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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO

Despacho do Chefe do Executivo n.º 327/2016

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
disposto no n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 7/2003 (Lei do Comér-
cio Externo), alterada pela Lei n.º 3/2016, o Chefe do Executivo 
manda:

1. Sem prejuízo das competências próprias da Direcção dos 
Serviços de Economia relativas à concessão de autorização de 
importação de substâncias constantes das tabelas V e VI anexas 
à Lei n.º 17/2009 (Proibição da produção, do tráfico e do consu-
mo ilícitos de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas), é 
delegada no director dos Serviços de Saúde, Lei Chin Ion, com 
o poder de subdelegar, a competência para conceder autoriza-
ções para importação das mercadorias que integram o Grupo 
B da Tabela B constante do Anexo II ao Despacho do Chefe 
do Executivo n.º 255/2016, publicado no Boletim Oficial da Re-
gião Administrativa Especial de Macau n.º 30, I Série, de 25 de 
Julho de 2016, e aprovada de acordo com o disposto na alínea 2) 
do n.º 1 e no n.º 4 do artigo 9.º da Lei n.º 7/2003.

2. Para efeitos do exercício da competência delegada no nú-
mero anterior, entende-se que os desinfectantes integrados no 
Grupo B da Tabela B constante do Anexo II ao Despacho do 
Chefe do Executivo n.º 255/2016 incluem o álcool acondicio-
nado em embalagens destinadas ao mercado retalhista, com a 
designação de «desinfectante» ou «anti-séptico».

3. São ratificados os actos praticados pelo director dos Ser-
viços de Saúde, Lei Chin Ion, no âmbito da presente delegação 
de competências, desde 4 de Agosto de 2016.

4. O presente despacho entra em vigor no dia da sua publica-
ção.

7 de Setembro de 2016.

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.

–––––––
Gabinete do Chefe do Executivo, aos 8 de Setembro de 2016. 

— O Chefe do Gabinete, substituto, Kou Chin Hung.

SERVIÇOS DE APOIO DA SEDE DO GOVERNO

Extractos de despachos

Por despacho do chefe do Gabinete do Chefe do Executi-
vo, de 26 de Agosto de 2016:

Leong Ka Keong — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento de longa du-
ração para o exercício de funções nos SASG, progredindo a 
operário qualificado, 3.º escalão, índice 170, nos termos do  

澳門特別行政區

行 政 長 官 辦 公 室

第 327/2016號行政長官批示

行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職

權，並根據經第3/2016號法律修改的第7/2003號法律《對外貿易

法》第四條第二款的規定，作出本批示。

一、在不影響經濟局對附於第17/2009號法律《禁止不法生

產、販賣和吸食麻醉藥品及精神藥物》表五及表六所列物質給

予進口許可的本身權限的情況下，現將公佈於二零一六年七月

二十五日第三十期《澳門特別行政區公報》第一組的第255/2016

號行政長官批示中，按照第7/2003號法律第九條第一款（二）項

及第四款規定核准的、載於該批示附件二的表B中組別B的貨物

給予進口許可的權限，授予衛生局局長李展潤，該授權可轉授。

二、就行使上款所授予的權限而言，第255/2016號行政長官

批示附件二的表B中組別B內所指的消毒劑視為包括經包裝供市

場零售的稱為“消毒劑”或“抗菌劑”的乙醇（酒精）。

三、追認衛生局局長李展潤自二零一六年八月四日起在本授

權範圍內作出的所有行為。

四、本批示自公佈日起生效。

二零一六年九月七日

行政長官 崔世安

–––––––

二零一六年九月八日於行政長官辦公室

辦公室代主任 高展鴻

政 府 總 部 輔 助 部 門

批 示 摘 錄

透過行政長官辦公室主任二零一六年八月二十六日批示：

梁嘉強——根據第12/2015號法律第四條第二款、第三款及

按照第14/2009號法律第十三條第二款（二）項及第四款的規定，

以附註形式修改其在政府總部輔助部門擔任職務的長期行政任


