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GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO

Aviso

Despacho n.º 002/GCE/2020

Tendo em consideração o disposto no artigo 10.º da Lei 
n.º 15/2009 (Disposições Fundamentais do Estatuto do Pessoal 
de Direcção e Chefia) e nos artigos 22.º e 23.º do Regulamento 
Administrativo n.º 26/2009 (Disposições Complementares do 
Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia), e no uso da compe-
tência prevista no n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 14/1999 (Estatuto do Gabinete do Chefe do Executi-
vo e dos Secretários) e da faculdade conferida pelo n.º 2 do 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 197/2019, determino:

1. São delegadas e subdelegadas na assessora do Gabinete 
do Chefe do Executivo, Chan Sao Iok, as minhas competências 
próprias e delegadas para a prática dos seguintes actos no âm-
bito das atribuições dos Serviços de Apoio da Sede do Gover-
no:

1) Assinar os diplomas de contagem e liquidação do tempo 
de serviço prestado pelos trabalhadores;

2) Autorizar e determinar a prestação de serviço em regime 
de horas extraordinárias ou por turnos;

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

4) Autorizar a atribuição dos prémios de antiguidade e de 
outros subsídios previstos no Estatuto dos Trabalhadores da 
Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, na Lei n.º 2/2011 (Regime do 
prémio de antiguidade e dos subsídios de residência e de fa-
mília) ou nos contratos, e a atribuição do prémio de tempo de 
contribuição previsto no Regime de Previdência dos Trabalha-
dores dos Serviços Públicos, estabelecido pela Lei n.º 8/2006, 
ao respectivo pessoal, nos termos legais;

5) Aprovar os mapas de férias, autorizar o gozo de férias, de-
cidir sobre os pedidos de alteração e gozo antecipado de férias 
e justificar ou injustificar as faltas;

6) Decidir sobre a transferência de férias, por motivos pes-
soais ou por conveniência de serviço, e determinar a interrup-
ção do gozo de férias;

7) Determinar e autorizar a deslocação de trabalhadores à 
Região Administrativa Especial de Hong Kong e ao Interior 
da China, de que resulte direito à percepção de ajudas de custo 
diárias até cinco dias, bem como autorizar as despesas daí de-
correntes;

8) Autorizar a participação de trabalhadores em congressos, 
seminários, colóquios, jornadas e outras actividades semelhan-
tes, quando realizados na Região Administrativa Especial de 
Macau, ou, quando realizados no exterior, nas condições esta-
belecidas na alínea anterior;

行 政 長 官 辦 公 室

通 告

第002/GCE/2020號批示

經考慮第15/2009號法律《領導及主管人員通則的基本規

定》第十條及第26/2009號行政法規《領導及主管人員通則的補

充規定》第二十二、二十三條的規定，本人行使第14/1999號行政

法規《行政長官及司長辦公室通則》第五條第二款的權限及第

197/2019號行政長官批示第二款賦予的權力，作出本批示。

一、將本人專屬及獲授予的職權，授予及轉授予行政長官辦

公室顧問陳秀玉，以作出政府總部輔助部門職責範圍內的下列

行為：

（一）簽署計算及結算人員服務時間的文件；

（二）批准及決定以超時或輪值制度提供服務；

（三）批准工作人員及其親屬前往衛生局範圍內運作的健康

檢查委員會接受檢查；

（四）根據法律規定，批准向有關人員發放經十二月二十一

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《年資獎金、房屋津貼及家庭津貼制度》或合同規

定的年資獎金及其他津貼，以及第8/2006號法律訂定的《公務人

員公積金制度》規定的供款時間獎金。

（五）核准年假表，批准年假的享受，對更改及提前享受年

假的申請作出決定，以及決定缺勤屬合理或不合理。

（六）就因個人理由或工作需要而移轉假期作出決定，以及

決定中斷享受假期。

（七）決定及批准人員往香港特別行政區及內地公幹，以該

等人員有權收取五天以內日津貼的公幹情況為限，並批准由此產

生的開支。

（八）批准人員參加在澳門特別行政區舉行的會議、研討

會、座談會、專題講座及其他同類活動，或在上項規定的條件下

參加在外地舉行的該等活動。
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（九）批准金額不超過澳門元十五萬元的工程和取得財貨

及勞務的開支。

（十）批准展開工程項目及提供財貨或勞務的詢價，但以預

計支出金額不超過澳門元三十萬元為限。

（十一）批准報廢被視為已無用處、不合適或已喪失的財

產。

二、對行使在此授予及轉授的權限而作出的行為，得提起必

要訴願。

三、本授權及轉授權不影響收回權、監管權及廢止權的行

使。

四、本批示於二零二零年一月二日經行政長官認可，自公佈

之日起生效。

（經行政長官二零二零年一月二日的批示認可）

二零二零年一月二日於行政長官辦公室

辦公室主任 許麗芳

（是項刊登費用為 $3,466.00）

9) Autorizar a realização de despesas com obras e aquisição 
de bens e serviços, até ao montante de $150 000,00 (cento e 
cinquenta mil patacas);

10) Autorizar a consulta para a realização de obras e o for-
necimento de bens ou prestação de serviços, desde que o mon-
tante previsto para as despesas não seja superior a $ 300 000,00 
(trezentas mil patacas);

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

2. Dos actos praticados no uso das competências aqui dele-
gadas e subdelegadas cabe recurso hierárquico necessário.

3. As presentes delegação e subdelegação de competências 
são feitas sem prejuízo dos poderes de avocação, superinten-
dência e revogação.

4. O presente despacho, homologado pelo Chefe do Executi-
vo em 2 de Janeiro de 2020, produz efeitos desde a data da sua 
publicação.

(Homologado por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 2 

de Janeiro de 2020).

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 2 de Janeiro de 2020.

A Chefe do Gabinete, Hoi Lai Fong.

(Custo desta publicação $ 3 466,00)
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