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華人民共和國澳門特別行政區政府和越南社會主義共和國政府

對所得避免雙重徵稅和防止偷漏稅的協定》生效所需的內部法

律程序。

上述《協定》的正式中文文本、葡文文本、越南文文本和英

文文本公佈於二零一八年七月九日第二十八期第一組的《澳門特

別行政區公報》內。根據《協定》第二十七條的規定，《協定》自

二零一八年十月三日起對雙方生效。

二零一九年三月六日發佈。

行政長官 崔世安

–––––––

二零一九年三月六日於行政長官辦公室

辦公室代主任 盧麗卿

經 濟 財 政 司 司 長 辦 公 室

第 42/2019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號行政法規第三條第一款（二）

項、第110/2014號行政命令第一款、澳門電貿股份有限公司章程

第八條第三款及第九條第二款，以及三月二日第13/92/M號法令

第二條第一款的規定，作出本批示。

一、陳子慧及孫家雄以兼任制度擔任澳門電貿股份有限公

司董事的委任，分別自二零一九年三月二十五日及二零一九年四

月一日起續期一年。

二、獲委任人士的職務報酬由該公司股東會訂定。

二零一九年二月二十七日

經濟財政司司長 梁維特

第 43/2019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59/2019號行政命令第一條第二款的規

定，作出本批示。

notificação recíproca de terem sido cumpridos os respectivos 
procedimentos legais internos exigidos para a entrada em vigor 
do «Acordo entre o Governo da Região Administrativa Espe-
cial de Macau da República Popular da China e o Governo da 
República Socialista do Vietname para Evitar a Dupla Tribu-
tação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre 
o Rendimento», assinado em Macau, aos 16 de Abril de 2018.

As versões autênticas nas línguas chinesa, portuguesa, vietna-
mita e inglesa do citado Acordo, encontram-se publicadas no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 28, I Série, de 9 de Julho de 2018, o qual, em conformidade 
com o disposto no seu artigo 27.º, entrou em vigor para ambas 
as Partes em 3 de Outubro de 2018.

Promulgado em 6 de Março de 2019.

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.

–––––––

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 6 de Março de 2019. — 
A Chefe do Gabinete, substituta, Lo Lai Heng.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA

E FINANÇAS

Despacho do Secretário para a Economia
e Finanças n.º 42/2019

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da 
alínea 2) do n.º 1 do artigo 3.º do Regulamento Administrativo 
n.º 6/1999, do n.º 1 da Ordem Executiva n.º 110/2014, do n.º 3 
do artigo 8.º e n.º 2 do artigo 9.º dos estatutos da Transferência 
Electrónica de Dados — Macau EDI VAN, S.A., e do n.º 1 do 
artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 13/92/M, de 2 de Março, o Secre-
tário para a Economia e Finanças manda:

1. São renovadas as nomeações, como administradores do 
conselho de administração da Transferência Electrónica de 
Dados — Macau EDI VAN, S.A., de Chan Tze Wai e Shuen 
Ka Hung, em regime de acumulação, pelo período de um ano, 
a partir de 25 de Março de 2019 e 1 de Abril de 2019, respecti-
vamente.

2. A remuneração dessas funções é a que for fixada pela 
assembleia geral da mesma sociedade.

27 de Fevereiro de 2019.

O Secretário para a Economia e Finanças, Leong Vai Tac.

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 43/2019

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
n.º 2 do artigo 1.º da Ordem Executiva n.º 59/2019, o Secretário 
para a Economia e Finanças manda:
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轉授一切所需權力予財政局局長容光亮，代表澳門特別行

政區簽署《“一帶一路”稅收徵管合作機制諒解備忘錄》。

二零一九年二月二十八日

經濟財政司司長 梁維特

第 44/2019 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號行政法規第三條第一款（二）項

及《澳門公共行政工作人員通則》第三十條第一款b）項的規定，

作出本批示。

一、黃健清在澳門生產力暨科技轉移中心擔任職務的臨時

定期委任，自二零一九年四月五日起續期一年。

二、每月報酬相等於獲委任人在勞工事務局原職務的報酬，

有關報酬及按原薪俸計算繼續為醫療福利、退休金及撫卹金作

出扣除的僱主實體負擔由勞工事務局承擔。

二零一九年三月五日

經濟財政司司長 梁維特

第 45/2019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號行政法規第三條第一款（二）項

及《澳門公共行政工作人員通則》第三十條第一款b）項的規定，

作出本批示。

一、梁錫根在澳門生產力暨科技轉移中心擔任職務的臨時

定期委任，自二零一九年四月五日起續期一年。

二、每月報酬相等於獲委任人在博彩監察協調局原職務的報

酬，有關報酬及按原薪俸計算繼續為醫療福利、退休金及撫卹

金作出扣除的僱主實體負擔由博彩監察協調局承擔。

二零一九年三月五日

經濟財政司司長 梁維特

São subdelegados no director da Direcção dos Serviços de 
Finanças, Iong Kong Leong, todos os poderes necessários para 
representar a Região Administrativa Especial de Macau na 
celebração do memorando de entendimento para o mecanismo 
de cooperação sobre administração fiscal, no âmbito da inicia-
tiva «Uma Faixa, Uma Rota».

28 de Fevereiro de 2019.

O Secretário para a Economia e Finanças, Leong Vai Tac.

Despacho do Secretário para a Economia

e Finanças n.º 44/2019

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Bási-
ca da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos 
previstos na alínea 2) do n.º 1 do artigo 3.º do Regulamento 
Administrativo n.º 6/1999, e na alínea b) do n.º 1 do artigo 30.º 
do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau, o Secretário para a Economia e Finanças manda:

1. É renovada a comissão eventual de serviço de Vong Kin 
Cheng para exercer funções no Centro de Produtividade e 
Transferência de Tecnologia de Macau, pelo período de um 
ano, com efeitos a partir de 5 de Abril de 2019.

2. A remuneração mensal é a correspondente à do cargo de 
origem na Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, a 
quem caberá suportar a respectiva remuneração e os encargos 
com os descontos, reportados ao vencimento de origem, para 
efeitos de assistência da doença, aposentação e sobrevivência, 
na parte respeitante à entidade patronal.

5 de Março de 2019.

O Secretário para a Economia e Finanças, Leong Vai Tac.

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 45/2019

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Bási-
ca da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos 
previstos na alínea 2) do n.º 1 do artigo 3.º do Regulamento 
Administrativo n.º 6/1999, e na alínea b) do n.º 1 do artigo 30.º 
do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau, o Secretário para a Economia e Finanças manda:

1. É renovada a comissão eventual de serviço de Leong Seak 
Kan para exercer funções no Centro de Produtividade e Trans-
ferência de Tecnologia de Macau, pelo período de um ano, com 
efeitos a partir de 5 de Abril de 2019.

2. A remuneração mensal é a correspondente à do cargo de 
origem na Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, a 
quem caberá suportar a respectiva remuneração e os encargos 
com os descontos, reportados ao vencimento de origem, para 
efeitos de assistência da doença, aposentação e sobrevivência, 
na parte respeitante à entidade patronal.

5 de Março de 2019.

O Secretário para a Economia e Finanças, Leong Vai Tac.


