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百利宮”的經營幸運博彩或其他方式博彩的地點經營五個

兌換櫃檯。”

第二條

生效

本行政命令自公佈翌日起生效。

二零一九年三月二十一日。

命令公佈。

行政長官 崔世安

第 73/2019號行政命令

行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條（四）項規

定的職權，並根據第3/2006號行政法規《車輛進出澳門特別行政

區陸路邊境的監管》第十四條第二款的規定，發佈本行政命令。

第一條

修改車輛通關電子標籤式樣

第3/2006號行政法規《車輛進出澳門特別行政區陸路邊境的

監管》第十四條第一款所指載於附件二的車輛通關電子標籤式

樣，由作為本行政命令組成部分的附件所載者替代。

第二條

現有車輛通關電子標籤的有效性

現有的車輛通關電子標籤直至須作出更換前仍然有效。

第三條

生效

本行政命令自公佈翌日起生效。

二零一九年三月二十六日。

命令公佈。

行政長官 崔世安 

cinco balcões de câmbios instalados no local de exploração 
de jogos de fortuna ou azar ou outros jogos denominado 
«The Plaza Macau».»

Artigo 2.º

Entrada em vigor

A presente ordem executiva entra em vigor no dia seguinte 
ao da sua publicação.

21 de Março de 2019.

 Publique-se.

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.

Ordem Executiva n.º 73/2019

Usando da faculdade conferida pela alínea 4) do artigo 50.º 
da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e 
nos termos do n.º 2 do artigo 14.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 3/2006 (Controle e fiscalização da entrada e saída 
de veículos nas fronteiras terrestres da Região Administrativa 
Especial de Macau), o Chefe do Executivo manda publicar a 
presente ordem executiva:

Artigo 1.º

Alteração o modelo da etiqueta electrónica de permissão de 
passagem de veículo

O modelo da etiqueta electrónica de permissão de passagem 
de veículo, constante do anexo II a que se refere o n.º 1 do ar-
tigo 14.º do Regulamento Administrativo n.º 3/2006 (Controle 
e fiscalização da entrada e saída de veículos nas fronteiras ter-
restres da Região Administrativa Especial de Macau), é subs-
tituído pelo constante do anexo à presente ordem executiva, da 
qual faz parte integrante.

Artigo 2.º

Validade das actuais etiquetas electrónicas de permissão de 
passagem de veículo

As actuais etiquetas electrónicas de permissão de passagem 
de veículo mantêm-se válidas até serem devidamente substituí-
das.

Artigo 3.º

Entrada em vigor

A presente ordem executiva entra em vigor no dia seguinte 
ao da sua publicação.

26 de Março de 2019.

 Publique-se.

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.
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附件

ANEXO

車輛通關電子標籤

Etiqueta Electrónica de Permissão de Passagem de Veículo

（第3/2006號行政法規第十四條第一款所指）

(a que se refere o n.º 1 do artigo 14.º do Regulamento Administrativo n.º 3/2006)

 

面向車內

Verso

 

面向車外
Frente

Ordem Executiva n.º 74/2019

Usando da faculdade conferida pela alínea 4) do 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 (Bases gerais da estrutura orgânica da Administração 
Pública de Macau), o Chefe do Executivo manda publicar a 
presente ordem executiva:

Artigo 1.º

Delegação de poderes

São delegados no Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura, Alexis, Tam Chon Weng, todos os poderes necessários 
para representar o Governo da Região Administrativa Espe-
cial de Macau, na assinatura do «Memorando entre o Interior 
da China e a Região Administrativa Especial de Macau sobre 
Reconhecimento Mútuo de Habilitações e Graus Académicos 
do Ensino Superior», a celebrar com o Ministério da Educação 
da República Popular da China.

第 74/2019號行政命令

行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條（四）項

規定的職權，並按照八月十一日第85/84/M號法令《澳門公共行

政組織結構大綱》第三條的規定，發佈本行政命令。

第一條

授權

授予社會文化司司長譚俊榮一切所需權力，代表澳門特別

行政區政府，與中華人民共和國教育部簽署《內地與澳門特別行

政區關於相互承認高等教育學歷及學位的備忘錄》。


