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GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA

E FINANÇAS

Despacho do Secretário para a Economia
e Finanças n.º 11/2005

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau, e da competência
que me foi delegada pela Ordem Executiva n.º 12/2000, e nos
termos do n.º 2 do artigo 2.º do Regulamento da Comissão de
Registo dos Auditores e dos Contabilistas, aprovado pelo Des-
pacho n.º 238/GM/99, de 1 de Novembro, o Secretário para a
Economia e Finanças manda:

1. Até a nomeação dos membros da Comissão de Registo dos
Auditores e dos Contabilistas para o ano 2005, são mantidos em
funções os membros nomeados pelos Despachos do Secretário
para a Economia e Finanças n.º 85/2003 e n.º 52/2004.

2. São ratificados todos os actos praticados pela Comissão de
Registo dos Auditores e dos Contabilistas, no âmbito das com-
petências conferidas, desde 1 de Janeiro de 2005.

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

14 de Janeiro de 2005.

O Secretário para a Economia e Finanças, Tam Pak Yuen.

Despacho do Secretário para a Economia
e Finanças n.º 12/2005

Tornando-se necessário fazer a distribuição da verba do capí-
tulo 01 — divisão 07, com as classificações funcional 8-01-0 e
económica 04-01-05-00-05 da tabela de despesa corrente do Or-
çamento da Região Administrativa Especial de Macau para o
corrente ano, sob a designação: Transferências Correntes —
Sector Público — Outras — Gabinete de Apoio ao Secretariado
Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comer-
cial entre a China e os Países de Língua Portuguesa;

Sob proposta do aludido Gabinete e ouvida a Direcção dos
Serviços de Finanças;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau, e no uso das com-
petências delegadas pela Ordem Executiva n.º 12/2000, o Secre-
tário para a Economia e Finanças manda:

A verba do capítulo 01 — divisão 07, com as classificações
funcional 8-01-0 e económica 04-01-05-00-05, da tabela de des-
pesa corrente do Orçamento da Região Administrativa Espe-
cial de Macau (OR) para o corrente ano, sob a designação: Trans-
ferências Correntes — Sector Público — Outras — Gabinete de
Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Coopera-
ção Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua
Portuguesa, na importância de $ 8 848 600,00 (oito milhões, oi-
tocentas e quarenta e oito mil e seiscentas patacas), é distribuída,
nos termos do n.º 1 do artigo 11.º da Lei n.º 12/2004, da seguinte
forma:

經 濟 財 政 司 司 長 辦 公 室

第11/2005號經濟財政司司長批示

經濟財政司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條

賦予的職權以及第12/2000號行政命令所授予的權限，並根據十一

月一日第 238/GM/99 號批示核准的《核數師暨會計師註冊委員會

規章》第二條第二款的規定，作出本批示。

一、由第 85/2003 號及第 52/2004 號經濟財政司司長批示任命

的“核數師暨會計師註冊委員會”成員，其職務維持至該委員會

二零零五年的成員任命為止。

二、追認核數師暨會計師註冊委員會自二零零五年一月一日

起在其權限範圍內所作的所有行為。

三、本批示自公佈翌日起生效。

二零零五年一月十四日

經濟財政司司長 譚伯源

第12/2005號經濟財政司司長批示

基於有需要對本年度澳門特別行政區財政預算第一章第七組

經常開支中職能分類8-01-0經濟分類04-01-05-00-05，項目為“經

常轉移——公營部門——其他——中國與葡語國家經貿合作論壇常

設秘書處輔助辦公室”的款項作出分配；

在該辦公室的建議下，經聽取財政局的意見；

經濟財政司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條

賦予的職權，並根據第12/2000號行政命令授予的權限，作出本批

示。

按照第12/2004號法律第十一條第一款規定，本年度澳門特別

行政區財政預算第一章第七組經常開支中職能分類8-01-0經濟分

類 04-01-05-00-05 ，項目為“經常轉移——公營部門——其他——

中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室”，金額為

$8,848,600.00（澳門幣捌佰捌拾肆萬捌仟陸佰元整）的款項，分配

如下：




