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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE MACAU

GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO

Despacho do Chefe do Executivo n.º 210/2005

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do
artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 85/84/M, de 11 de Agosto, o Chefe
do Executivo manda:

São delegados no chefe do meu Gabinete, mestre Ho Veng
On, ou no seu substituto legal, todos os poderes necessários para
representar a Região Administrativa Especial de Macau, como
outorgante, no contrato a celebrar com a «Heng Kei Engenha-
ria e Instalações Eléctricas e de Ar Condicionado, Limitada»,
para a prestação de serviços de manutenção e reparação dos sis-
temas de climatização, instalados na Sede do Governo.

6 de Junho de 2005.

O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 211/2005

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do
artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 85/84/M, de 11 de Agosto, o Chefe
do Executivo manda:

São delegados no chefe do meu Gabinete, mestre Ho Veng
On, ou no seu substituto legal, todos os poderes necessários para
representar a Região Administrativa Especial de Macau, como
outorgante, no contrato a celebrar com a «Koon Kau Obras de
Instalação de Água e Electricidade», para a prestação de servi-
ços de manutenção e reparação dos sistemas eléctricos, sonoros,
de iluminação e de comunicação, instalados na Sede do Governo.

6 de Junho de 2005.

O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.

Aviso do Chefe do Executivo n.º 13/2005

Publicação do Acordo entre o Governo da
Região Administrativa Especial de Macau e o Governo da

Região Administrativa Especial de Hong Kong sobre a
Transferência de Pessoas Condenadas

O Chefe do Executivo manda publicar, nos termos do n.º 1 do
artigo 6.º e da alínea 3) do artigo 5.º da Lei n.º 3/1999 da Região
Administrativa Especial de Macau, o Acordo entre o Governo
da Região Administrativa Especial de Macau e o Governo da

澳 門 特 別 行 政 區

行 政 長 官 辦 公 室

第 210/2005 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，並根據八月十一日第 85/84/M 號法令第三條的規定，作出本

批示。

授予行政長官辦公室主任何永安碩士或其法定代任人一切所

需權力，以便代表澳門特別行政區作為立約人，與興記冷氣電器

工程有限公司簽署為設於政府總部的空調系統提供維修保養服務

的合同。

二零零五年六月六日

行政長官 何厚鏵

第 211/2005 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，並根據八月十一日第 85/84/M 號法令第三條的規定，作出本

批示。

授予行政長官辦公室主任何永安碩士或其法定代任人一切所

需權力，以便代表澳門特別行政區作為立約人，與冠球水電工程

簽署為設於政府總部的電力、音響、燈光及通訊系統提供維修保

養服務的合同。

二零零五年六月六日

行政長官 何厚鏵

第 13 /2005 號行政長官公告

公佈《澳門特別行政區政府與

香港特別行政區政府關於

移交被判刑人的安排》

行政長官根據澳門特別行政區第3/1999號法律第六條第一款

及第五條（三）項的規定，命令公佈二零零五年五月二十日在香
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港特別行政區簽署的《澳門特別行政區政府與香港特別行政區政

府關於移交被判刑人的安排》的正式中文文本及相關葡文譯本。

二零零五年六月六日發佈。

行政長官 何厚鏵

––––––––––

澳門特別行政區政府與

香港特別行政區政府

關於移交被判刑人的安排

根據《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》第九十三條

及《中華人民共和國香港特別行政區基本法》第九十五條的規

定，經澳門特別行政區政府與香港特別行政區政府（下稱“雙

方”） 代表協商，就移交被判刑人方面的合作安排，以協助被判刑

人重投社會，達成以下共識：

第一條

定義

就本安排而言，

（一）“移交方”指可能或已經從其司法管轄區移交被判刑人

的一方；

（二）“接收方”指可能或已經向其司法管轄區移交被判刑人

的一方；

（三）“刑”、“刑罰”指法院在行使其刑事司法管轄權的過

程中判處的任何有限期、沒有限期或不固定限期的剝奪自由的處

罰或措施；

（四）“被判刑人”指須被扣押在移交方司法管轄區內的監

獄、醫院或其他機構服刑的人。

第二條

一般原則

根據本安排的規定，可將在一方司法管轄區的被判刑人移交

至另一方的司法管轄區，以執行對被判刑人的刑罰。

第三條

聯絡機關

一、雙方的聯絡機關須按照本安排的規定，處理移交請求。

Região Administrativa Especial de Hong Kong sobre a Trans-
ferência de Pessoas Condenadas, assinado na Região Adminis-
trativa Especial de Hong Kong, aos 20 de Maio de 2005, na sua
versão autêntica em língua chinesa, acompanhado da respectiva
tradução para a língua portuguesa.

Promulgado em 6 de Junho de 2005.

O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.

––––––––––

Acordo entre o Governo da Região Administrativa Especial de
Macau e o Governo da Região Administrativa Especial de

Hong Kong sobre a Transferência de Pessoas Condenadas

Acordam, nos termos do artigo 93.º da Lei Básica da Região
Administrativa Especial de Macau da República Popular da
China e do artigo 95.º da Lei Básica da Região Administrativa
Especial de Hong Kong da República Popular da China e com
base no acordo alcançado nas consultas sobre cooperação na
transferência de pessoas condenadas, os representantes do Go-
verno da Região Administrativa Especial de Macau e do Go-
verno da Região Administrativa Especial de Hong Kong («as
Partes»), com o objectivo de favorecer a reinserção social das
pessoas condenadas, no seguinte:

Artigo 1.º

Definições

Para os fins do presente Acordo, a expressão:

1) «Parte Transferente» — significa a Parte de cuja jurisdição
é possível realizar ou foi realizada a transferência de pessoas
condenadas;

2) «Parte Receptora» — significa a Parte para cuja jurisdição é
possível realizar ou foi realizada a transferência de pessoas
condenadas;

3) «Pena» — significa qualquer pena ou medida privativa da
liberdade, com ou sem duração limitada, ou com duração
indeterminada, imposta por um tribunal no exercício da sua com-
petência judicial em matéria penal;

4) «Pessoa condenada» — significa a pessoa que se encontra
detida em estabelecimento prisional, em hospital ou em outras
instituições localizados na jurisdição da Parte Transferente a
cumprir uma pena.

Artigo 2.º

Princípios gerais

Uma pessoa condenada na jurisdição de uma das Partes pode,
em conformidade com as disposições do presente Acordo, ser
transferida para a jurisdição da outra Parte para aí cumprir a
pena que lhe foi imposta.

Artigo 3.º

Entidades de ligação

1. Compete às entidades de ligação das Partes formular os
pedidos de transferência segundo as disposições do presente
Acordo.
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二、澳門特別行政區的聯絡機關是行政法務司。香港特別行

政區的聯絡機關是律政司。安排任何一方均可更改其聯絡機關。

在這種情況下，安排一方須將有關更改通知安排另一方。

三、雙方的聯絡機關可為執行本安排的規定相互直接聯絡。

第四條

移交條件

被判刑人只可在下列條件下被移交：

（一） 引致判處刑罰的行為如發生在接收方司法管轄區內，依

據接收方的法律亦構成刑事罪行；

（二） 被判刑人是接收方的永久性居民或與其有密切聯繫的

人；

（三） 判決屬確定或最後判決，並且在移交方司法管轄區內就

該罪行或任何其他罪行並無進一步刑事法律程序正在待決；

（四） 對被判刑人所判處的刑罰的刑期是：

（1）有限期的，且請求移交時尚須服刑最少六個月，但在例

外情況下，雙方仍可協商移交；

（2）沒有限期的；

（3）不固定限期的。

（五）移交方、接收方及被判刑人均同意移交，但如鑒於被判

刑人年齡、身體或精神狀況而安排任何一方認為有需要時，則被

判刑人可由其合法代理人代表其表示同意移交。

第五條

移交程序

一、雙方均須盡力告知被判刑人可根據本安排申請移交。被

判刑人可向任何一方表明欲被移交的意願。

二、移交請求可由移交方或接收方向另一方以書面方式提

出。在決定是否提出移交請求前，移交方或接收方須根據本安排

第四條所列的條件考慮被判刑人的意願。

2. A entidade de ligação na Região Administrativa Especial
de Macau é a Secretaria para a Administração e Justiça e na
Região Administrativa Especial de Hong Kong é o Departamen-
to de Justiça (Department of Justice). Qualquer Parte no pre-
sente Acordo pode alterar a entidade de ligação mediante co-
municação à outra Parte.

3. As entidades de ligação das Partes podem estabelecer di-
rectamente ligações mútuas para a execução das disposições do
presente Acordo.

Artigo 4.º

Condições de transferência

A transferência de pessoas condenadas apenas pode ter lugar
nas seguintes condições:

1) Se o acto que originou a condenação constituir também um
facto ilícito face à lei da Parte Receptora, se nela tivesse prati-
cado;

2) Se a pessoa condenada é residente permanente ou tem uma
íntima ligação à Parte Receptora;

3) Se a sentença é definitiva ou final e não houver processos
penais pendentes sobre o mesmo crime ou quaisquer outros cri-
mes na jurisdição da Parte Transferente;

4) Se a duração da pena imposta à pessoa condenada:

(1) é limitada e ainda faltar cumprir, na data da apresentação
do pedido de transferência pelo condenado, um período não in-
ferior a seis meses; em casos excepcionais, as Partes podem ain-
da acordar numa transferência;

(2) é ilimitada;

(3) é indeterminada.

5) Se a Parte Transferente, a Parte Receptora e a pessoa con-
denada tiverem consentido na transferência, podendo o consen-
timento desta última ser manifesto pelo seu representante legal,
quando em virtude da idade ou do estado físico ou mental da
pessoa condenada qualquer das Partes no Acordo o considere
necessário.

Artigo 5.º

Procedimentos de transferência

1. As Partes devem informar, dentro do possível, a pessoa con-
denada de que pode pedir, segundo os termos do presente
Acordo, a transferência. Esta pode manifestar a sua vontade de
ser transferida junto de qualquer Parte.

2. O pedido de transferência pode ser apresentado por escrito
pela Parte Transferente ou pela Parte Receptora. Contudo, an-
tes de tomar uma decisão sobre a apresentação ou não do pedido,
a Parte Transferente ou a Parte Receptora deve considerar a
vontade da pessoa condenada, tendo em atenção as condições
enumeradas no artigo 4.º do presente Acordo.
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三、提出或接獲移交請求後，移交方須向接收方提供以下資

料：

（一） 被判刑人的身份資料，包括姓名、性別、父母姓名、出

生日期及地點；如被判刑人在接收方內有居所，亦應包括其居所

地址；

（二） 經認證的判決書副本或定罪及刑罰證明書的文本；

（三） 刑滿日期（如適用的話）、被判刑人已服刑的時間，以

及被判刑人因勞動、行為良好、審訊前囚禁或其他原因而獲得的

減刑；

（四） 據以定罪及判刑的事實陳述，以及訂定有關罪行的法律

的陳述；

（五） 被判刑人或其合法代理人所作的同意移交的聲明書；

（六） 指明被判刑人是接收方永久性居民的證明文件或聲明，

或說明被判刑人與接收方有密切聯繫的資料。

四、安排任何一方均須在提出移交請求前，或決定是否同意

移交前，因應另一方的要求而盡可能向其提供任何有關的資料、

文件或陳述。

五、如接收方在移交前希望透過其指派的官員，核實被判刑

人根據本安排第四條（五）項所作出的同意移交是否自願地作出

並完全知道移交的後果，則移交方須給予接收方這樣的機會。

六、移交方當局須在與接收方商定的日期以及位於移交方司

法管轄區的地點，將被判刑人移交予接收方當局。

第六條

管轄權的保留

移交方保留對為判決的再審而提起的任何上訴作出裁判或是

覆核其法院所定罪行及所判刑罰的司法管轄權。

第七條

執行刑罰的程序

一、對被判刑人移交後繼續執行刑罰，須適用接收方的法律

及程序，包括規管有關監禁、囚禁或其他剝奪自由方式的服刑條

件的法律及程序，以及包括訂定以假釋、有條件釋放、減刑或以

其他方式將監禁、囚禁或其他剝奪自由方式的刑期縮短的法律及

程序。

3. Após a apresentação ou recepção do pedido, a Parte Trans-
ferente deve fornecer à Parte Receptora as seguintes informa-
ções:

1) A identificação da pessoa condenada, incluindo o nome, o
sexo, a filiação, a data e o local de nascimento e a morada, quan-
do esta tenha residência na Parte Receptora;

2) A cópia autenticada da sentença ou a certidão de condena-
ção e pena;

3) A data de expiração da pena (caso seja aplicável), o perío-
do de duração da pena já cumprido, bem como a comutação da
pena em virtude do bom trabalho, da boa conduta, da detenção
antes do julgamento ou de outros motivos;

4) A exposição dos factos que fundamentaram o crime e a
condenação e do Direito aplicável;

5) A declaração da pessoa condenada ou do seu representan-
te legal contendo o consentimento na transferência;

6) O documento ou a declaração indicando que a pessoa con-
denada é residente permanente da Parte Receptora ou as infor-
mações que provem que esta tem uma ligação íntima à Parte
Receptora.

4. Qualquer Parte no Acordo deve, antes da apresentação do
pedido ou antes de tomar a decisão de aceitar ou de recusar a
transferência pedida, fornecer, dentro do possível, quaisquer
informações, documentos ou exposições solicitadas pela outra
Parte.

5. Caso a Parte Receptora pretenda verificar, antes da trans-
ferência, através do funcionário por si designado, se o consenti-
mento na transferência da pessoa condenada foi voluntariamente
prestado, nos termos da alínea 5) do artigo 4.º do presente
Acordo, e se a pessoa condenada teve inteiro conhecimento das
consequências dessa transferência, a Parte Transferente deve-
-lhe facultar esta oportunidade.

6. A autoridade da Parte Transferente deve entregar, em data
a acordar com a Parte Receptora e em lugar localizado na juris-
dição daquela, a pessoa condenada à autoridade da Parte
Receptora.

Artigo 6.º

Reserva de competências

À Parte Transferente compete decidir sobre qualquer recur-
so interposto para revisão da sentença ou sobre a revisão do
crime aplicado e da condenação pronunciada pelo seu tribunal.

Artigo 7.º

Processos de execução das penas

1. À continuação da execução das penas após a transferência
aplicam-se as leis e os processos da Parte Receptora, nomeada-
mente as leis e os processos que regem as condições de cumpri-
mento das penas de prisão, detenção ou outras formas de priva-
ção de liberdade, bem como as leis e os processos que definem
as regras sobre a liberdade condicional, a libertação com con-
dições, a comutação de pena ou as outras formas que reduzam a
duração das penas de prisão, detenção ou outras formas de pri-
vação de liberdade.
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二、接收方執行刑罰時，除本條第三款另有規定外，須受移

交方所定刑罰的刑期或刑滿日期所約束。

三、如刑罰在性質或刑期方面與接收方的法律有抵觸，則接

收方可依據本身法律對相類罪行規定的刑罰作出相應的調整。為

此，接收方的聯絡機關應在決定是否同意移交前，將擬調整有關

刑罰告知移交方。

四、在調整刑罰時，接收方的有關當局須以移交方法院判決

中指出的事實為依據。調整後的刑罰在性質或刑期上，均不得較

移交方所判處的刑罰更為嚴厲，亦不得將剝奪自由刑轉換為財產

刑或其他任何非剝奪自由刑的處罰。

五、如根據接收方的法律，被移交的被判刑人是未成年人，

則不論被判刑人根據移交方的法律屬何種地位，接收方都可將該

被判刑人當作未成年人看待。

六、一俟獲悉移交方按照本安排第六條作出赦免被判刑人的

決定，或作出任何導致有關刑罰被撤銷或縮短的決定或措施後，

接收方須立即修改或終止執行有關刑罰。

七、在下列任一情況下，接收方須通知移交方：

（一） 被判刑人獲得釋放；

（二） 被判刑人獲有條件釋放；

（三） 被判刑人在刑罰執行完畢之前逃離監禁。

八、如移交方提出要求，則接收方須提供其所要求的有關執

行刑罰的其他資料。

第八條

被判刑人過境

如安排任何一方擬將被判刑人移交至第三方司法管轄區，或

從第三方司法管轄區移交被判刑人，則安排另一方可予以合作，

為該被判刑人的過境提供方便。擬進行該種移交的一方須事先將

上述過境事宜通知另一方。

第九條

語言

依本安排提出的移交請求以及所有應提供的其他有關文件及

資料，應以接收方的任何正式語文寫成，或提供任何該正式語文

的譯本。

2. Na execução das penas, a Parte Receptora fica vinculada à
duração e à data da expiração da pena impostas na condenação
pela Parte Transferente, salvo o disposto no n.º 3 do presente
artigo.

3. Se a natureza ou a duração da pena forem incompatíveis
com as leis da Parte Receptora, pode a pena ser adaptada à pena
prevista na sua própria lei para factos ilícitos da mesma natureza.
Para o efeito, a entidade de ligação da Parte Receptora deve,
antes de tomar a decisão de aceitar a transferência, informar a
Parte Transferente das penas que eventualmente serão adap-
tadas.

4. Na adaptação da pena, à autoridade competente da Parte
Receptora devem servir de base os factos indicados na sentença
do tribunal da Parte Transferente. A pena resultante dessa adap-
tação não pode agravar, pela sua natureza ou duração, a sanção
imposta pela Parte Transferente, nem a pena privativa de liber-
dade pode ser convertida numa sanção patrimonial ou noutras
sanções não privativas da liberdade.

5. Na transferência, caso a pessoa condenada seja menor face
às leis da Parte Receptora, é esta a qualidade com que a mesma
deve ser tratada, seja qual for o tipo de estatuto jurídico a atri-
buir pelas leis da Parte Transferente.

6. A Parte Receptora deve, de imediato, alterar ou cessar a
execução das penas, sempre que tenha conhecimento de que a
Parte Transferente tenha, ao abrigo do artigo 6.º do Acordo,
decidido conceder perdão à pessoa condenada ou tomado qual-
quer decisão ou medida que anule ou reduza as penas a ela
impostas.

7. A Parte Receptora deve dar conhecimento à Parte
Transferente sempre que:

1) A pessoa condenada é posta em liberdade;

2) A pessoa condenada é posta em liberdade condicional;

3) A pessoa condenada se evade da prisão antes de terminada
a execução da pena.

8. A Parte Receptora deve facultar, quando solicitadas, as
demais informações sobre a execução das penas à Parte Trans-
ferente.

Artigo 8.º

Trânsito das pessoas condenadas

Qualquer Parte deve prestar toda a colaboração para facilitar
o trânsito da pessoa condenada, sempre que a outra Parte pre-
tenda transferir uma pessoa condenada de ou para uma terceira
jurisdição. Para o efeito, basta que a Parte que pretende efec-
tuar a transferência comunique com antecedência este facto à
Parte contrária.

Artigo 9.º

Línguas

Os pedidos de transferência a apresentar e os demais docu-
mentos e informações a fornecer, nos termos do presente
Acordo, devem ser elaborados e traduzidos numa das línguas
oficiais da Parte a quem são dirigidos.
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第十條

費用

一、移交被判刑人或在移交被判刑人後繼續執行刑罰所涉及

的費用，須由接收方負擔，但完全發生在移交方的費用除外。

二、接收方可向被移交的被判刑人追討移交所涉及的全部或

部分費用。

第十一條

開始生效

本安排將於雙方以書面通知對方已遵從各自為使本安排生效

的規定之日起三十日後開始生效。

第十二條

適用

本安排亦適用於其開始生效前宣判的刑罰的執行。

第十三條

單方終止

一、安排任何一方可隨時以書面方式通知另一方終止本安

排。在此情況下，本安排於另一方接獲通知之日起三個月後失

效。

二、根據本條第一款規定失效的本安排，可繼續適用於其失

效前被移交的被判刑人的刑罰的執行。

第十四條

解決爭議

因解釋、適用或執行本安排而發生的任何爭議，應通過雙方

聯絡機關協商解決。

下列簽署人，經其各自政府正式授權，已在本安排上簽字為

證。

本安排於二零零五年五月二十日在香港簽訂，一式兩份，每

份均以中文寫成。

澳門特別行政區 香港特別行政區

政府代表 政府代表

張國華 李少光

Artigo 10.º

Encargos

1. As despesas resultantes da transferência de uma pessoa con-
denada ou da continuação da execução da condenação, após a
transferência, serão suportadas pela Parte Receptora, com ex-
cepção das despesas efectuadas exclusivamente na Parte
Transferente.

2. A Parte Receptora pode exigir à pessoa condenada o reem-
bolso total ou parcial das despesas resultantes da transferência.

Artigo 11.º

Entrada em vigor

O presente Acordo entra em vigor nos 30 dias subsequentes à
data da troca das notificações por escrito, em que se informe
que os termos para que o Acordo possa produzir efeitos já fo-
ram sido cumpridos.

Artigo 12.º

Aplicação

O presente Acordo aplica-se ainda à execução das condena-
ções aplicadas antes da sua entrada em vigor.

Artigo 13.º

Denúncia

1. Qualquer Parte pode, a todo o momento, denunciar o pre-
sente Acordo mediante notificação escrita dirigida à outra Parte.
O presente Acordo deixa de vigorar três meses após a data da
recepção da notificação.

2. O presente Acordo continuará a aplicar-se à execução das
condenações relativamente a pessoas transferidas antes de dei-
xar em vigor, nos termos do n.º 1 do presente artigo.

Artigo 14.º

Resolução de litígios

Todos os litígios decorrentes da interpretação, aplicação e
execução do presente Acordo serão resolvidos por acordo entre
as entidades de ligação das Partes.

Para constar como prova, apõem os abaixo-assinados, me-
diante autorização concedida a cada qual pelo Governo que
representa, a sua assinatura no presente Acordo.

O presente acordo, redigido em língua chinesa, é feito, em
duplicado, aos 20 de Maio de 2005, em Hong Kong.

O representante do Governo O representante do Governo
da Região Administrativa da Região Administrativa

Especial de Macau Especial de Hong Kong

Cheong Kuoc Vá Lee Siu Kwong




