
N.º 11 — 15-3-2006 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 2193

俸表一百一十點及九十點的報酬。

二零零六年三月六日

經濟財政司司長 譚伯源

–––––––

二零零六年三月六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

批 示 摘 錄

摘錄自保安司司長於二零零六年二月二十七日作出之批示：

張可珊學士——根據經第1/2005號行政法規修改的第14/1999

號行政法規第十條第一款第四項、第十五條、第十八條第一款和

第五款，以及第十九條第七款的規定，以定期委任方式委任其為

本辦公室助理，自二零零六年四月十日起，為期一年。

–––––––

二零零六年三月八日於保安司司長辦公室

辦公室主任 黃傳發

社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

第 25/2006 號社會文化司司長批示

澳門新口岸填海區第九街區C及D地段之 「利澳酒店」Hotel

Rio的所有人“利澳酒店有限公司”，根據十二月十一日第81/89/

M 號法令申請將該酒店確定聲明具有旅遊用途。

鑒於場所符合十二月十一日第 81/89/M 號法令第四條規定的

要件及考慮到旅遊局的贊同意見。

基於此；

社會文化司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條

賦予的職權，並根據第14/2000號行政命令第一款及第6/2005號行

政命令第四款的規定，作出本批示。

一、四星級的「利澳酒店」Hotel Rio被確定聲明為具有旅遊

用途。

sal correspondente, respectivamente, ao índice 110 e 90 da tabe-
la indiciária da Administração Pública.

 6 de Março de 2006.

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

–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 6 de
Março de 2006. — A Chefe do Gabinete, Lok Kit Sim.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança,
de 27 de Fevereiro de 2006:

Licenciada Cheong Ho San — nomeada, em comissão de serviço,
pelo período de um ano, adjunta do Secretário deste Gabinete,
nos termos dos artigos 10.º, n.º 1, alínea 4), 15.º, 18.º, n.os 1 e 5,
e 19.º, n.º 7, do Regulamento Administrativo n.º 14/1999, na
redacção do Regulamento Administrativo n.º 1/2005, a partir
de 10 de Abril de 2006.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 8 de Março de
2006. — O Chefe do Gabinete, Vong Chun Fat.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS

SOCIAIS E CULTURA

Despacho do Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura n.º 25/2006

Atendendo a que foi requerida, ao abrigo do Decreto-Lei
n.º 81/89/M, de 11 de Dezembro, a declaração de utilidade turís-
tica, a título definitivo, do Hotel Rio, sito no Quarteirão 9, Lo-
tes C e D, Zape, Macau, pela sociedade «Hotel Rio Limitada»,
proprietária do estabelecimento hoteleiro em causa;

Tendo em consideração que se acham verificados os pressu-
postos enunciados no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 81/89/M, de
11 de Dezembro, e considerando o parecer favorável da Direc-
ção dos Serviços de Turismo;

Nestes termos;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e ao abrigo do dis-
posto no n.º 1 da Ordem Executiva n.º 14/2000 e no n.º 4 da Or-
dem Executiva n.° 6/2005, o Secretário para os Assuntos Sociais
e Cultura manda:

1. Seja declarado de utilidade turística, a título definitivo, o
«Hotel Rio», classificado de quatro estrelas.
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二、旅遊用途之給予，除遵守酒店活動的一般要件外，還須

遵守下列特別要件：

（一）該酒店應經營一家能提供傳統澳門本土菜餚及傳統葡

國菜式之餐廳，但不局限於僅提供以上兩種菜式；

（二）該酒店應優先聘用澳門居民及完成旅遊學院課程或本

地其他培訓機構所設之酒店業務課程之人士；

（三）該酒店接待處應有能正確地講官方語言及英語之人

員。

二零零六年三月三日

社會文化司司長 崔世安

–––––––

二零零六年三月三日於社會文化司司長辦公室

辦公室代主任 王慧嫻

運 輸 工 務 司 司 長 辦 公 室

第 27/2006 號運輸工務司司長批示

運輸工務司司長行使《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號行政法規第七條和第15/2000號行

政命令第五款的規定，作出本批示。

一、轉授權限予房屋局局長鄭國明學士，以便從事下列工

作：

（一） 批准收回因病缺勤而喪失的在職薪俸；

（二） 以澳門特別行政區名義，簽訂由房屋局透過房屋發展合

同以交換作為回報之公證契約；

（三） 批准金額不超過澳門幣伍仟元的交際費。

二、透過經運輸工務司司長確認後公佈於《澳門特別行政區

公報》的批示，房屋局局長認為有利於該局良好運作時，可將有

關權限轉授予主管人員。

三、本轉授予的權限不妨礙收回權及監管權的行使。

2. Seja subordinada a presente atribuição de utilidade turística,
além dos requisitos gerais sobre as actividades hoteleiras, ainda
ao cumprimento dos seguintes requisitos especiais:

1) Seja explorado no hotel um restaurante com ementa de cozi-
nha tradicional macaense e de cozinha tradicional portuguesa,
não necessariamente em exclusivo;

2) Seja dada prioridade de emprego aos residentes de Macau,
bem como aos que tenham frequentado, com aproveitamento,
cursos ministrados no Instituto de Formação Turística e nas de-
mais instituições locais de formação na área hoteleira;

3) Disponha o hotel de pessoal, na recepção, habilitado a fa-
lar correctamente as línguas oficiais e o inglês.

3 de Março de 2006.

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Chui Sai On.

–––––––

Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura,
aos 3 de Março de 2006. — A Chefe do Gabinete, substituta,
Vong Wai Han.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS TRANSPORTES

E OBRAS PÚBLICAS

Despacho do Secretário para os Transportes
e Obras Públicas n.º 27/2006

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do
artigo 7.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999 e do n.º 5
da Ordem Executiva n.º 15/2000, o Secretário para os Transpor-
tes e Obras Públicas manda:

1. Subdelego no presidente do Instituto de Habitação, licen-
ciado Chiang Coc Meng, a competência para a prática dos se-
guintes actos:

1) Autorizar a recuperação do vencimento de exercício perdi-
do por motivo de doença;

2) Outorgar, em nome da Região Administrativa Especial de
Macau, nas escrituras públicas de permuta de contrapartidas de
contratos de desenvolvimento para a habitação, recebidas pelo
Instituto de Habitação;

3) Autorizar despesas de representação até ao montante de
5 000 patacas;

2. Por despacho a publicar em Boletim Oficial, homologado
pelo Secretário para os Transportes e Obras Públicas, o presi-
dente do Instituto de Habitação pode subdelegar no pessoal de
chefia as competências que forem julgadas adequadas ao bom
funcionamento dos Serviços.

3. A presente subdelegação de competências é feita sem pre-
juízo dos poderes de avocação e superintendência.




