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第 70/2016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《政府部門及實體的

組織、職權與運作》第七條及第110/2014號行政命令第五款的規

定，作出本批示。

一、將下列權限授予及轉授予勞工事務局局長黃志雄：

（一）第21/2009號法律第十六條所指的權限，但第十三條第

一款及第十五條所指者除外；

（二）第4/2003號法律第八條第五款所指的有關對外地僱員

的家團成員逗留申請發出意見書的權限；

（三）第17/2004號行政法規第三條第三款所指的關於許可

非本地居民為自身利益從事活動的權限。

二、對行使現授予及轉授的權限而作出的行為，得提起必要

訴願。

三、透過經經濟財政司司長認可並公佈於《澳門特別行政區

公報》的批示，現授予及轉授的權限可基於部門良好運作的理由

而轉授予領導及主管人員。

四、獲轉授權人自二零一六年五月二十八日起在本授權及轉

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。

二零一六年五月二十七日

經濟財政司司長 梁維特

批 示 摘 錄

摘錄自經濟財政司司長於二零一六年四月十一日作出的批

示：

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、第四款及第十九條第五款的規定，以定期委任方式委任

陳敬紅擔任經濟財政司司長辦公室顧問，自二零一六年五月一日

起為期一年。

–––––––

二零一六年五月二十七日於經濟財政司司長辦公室

辦公室代主任 歐陽傑

Despacho do Secretário para a Economia
e Finanças n.º 70/2016

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 (Organi-
zação, competências e funcionamento dos serviços e entidades 
públicas) e do n.º 5 da Ordem Executiva n.º 110/2014, o Secre-
tário para a Economia e Finanças manda:

1. São delegadas e subdelegadas no director da Direcção dos 
Serviços para os Assuntos Laborais, Wong Chi Hong, as se-
guintes competências:

1) As competências previstas no artigo 16.º da Lei n.º 21/2009, 
com excepção das competências a que se refere o n.º 1 do artigo 
13.º e das competências previstas no artigo 15.º;

2) A competência para emitir parecer sobre os pedidos de 
permanência do agregado familiar de trabalhadores não-resi-
dentes, prevista no n.º 5 do artigo 8.º da Lei n.º 4/2003;

3) A competência prevista no n.º 3 do artigo 3.º do Regula-
mento Administrativo n.º 17/2004, respeitante à autorização 
para exercício de actividade em proveito próprio por não-
-residente.

2. Dos actos praticados no uso das competências ora delega-
das e subdelegadas cabe recurso hierárquico necessário.

3. Por despacho a publicar no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau, homologado pelo Secretário 
para a Economia e Finanças, as competências ora delegadas e 
subdelegadas podem, quando razões de bom funcionamento 
do serviço assim o justifiquem, ser subdelegadas no pessoal de 
direcção e chefia.

4. São ratificados os actos praticados pelo subdelegado, no 
âmbito da presente delegação e subdelegação de competências, 
desde 28 de Maio de 2016.

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

27 de Maio de 2016.

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

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-
mia e Finanças, de 11 de Abril de 2016:

Chan Keng Hong — nomeada, em comissão de serviço, pelo 
período de um ano, assessor do Gabinete do Secretário para 
a Economia e Finanças, nos termos dos artigos 18.º, n.os 1, 2 
e 4, e 19.º, n.º 5, do Estatuto do Gabinete do Chefe do Exe-
cutivo e dos Secretários, vigente, a partir de 1 de Maio de 
2016.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos             
27 de Maio de 2016. — O Chefe do Gabinete, substituto, Au 
Ieong Kit.
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