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二、對行使現轉授予的權限而作出的行為，得提起必要訴

願。

三、透過經行政法務司司長認可並公佈於《澳門特別行政區

公報》的批示，獲轉授權人可將有利於部門良好運作的權限轉

授予領導及主管人員。

四、獲轉授權人自二零二零年三月十八日起在本轉授權範圍

內所作的行為，予以追認。

五、在不妨礙上款規定的情況下，本批示自公佈日起產生效

力。

二零二零年三月二十六日

行政法務司司長 張永春

第 14/2020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《政府部門及實體

的組織、職權與運作》第二條第一款（二）項及第七條，結合第

180/2019號行政命令第一款、第二款及第五款的規定，作出本批

示。

轉授一切所需權力予市政署市政管理委員會主席戴祖義或

其法定代任人，以代表澳門特別行政區作為簽署人，與“長江建

築有限公司”簽署《城市日大馬路道路優化工程合同》。

二零二零年三月二十六日

行政法務司司長 張永春

批 示 摘 錄

透過行政法務司司長二零二零年三月十八日批示：

檢察長辦公室第一職階一等翻譯員何倩彤——根據現行

《行政長官及司長辦公室通則》第十八條第一款、第二款及

第十九條第十款，以及現行《澳門公共行政工作人員通則》第

三十四條的規定，徵用到行政法務司司長辦公室擔任第一職階

首席翻譯員，為期一年，自二零二零年三月二十五日起生效。

–––––––

二零二零年三月三十一日於行政法務司司長辦公室

辦公室主任 吳子健

2. Dos actos praticados no uso das competências ora subde-
legadas cabe recurso hierárquico necessário.

3. Por despacho a publicar no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau, homologado pelo Secretário 
para a Administração e Justiça, a subdelegada pode subdelegar 
no pessoal de direcção e chefia as competências que julgue 
adequadas ao bom funcionamento dos serviços.

4. São ratificados os actos praticados pela subdelegada, no 
âmbito da presente subdelegação de competências, desde 18 de 
Março de 2020.

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

26 de Março de 2020.

O Secretário para a Administração e Justiça, Cheong Weng 
Chon.

Despacho do Secretário para a Administração 
e Justiça n.º 14/2020

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 2.º e do artigo 7.º, ambos do Regula-
mento Administrativo n.º 6/1999 (Organização, competências e 
funcionamento dos serviços e entidades públicos), conjugados 
com os n.os 1, 2 e 5 da Ordem Executiva n.º 180/2019, o Secretá-
rio para a Administração e Justiça manda:

São subdelegados no presidente do Conselho de Administra-
ção para os Assuntos Municipais do Instituto para os Assuntos 
Municipais, José Maria da Fonseca Tavares, ou no seu subs-
tituto legal, todos os poderes necessários para representar a 
Região Administrativa Especial de Macau, como outorgante, 
no contrato da empreitada de «Obra de Melhoramento do 
Arruamento na Avenida 24 de Junho», a celebrar com a «Com-
panhia de Construção Cheong Kong Limitada».

26 de Março de 2020.

O Secretário para a Administração e Justiça, Cheong Weng 
Chon.

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 18 de Março de 2020:

He Sin Tong, intérprete-tradutora de 1.ª classe, 1.º escalão, do 
Gabinete do Procurador — requisitada, pelo período de um 
ano, para exercer as funções de intérprete-tradutor principal, 
1.º escalão, no Gabinete do Secretário para a Administração 
e Justiça, nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 18.º e do n.º 10 
do artigo 19.º do Estatuto do Gabinete do Chefe do Executivo 
e dos Secretários, e do artigo 34.º do ETAPM, vigentes, a 
partir de 25 de Março de 2020.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça, aos 
31 de Março de 2020. — O Chefe do Gabinete, Ng Chi Kin.




