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第 39/2013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（六）項

及第七條，連同經第26/2011號行政命令修改的第120/2009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身份證明局局長黎英杰，或其法定

代任人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“M T T EC H

顧問有限公司”簽訂為身份證明局提供“綜合自助服務機”的合

同。

二零一三年九月二日

行政法務司司長 陳麗敏

–––––––

二零一三年九月四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 75/2013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號行政法規第七條及第121/2009

號行政命令第五款的規定，作出本批示。

一、將作出下列行為的權限轉授予消費者委員會執行委員

會：

（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及短期無薪假，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）批准編制外合同及散位合同的續期，但以不涉及有關

報酬條件的更改為限；

（五）簽署計算及結算人員服務時間的文件；

（六）許可在法律所規定限度內的超時工作或輪班工作；

Despacho da Secretária para a Administração 
e Justiça n.º 39/2013

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da 
alínea 6) do n.º 1 do artigo 2.º e do artigo 7.º do Regulamento 
Administrativo n.º 6/1999, conjugados com os n.os 1, 2 e 5 da 
Ordem Executiva n.º 120/2009, com a nova redacção dada pela 
Ordem Executiva n.º 26/2011, a Secretária para a Administra-
ção e Justiça manda:

São subdelegados no director dos Serviços de Identificação, 
Lai Ieng Kit, ou no seu substituto legal, todos os poderes ne-
cessários para representar a Região Administrativa Especial 
de Macau, como outorgante, no contrato para a aquisição de 
«Quiosques multi-aplicações» destinados ao uso da Direcção 
dos Serviços de Identificação, a celebrar com a empresa 
«MTTECH Consultadoria Limitada».

2 de Setembro de 2013.

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

–––––––
Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça, aos 

4 de Setembro de 2013. — 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 75/2013

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, conjuga-
do com o n.º 5 da Ordem Executiva n.º 121/2009, o Secretário 
para a Economia e Finanças manda:

1. É subdelegada na Comissão Executiva do Conselho de 
Consumidores a competência para a prática dos seguintes ac-
tos: 

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

2) Conceder licença especial e licença de curta duração, nos 
termos da legislação em vigor, 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) Autorizar a renovação dos contratos além do quadro e de 
assalariamento desde que não implique alteração das condi-
ções remuneratórias;

5) Assinar os diplomas de contagem e de liquidação do tem-
po de serviço prestado pelo pessoal;

6) Autorizar a prestação de serviço em regime de horas ex-
traordinárias ou por turnos, até ao limite previsto na lei;
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（七）許可工作人員及其家屬前往衛生局健康檢查委員會作

檢查；

（八）批准收回因病缺勤而喪失的在職薪俸；

（九）根據法例規定，決定有權收取日津貼的工作人員外出

公幹，但以收取一日津貼為限；

（十）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》及第2/2011號法律所規

定的年資獎金及津貼，以及第8/2006號法律所規定的供款時間

獎金發放予有關人員。

二、消費者委員會執行委員會得決議將上款所指權限轉授予

其主席，而有關決議須公佈於《澳門特別行政區公報》。

三、對行使現轉授的職權而作出的行為，得提起必要訴願。

四、追認消費者委員會執行委員會在本轉授權範圍內所作出

的行為。

五、廢止第70/2010號經濟財政司司長批示。

二零一三年八月二十九日

經濟財政司司長 譚伯源

第 76/2013號經濟財政司司長批示

經刊登於二零一三年二月十四日第七期《澳門特別行政區公

報》第二組的第47/2013號經濟財政司司長批示，撥予中國與葡

語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室一筆常設基金並指

定其行政委員會的成員；

基於該常設基金行政委員會其中一名成員終止執行該委員

會的職務，故有必要對組成該行政委員會的成員作出適當調整；

在該辦公室的建議下，並經聽取財政局意見；

經濟財政司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條

及第121/2009號行政命令賦予的職權，作出本批示。

經第47/2013號經濟財政司司長批示撥予中國與葡語國家經

貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室的常設基金的行政委員會改

由以下成員組成：

主席：辦公室主任姍桃絲；

7) Autorizar a apresentação de trabalhadores e seus familia-
res às Juntas Médicas que funcionam no âmbito dos Serviços 
de Saúde;

8) Autorizar a recuperação do vencimento de exercício per-
dido por motivo de doença;

9) Autorizar as deslocações de trabalhadores, de que resulte 
direito à percepção de ajudas de custo, por um dia, nos termos 
legais;

10) Autorizar a atribuição dos prémios de antiguidade e 
dos subsídios previstos no  ETAPM, aprovado pelo  Decreto-
-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, e na Lei n.º 2/2011, e a 
atribuição do prémio de tempo de contribuição estabelecido 
pela Lei n.º 8/2006, ao respectivo pessoal, nos termos da lei.

2. Por deliberação a publicar no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau, a Comissão Executiva do 
Conselho de Consumidores poderá subdelegar no seu presidente 
a competência referida no número anterior.

3. Dos actos praticados no uso da competência ora subdele-
gada cabe recurso hierárquico necessário.

4. São ratificados os actos anteriormente praticados pela Co-
missão Executiva do Conselho de Consumidores, no âmbito da 
presente subdelegação de poderes.

5. É revogado o Despacho do Secretário para a Economia e 
Finanças n.º 70/2010.

29 de Agosto de 2013.

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

Despacho do Secretário para a Economia
e Finanças n.º 76/2013

Pelo Despacho do Secretário para a Economia e Finanças 
n.º 47/2013, publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 7, II Série, de 14 de Fevereiro, 
foi atribuído um fundo permanente ao Gabinete de Apoio 
ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação 
Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua 
Portuguesa e definida a composição da respectiva comissão 
administrativa;

Considerando que um elemento dessa mesma comissão dei-
xará de exercer funções naquela comissão, torna-se necessário 
actualizar a composição da referida comissão administrativa;

Sob proposta do aludido Gabinete e ouvida a Direcção dos 
Serviços de Finanças;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau, conjugado com 
a Ordem Executiva n.º 121/2009, o Secretário para a Economia 
e Finanças manda:

A comissão administrativa do fundo permanente atribuído 
pelo Despacho do Secretário para a Economia e Finan ças 
n.º 47/2013, ao Gabinete de Apoio ao Secretariado Perma-
nente do Fórum para a Cooperação Económica e Comer-
cial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, pas-
sará a ter a seguinte composição:

Presidente: Rita Botelho dos Santos, coordenadora do Gabi-
nete.
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