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一、公佈於二零零六年十一月一日《澳門特別行政區公

報》第四十四期第二組的第65/2006號經濟財政司司長批示第一

款（十二）項的行文修改為：

“（十二）按照法律規定，批准將十二月二十一日第

87/89/M號法令核准的《澳門公共行政工作人員通則》所

規定的年資獎金及津貼，以及第8/2006號法律訂定的《公

務人員公積金制度》所規定的供款時間獎金發放予有關人

員；”

二、追認金融情報辦公室主任在本轉授權範圍內所作出的

行為。

二零零八年三月三十一日

經濟財政司司長 譚伯源

第 61/2008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號行政法規第七條、第12/2000

號行政命令第五款、第6/2005號行政命令第二款及第116/2007

號行政長官批示第九款的規定，作出本批示。

一、公佈於二零零七年五月十六日《澳門特別行政區公

報》第二十期第二組的第53/2007號經濟財政司司長批示第一款

（十三）項的行文修改為：

“（十三）按照法律規定，批准將十二月二十一日第

87/89/M號法令核准的《澳門公共行政工作人員通則》所

規定的年資獎金及津貼，以及第8/2006號法律訂定的《公

務人員公積金制度》所規定的供款時間獎金發放予有關人

員；”

二、追認人力資源辦公室主任在本轉授權範圍內所作出的

行為。

二零零八年三月三十一日

經濟財政司司長 譚伯源

第 62/2008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號行政法規第七條、第12/2000

號行政命令第五款、第6/2005號行政命令第二款及第33/2004號

行政長官批示第六款的規定，作出本批示。

1. A alínea 12) do n.º 1 do Despacho do Secretário para a 
Economia e Finanças n.º 65/2006, publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 44, II Série, de 
1 de Novembro de 2006, passa a ter a seguinte redacção:

«12) Autorizar a atribuição dos prémios de antiguidade 
e dos subsídios previstos no ETAPM, aprovado pelo De-
creto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, e a atribuição 
do prémio de tempo de contribuição previsto no Regime 
de Previdência dos Trabalhadores dos Serviços Públicos, 
estabelecido pela Lei n.º 8/2006, ao respectivo pessoal, nos 
termos da lei;»

2. São ratificados os actos anteriormente praticados pela coor-
denadora do Gabinete de Informação Financeira, no âmbito da 

presente subdelegação de poderes.

31 de Março de 2008.

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

Despacho do Secretário para a Economia
e Finanças n.º 61/2008

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, n.º 5 da Or-
dem Executiva n.º 12/2000, n.º 2 da Ordem Executiva n.º 6/2005, e 
n.º 9 do Despacho do Chefe do Executivo n.º 116/2007, o Secretá-
rio para a Economia e Finanças manda:

1. A alínea 13) do n.º 1 do Despacho do Secretário para a 
Economia e Finanças n.º 53/2007, publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 20, II Série, de 
16 de Maio de 2007, passa a ter a seguinte redacção:

«13) Autorizar a atribuição dos prémios de antiguidade 
e dos subsídios previstos no ETAPM, aprovado pelo De-
creto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, e a atribuição 
do prémio de tempo de contribuição previsto no Regime 
de Previdência dos Trabalhadores dos Serviços Públicos, 
estabelecido pela Lei n.º 8/2006, ao respectivo pessoal, nos 
termos da lei;»

2. São ratificados os actos anteriormente praticados pelo co-
ordenador do Gabinete para os Recursos Humanos, no âmbito 
da presente subdelegação de poderes.

31 de Março de 2008.

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

Despacho do Secretário para a Economia
e Finanças n.º 62/2008

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, n.º 5 da Or-
dem Executiva n.º 12/2000, n.º 2 da Ordem Executiva n.º 6/2005, e 
n.º 6 do Despacho do Chefe do Executivo n.º 33/2004, o Secretá-
rio para a Economia e Finanças manda:
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一、公佈於二零零四年三月三十一日《澳門特別行政區公

報》第十三期第二組的第41/2004號經濟財政司司長批示第一款

（十二）項的行文修改為：

“（十二）按照法律規定，批准將十二月二十一日第

87/89/M號法令核准的《澳門公共行政工作人員通則》所

規定的年資獎金及津貼，以及第8/2006號法律訂定的《公

務人員公積金制度》所規定的供款時間獎金發放予有關人

員；”

二、追認中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦

公室主任在本轉授權範圍內所作出的行為。

二零零八年三月三十一日

經濟財政司司長 譚伯源

第 63/2008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號行政法規第七條、第12/2000

號行政命令第五款、第6/2005號行政命令第二款及第63/2008號

行政長官批示第八款的規定，作出本批示。

一、將在上海世界博覽會澳門籌備辦公室（以下簡稱為辦

公室）範圍內作出下列行為的權限轉授予辦公室主任楊寶儀：

（一）根據現行法例規定批准缺勤及享受年假；

（二）根據現行法例准許特別假期，以及就因個人理由或

工作需要的年假累積作出決定；

（三）依法批准免職及解除合同；

（四）簽署計算及結算辦公室人員服務時間的文件；

（五）許可在法律所規定限度內的超時工作或輪班工作；

（六）許可辦公室工作人員及其家屬前往衛生局健康檢查

委員會作檢查；

（七）許可工作人員參加在澳門特別行政區舉行的會議、

研討會、座談會、專題講座及其他類似活動；

1. A alínea 12) do n.º 1 do Despacho do Secretário para a 
Eco nomia e Finanças n.º 41/2004, publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 13, II Série, de 
31 de Março de 2004, passa a ter a seguinte redacção:

«12) Autorizar a atribuição dos prémios de antiguidade 
e dos subsídios previstos no ETAPM, aprovado pelo De-
creto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, e a atribuição 
do prémio de tempo de contribuição previsto no Regime 
de Previdência dos Trabalhadores dos Serviços Públicos, 
estabelecido pela Lei n.º 8/2006, ao respectivo pessoal, nos 
termos da lei;»

2. São ratificados os actos anteriormente praticados pela co-
ordenadora do Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente 
do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a 
China e os Países de Língua Portuguesa, no âmbito da presente 
subdelegação de poderes.

31 de Março de 2008.

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

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 63/2008

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, n.º 5 da 
Ordem Executiva n.º 12/2000, n.º 2 da Ordem Executiva n.º 6/2005, 
e n.º 8 do Despacho do Chefe do Executivo n.º 63/2008, o Secre-
tário para a Economia e Finanças manda:

1. É subdelegada na coordenadora do Gabinete Preparató-
rio para a Participação de Macau na Exposição Mundial de 
Shanghai (adiante designado por Gabinete), Ieong Pou Yee, a 
competência para a prática dos seguintes actos no âmbito do 
Gabinete:

1) Autorizar as faltas e o gozo de férias, nos termos da legisla-
ção em vigor;

2) Conceder licença especial, nos termos da legislação em vi-
gor, e decidir sobre a acumulação de férias, por motivos pessoais 
ou por conveniência de serviço;

3) Conceder a exoneração e rescisão de contratos nos termos 
legais;

4) Assinar os diplomas de contagem e de liquidação do tempo 
de serviço prestado pelo pessoal do Gabinete;

5) Autorizar a prestação de serviço em regime de horas extra-
ordinárias ou por turnos, até ao limite previsto na lei;

6) Autorizar a apresentação de trabalhadores do Gabinete e 
seus familiares às Juntas Médicas que funcionam no âmbito dos 
Serviços de Saúde;

7) Autorizar a participação de trabalhadores em congressos, 
seminários, colóquios, jornadas e outras actividades semelhan-
tes, quando realizados na Região Administrativa Especial de 
Macau;




