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第六條

廢止

廢止第1/2008號法律。

第七條

生效

本法律自公佈翌日起生效，其效力追溯至二零一一年一月

一日。

二零一一年三月二十三日通過。

立法會主席 劉焯華

二零一一年三月二十四日簽署。

命令公佈。

行政長官 崔世安

第53/2011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13/2010號法律第八條第三款的規定，作出本批

示。

一、設立隸屬於行政長官的“公職司法援助委員會”（下

稱“委員會”）。

二、委員會負責分析給予第13/2010號法律《因執行公共職

務的司法援助》第二條第一款（二）項所指支付在法院的代理

費用形式的司法援助的申請，並發表意見。

三、委員會由五名成員組成，該等成員由行政長官以批示

在公認具公民品德的人士中選任，並指定一名主席。

四、主席可邀請其認為對工作有利的其他人士出席會議，

但無表決權。

五、委員會為執行第13/2010號法律《因執行公共職務的司

法援助》第八條第三款的規定而有需要時及在主席召集時舉行

會議。

六、委員會成員及第四款所指獲邀人士因出席會議有權依

法收取出席費。

七、行政暨公職局負責向委員會提供技術及行政輔助。

Artigo 6.º

Revogação

É revogada a Lei n.º 1/2008.

Artigo 7.º

Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publi-
cação e os seus efeitos retroagem ao dia 1 de Janeiro de 2011.

Aprovada em 23 de Março de 2011.

O Presidente da Assembleia Legislativa, Lau Cheok Va.

Assinada em 24 de Março de 2011.

 Publique-se.

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 53/2011

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
n.º 3 do artigo 8.º da Lei n.º 13/2010, o Chefe do Executivo manda:

1. É criada, na dependência do Chefe do Executivo, a Comis-
são de Patrocínio Judiciário para o Exercício de Funções Públi-
cas, adiante designada por Comissão.

2. À Comissão compete analisar e emitir parecer sobre os pe-
didos de concessão de apoio judiciário na modalidade de paga-
mento de patrocínio judiciário a que se refere a alínea 2) do n.º 1 
do artigo 2.º da Lei n.º 13/2010 (Apoio judiciário em virtude do 
exercício de funções públicas).

3. A Comissão é constituída por 5 membros, escolhidos de en-
tre personalidades de reconhecida idoneidade cívica, a designar 
por despacho do Chefe do Executivo, no qual é identificado o 
presidente.

4. O presidente da Comissão pode convidar para participar 
nas reuniões, sem direito a voto, outras individualidades cujo 
contributo entenda útil aos trabalhos a desenvolver.

5. A Comissão reúne sempre que necessário para os efeitos 
do disposto no n.º 3 do artigo 8.º da Lei n.º 13/2010 (Apoio ju-
diciário em virtude do exercício de funções públicas) e quando 
convocada pelo presidente.

6. Os membros da Comissão, bem como os convidados a que 
se refere o n.º 4, têm direito a senhas de presença pela sua parti-
cipação nas reuniões, nos termos da lei.

7. O apoio técnico e administrativo à Comissão é assegurado 
pela Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública.
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8. Os encargos com o funcionamento da Comissão são supor-
tados pela Direcção dos Serviços de Administração e Função 
Pública.

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

21 de Março de 2011.

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 54/2011

Pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 530/2009 foi au-
torizada a celebração do contrato com a Parsons Brinckerhoff 
(Asia) Limited, para a prestação dos serviços de «Estudo para 
o Planea mento da Interface de Tráfego da Estação de Metro 
Ligeiro do Hipódromo».

Entretanto, por força do progresso dos trabalhos realizados, 
torna-se necessário alterar o escalonamento fixado no citado des-
pacho, mantendo-se o montante global inicial de $ 6 813 000,00 
(seis milhões, oitocentas e treze mil patacas).

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
artigo 20.º do Regulamento Administrativo n.º 6/2006, na redac-
ção que lhe foi conferida pelo Regulamento Administrativo 
n.º 28/2009, o Chefe do Executivo manda:

1. O escalonamento fixado no n.º 1 do Despacho do Chefe do 
Executivo n.º 530/2009, é alterado da seguinte forma:

Ano 2010 ................................................................. $ 3 065 850,00

Ano 2011 ................................................................. $ 3 747 150,00

2. O encargo referente a 2010 foi suportado pela verba cor-
respondente inscrita no Orçamento da Região Administrativa 
Especial de Macau desse ano.

3. O encargo referente a 2011 será suportado pela verba ins-
crita no capítulo 40.º «Investimentos do Plano», código econó-
mico 07.12.00.00.06, subacção 8.051.148.24, do Orçamento da 
Região Administrativa Especial de Macau para o corrente ano.

21 de Março de 2011.

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 55/2011

Considerando a toxicidade cardíaca do dextropropoxifeno, 
bem como a demonstração em investigações clínicas recentes 
de que os benefícios do uso desta substância no tratamento sin-
tomático da dor são inferiores aos seus riscos; 

Considerando que diversos países e regiões já proibiram a 
venda de medicamentos que contenham dextropropoxifeno; 

Considerando, finalmente, a necessidade de protecção da vida 
e da saúde da população da Região Administrativa Especial de 
Macau;

八、委員會的運作費用，由行政暨公職局承擔。

九、本批示自公佈翌日起生效。

二零一一年三月二十一日

行政長官 崔世安

第 54/2011 號行政長官批示

就與栢誠（亞洲）有限公司訂立提供「馬會輕軌站綜合交

通整體規劃研究」服務的合同，已獲第530/2009號行政長官批

示許可；

然而，按已完成工作的進度，須修改上述批示所定的分段

支付，整體費用仍為原來的$6,813,000.00（澳門幣陸佰捌拾壹

萬叁仟元整）；

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，並根據經第28/2009號行政法規修訂的第6/2006號行政法

規第二十條的規定，作出本批示。

一、第530/2009號行政長官批示第一款所定的分段支付方

式修改如下：

2010年 ............................. ...................................$ 3,065,850.00

2011年 ................................................................$ 3,747,150.00

二、二零一零年的負擔由登錄於該年度澳門特別行政區財

政預算的相應撥款支付。

三、二零一一年的負擔由登錄於本年度澳門特別行政區財

政預算第四十章「投資計劃」內經濟分類07.12.00.00.06、次項

目8.051.148.24的撥款支付。

二零一一年三月二十一日

行政長官 崔世安

第 55/2011 號行政長官批示

鑑於右丙氧吩具有心臟毒性，近期亦有醫學研究指出此物

質用於止痛的效益遠低於其帶來的風險；

鑑於眾多國家或地區已禁止含右丙氧吩成份藥物的銷售；

最後，亦鑑於對澳門特別行政區居民的生命及健康作出保

護的必要性；




