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運 輸 工 務 司 司 長 辦 公 室

第 3/2008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號行政法規第七條及第13/2007

號行政命令第五款的規定，作出本批示。

一、轉授予能源業發展辦公室主任Arnaldo Ernesto dos 

Santos 作出下列行為的職權：

（一）批准作出登錄於澳門特別行政區預算開支表一章中，

關於能源業發展辦公室取得資產及勞務的開支，但以$ 30,000.00

（澳門幣叁萬元）為限。

二、本轉授予的權限不妨礙收回權、監管權及廢止權的行

使。

三、對行使現轉授予的權限而作出的行為，得提起必要訴

願。

四、自二零零八年一月一日起，由能源業發展辦公室主任

在本轉授權範圍內所作的行為，均予以追認。

五、廢止第21/2007號運輸工務司司長批示第一款（九）項

所轉授予的權限。

六、本批示自公佈翌日起生效。

二零零八年一月十一日

運輸工務司司長 劉仕堯

–––––––

二零零八年一月十四日於運輸工務司司長辦公室

辦公室主任  黃振東

廉  政  公  署

批 示 摘 錄

摘錄自廉政專員於二零零七年十一月二十二日批示如下：

阮曉燕——應其本人要求，自二零零八年一月十六日起，

終止擔任廉政公署第二職階一等文員之職務。

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS TRANSPORTES

E OBRAS PÚBLICAS

Despacho do Secretário para os Transportes 
e Obras Públicas n.º 3/2008

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 13/2007, o Secretário para os Transpor-
tes e Obras Públicas manda:

1. É subdelegada no coordenador do Gabinete para o Desen-
volvimento do Sector Energético, Arnaldo Ernesto dos Santos, 
a competência para:

1) Autorizar a realização de despesas com aquisição de bens 
e serviços inscritas no capítulo da tabela de despesas do Orça-
mento da Região Administrativa Especial de Macau, relativa-
mente ao Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energé-
tico, até ao montante de $ 30 000,00 (trinta mil patacas).

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

3. Dos actos praticados ao abrigo desta subdelegação cabe 
recurso hierárquico necessário.

4. São ratificados os actos praticados pelo coordenador do 
Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético, no 
âmbito da competência ora subdelegada, desde 1 de Janeiro de 
2008.

5. É revogada a subdelegação de competência conferida pela 
alínea 9) do n.º 1 do Despacho do Secretário para os Transpor-
tes e Obras Públicas n.º 21/2007.

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

11 de Janeiro de 2008.

O Secretário para os Transportes e Obras Públicas, Lau Si Io.

–––––––

Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas, 
aos 14 de Janeiro de 2008. — O Chefe do Gabinete, Wong Chan 
Tong.

COMISSARIADO CONTRA A CORRUPÇÃO

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Comissário contra a Cor-
rupção, de 22 de Novembro de 2007:

Un Hio In — cessa, a seu pedido, as funções de primeiro-oficial, 
2.º escalão, neste Comissariado, a partir de 16 de Janeiro de 
2008.




