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含面額十元郵票之小型張 ........................................200,000枚

二、該等郵票印刷成五萬張小版張，其中一萬二千五百張

將保持完整，以作集郵用途。

二零一一年九月二十二日

行政長官 崔世安

第 267/2011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16/2001號法律《娛樂場幸運博彩經營法律制

度》第二十八條第二款的規定，作出本批示。

一、以例外情況豁免美高梅金殿超濠股份有限公司繳納有

關娛樂場幸運博彩或其他方式的博彩經營所生利潤的所得補充

稅。

二、上款所指豁免為期五年，從二零一二年度開始，於二

零一六年度終結。

三、本批示自二零一二年一月一日起產生效力。

二零一一年九月二十二日

行政長官 崔世安

第 268/2011號行政長官批示

鑑於判給新皇朝醫療保健中心有限公司提供「2011/2012及

2012/2013學年為教育暨青年局屬下公立學校提供醫護服務」的

執行期跨越一財政年度，因此必須保證其財政支付。

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《公共財政管理制度》第二十條的規定，作出本批示。

一、許可與新皇朝醫療保健中心有限公司訂立提供

「2011/2012及2012/2013學年為教育暨青年局屬下公立學校提

供醫護服務」的合同，金額為$4,076,600.00（澳門幣肆佰零柒

萬陸仟陸佰元正），並分段支付如下：

2011年 ...................................................................$ 741,200.00

Bloco com selo de $10,00 ................................................. 200 000

2. Os selos são impressos em 50 000 folhas miniatura, das 
quais 12 500 serão mantidas completas para fins filatélicos.

22  de Setembro de 2011.

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 267/2011

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 28.º da Lei n.º 16/2001 (Regime jurídico da 
exploração de jogos de fortuna ou azar em casino), o Chefe do 
Executivo manda:

1. É concedida à MGM Grand Paradise, S.A., a título excep-
cional, a isenção do pagamento do imposto complementar de 
rendimentos, relativamente aos lucros gerados pela exploração 
de jogos de fortuna ou azar ou outros jogos em casino.

2. A isenção referida no número anterior tem a duração de 5 
anos, com início no exercício de 2012 e termo no exercício de 
2016.

3. O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Janeiro 
de 2012.

22  de Setembro de 2011.

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 268/2011

Tendo sido adjudicada à empresa New Dynasty, Centro Mé-
dico e Saúde Limitada, a prestação de serviços da «Assistência 
Médica às Escolas Oficiais Dependentes da Direcção dos Ser-
viços de Educação e Juventude no Ano Lectivo de 2011/2012 
e 2012/2013», cujo prazo de execução se prolonga por mais de 
um ano económico, torna-se necessário garantir a sua cobertura 
financeira.

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 (Regime 
de administração financeira pública), na redacção que lhe foi 
conferida pelo Regulamento Administrativo n.º 28/2009, o Chefe 
do Executivo manda:

1. É autorizada a celebração do contrato com a empresa New 
Dynasty, Centro Médico e Saúde Limitada, para a prestação de 
serviços da «Assistência Médica às Escolas Oficiais Dependentes 
da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude no Ano Lec-
tivo de 2011/2012 e 2012/2013», pelo montante de $ 4 076 600,00 
(quatro milhões, setenta e seis mil e seiscentas patacas), com o 
escalonamento que a seguir se indica:

Ano 2011 .................................................................... $ 741 200,00




