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燃氣及電力供應、交通及通訊服務、期刊（書刊及電子刊物）

或其他同類開支，不論金額多少； 

（二十四）認可在行政長官辦公室進行的招標的判給筆

錄； 

（二十五）批准為人員、物料及設備、不動產及車輛投

保；

（二十六）批准返還不涉及擔保承諾或執行與澳門特別行

政區所簽訂合同的文件； 

（二十七）批准報廢被視為已無用處、不合適或已喪失的

財產； 

（二十八）批准提供與存檔文件有關的資訊、查閱該等文

件或發出該等文件的證明，但法律另有規定者除外； 

（二十九）簽署致澳門特別行政區及以外地方各實體及機

構的文書；

（三十） 向第14/1999號行政法規第三條（一）項所指的部

門及實體提出所需或適合的措施、資訊及意見的請求。

二、透過經行政長官認可並公佈於《澳門特別行政區公

報》的批示，辦公室主任可將有利於辦公室和輔助部門運作的

權限轉授。

三、對行使在此授予的權限而作出的行為，得提起必要訴

願。

四、自二零零九年十二月二十日起，由行政長官辦公室主

任在本授權範圍內所作的行為，均予以追認。

五、在不妨礙上款規定的情況下，本批示自公佈之日生

效。

二零零九年十二月二十日

行政長官 崔世安

第 511/2009號行政長官批示

行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條規定

的職權，並根據第1/1999號行政法規第十條的規定，作出本批

示。

以兼任制度委任柯嵐擔任澳門特別行政區行政會秘書長，

自二零零九年十二月二十日起，為期兩年。

二零零九年十二月二十日

行政長官 崔世安

papel ou informático) ou outras da mesma natureza, indepen-
dentemente do respectivo valor;

24) Homologar os autos de adjudicação de concursos organi-
zados no Gabinete do Chefe do Executivo;

25) Autorizar o seguro do pessoal, material e equipamento, 
imóveis e viaturas;

26) Autorizar a restituição de documentos que não sejam per-
tinentes à garantia de compromissos ou execução de contratos 
com a Região Administrativa Especial de Macau;

27) Autorizar o abate dos bens patrimoniais que forem julga-
dos incapazes, inadequados ou perdidos;

28) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certi-
dões de documentos arquivados, com exclusão dos excepciona-
dos por lei;

29) Assinar o expediente dirigido a entidades e organismos da 
Região Administrativa Especial de Macau e do exterior;

30) Solicitar aos serviços e entidades referidas na alínea 1) do 
artigo 3.º do Regulamento Administrativo n.º 14/1999 as dili-
gências, informações e pareceres que se mostrem necessários e 
convenientes.

2. Por despacho a publicar no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau, homologado pelo Chefe do 
Executivo, o Chefe do Gabinete do Chefe do Executivo pode 
subdelegar as competências que julgue adequadas ao bom fun-
cionamento do Gabinete e dos Serviços de Apoio da Sede do 
Governo.

3. Dos actos praticados no uso das competências aqui delega-
das cabe recurso hierárquico necessário.

4. São ratificados os actos praticados pelo chefe do Gabinete 
do Chefe do Executivo no âmbito da presente delegação de 
competências, desde 20 de Dezembro de 2009.

5. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o presente 
despacho produz efeitos desde a data da sua publicação.

20 de Dezembro de 2009.

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 511/2009

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
artigo 10.º do Regulamento Administrativo n.º 1/1999, o Chefe 
do Executivo manda:

É nomeada O Lam para exercer, em regime de acumulação, 
o cargo de Secretária-Geral do Conselho Executivo da Região 
Administrativa Especial de Macau, pelo período de dois anos, a 
partir de 20 de Dezembro de 2009. 

20 de Dezembro de 2009.

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.




