑該等資金權利人的真實身份。

第十四條

Artigo 14.º

行政管理機關

Administração

融資租賃公司行政管理機關成員須具有擔任職務的適當能
力、資格及經驗，且至少一名成員常居於澳門特別行政區，並具
備實際管理公司業務的權力。

第四節
會計

Os membros do órgão de administração das sociedades
de locação financeira devem ter capacidade, qualidade e
experiência adequadas ao exercício das funções, devendo pelo
menos um deles ter residência habitual na RAEM e dispor de
poderes para efectivamente gerir a actividade da sociedade.

SECÇÃO IV
Contabilidade

第十五條

Artigo 15.º

會計及內部監控

Contabilidade e controlo interno

融資租賃公司應擁有本身的會計制度、風險管理及內部監
控的適當程序。

4) Existam fundadas suspeitas sobre a licitude da proveniência dos fundos destinados à participação ou sobre a verdadeira
identidade do titular desses fundos.

As sociedades de locação financeira devem estar dotadas de
um sistema de contabilidade próprio e de adequados procedimentos de gestão do risco e de controlo interno.

澳門特別行政區公報——第一組
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第十六條

Artigo 16.º

送交資料

Remessa de elementos

一、融資租賃公司應最遲於每年五月三十一日將上一營業年
度的經外部核數師審計的財務報表及外部核數師報告送交澳門
金融管理局。
二、設有融資租賃項目子公司的融資租賃公司，應在經審計
的財務報表中單獨說明其融資租賃項目子公司的經營狀况。
三、經融資租賃公司提出說明理由的請求，澳門金融管理局
可例外延長第一款所指期限。

第五節
其他規定

1. As sociedades de locação financeira devem remeter à
AMCM, até ao dia 31 de Maio de cada ano e em relação ao
exercício do ano anterior, as demonstrações financeiras auditadas por auditor externo e o relatório de auditor externo.
2. As sociedades de locação financeira que disponham de
filiais com propósito de locação financeira, devem explicar
separadamente o funcionamento das filiais com propósito de
locação financeira nas demonstrações financeiras auditadas.
3. O prazo referido no n.º 1 pode ser excepcionalmente prorrogado pela AMCM, mediante apresentação de pedido fundamentado da sociedade de locação financeira.
SECÇÃO V
Outras disposições

第十七條

Artigo 17.º

設立附屬公司及在其他公司的出資

Constituição de subsidiárias e participações
em outras sociedades

融資租賃公司設立非屬融資租賃項目子公司的附屬公司，或
在其他公司取得《商法典》第二百一十二條第一款所指的控權股
東地位，須經澳門金融管理局預先許可，但不影響第五條規定的
適用。

A constituição de subsidiárias que não sejam filiais com
propósito de locação financeira ou a aquisição em outras sociedades de uma posição de sócio dominante previsto no n.º 1 do
artigo 212.º do Código Comercial pelas sociedades de locação
financeira, dependem da prévia autorização da AMCM, sem
prejuízo do disposto no artigo 5.º

第十八條
修改章程

Artigo 18.º
Alteração aos estatutos

融資租賃公司修改其章程，須經澳門金融管理局預先許可。

第十九條
終止業務

As sociedades de locação financeira devem obter prévia autorização da AMCM para a alteração dos seus estatutos.
Artigo 19.º
Cessação de actividade

融資租賃公司擬終止業務時，應至少提前兩個月將其意向通
知澳門金融管理局。

第三章
融資租賃項目子公司

As sociedades de locação financeira que pretendam cessar
a actividade devem comunicar a sua intenção à AMCM com a
antecedência mínima de dois meses.
CAPÍTULO III
Filiais com propósito de locação financeira

第二十條

Artigo 20.º

設立

Constituição

一、獲許可於澳門特別行政區從事業務的銀行或融資租賃公
司，方可在澳門特別行政區設立融資租賃項目子公司。
二、上款所指的銀行或融資租賃公司可在澳門特別行政區以
外地區設立融資租賃項目子公司。

1. Apenas os bancos ou as sociedades de locação financeira
autorizados a exercer actividade na RAEM podem constituir
filiais com propósito de locação financeira na RAEM.
2. Os bancos ou as sociedades de locação financeira referidos
no número anterior podem constituir filiais com propósito de
locação financeira no exterior da RAEM.

N.º 14 — 8-4-2019

BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — I SÉRIE

第二十一條

Artigo 21.º

通知

Notificação

一、上條所指的銀行或融資租賃公司須就設立融資租賃項目
子公司的意向，向澳門金融管理局作書面預先通知，並應附同下
列資料：
（一）行政管理機關關於擬設立融資租賃項目子公司的決
議；
（二）關於擬設立的融資租賃項目子公司將依法開展業務的
承諾書。
二、上條所指的銀行或融資租賃公司須於設立融資租賃項目
子公司後一個月內，向澳門金融管理局提交下列資料：
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1. Os bancos ou as sociedades de locação financeira referidos
no artigo anterior devem notificar previamente e por escrito a
AMCM da intenção de constituir filiais com propósito de locação financeira, juntando os seguintes elementos:
1) Deliberação do órgão de administração relativa à pretensão de constituição de filiais com propósito de locação financeira;
2) Termo de compromisso de que as filiais com propósito de
locação financeira a serem constituídas vão iniciar a actividade
de acordo com as disposições legais.
2. Os bancos ou as sociedades de locação financeira referidos no artigo anterior devem submeter os seguintes elementos
à AMCM, no prazo de um mês após a constituição das filiais
com propósito de locação financeira:

（一）公司商業名稱；
1) Firma da sociedade;
（二）設立日期及開業日期；

2) Datas de constituição e de início da actividade;

（三）公司所營事業；

3) Objecto social;

（四）單項融資租賃項目；

4) Projecto específico de locação financeira;

（五）公司住所；

5) Sede da sociedade;
6) Capital social;

（六）公司資本；
（七）行政管理機關成員及外部核數師的身份資料；
（八）公司章程的經認證副本；
（九）澳門金融管理局為核實以上各項所指資料屬必要的
其他資料及證明文件。
三、如已提交的資料嗣後有變更或融資租賃項目子公司的商
業登記已註銷，上條所指的銀行或融資租賃公司應自有關事實發
生之日起一個月內通知澳門金融管理局。

7) Identificação dos membros do órgão de administração e
dos auditores externos;
8) Cópia autenticada dos estatutos da sociedade;
9) Outras informações e documentos de prova necessários
à verificação pela AMCM dos elementos referidos nas alíneas
anteriores.
3. No caso de haver modificações posteriores dos elementos
submetidos ou cancelamento do registo comercial das filiais
com propósito de locação financeira, os bancos ou as sociedades de locação financeira referidos no artigo anterior devem informar a AMCM, no prazo de um mês a contar da ocorrência
desses factos.

第四章
處罰規定

CAPÍTULO IV
Disposições sancionatórias

第二十二條
行政違法行為

Artigo 22.º
Infracções administrativas

一、違反本法律的規定，構成行政違法行為，並科下列罰款，
且不影響其他法定處罰：
（一）違反第四條第二款、第九條第一款、第十一條、第十二
條第二款、第十六條第一款及第二款、第十八條、第十九條、第

1. Sem prejuízo de outras sanções legalmente previstas, a
violação do disposto na presente lei constitui infracção administrativa sancionada com multa:
1) De 10 000 a 500 000 patacas, tratando-se de infracção ao
disposto no n.º 2 do artigo 4.º, no n.º 1 do artigo 9.º, no artigo
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二十一條第二款及第三款的規定，科澳門幣一萬元至五十萬元
罰款；
（二）違反第三條第三款、第十二條第一款、第十四條、第
十五條、第十七條及第二十一條第一款的規定，科澳門幣十萬元
至二百萬元罰款；
（三）違反第四條第一款的規定，科澳門幣五十萬元至五百
萬元罰款。
二、如違法者藉實施行政違法行為獲得的經濟利益高於可適
用的罰款最高限額的一半，罰款的最高限額提高至該經濟利益
的四倍。
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11.º, no n.º 2 do artigo 12.º, nos n.os 1 e 2 do artigo 16.º, no artigo
18.º, no artigo 19.º e nos n.os 2 e 3 do artigo 21.º;
2) De 100 000 a 2 000 000 patacas, tratando-se de infracção
ao disposto no n.º 3 do artigo 3.º, no n.º 1 do artigo 12.º, no artigo
14.º, no artigo 15.º, no artigo 17.º e no n.º 1 do artigo 21.º;
3) De 500 000 a 5 000 000 patacas, tratando-se de infracção
ao disposto no n.º 1 do artigo 4.º
2. Quando o benefício económico obtido pelo infractor com
a prática da infracção administrativa for superior a metade do
limite máximo da multa aplicável, este é elevado até ao quádruplo
desse benefício.
3. Para além das sanções principais referidas no n.º 1, podem
ser aplicadas cumulativamente as seguintes sanções acessórias:

三、除第一款所指主處罰外，可併科下列附加處罰：
（一）在澳門特別行政區一份中文報章及一份葡文報章公開
處罰；
（二）中止股東行使表決權，為期最長兩年；
（三）中止行政管理機關成員擔任職務，為期最長兩年。

第二十三條
處罰程序

一、提起上條所規定的行政違法行為程序和組成卷宗，屬澳
門金融管理局的職權。
二、對上條所規定的行政違法行為作出處罰，屬行政長官的
權限。

1) Publicitação da aplicação da sanção em um jornal em
língua chinesa e em um outro jornal em língua portuguesa da
RAEM;
2) Suspensão do exercício do direito de voto pelos sócios, por
um período máximo de dois anos;
3) Suspensão do exercício de funções pelos membros do órgão
de administração, por um período máximo de dois anos.

Artigo 23.º
Procedimento sancionatório
1. Compete à AMCM a instauração e instrução do procedimento pelas infracções administrativas previstas no artigo
anterior.
2. Compete ao Chefe do Executivo a aplicação de sanções
pelas infracções administrativas previstas no artigo anterior.

Artigo 24.º
第二十四條

Reincidência

累犯

一、為適用本法律，自處罰決定轉為不可申訴之日起一年內
實施相同性質的行政違法行為者，視為累犯。
二、如為累犯，罰款的最低限額提高四分之一。

1. Para efeitos da presente lei, considera-se reincidência a
prática de infracção administrativa da mesma natureza no
prazo de um ano após a decisão sancionatória se ter tornado
inimpugnável.
2. Em caso de reincidência, o limite mínimo da multa é elevado
de um quarto.

第二十五條

Artigo 25.º

法人的責任

Responsabilidade das pessoas colectivas

一、法人，即使屬不合規範設立者，無法律人格的社團及特
別委員會，均須對其機關或代表以其名義且為其集體利益而作
出本法律所規定的行政違法行為承擔責任。

1. As pessoas colectivas, mesmo que irregularmente constituídas, as associações sem personalidade jurídica e as comissões especiais respondem pela prática das infracções administrativas previstas na presente lei quando cometidas pelos seus
órgãos ou representantes em seu nome e no interesse colectivo.
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二、如行為人違抗有權者的明示命令或指示而作出行為，則
排除上款所指的責任。
三、第一款所指實體的責任不排除有關行為人的責任。
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2. A responsabilidade referida no número anterior é excluída
quando o agente tiver actuado contra ordens ou instruções
expressas de quem de direito.
3. A responsabilidade das entidades referidas no n.º 1 não
exclui a responsabilidade dos respectivos agentes.

第二十六條
罰款的繳納

Artigo 26.º
Pagamento das multas

一、罰款須自接獲處罰決定通知之日起一個月內繳納。
二、如未於上款所定的期間自願繳納罰款，須按稅務執行程
序的規定，由澳門金融管理局以處罰決定的證明作為執行名義，
進行強制徵收。
三、繳納罰款屬違法者的責任，但不影響下列兩款規定的適
用。
四、違法者為法人時，其行政管理機關成員或以任何其他方
式代表該法人的人，如被判定須對有關行政違法行為負責，須就
罰款的繳納與該法人負連帶責任。
五、如對無法律人格的社團或特別委員會科處罰款，該罰款
以該社團或委員會的共同財產支付；如無共同財產或共同財產不
足，則以各社員或委員會成員的財產以連帶責任方式支付。

第二十七條

1. As multas devem ser pagas no prazo de um mês a contar
da recepção da notificação da decisão sancionatória.
2. Na falta de pagamento voluntário das multas no prazo previsto no número anterior, procede-se à cobrança coerciva, pela
AMCM, nos termos do processo de execução fiscal, servindo
de título executivo a certidão da decisão sancionatória.
3. Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, a responsabilidade pelo pagamento das multas recai sobre o infractor.
4. Se o infractor for pessoa colectiva, respondem pelo pagamento da multa, solidariamente com aquela, os administradores ou quem por qualquer outra forma a represente, quando
sejam julgados responsáveis pela infracção administrativa.
5. Se a multa for aplicada a uma associação sem personalidade jurídica ou a uma comissão especial, responde por ela
o património comum dessa associação ou comissão e, na sua
falta ou insuficiência, solidariamente, o património de cada um
dos associados ou membros.

罰款的歸屬
Artigo 27.º
根據本法律的規定科處的罰款所得，屬澳門金融管理局的
收入。

Destino das multas
O produto das multas aplicadas nos termos da presente lei
constitui receita da AMCM.

第二十八條
履行未履行的義務

如因未履行義務而構成行政違法行為，但尚有可能履行該
義務，則科處處罰和繳納罰款並不免除違法者履行該義務。

Artigo 28.º
Cumprimento do dever omitido
Quando a infracção administrativa resulte da omissão de um
dever que ainda seja susceptível de ser cumprido, a aplicação
de sanções e o pagamento de multas não isentam o infractor do
cumprimento desse dever.

第五章

CAPÍTULO V

過渡及最後規定

Disposições transitórias e finais

第二十九條
過渡規定

本法律生效前已設立的融資租賃公司，其許可繼續生效，但
不影響須遵守本法律的規定。

Artigo 29.º
Disposição transitória
Mantêm-se em vigor as autorizações concedidas às sociedades de locação financeira constituídas antes da entrada em vigor
da presente lei, sem prejuízo do cumprimento do disposto na
presente lei.
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第三十條

Artigo 30.º

修改《金融體系法律制度》

Alteração ao Regime jurídico do sistema financeiro

經八月三日第40/99/M號法令、十月十八日第58/99/M號法
令及第9/2012號法律修改的七月五日第32/93/M號法令核准的
《金融體系法律制度》第十五條修改如下：

O artigo 15.º do Regime jurídico do sistema financeiro, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 32/93/M, de 5 de Julho, e alterado
pelo Decreto-Lei n.º 40/99/M, de 3 de Agosto, pelo Decreto-Lei n.º 58/99/M, de 18 de Outubro, e pela Lei n.º 9/2012, passa
a ter a seguinte redacção:

“第十五條

«Artigo 15.º

（範圍）

(Âmbito)

信用機構為：

São instituições de crédito:

a）〔……〕

a) […];

b）〔……〕

b) […];
c) [Anterior alínea d)].»

c）〔原d項〕”

第三十一條

Artigo 31.º

補充法律

Direito subsidiário

一、《 金 融 體 系 法 律 制 度 》第 一 條 至 第 十 四 條 及 第
一百二十一條的規定補充適用於融資租賃公司及融資租賃項目
子公司。
二、對本法律未有特別規定的事宜，補充適用《行政程序法
典》及十月四日第52/99/M號法令《行政上之違法行為之一般制
度及程序》。

1. Às sociedades de locação financeira e às filiais com propósito
de locação financeira aplica-se subsidiariamente o disposto nos
artigos 1.º a 14.º e no artigo 121.º do Regime jurídico do sistema
financeiro.
2. Em tudo o que não estiver especialmente previsto na
presente lei, aplicam-se, subsidiariamente, o Código do Procedimento Administrativo e o Decreto-Lei n.º 52/99/M, de 4 de
Outubro (Regime geral das infracções administrativas e respectivo procedimento).

第三十二條
Artigo 32.º

廢止和準用

Revogação e remissões
一、廢止九月二十日第51/93/M號法令。

1. É revogado o Decreto-Lei n.º 51/93/M, de 20 de Setembro.

二、對九月二十日第51/93/M號法令的準用，經作出必要配
合後，視為對本法律相關規定的準用。

2. As remissões para o Decreto-Lei n.º 51/93/M, de 20 de Setembro, consideram-se feitas, com as necessárias adaptações, para
as disposições correspondentes da presente lei.

第三十三條

Artigo 33.º

生效

Entrada em vigor

本法律自公佈翌日起生效。

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

二零一九年三月二十日通過。
立法會主席

賀一誠

Aprovada em 20 de Março de 2019.
O Presidente da Assembleia Legislativa, Ho Iat Seng.

二零一九年三月二十六日簽署。

Assinada em 26 de Março de 2019.

命令公佈。

Publique-se.
行政長官

崔世安

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.

