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GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA

E FINANÇAS

Despacho do Secretário para a Economia
e Finanças n.º 66/2005

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos dos
artigos 3.º e 7.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999, do
n.º 2 da Ordem Executiva n.° 6/2005 e dos n.os 1, 2 e 5 da Ordem
Executiva n.º 12/2000, o Secretário para a Economia e Finanças
manda:

São subdelegados no director da Direcção de Inspecção e
Coordenação de Jogos, Manuel Joaquim das Neves, ou no seu
substituto legal, todos os poderes necessários para representar
a Região Administrativa Especial de Macau, como outorgante,
no contrato de prestação de serviços de segurança e de aluguer
de aparelho de sistema de segurança, a celebrar com a «Compa-
nhia de Segurança e Administração de Propriedades Chong Hap
Limitada».

13 de Outubro de 2005.

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

Despacho do Secretário para a Economia
e Finanças n.º 67/2005

Tornando-se necessário fazer a redistribuição de verba do ca-
pítulo 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 — Sec-
tor 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 Gabinete de Apoio ao Secretariado Perma-
nente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial
entre a China e os Países de Língua Portuguesa e ouvida a Di-
recção 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 6/2005, o Secre-
tário para a Economia e Finanças manda:

Nestes termos, é distribuído o valor do reforço de $ 896 000,00
(oitocentas e noventa e seis mil patacas) que faz parte integran-
te da 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, nos termos do n.º 1 do artigo 11.º da Lei n.º 12/2004,
publicada em 30 de Dezembro, da seguinte forma:

Despesas correntes

01-00-00-00 Pessoal ......................................... $ 290 000,00
01-01-00-00 Remunerações certas e

permanentes
01-01-03-00 Remunerações de pessoal diverso

經 濟 財 政 司 司 長 辦 公 室

第 66/2005 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，並根據第6/1999號行政法規第三條及第七條，第 6/

2005 號行政命令第二款，以及第 12/2000 號行政命令第一款、第

二款及第五款的規定，作出本批示。

轉授一切所需權力予博彩監察協調局局長雪萬龍或其法定代

任人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“綜合保安物業

管理有限公司”簽訂提供二十四小時遠端監察服務及租用遠端保

安監察系統設備合同。

二零零五年十月十三日

經濟財政司司長 譚伯源

第 67/2005 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”的款項作出再分配；

在中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室的建

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6/2005號行政命令授予的權限，作出本批

示。

因此，按照十二月三十日公布之第12/2004號法律第十一條第

一款規定，將追加於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 $896,000.00（澳門幣捌拾玖

萬陸仟元整）的款項，分配如下：

經常開支

01-00-00-00 人員 .............................................. $ 290,000.00

01-01-00-00 固定及長期報酬

01-01-03-00 各類人員報酬
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01-01-03-01 Remunerações ............................ $ 100 000,00

01-02-00-00 Remunerações acessórias

01-02-03-00 Horas extraordinárias

01-02-03-00-01 Trabalho extraordinário ............ $ 190 000,00

02-00-00-00 Bens e serviços ............................ $ 450 000,00

02-03-00-00 Aquisição de serviços

02-03-09-00 Encargos não especificados

02-03-09-00-02 Encargos com apoio ao Secre-
tariado Permanente do Fórum
para a Cooperação Económica
e Comercial entre a China e os
Países de Língua Portuguesa .... $ 450 000,00

Despesas de capital

07-00-00-00 Investimentos ............................... $ 156 000,00

07-09-00-00 Material de transporte ............... $ 156 000,00

Total de despesas ........................ $ 896 000,00

18 de Outubro de 2005.

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

Despacho do Secretário para a Economia
e Finanças n.º 68/2005

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos dos
artigos 3.º e 7.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999, do
n.º 2 da Ordem Executiva n.º 6/2005 e dos n.os 1, 2 e 5 da Ordem
Executiva n.º 12/2000, o Secretário para a Economia e Finanças
manda:

São subdelegados no director da Direcção de Inspecção e
Coordenação de Jogos, Manuel Joaquim das Neves, ou no seu
substituto legal, todos os poderes necessários para representar
a Região Administrativa Especial de Macau, como outorgante,
no contrato de prestação de serviços de limpeza, a celebrar com
a companhia «Asia Cleaning Service Co., Ltd.».

18 de Outubro de 2005.

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

–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 18
de Outubro de 2005. — A Chefe do Gabinete, Lok Kit Sim.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 105/2005

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e das competên-
cias que lhe foram delegadas pela Ordem Executiva n.º 13/2000,
n.os 1, 2 e 5, e confirmadas pela Ordem Executiva n.º 6/2005, o
Secretário para a Segurança manda:

01-01-03-01 報酬 .............................................. $ 100,000.00

01-02-00-00 附帶報酬

01-02-03-00 超時工作

01-02-03-00-01 額外工作 ..................................... $ 190,000.00

02-00-00-00 資產及勞務 ................................. $ 450,000.00

02-03-00-00 勞務之取得

02-03-09-00 未列明之負擔

02-03-09-00-02 中國與葡語國家經貿合作論壇

常設秘書處之費用 .................... $ 450,000.00

資本開支

07-00-00-00 投資 .............................................. $ 156,000.00

07-09-00-00 運輸物料 ..................................... $ 156,000.00

總開支 ......................................... $ 896,000.00

二零零五年十月十八日

經濟財政司司長 譚伯源

第 68/2005 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，並根據第 6/1999號行政法規第三條及第七條，第6/

2005 號行政命令第二款，以及第 12/2000 號行政命令第一款、第

二款及第五款的規定，作出本批示。

轉授一切所需權力予博彩監察協調局局長雪萬龍或其法定代

任人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“亞洲清潔服務

有限公司”簽訂提供清潔服務合同。

二零零五年十月十八日

經濟財政司司長 譚伯源

–––––––

二零零五年十月十八日於經濟財政司司長辦公室

辦公室主任 陸潔嬋

保 安 司 司 長 辦 公 室

第 105/2005 號保安司司長批示

保安司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條賦予

的職權，並根據經第6/2005號行政命令確認的第13/2000號行政命

令第一、第二及第五款規定，作出本批示：




