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第 47/2009號行政法務司司長批示

行政法務司司長行使《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號行政法規第二條第一款

（一）項及第七條，以及第6/2005號行政命令第一款及第

11/2000號行政命令第一款、第二款及第五款的規定，作出本批

示。

轉授一切所需的權力予行政暨公職局局長朱偉幹學士或其

法定代任人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“怡和

科技（澳門）有限公司”簽訂為行政暨公職局提供“技術支援

服務”的合同。

二零零九年十二月一日

行政法務司司長 陳麗敏

–––––––

二零零九年十二月二日於行政法務司司長辦公室

辦公室主任  張翠玲

經 濟 財 政 司 司 長 辦 公 室

第 99/2009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，

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

有限公司”簽訂提供遠端監察服務合同。

二零零九年十一月二十七日

經濟財政司司長 譚伯源

第 100/2009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12/2000號行政命令第五款，以及第6/2005號行政命令第二款

的規定，作出本批示。

Despacho da Secretária para a Administração
e Justiça n.º 47/2009

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da 
alínea 1) do n.º 1 do artigo 2.º e do artigo 7.º do Regulamento 
Administrativo n.º 6/1999, conjugados com o n.º 1 da Ordem Exe-
cutiva n.º 6/2005 e os n.os 1, 2 e 5 da Ordem Executiva n.º 11/2000, 
a Secretária para a Administração e Justiça manda:

São subdelegados no director dos Serviços de Administração 
e Função Pública, licenciado José Chu, ou no seu substituto 
legal, todos os poderes necessários para representar a Região 
Administrativa Especial de Macau, como outorgante, no con-
trato de prestação de serviços de apoio técnico à Direcção dos 
Serviços de Administração e Função Pública, a celebrar com a 
«Agência Comercial Jardine OneSolution (Macau), Limitada».

1 de Dezembro de 2009.

A Secretária para a Administração e Justiça, Florinda da Rosa 
Silva Chan.

–––––––

Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça, aos 2 
de Dezembro de 2009. — A Chefe do Gabinete, Cheong Chui 
Ling.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA                        

E FINANÇAS

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 99/2009

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, 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, a celebrar com 
a «Companhia de Segurança Chong Hap, Limitada».

27 de Novembro de 2009.

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

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 100/2009

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 5 
da Ordem Executiva n.º 12/2000, e do n.º 2 da Ordem Executiva 
n.º 6/2005, o Secretário para a Economia e Finanças manda:



N.º 49 — 9-12-2009 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 15045

一、將現行《澳門公共行政工作人員通則》第八十三條第

五款所指的工作人員基於工作需要的年假累積決定權限轉授予

退休基金會行政管理委員會。

二、退休基金會行政管理委員會得決議將該權限轉授予其

主席，而有關決議須公佈於《澳門特別行政區公報》。

三、對於根據本批示第一和第二款規定作出的行為，得向

經濟財政司司長提起必要訴願。

四、本批示自公佈翌日起生效。

二零零九年十一月二十七日

經濟財政司司長 譚伯源

–––––––

二零零九年十一月三十日於經濟財政司司長辦公室

辦公室主任  陸潔嬋

運 輸 工 務 司 司 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

摘錄自運輸工務司司長於二零零九年十月二十九日作出的

批示：

李鎮東――根據第15/2009號法律第五條及第26/2009號行

政法規第八條的規定，並維持先前有關委任的依據，自二零零

九年十一月一日起，以定期委任方式，續任為運輸基建辦公室

主任，為期一年。

摘錄自運輸工務司司長於二零零九年十一月五日作出的批

示：

陳漢傑——根據第15/2009號法律第五條及第26/2009號行

政法規第八條的規定，並維持先前有關委任的依據，自二零零

九年十一月九日起，以定期委任方式，續任為建設發展辦公室

主任，為期一年。

–––––––

二零零九年十二月一日於運輸工務司司長辦公室

辦公室主任 黃振東

1. É subdelegada no Conselho de Administração do Fundo de 
Pensões a competência para decidir sobre a acumulação de fé-
rias, por conveniência de serviço, prevista no n.º 5 do artigo 83.º 
do ETAPM, em vigor.

2. Por deliberação a publicar no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau, o Conselho de Administra-
ção do Fundo de Pensões poderá subdelegar aquela competên-
cia no seu presidente.

3. Dos actos praticados ao abrigo dos n.os 1 e 2 do presente 
despacho cabe recurso necessário para o Secretário para a Eco-
nomia e Finanças.

4. O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da 
sua publicação.  

27 de Novembro de 2009.

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

–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 30 
de Novembro de 2009. — A Chefe do Gabinete, Lok Kit Sim.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS TRANSPORTES

E OBRAS PÚBLICAS

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 29 de Outubro de 2009: 

Lei Chan Tong — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como coordenador do Gabinete para as Infra- 
-estruturas de Transportes, nos termos dos artigos 5.º da Lei 
n.º 15/2009 e 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, 
por se manterem os fundamentos que prevaleceram à res-
pectiva nomeação, a partir de 1 de Novembro de 2009.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 5 de Novembro de 2009: 

Chan Hon Kit — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como coordenador do Gabinete para o Desenvol-
vimento de Infra-estruturas, nos termos dos artigos 5.º da Lei 
n.º 15/2009 e 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, 
por se manterem os fundamentos que prevaleceram à respec-
tiva nomeação, a partir de 9 de Novembro de 2009.

–––––––

Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas, 
1 de Dezembro de 2009. — O Chefe do Gabinete, Wong Chan 
Tong.




