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Implementação das “Medidas preventivas dos crimes de branqueamento  
de capitais e de financiamento ao terrorismo” - Relatório Anual 

a) As instituições de serviços comerciais e auxiliares offshore, em comformidade com o número 3.9.2 das 
“Medidas preventivas dos crimes de branqueamento de capitais e de financiamento ao terrorismo”, divulgadas 
através da Carta-Circular NO01/DSO/IPIM/2015, devem preencher anualmente o presente Relatório e 
apresentá-lo ao IPIM juntamente com o relatório de auditoria indicado no Artigo 66º do Decreto-Lei n° 
58/99/M, de 18 de Outubro, dentro do prazo estabelecido pela Comunicação n° 01/DSO/IPIM/2002, ou seja, 
até seis meses após o termo do ano económico em causa. 

b) O presente Relatório deve ser assinado pelos membros dos órgãos de administração da respectiva instituição 
de serviços offshore, de acordo com a forma de obrigação estabelecida no seu pacto social, sendo obrigatório 
que as assinaturas desses membros sejam idênticas às arquivadas pelo IPIM. Cada página do presente 
Relatório deve ainda ser rubricada pelos referidos membros da administração. 

c) Quaisquer alterações ao presente Relatório devem ser acompanhadas do carimbo da instituição offshore e da 
rubrica do pessoal responsável. 

dd))  As instituições de serviços offshore devem prestar informações verdadeiras no presente Relatório, pois, caso 
contrário, assumirão a responsabilidade por qualquer consequência prevista na legislação em vigor.  

(A preencher pelo Departamento de Serviços Offshore) 
 

Data de recepção: ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
Recebido por: ＿＿＿＿＿＿＿＿___＿＿ 

1. Nome da instituição de serviços offshore:                                                                                  

2. Ano económico:  De        de        de         a         de        de         

3. Lista dos membros dos órgãos de administração que assinam o presente Relatório (Obs.: é favor preencher os 
nomes em letra de imprensa e com referência à alínea b) das indicações supracitadas): 

◇ 3.1 Nome                                        [Assinatura____________________________ ] 

◇ 3.2 Nome                                        [Assinatura ____________________________ ] 

◇ 3.3 Nome                                        [Assinatura ____________________________ ] 
 

PPaarrttee  UUmm    CCoommuunniiccaaççããoo  ddee  CCaassooss  SSuussppeeiittooss  
Durante o ano económico em causa, ao abrigo do disposto no artigo 7.º do Regulamento Administrativo n.º 
7/2006, esta instituição de serviços offshore cumpriu o dever de comunicação, ao Gabinete de Informação 
Financeira de Macau (GIF), das operações que indiciassem a prática dos crimes de branqueamento de capitais ou 
de financiamento de terrorismo: 
CCoommuunniiccoouu  ccaassooss  ssuussppeeiittooss::      

SSiimm    ((CCoommuunniiccoouu             ccaassooss))          NNããoo      
PPaarrttee  DDooiiss    AAs Operações em Numerário 

Em conformidade com a alínea b) do número 3.1.1 das instruções da Carta-Circular NO01/DSO/IPIM/2015: 
◇  As operações em numerário durante o ano económico em causa, que foram de valor superior a MOP20.000,00 

ou o equivalente, isoladamente: 
4. Número de transacções             5. Valor global: MOP                     (o equivalente em patacas) 

◇  As operações em numerário do mesmo cliente, durante o ano económico em causa, que foram de valor superior 
a MOP250.000,00 ou o equivalente, conjuntamente: 
6. Número de clientes               7. Valor global: MOP                     (o equivalente em patacas) 

 
PPaarrttee  TTrrêêss    AAs Operações que Não Foram em Numerário 

Em conformidade com a alínea c) do número 3.1.1 das instruções da Carta-Circular NO01/DSO/IPIM/2015: 
◇  Não se tratando de numerário, as operações do mesmo cliente durante o ano económico em causa, que foram 

de valor superior a MOP500.000,00 ou o equivalente, isolada ou conjuntamente: 
8. Número de clientes               9. Valor global: MOP                    (o equivalente em patacas) 
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PPaarrttee  QQuuaattrroo    DDeeccllaarraaççããoo  da Instituição de Serviços Offshore 
10. Esta instituição de serviços offshore, em conformidade com as instruções sobre as “Medidas preventivas dos crimes de branqueamento de 

capitais e de financiamento ao terrorismo” (adiante designadas por “as presentes instruções”), divulgadas através da Carta-Circular 

NO01/DSO/IPIM/2015, tem estabelecido o sistema de identificação e verificação do cliente e dos beneficiários efectivos, e tomado as 

medidas de vigilância no que respeita aos clientes da região de altos riscos e às operações com «pessoas politicamente expostas», sendo 

efectuadas, ainda, as actualizações e revisões periódicas. 

11. De acordo com as presentes instruções, esta entidade de serviços offshore estabeleceu o sistema de identificação de operações, que tem sido 

acompanhado continuamente. 

12. De acordo com as presentes instruções, foram tomadas medidas para prevenir o uso indevido de novos produtos, novas práticas de negócios 

e de novas tecnologias. 

13. De acordo com as presentes instruções, esta entidade de serviços offshore tem recusado a realização de qualquer operação sempre que não 

tenham sido obtidos os elementos necessários à identificação de clientes, de beneficiários efectivos e de operações, ou por causa do 

anonimato ou do uso de nome fictício pelo cliente e pelos beneficiários efectivos. 

14. De acordo com as presentes instruções, esta entidade de serviços offshore tem vindo a conservar os registos de todos os documentos 

comprovativos para a identificação e verificação de clientes, beneficiários efectivos e  operações, durante cinco anos após a data da 

celebração do contrato de prestação de serviços ou do termo da relação de negócio. 

15. De acordo com as presentes instruções, em relação aos clientes da região de alto risco, beneficiários efectivos e às «pessoas politicamente 

expostas» (PEPs), foram aplicadas medidas reforçadas de vigilância. 

16. Esta entidade de serviços offshore está ciente das presentes instruções e sempre disponível para as seguir, nomeadamente a comunicação ao 

GIF, até dois dias úteis após a sua realização, de quaisquer operações que indiciassem a prática dos crimes de branqueamento de capitais ou 

de financiamento de terrorismo. 

17. De acordo com as presentes instruções, tem sido cumprido o dever de revelação e confidencialidade. 

18. Esta entidade de serviços offshore está ciente das presentes instruções e sempre disponível para as seguir, nomeadamente a prestação de 

toda a colaboração a pedido das autoridades competentes para a prevenção e repressão dos crimes de branqueamento de capitais e de 

financiamento do terrorismo, em especial, os Tribunais, o Ministério Público, a Polícia Judiciária, o GIF e o IPIM. 

19. Esta entidade de serviços offshore compreende e aceita que, para os efeitos de verificação do cumprimento dos deveres supracitados, o 

IPIM, como entidade fiscalizadora, faça visitas de inspecção às instituições de serviços offshore sempre que considere necessário, tendo 

preparado, para a inspecção do IPIM, os respectivos documentos e dados.  

20. Esta entidade de serviços offshore tem consciência de que o incumprimento das presentes instruções é punível nos termos dos Artigos 9º a 

11º do Regulamento Administrativo n° 7/2006, designadamente:  

i) A punição com multa de $ 10 000,00 a $ 500 000,00 ou de $ 100 000,00 a $ 5 000 000,00, consoante o infractor seja pessoa singular 

ou colectiva; 

ii) A negligência é punível; 

iii) Quando o benefício económico obtido pelo infractor com a prática da infracção for superior a metade do limite máximo da multa, 

indicado na alínea i), este será elevado para o dobro desse benefício. 
 

21. Nome da instituição de serviços offshore  

                                                                                                   

Assinaturas dos membros dos órgãos de administração 
(Obs.: Com referência à alínea b) das indicações da página anterior) 

22. ___________________________________________________ 

23. ___________________________________________________ 

24. ___________________________________________________ 

25. ___________________________________________________ 

26. ___________________________________________________ 
 

27. Carimbo da instituição de 
serviços offshore 

 
 
 

 
28. Data:       /        /        
         (dia)    (mês)   (ano) 
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