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Despacho do Chefe do Executivo n.º 25/2021

第 25/2021 號行政長官批示
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職
權，並根據第16/2020號法律《職業介紹所業務法》第九條第二
款及第五十六條第一款的規定，作出本批示。
一、訂定從事收費職業介紹所業務者須提供的擔保金額為
澳門元三十萬元。
二、訂定收費職業介紹所業務准照及分所准照的發出、續
期、變更及補發的費用，有關金額載於本批示組成部分的附件
一。
三、訂定就業服務指導員准照的發出、續期及補發的費用，
有關金額載於本批示組成部分的附件二。
四、本批示自二零二一年三月十五日起生效，但不影響下款
規定的適用。

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do
n.º 2 do artigo 9.º e n.º 1 do artigo 56.º da Lei n.º 16/2020 (Lei
da actividade de agências de emprego), o Chefe do Executivo
manda:
1. É fixado em 300 000 patacas o valor da caução a prestar
por aquele que exerce a actividade de agência de emprego não
gratuita.
2. São fixadas as taxas devidas pela emissão, renovação,
alteração e emissão de segunda via da licença de actividade
de agência de emprego não gratuita, e de filial, cujo valor é o
constante do anexo 1 ao presente despacho e do qual faz parte
integrante.
3. São fixadas as taxas devidas pela emissão, renovação e
emissão da segunda via da licença de orientador no serviço de
emprego, cujo valor é o constante do anexo 2 ao presente despacho e do qual faz parte integrante.
4. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, o presente
despacho entra em vigor no dia 15 de Março de 2021.

五、第三款規定自本批示公佈翌日起產生效力。

5. O disposto no n.º 3 produz efeitos a partir do dia seguinte
ao da publicação do presente despacho.

二零二一年二月四日

4 de Fevereiro de 2021.
行政長官

賀一誠

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.
––––––––––

––––––––––

ANEXO 1

附件一
關於收費職業介紹所業務准照及分所准照的費用

項目

金額（澳門元）

1. 收費職業介紹所業務准照
1.1 發出
1.2 續期

Taxas respeitantes à licença de actividade de agência de
emprego não gratuita e de filial

30,000
10,000

1.3 變更（按每項更改內容計算）

1,000

1.4 補發

1,000

2. 分所准照

Assuntos

Valor
(em patacas)

1. Licença de actividade de agência de emprego
não gratuita
1.1 Emissão

30 000

1.2 Renovação

10 000

1.3 Alteração (calculado por cada conteúdo alterado)

1 000

1.4 Emissão de segunda via

1 000

2. Licença de filial

2.1 發出

15,000

2.2 續期

5,000

2.2 Renovação

5 000

2.3 變更（按每項更改內容計算）

1,000

2.3 Alteração (calculado por cada conteúdo
alterado)

1 000

2.4 補發

1,000

2.4 Emissão de segunda via

1 000

2.1 Emissão

15 000
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附件二

ANEXO 2

關於就業服務指導員准照的費用

Taxas respeitantes à licença de orientador
no serviço de emprego

項目

金額（澳門元）

Assuntos

Valor
(em patacas)

1. 發出

180

2. 續期

90

2. Renovação

90

3. 補發

60

3. Emissão de segunda via

60

1. Emissão

印 務 局

Imprensa Oficial
每 份 售 價 $7.00
PreÇo deste nÚMero $ 7,00

180

