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Despacho do Chefe do Executivo n.º 303/2018

第 303/2018 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，作出本批示。
一、撤銷第255/2004號行政長官批示設立的研究生資助發
放技術委員會（下稱“委員會”）。

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau, o Chefe do Executivo manda:
1. É extinta a Comissão Técnica de Atribuição de Bolsas
para Estudos Pós-Graduados, doravante designada por Comissão, criada pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 255/2004.
2. Os processos afectos à Comissão são transferidos para o
Fundo do Ensino Superior.

二、委員會的卷宗轉移予高等教育基金。
三、委員會的研究生資助發放規章生效至被取代為止。
四、因發放研究生資助而產生的負擔由高等教育基金的預
算帳目中的撥款承擔，但不影響下款規定的適用。
五、因2018/2019學年發放研究生資助而產生的負擔由高等
教育輔助辦公室的預算帳目中的撥款承擔。
六、委員會成員的任期因委員會被撤銷而自動終止。
七、在法律、規章、合同及其他法律上的行為中對“研究生

3. Os regulamentos referentes à atribuição de bolsas para estudos pós-graduados pela Comissão mantêm-se em vigor até à
sua substituição.
4. Os encargos com a atribuição das bolsas para estudos pós-graduados são suportados pelas dotações inscritas no orçamento do Fundo do Ensino Superior, sem prejuízo do disposto
no número seguinte.
5. Os encargos com a atribuição das bolsas para estudos pós-graduados do ano lectivo de 2018/2019 são suportados pelas
dotações inscritas no orçamento do Gabinete de Apoio ao Ensino Superior.
6. A extinção da Comissão determina a cessação automática
dos mandatos dos seus membros.

八、本批示自二零一九年一月一日起產生效力。

7. As referências à «Comissão Técnica de Atribuição de
Bolsas para Estudos Pós-Graduados» constantes de leis, regulamentos, contratos e demais actos jurídicos consideram-se efectuadas, com as necessárias adaptações, ao «Fundo do Ensino
Superior».

二零一八年十二月十九日

8. O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Ja
neiro de 2019.

資助發放技術委員會＂的提述，經作出必要配合後，視為對“高
等教育基金”的提述。

19 de Dezembro de 2018.
行政長官

崔世安

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 304/2018

第 304/2018 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，並根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准的《澳門公共
行政工作人員通則》第九條第一款的規定，作出本批示。
一、核准缺勤與年假申請書的專用印件式樣，該印件式樣載
於本批示，並為本批示的組成部分。
二、上款所指的專用印件式樣可以電子載體提供。
三、廢止公佈於一九九九年五月三十一日第二十二期《政府
公報》第一組的五月二十五日第65/GM/99號批示所核准的附件
格式八的印件式樣。

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do
n.º 1 do artigo 9.º do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M,
de 21 de Dezembro, o Chefe do Executivo manda:
1. É aprovado o modelo de impresso próprio de Participação
de Faltas e Férias anexo ao presente despacho e que dele fazem
parte integrante.
2. O modelo de impresso próprio a que se refere o número
anterior pode ser disponibilizado em suporte electrónico.
3. É revogado o modelo de impresso n.º 8, aprovado pelo
Despacho n.º 65/GM/99, de 25 de Maio, publicado no Boletim
Oficial n.º 22, de 31 de Maio de 1999.
4. O presente despacho entra em vigor no dia 1 de Janeiro de
2019.

四、本批示自二零一九年一月一日起生效。
二零一八年十二月十九日

19 de Dezembro de 2018.
行政長官

崔世安

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.

