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澳門特別行政區

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE MACAU

澳 門 特 別 行 政 區

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE MACAU

第 33/2001 號行政法規

Regulamento Administrativo n.º 33/2001

設立第四屆東亞運動會
澳門組織委員會股份有限公司

行政長官根據《澳門特別行政區基本法》第五十條（五）項，
經徵詢行政會的意見，制定本行政法規。

第一條
設立、性質及法律制度

一、根據本法規的規定，設立一屬公共資本的股份有限公
司，中文名稱為“第四屆東亞運動會澳門組織委員會股份有限公
司”，葡文為“Comité Organizador dos 4 os Jogos da Ásia
Oriental-Macau S.A.”，英文為“Macao 4th East Asian Games
Organising Committee, Limited”，葡文縮寫為“MEAGOC”。
二、自本法規生效之日起，第四屆東亞運動會澳門組織委員
會股份有限公司享有私法人人格。
三、第四屆東亞運動會澳門組織委員會股份有限公司受本法

Constitui o Comité Organizador dos 4.os Jogos da Ásia
Oriental – Macau, S.A.
O Chefe do Executivo, depois de ouvido o Conselho Executivo, decreta, nos termos da alínea 5) do artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau, para valer como
regulamento administrativo, o seguinte:

Artigo 1.º
Constituição, Natureza e Regime Jurídico
1. É constituído, nos termos do presente diploma legal, o
«Comité Organizador dos 4.os Jogos da Ásia Oriental – Macau, S.A.»,
em chinês «第四屆東亞運動會澳門組織委員會股份有限公司» e
em inglês «Macao 4th East Asian Games Organising Committee,
Limited», sociedade anónima de capitais públicos, adiante designada abreviadamente por MEAGOC.
2. A MEAGOC goza de personalidade jurídica de direito privado desde a data de entrada em vigor do presente diploma.
3. A MEAGOC rege-se pelo presente diploma, pelos seus estatutos e, no que neles for omisso, pelas normas aplicáveis às
sociedades anónimas.

規及其公司章程規範，本法規及其公司章程未規定者，則受可適
用於股份有限公司的規定規範。

4. A sociedade poderá utilizar a expressão «MEAGOC» como
sigla identificadora nas relações e contactos que estabeleça.

四、上述公司在與其他實體建立關係及聯繫時，可採用葡文
簡稱“MEAGOC”，以資認別。

Artigo 2.º
Objecto Social, Direitos e Poderes

第二條
公司所營事業、權利及權力

一、第四屆東亞運動會澳門組織委員會股份有限公司以設
計、籌備、策劃、推廣及舉辦第四屆東亞運動會為所營事業。
二、為推行公司所營事業，第四屆東亞運動會澳門組織委員
會股份有限公司除日後明文賦予的其他權利外，尚有權使用及管
理為舉辦第四屆東亞運動會有關的活動而獲撥給或將獲撥給的澳
門特別行政區的公產。
三、為實現公司所營事業，第四屆東亞運動會澳門組織委員
會股份有限公司有權透過獲其適當委任的代表，跟進及監察將用
作舉行體育競賽的體育基礎設施的建造、重建及修建計劃，以及

1. A MEAGOC tem por objecto social a concepção, preparação, planeamento, promoção e realização dos 4.os Jogos da Ásia
Oriental.
2. Para prossecução do seu objecto social é conferido à
MEAGOC, para além de outros que lhe venham a ser expressamente atribuídos, o direito de usar e administrar os bens do domínio público da Região Administrativa Especial de Macau,
adiante designada abreviadamente por RAEM, que estejam ou
venham a estar afectos ao exercício da sua actividade com vista
à realização dos 4.os Jogos da Ásia Oriental.
3. Para concretização do seu objecto social, a MEAGOC tem
o poder de, através de representantes seus devidamente credenciados, acompanhar e fiscalizar o programa de construção, reconstrução e requalificação das infra-estruturas desportivas em
que se realizarão as competições desportivas, bem como de todas as infra-estruturas de apoio, tendo ainda os poderes neces-
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所有輔助基建的計劃，並有權對確保符合國際體育聯會及其他同
類組織的規則及要求，作出其認為需要的建議。
四、為推行公司所營事業，第四屆東亞運動會澳門組織委員
會股份有限公司可與公共實體或私人實體合作並與之訂立合作協
議。
五、上款所指的與第四屆東亞運動會澳門組織委員會股份有
限公司訂立合作協議的公共實體應以公共利益為前提，向第四屆
東亞運動會澳門組織委員會股份有限公司提供所需及要求的協
助，並委任一名代表負責跟進和決定一切所需的事宜。
六、根據上款規定被委任的代表有權依法收取出席費，或按
照其擔任的職務及擔任職務所耗時間收取其他方式的報酬。
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sários para propor o que entenda como necessário para assegurar o cumprimento das regras e exigências estabelecidas pelas
Federações Internacionais Desportivas e outros organismos
afins.
4. Na prossecução do seu objecto social, a MEAGOC pode
desenvolver cooperação com entidades públicas ou privadas e
estabelecer acordos de cooperação com as mesmas.
5. Por reconhecido interesse público, as entidades públicas com
quem, nos termos do número anterior, sejam estabelecidos acordos de cooperação, devem prestar à MEAGOC toda a colaboração necessária e solicitada e nomear o seu representante de
ligação responsável pelo acompanhamento e decisão em todas
as matérias necessárias.
6. Os representantes nomeados, nos termos do número anterior, terão direito a senhas de presença, nos termos da lei, ou a
outras formas de remuneração a acordar conforme as funções
desempenhadas e o tempo a dispender no seu desempenho.

第三條
股東及公司資本
Artigo 3.º
一、第四屆東亞運動會澳門組織委員會股份有限公司的股東

Accionistas e Capital Social

為澳門特別行政區及體育發展基金。
二、第四屆東亞運動會澳門組織委員會股份有限公司的公司
資本額為澳門幣五千萬元，其中澳門特別行政區佔百分之九十，
體育發展基金佔百分之十。
三、公司資本已由澳門特別行政區及體育發展基金悉數認購
並以現金支付。
四、公司資本經第四屆東亞運動會澳門組織委員會股份有限
公司股東會的決議，可增加或減少。
五、第四屆東亞運動會澳門組織委員會股份有限公司的公司
資本分為一百股普通股，每股為澳門幣五十萬元，每十股相當於
一票。

第四條
股東的股份及股東權利的行使
一、代表澳門特別行政區已繳資本的股份由經濟財政司透過
財政局持有。
二、作為第四屆東亞運動會澳門組織委員會股份有限公司股
東的澳門特別行政區的權利透過由行政長官委任的代表行使。
三、體育發展基金將透過主管有關範疇的政府成員以批示指
派其代表。
四、如出現衝突，澳門特別行政區及體育發展基金可設立一
個仲裁委員會解決之。該委員會由三名成員組成，其中兩名由股
東各自委任，第三名則由雙方協商委任且作主席；如雙方未能對
主席人選達成協議，則主席由法官委員會委任的澳門特別行政區
第一審法院的一名法官擔任。

1. São accionistas da MEAGOC a RAEM e o Fundo de Desenvolvimento Desportivo, adiante designado abreviadamente
por FDD.
2. A MEAGOC é constituída com um capital social de 50.000.000,00
(cinquenta milhões) de patacas, correspondendo 90% ao accionista RAEM e 10% ao accionista FDD.
3. O capital social encontra-se integralmente subscrito e realizado em dinheiro pela RAEM e pelo FDD.
4. O capital social poderá ser reduzido ou aumentado por deliberação da assembleia geral da MEAGOC.
5. O capital social da MEAGOC, é representado por 100 acções ordinárias, no valor de 500.000,00 (quinhentas mil) patacas
cada, correspondendo um voto a cada 10 acções.

Artigo 4.º
Acções e Exercício de Direitos como Accionista
1. As acções representativas do capital realizado pelo accionista RAEM, serão detidas pela Secretaria para a Economia e
Finanças, através da sua Direcção dos Serviços de Finanças.
2. Os direitos da RAEM, como accionista da MEAGOC, são
exercidos através de representante designado pelo Chefe do
Executivo.
3. O FDD designará o seu representante através de despacho
da tutela.
4. Em caso de conflitualidade, a RAEM e o FDD poderão
recorrer a uma comissão arbitral, constituída por dois elementos designados por cada um dos accionistas sendo o terceiro,
que presidirá, designado por mútuo acordo, ou na falta de acordo por um juiz do Tribunal de 1.ª Instância da RAEM, designado pelo Conselho dos Magistrados Judiciais.
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第五條

Artigo 5.º

章程及登記

Estatutos e Registos

一、核准附於本法規的《第四屆東亞運動會澳門組織委員會
股份有限公司章程》。
二、刊登於《澳門特別行政區公報》的《第四屆東亞運動會
澳門組織委員會股份有限公司章程》是作商業登記的依據，而本
法規則是登記的足夠憑證。
三、修訂《第四屆東亞運動會澳門組織委員會股份有限公司
章程》，適用商法的有關規定。
四、對登記設立第四屆東亞運動會澳門組織委員會股份有限
公司所需的行為、修訂章程及其相關的登記，均豁免公證、登記

1. São aprovados os estatutos da MEAGOC que figuram em
anexo ao presente diploma.
2. O registo comercial competente deve ser feito com base no
Boletim Oficial em que hajam sido publicados os estatutos da
MEAGOC, constituindo o presente diploma título suficiente
para o efeito.
3. As alterações aos estatutos da MEAGOC realizam-se nos
termos da legislação comercial.
4. Os actos necessários ao registo da constituição da MEAGOC,
bem como todas as alterações aos estatutos e respectivos registos estão isentos de quaisquer taxas ou emolumentos, notariais,
de registo ou de outro tipo.

或其他種類的任何費用或手續費。
Artigo 6.º
第六條
人員制度
一、私人勞動關係制度適用於第四屆東亞運動會澳門組織委
員會股份有限公司所聘用的人員。
二、基於公共利益，允許澳門特別行政區公共行政部門的領
導及主管，包括自治部門及自治基金組織的領導及主管，以兼任
方式出任被選為或被委任為第四屆東亞運動會澳門組織委員會股
份有限公司中的公司機關成員。
三、澳門特別行政區公共行政部門的公務員及服務人員，包
括自治部門、自治基金組織及公務法人的公務員和服務人員，以
及公共企業的工作人員，均可透過行政長官作出的委任批示以臨
時定期委任制度在第四屆東亞運動會澳門組織委員會股份有限公
司擔任任何職務，並保留其原職位的一切權利及福利。
四、擔任第四屆東亞運動會澳門組織委員會股份有限公司中
的公司機關成員職務的澳門特別行政區公共行政部門的領導及主
管人員所收取的報酬不受十二月二十一日第 87/89/M 號法令核准
的《澳門公共行政工作人員通則》所規定的年報酬上限約束。

Regime do Pessoal
1. Ao pessoal contratado pela MEAGOC aplica-se o regime
das relações de trabalho privadas.
2. Por interesse público, o pessoal de direcção e chefia dos
serviços da Administração Pública da RAEM, incluindo os serviços e fundos autónomos, que sejam eleitos ou designados como
membros dos órgãos sociais da MEAGOC, é autorizado a exercer as suas funções em regime de acumulação.
3. Os funcionários e os agentes dos serviços da Administração
Pública da RAEM, incluindo os serviços e fundos autónomos,
dos Institutos Públicos, bem como os trabalhadores das empresas públicas, podem ser autorizados, através de despacho de
nomeação do Chefe do Executivo, a exercer quaisquer funções
na MEAGOC em regime de comissão eventual de serviço, conservando todos os direitos e regalias inerentes ao seu lugar de
origem.
4. A remuneração recebida pelo pessoal de direcção e chefia
dos serviços da Administração Pública da RAEM pelo exercício de funções como membros dos órgãos sociais da MEAGOC,
não é considerada no cômputo do limite anual máximo de remunerações fixado no Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, constante do Decreto-Lei n.º 87/89/M,
de 21 de Dezembro.

第七條

Artigo 7.º

基礎建設

Infra-estruturas

一、第 144/2000 號行政長官批示第六款所述的原由二○○五
年澳門東亞運動會協調辦公室管理的工程，在該辦公室撤銷後，
轉由第四屆東亞運動會澳門組織委員會股份有限公司管理。
二、可供該運動會舉行期間使用的現有各類體育基礎設施，
如需要施行額外工程，在籌備階段及管理上可由澳門體育發展局

1. As obras mencionadas no n.º 6 do Despacho do Chefe do
Executivo n.º 144/2000, cuja gestão estava a cargo do Gabinete
de Coordenação dos Jogos da Ásia Oriental, em Macau, para o
ano de 2005, passam para a gestão da MEAGOC com extinção
desse Gabinete.
2. As diversas infra-estruturas desportivas, já existentes e em
condições de funcionamento, com interesse em serem utilizadas
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負責，亦可交由第四屆東亞運動會澳門組織委員會股份有限公司
負責。
三、第 144/2000 號行政長官批示第十款所述的對新設施的責
任轉由第四屆東亞運動會澳門組織委員會股份有限公司負責。
四、在籌備或在第四屆東亞運動會期間，如需使用一些公共
實體或私人實體所擁有的體育或其他性質的基建，第四屆東亞運
動會澳門組織委員會股份有限公司應與該等實體聯繫。
五、澳門體育發展局應第四屆東亞運動會澳門組織委員會股
份有限公司要求向其提供一切行政及技術支援。

第八條
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durante os Jogos, caso necessitem de obras adicionais ficam, na
fase de preparação e no que diz respeito à sua gestão, a cargo do
Instituto do Desporto de Macau, adiante designado abreviadamente por IDM, podendo no entanto ser cedida a sua gestão
à MEAGOC.
3. A responsabilidade mencionada no n.º 10 do Despacho do
Chefe do Executivo n.º 144/2000 relativa às novas instalações, é
transferida para a MEAGOC.
4. A MEAGOC deve estabelecer contactos com as entidades,
públicas ou privadas, detentoras de infra-estruturas desportivas
ou de outra natureza, caso haja necessidade de as utilizar durante a fase de preparação e/ou durante os 4.os Jogos da Ásia Oriental.
5. O IDM deve prestar todo o apoio administrativo e técnico
que venha a ser solicitado pela MEAGOC.

資訊的提供
Artigo 8.º
一、第四屆東亞運動會澳門組織委員會股份有限公司的董事
會須向行政長官或由行政長官委任的代表提供其要求提供的所有
資訊，但不影響根據法律的規定須對股東或其他實體提供資訊。
二、負責監察第四屆東亞運動會澳門組織委員會股份有限公
司的公司機關，每半年須向澳門特別行政區主管財政及體育範疇
的政府成員呈交一份扼要報告書，其內包括已執行的監督活動、
異常情況及倘有的與預期不符的主要偏差。

第九條

Prestação de informações
1. Sem prejuízo do disposto na lei quanto à prestação de informações aos accionistas ou a outras entidades, o conselho de
administração da MEAGOC prestará todas as informações que
lhe forem solicitadas pelo Chefe do Executivo ou pelo delegado
nomeado pelo Chefe do Executivo.
2. O órgão social responsável pela fiscalização da MEAGOC
enviará semestralmente aos membros do Executivo da RAEM
responsáveis pelas áreas das finanças e do desporto um relatório sucinto do qual constem os controlos efectuados, as anomalias detectadas e os principais desvios em relação às previsões,
se os houver.

財產及財政制度
Artigo 9.º
一、第四屆東亞運動會澳門組織委員會股份有限公司擁有本

Regime Patrimonial e Financeiro

身的財產，並在行政、財政及財產上享有自主，且不受公定會計
的規定約束。
二、第四屆東亞運動會澳門組織委員會股份有限公司的財產
是由其於執行職責時所收取的或取得的一切資產、權利及債務組
成。
三、與第四屆東亞運動會有關的所有創作方面的工業產權及
著作權，歸第四屆東亞運動會澳門組織委員會股份有限公司所
有，並由其管理有關的使用及收益。
四、所有載於本法規附件內的與第四屆東亞運動會有關的創
作方面的工業產權及著作權，受十二月十三日第 97/99/M 號法令
保護。
五、根據十二月十三日第 97/99/M 號法令規定的有權限部
門，其須負責在本地或國際層面上保護上款所述的工業產權及著
作權，以及保護第四屆東亞運動會澳門組織委員會股份有限公司
將來可能透過與其他公共實體或私人實體簽訂的移轉、讓與、協

1. A MEAGOC dispõe de património próprio e goza de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, não estando sujeita às normas de contabilidade pública.
2. O património da MEAGOC é constituído pela universalidade de bens, direitos e obrigações que receba ou adquira na
prossecução das suas atribuições.
3. À MEAGOC é concedida a titularidade de todos os direitos de propriedade industrial e de autor sobre todas as criações
relacionadas com os 4.os Jogos da Ásia Oriental, a ela cabendo
gerir a sua utilização e rentabilização.
4. Todos os direitos de propriedade industrial e de autor sobre todas as criações relacionadas com os 4.os Jogos da Ásia Oriental que se identificam em anexo ao presente diploma encontram-se protegidos nos termos do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de
Dezembro.
5. Caberá aos serviços competentes nos termos do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, assegurar e cooperar com
a MEAGOC na protecção, a nível local e internacional, dos direitos mencionados no número anterior e de outros que lhe ve-
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議、合同或議定書而取得的其他工業產權及著作權，並在該等保
護的工作上與第四屆東亞運動會澳門組織委員會股份有限公司合
作。
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nham à sua titularidade por transmissão, cedência, acordo, contrato ou protocolo celebrado com outras entidades públicas ou
privadas.
6. Constituem recursos da MEAGOC:

六、下列者為第四屆東亞運動會澳門組織委員會股份有限公
司的資源：
（一）澳門特別行政區政府的撥款；
（二）指定的收入或根據法規、其他合同、判決或仲裁裁決的
效力而應獲賦予的其他收益；
（三）澳門特別行政區的自然人、公法人或私法人給予的津
貼、撥款、捐贈、遺產、遺贈或贈與；
（四）運用本身資產投資的所得；

1) As dotações atribuídas pelo Governo da RAEM;
2) As receitas consignadas ou outros rendimentos que lhe devam ser atribuídos por força de diplomas, outros contratos, sentenças ou decisões arbitrais;
3) Os subsídios, dotações, donativos, heranças, legados ou
doações de pessoas singulares ou colectivas, públicas ou privadas,
da RAEM;
4) Os rendimentos provenientes de investimentos realizados
com os seus bens próprios;
5) Os bens por si adquiridos, a título gratuito ou oneroso, ou a
qualquer outro título;

（五）以無償或有償的方式，或以任何其他方式自行取得的資
6) Os meios financeiros do FDD relativos aos Jogos da Ásia
Oriental de 2005.

產；
（六）體育發展基金給予二○○五年東亞運動會的財政資源。

Artigo 10.º
第十條

Disposições Finais e Transitórias

最後及過渡規定

一、由二○○五年澳門東亞運動會協調辦公室正在開展的所
有工作、計劃及其他活動，在其撤銷後，均轉由第四屆東亞運動
會澳門組織委員會股份有限公司負責。
二、凡與二○○五年澳門東亞運動會協調辦公室有勞務聯繫
的人員，以及由第四屆東亞運動會澳門組織委員會股份有限公司
按第六條第二款及第三款的規定聘用的人員或委任為公司機關成
員的人員，其之前提供的服務時間在為享受年假的權利上將予以
計算。
三、有關設立二○○五年澳門東亞運動會諮詢委員會的第
213/2000號行政長官批示，以及有關設立工作小組的第17/2001號
行政長官批示，經作出必要配合後繼續生效。
四、經二○○五年澳門東亞運動會協調辦公室簽署的一切合
同、議定書或協議書仍然生效，但在此等文件上的合同地位於其
撤銷後轉為第四屆東亞運動會澳門組織委員會股份有限公司。
五、二○○五年澳門東亞運動會協調辦公室撤銷後，所有載
於法規、文件、身份資料憑證、合同或協議書中關於該辦公室的
表述，均視為指第四屆東亞運動會澳門組織委員會股份有限公
司。
六、根據八月五日第 11/96/M 號法律的規定，宣告第四屆東
亞運動會澳門組織委員會股份有限公司為一行政公益法人。

1. Com a extinção do Gabinete de Coordenação dos Jogos da
Ásia Oriental, em Macau, para o ano de 2005, todos os trabalhos,
projectos e demais actividades que se encontrem a ser desenvolvidas pelo mesmo passam para a responsabilidade da MEAGOC.
2. Ao pessoal com vínculo laboral ao Gabinete de Coordenação dos Jogos da Ásia Oriental, em Macau, para o ano de 2005 e
aos que, nos termos do artigo 6.º, n.os 2 e 3, venham a ser contratados pela MEAGOC ou designados como membros dos seus
órgãos sociais será considerado, para efeitos de direito a férias,
o tempo de serviço anteriormente prestado.
3. Mantêm-se em vigor, com as adaptações necessárias, os diplomas legais relativos à criação do Conselho Consultivo dos
Jogos da Ásia Oriental, em Macau, para o ano de 2005 e do Grupo de Trabalho, constantes do Despacho do Chefe do Executivo n.º 213/2000 e Despacho do Chefe do Executivo n.º 17/2001,
respectivamente.
4. Todos os contratos, protocolos ou acordos celebrados pelo
Gabinete de Coordenação dos Jogos da Ásia Oriental, em
Macau, para o ano de 2005 mantêm-se em vigor, sendo a sua
posição contratual transmitida para a MEAGOC no momento
em que se extinguir este Gabinete.
5. Consideram-se feitas à MEAGOC as referências feitas ao
Gabinete de Coordenação dos Jogos da Ásia Oriental, em
Macau, para o ano de 2005, constantes de diplomas legais, documentos, títulos de identificação, contratos ou acordos, no momento em que se extinguir este Gabinete.
6. A MEAGOC é declarada como uma pessoa colectiva de
utilidade pública administrativa, nos termos constantes da Lei
n.º 11/96/M, de 5 de Agosto.
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七、第四屆東亞運動會澳門組織委員會股份有限公司所開展
的活動均視為屬公共利益的活動。
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7. A actividade desenvolvida pela MEAGOC é considerada
como sendo de interesse público.
Artigo 11.º

第十一條

Convocação da assembleia geral

股東會的召集

一、現即召集第四屆東亞運動會澳門組織委員會股份有限公
司的股東會，於本行政法規生效後第五個工作日下午三時在公司
住所舉行會議，以委任股東會主席團及監事會的據位人，以及追
認董事的委任，並議決有關開展其業務所需的事項。
二、第四屆東亞運動會澳門組織委員會股份有限公司董事會
主席及政府代表，由行政長官根據三月二日第 13/92/M 號法令委

1. Fica desde já convocada a assembleia geral da MEAGOC,
para se reunir na sede social pelas 15 horas do 5.º dia útil após a
entrada em vigor do presente regulamento administrativo, para
designação dos titulares da mesa da assembleia geral, do conselho fiscal e ratificação dos administradores designados, bem como
para deliberar sobre todos os assuntos necessários ao início da
sua actividade.
2. O presidente do conselho de administração da MEAGOC
e o delegado do governo serão nomeados pelo Chefe do Executivo nos termos do Decreto-Lei n.º 13/92/M, de 2 de Março.

任。
Artigo 12.º
第十二條

Entrada em vigor, revogação e extinção

生效、廢止及撤銷
1. O presente regulamento administrativo entra em vigor no
dia 1 de Janeiro de 2002.
一、 本行政法規自二零零二年一月一日起生效。
二、第 144/2000 號行政長官批示在本行政法規生效之日廢
止，並撤銷二○○五年澳門東亞運動會協調辦公室。
二零零一年十二月二十一日制定。

2. Com a entrada em vigor do presente regulamento administrativo é revogado o Despacho do Chefe do Executivo n.º 144/
/2000 e extinto o Gabinete de Coordenação dos Jogos da Ásia
Oriental, em Macau, para o ano de 2005.
Aprovado em 21 de Dezembro de 2001.

命令公佈。

Publique-se.
代理行政長官

陳麗敏

A Chefe do Executivo, Interina, Florinda da Rosa Silva Chan.

––––––––––

第 33/2001 號行政法規第九條第四款所述之附件
Anexo a que se refere o art. 9.º, n.º 4 do Regulamento Administrativo n.º 33/2001
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第四屆東亞運動會

ESTATUTOS DO COMITÉ ORGANIZADOR
DOS 4.os JOGOS DA ÁSIA ORIENTAL – MACAU, S.A.

澳門組織委員會股份有限公司
章程

第一章

CAPÍTULO I

種類、名稱、住所及存續期

Tipo e denominação, sede e duração

第一條

Artigo 1.º

種類及名稱

Tipo e denominação

以股份有限公司的方式設立一名為“第四屆東亞運動會澳門
組織委員會股份有限公司”，葡文名稱為“Comité Organizador
dos 4 os Jogos da Ásia Oriental-Macau, S.A.”，英文名稱為
；
“Macao 4th East Asian Games Organising Committee Limited”
該公司葡文簡稱為MEAGOC，以資認別，且可在與其他實體建

A sociedade adopta a forma de sociedade anónima e a denominação «Comité Organizador dos 4.os Jogos da Ásia Oriental –
Macau, S.A.», em chinês «第四屆東亞運動會澳門組織委員會股
份有限公司 », em inglês «Macao 4th East Asian Games Organising Committee, Limited», adiante designada abreviadamente
por MEAGOC, a qual constituirá a sua sigla identificadora e
poderá ser utilizada nas relações e contactos que estabeleça.

立關係及聯繫上採用。

第二條

Artigo 2.º

住所

Sede

一、公司住所設於澳門加思欄馬路 5 號。

1. A sede social é na Estrada de São Francisco, n.º 5, em Macau.
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二、經董事會議決，公司住所得遷往澳門特別行政區內的其
他地點。

第三條
存續期
第四屆東亞運動會澳門組織委員會股份有限公司的存續期至
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2. Por deliberação do conselho de administração pode a sede
social ser deslocada para outro local na Região Administrativa
Especial de Macau, adiante designada abreviadamente por
RAEM.

Artigo 3.º
Duração
A MEAGOC dura até ao dia 30 de Junho de 2006.

二零零六年六月三十日。
CAPÍTULO II

第二章

Objecto social e atribuições

公司所營事業及職責
Artigo 4.º
第四條
公司所營事業
第四屆東亞運動會澳門組織委員會股份有限公司以設計、籌

Objecto social
A MEAGOC tem por objecto social a concepção, preparação,
planeamento, promoção e realização dos 4.os Jogos da Ásia
Oriental.

備、策劃、推廣及舉辦第四屆東亞運動會為所營事業。
Artigo 5.º
Atribuições
第五條
職責
第四屆東亞運動會澳門組織委員會股份有限公司為實現其所
營事業，有如下職責：
（一）構思、協調及舉辦與設計、籌備、策劃、推廣及舉辦第
四屆東亞運動會有關的一切活動及工作；
（二）核准將用作舉行體育競賽的體育基建，一切輔助基建及
輔助設備的建造、重建及修建計劃，並有權確保為符合有關國際
體育聯會及其他同類組織的規則及要求而認為必需的事宜提出建
議；
（三）促進第四屆東亞運動會計劃內的活動及所有其他與該運
動會有關的尤其是競賽、表演、展覽及會議活動的舉辦；
（四）訂立合同，以及作出為圓滿舉辦第四屆東亞運動會所需
的行為；
（五）取得為舉辦第四屆東亞運動會所需的融資、贊助、津
貼、捐贈及其他同類資助；
（六）核准向有助於推廣第四屆東亞運動會的其他實體給予與
第四屆東亞運動會澳門組織委員會股份有限公司所營事業有關的
贊助或其他方式的資助；
（七）透過群策群力及互相合作的方式，與澳門特別行政區其
他公共部門及實體，以及任何其他機構的部門及機關互相協調，

Para realização do seu objecto social são atribuições da
MEAGOC:
1) Conceber, coordenar e organizar todas as actividades e iniciativas que se integrem na concepção, preparação, planeamento,
promoção e realização dos 4.os Jogos da Ásia Oriental;
2) Aprovar o programa de construção, reconstrução e requalificação das infra-estruturas desportivas em que se realizarão
as competições desportivas, bem como de todas as infra-estruturas e equipamentos de apoio, tendo ainda os poderes necessários para propor o que entenda como necessário para assegurar
o cumprimento das regras e exigências estabelecidas pelas Federações Internacionais Desportivas e outros organismos afins;
3) Promover a realização das iniciativas que se incluam no
programa dos 4.os Jogos da Ásia Oriental, bem como de todas
aquelas que estejam com eles relacionadas, nomeadamente
competições, espectáculos, exposições e conferências;
4) Celebrar os contratos e praticar os actos que se revelem
necessários à cabal realização dos 4.os Jogos da Ásia Oriental;
5) Obter os financiamentos, patrocínios, subsídios, donativos
e outros apoios semelhantes que sejam necessários à realização
dos 4.os Jogos da Ásia Oriental;
6) Aprovar a atribuição a outras entidades de patrocínios ou
outras formas de apoio, coerentes com o objecto social da
MEAGOC, que se revelem necessárias para a promoção dos 4.os
Jogos da Ásia Oriental;
7) Coordenar com os demais serviços e entidades públicas da
RAEM, bem como os de quaisquer outras instituições, as acções complementares aos 4.os Jogos da Ásia Oriental considera-
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進行第四屆東亞運動會的設計、籌備、策劃、推廣、舉辦以及取
得成功必不可少的補充活動。
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das necessárias para a sua concepção, preparação, planeamento,
promoção, realização e sucesso, concertando esforços e colaborando com as mesmas.

第三章

CAPÍTULO III

公司資本及股份

Capital social e acções

第六條

Artigo 6.º

公司資本

Capital social

一、第四屆東亞運動會澳門組織委員會股份有限公司的資本
為澳門幣五千萬元，其中澳門特別行政區佔百分之九十，體育發
展基金佔百分之十。
二、公司資本已由澳門特別行政區及體育發展基金悉數認購
並以現金支付。
三、公司資本經第四屆東亞運動會澳門組織委員會股份有限
公司股東會議決，可增加或減少。
四、增加公司資本時，股東有優先權認購新股；對未被認購
的新股，由股東按其名下所登記股份的比例認購。

1. A MEAGOC é constituída com um capital social de 50.000.000,00
(cinquenta milhões) de patacas, correspondendo 90% ao accionista RAEM e 10% ao accionista Fundo de Desenvolvimento
Desportivo, adiante designado abreviadamente por FDD.
2. O capital social encontra-se integralmente subscrito e realizado em dinheiro pela RAEM e pelo FDD.
3. O capital social poderá ser reduzido ou aumentado por deliberação da assembleia geral da MEAGOC a convocar para o
efeito.
4. No aumento do capital social, os accionistas terão direito
de preferência na subscrição de novas acções, bem como no rateio das que não hajam sido subscritas, sempre na proporção
das que estiverem averbadas em seu nome.

第七條
Artigo 7.º

股份

Acções
一、第四屆東亞運動會澳門組織委員會股份有限公司的資本
分為一佰股普通股，每股為澳門幣五十萬元，每十股相當於一
票。
二、股票是記名股票，並以十股為單位，在股東要求及自付
費用的情況下，按照商法的規定及經董事會議決後，股票可轉
換。
三、第四屆東亞運動會澳門組織委員會股份有限公司營業年
度的盈餘，應按股東的決議運用，但須考慮商法就此所訂的限
制。
四、股東之間可自由移轉股份。

1. O capital social da MEAGOC é representado por 100 acções ordinárias no valor de 500.000,00 (quinhentas mil) patacas
cada, correspondendo um voto a cada 10 acções.
2. Os títulos representativos das acções são nominativos e haverá títulos representativos de 10 acções, podendo os títulos representativos das acções ser convertidos, a pedido e à custa do
accionista, de acordo com as normas constantes da legislação
comercial e após deliberação do conselho de administração.
3. A aplicação dos resultados do exercício da MEAGOC, têm
o destino que for deliberado pelos accionistas, tendo em consideração as restrições constantes da legislação comercial sobre a
presente matéria.
4. É livre a transmissão de acções entre os accionistas.

第四章
公司機關

CAPÍTULO IV
Órgãos sociais

第八條
Artigo 8.º

公司機關

Órgãos Sociais
第四屆東亞運動會澳門組織委員會股份有限公司設有下列機
關：
（一）股東會；

São órgãos sociais da MEAGOC:
1) A assembleia geral;
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（二）董事會；

2) O conselho de administração;

（三）公司秘書；

3) O secretário da sociedade;

（四）監事會。

4) O conselho fiscal.
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SECÇÃO I
第一節

A assembleia geral

股東會
Artigo 9.º
第九條

Composição e deliberações

組成及議決

一、股東會由具有投票權的股東組成。
二、董事會及監事會成員應參與股東會的工作，但無投票
權。
三、投票票數相同而無法作出決定時，僅在涉及基建、保安
及財政管理事宜方面的問題上，代表澳門特別行政區股東的投票
方具決定性。

2. Nos trabalhos da assembleia geral devem participar, sem
direito a voto, os membros do conselho de administração e do
conselho fiscal.
3. Em caso de impasse nas deliberações por empate na votação,
o representante do accionista RAEM tem voto de qualidade,
apenas em tudo o que diz respeito a questões relacionadas com
infra-estruturas, segurança e administração financeira.

第十條

Artigo 10.º

股東會的權限

Competência da assembleia geral

股東會有權限：
（一）議決年度帳目或營業年度帳目及董事會的營業年度報
告；
（二）議決運用營業年度盈餘的建議，但不影響第七條第三款
規定的適用；
（三）一般性審議第四屆東亞運動會澳門組織委員會股份有限
公司的管理及監察事宜；
（四）議決修改第四屆東亞運動會澳門組織委員會股份有限公
司的章程；
（五）議決減少或增加公司資本；
（六）選舉股東會主席團及監事會的成員；
（七）追認或不追認董事會主席提名的董事的委任；
（八）議決釐定股東會及監事會成員的報酬；
（九）議決在撤銷第四屆東亞運動會澳門組織委員會股份有限
公司後，對來自私營機構的長工的補償，但補償金額的上限最多
為一年工資；
（十）議決引致召集股東會的任何事項，但屬其餘公司機關的
專屬權限除外。

1. A assembleia geral é composta pelos accionistas com direito a voto.

Compete à assembleia geral:
1) Deliberar sobre as contas anuais ou de exercício e sobre o
relatório do conselho de administração referente ao exercício;
2) Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados do
exercício, sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 7.º;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da MEAGOC;
4) Deliberar sobre as alterações aos estatutos da MEAGOC;
5) Deliberar sobre a redução ou aumento do capital social;
6) Eleger os membros da mesa da assembleia geral e os membros do conselho fiscal;
7) Ratificar ou não a designação dos administradores proposta pelo presidente do conselho de administração;
8) Deliberar sobre a fixação das remunerações dos membros
da mesa da Assembleia Geral e dos membros do Conselho Fiscal;
9) Deliberar sobre a compensação a conceder aos trabalhadores permanentes da MEAGOC, provenientes do sector privado,
quando extinta a MEAGOC, até ao limite correspondente a um
ano de salário;
10) Deliberar sobre qualquer outro assunto para que tenha
sido convocada, sem prejuízo das competências próprias dos
outros órgãos sociais.
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第十一條

Artigo 11.º

主席團

Mesa

一、股東會主席團由一名主席及一名秘書組成，主席團秘書
的職務應由公司秘書擔任。
二、股東會主席團的成員由股東會選出，任期三年，可續
任，並任職至接任成員就職時止。

第十二條
會議

根據及為適用商法的規定，股東會應在每一營業年度結束後
首三個月內召開平常會議，而經主席團主席召集，或應董事會、
監事會的主席或第四屆東亞運動會澳門組織委員會股份有限公司
的股東的請求可召開特別會議。

1. A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um secretário, devendo as funções de secretário da mesa ser
desempenhadas pelo secretário da sociedade.
2. Os membros da mesa da assembleia geral são por esta eleitos para um mandato de 3 anos, renovável, mantendo-se em efectividade de funções até à posse dos membros que os venham
substituir.
Artigo 12.º
Reuniões
A assembleia geral reúne ordinariamente nos três primeiros
meses imediatos ao termo de cada exercício, nos termos e para
os efeitos estabelecidos na legislação comercial, e extraordinariamente sempre que convocada pelo presidente da mesa ou a
requerimento do presidente do conselho de administração, do
conselho fiscal ou dos accionistas da MEAGOC.

SECÇÃO II
第二節
董事會

O conselho de administração
Artigo 13.º
Composição do conselho de administração

第十三條
董事會的組成

一、董事會由一名董事長及四名董事組成，經董事會議決可
更改有關組成。
二、董事會主席由行政長官以批示委任。
三、董事會董事由董事會主席委任。
四、董事的委任應由各股東在委任後的首次股東會中追認；

1. O conselho de administração é composto por um presidente e quatro administradores, podendo esta composição ser alterada por deliberação do conselho de administração.
2. O presidente do conselho de administração é designado por
Despacho do Chefe do Executivo.
3. Os administradores do conselho de administração são designados pelo presidente do conselho de administração.
4. A designação dos administradores deve ser ratificada pelos
accionistas na primeira assembleia geral seguinte sendo que a
não ratificação da designação como administrador não atribui
ao mesmo qualquer direito de indemnização.

被委任的董事不獲追認無權索取任何補償。
五、董事會成員的任期為三年，可續任，並任職至接任人就
職時止。

5. O mandato dos membros do conselho de administração tem
a duração de três anos e é renovável, mantendo-se estes em efectividade de funções até à posse dos membros que os venham
substituir.

Artigo 14.º
第十四條

Competência do conselho de administração

董事會的權限

一、董事會負責確保第四屆東亞運動會澳門組織委員會股份
有限公司活動的管理，並作為公司的唯一代表，其獲賦予廣泛的
權力就公司行政方面的任何事宜議決，尤其是：
（一）擬定及核准年度及多年度的活動計劃；

1. Compete ao conselho de administração assegurar a gestão
das actividades da MEAGOC, a qual representa exclusivamente,
sendo-lhe atribuídos os mais amplos poderes e cabendo-lhe deliberar sobre qualquer assunto da administração da sociedade,
nomeadamente:
1) Elaborar e aprovar o plano de actividades, anual e plurianual;
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（二）核准與設計、籌備、策劃、推廣及舉辦第四屆東亞運動
會有關的活動及工作；
（三）核准預算並跟進其執行；
（四）管理公司的活動及作出所有與公司所營事業有關的行
為，但屬其餘公司機關的專屬權限除外；
（五）議決向第四屆東亞運動會澳門組織委員會股份有限公司
給予為主辦及舉辦第四屆東亞運動會所需的融資、贊助、津貼、
捐贈及其他同類的資助；
（六）核准向有助於推廣第四屆東亞運動會的其他實體給予與
第四屆東亞運動會澳門組織委員會股份有限公司所營事業有關的
贊助或其他資助；
（七）向股東會建議減少或增加公司資本；
（八）議決為推動公司所營事業所需的借款；
（九）議決所有與第四屆東亞運動會澳門組織委員會股份有限
公司財產有關的事宜，諸如任何資產尤其是股東的出資或交予其
管理的公司出資或不動產的取得、轉讓或在其上設定負擔；
（十）設立第四屆東亞運動會澳門組織委員會股份有限公司的
行政技術組織；
（十一）議決董事會組成的更改；
（十二）委任公司秘書；
（十三）決定人員的錄取及其報酬；
（十四）向股東會提出因發生第十條第（九）項所指的情況而
作補償的建議；
（十五）在法庭內外代表第四屆東亞運動會澳門組織委員會股
份有限公司，以原告或被告的身份跟進訴訟、認諾、捨棄、和解
及接受仲裁協定；
（十六）以認為適當的條件設定受權人及受託人並授予其權
力；
（十七）作出一切與公司所營事業有關的行為，以及執行法律
賦予的其他權限外，由股東會所授予的及不屬於其餘公司機關的
權限。
二、董事會得將其一項或多項管理權授予董事會一名或多名
成員、由董事會設立的執行委員會，或第四屆東亞運動會澳門組
織委員會股份有限公司的工作人員，並在議事錄內訂定此等授權
範圍及條件，且有權全部或部分廢止該等授權。
三、董事長尤其有下列權限：
（一）委任董事會的董事以及向股東會建議解除董事；
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2) Aprovar as actividades e iniciativas que se integrem na
concepção, preparação, planeamento, promoção e realização dos
4.os Jogos da Ásia Oriental;
3) Aprovar o orçamento e acompanhar a sua execução;
4) Gerir os negócios sociais e praticar todos os actos relativos
ao objecto social, sem prejuízo das competências próprias dos
outros órgãos sociais;
5) Deliberar sobre financiamentos, patrocínios, subsídios,
donativos e outros apoios semelhantes à MEAGOC e que sejam necessários à organização e realização dos 4.os Jogos da Ásia
Oriental;
6) Aprovar a atribuição a outras entidades de patrocínios ou
outras formas de apoio, coerentes com o objecto social da
MEAGOC, que se revelem necessárias para a promoção dos 4.os
Jogos da Ásia Oriental;
7) Propor à assembleia geral a redução ou o aumento do capital social;
8) Deliberar sobre a contratação de empréstimos que considere necessários à prossecução do seu objecto social;
9) Deliberar sobre todas as matérias relativas ao património
da MEAGOC, como seja a aquisição, alienação ou oneração de
quaisquer bens, nomeadamente participações sociais ou imóveis
confiados à sua gestão;
10) Estabelecer a organização técnico-administrativa da
MEAGOC;
11) Deliberar sobre a alteração da composição do conselho
de administração;
12) Designar o secretário da sociedade;
13) Decidir sobre a admissão de pessoal, bem como sobre a
sua respectiva remuneração;
14) Propor à assembleia geral as compensações a que deva
haver lugar nos termos do n.º 9 do artigo 10.º;
15) Representar a MEAGOC, em juízo e fora dele, activa ou
passivamente e acompanhar acções, confessar, desistir, transigir e aceitar compromissos arbitrais;
16) Constituir procuradores e mandatários com os poderes e
nos termos que julgue conveniente;
17) Praticar todos os actos relativos ao objecto social, exercer
as demais competências que lhe caibam por lei, sem prejuízo
das que lhe sejam delegadas pela assembleia geral e todas aquelas que não caibam na competência dos outros órgãos sociais.
2. O conselho de administração poderá delegar em algum ou
alguns dos seus membros, em comissões executivas por si criadas ou em funcionários da MEAGOC, algum ou alguns dos seus
poderes de gestão, definindo em acta os limites e condições de
tal delegação, tendo ainda os poderes para a revogar total ou
parcialmente.
3. Incumbe especialmente ao presidente do conselho de administração:
1) Designar os administradores do conselho de administração
e propor à assembleia geral a destituição destes;
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（二）協調董事會的活動，召集及主持有關會議；

2) Coordenar a actividade do conselho de administração, convocar e dirigir as respectivas reuniões;

（三）負責正確執行董事會的決議；

3) Zelar pela correcta execução das deliberações do conselho
de administração;

（四）在法庭內外以原告或被告的身份代表董事會；
（五）將第四屆東亞運動會澳門組織委員會股份有限公司的活
動與公共當局在其負責範圍內所舉辦的與第四屆東亞運動會有關
的活動相配合；
（六）決定被委董事和公司秘書的報酬。

4) Representar o conselho de administração em juízo ou fora
dele, activa ou passivamente;
5) Articular as actividades da MEAGOC com as actividades
das autoridades públicas responsáveis por áreas de alguma forma relacionadas com a realização dos 4.os Jogos da Ásia Oriental;
6) Decidir sobre a remuneração dos administradores designados e do secretário da sociedade.

Artigo 15.º
第十五條
董事會會議

一、董事會每月召開一次平常會議，而經董事長主動或應兩
名或兩名以上董事的請求可召開特別會議，其議程應在有關議事
日程內確定。
二、董事長可將未列入有關議事日程的項目或事項交由董事
會審議。
三、董事會成員可由另一名董事代表出席會議，但須致函通
知董事長。
四、董事會在大多數成員出席會議的情況下，方可作出議
決；會議由董事長或有權代表董事長的人主持。
五、董事會的決議取決於出席會議的董事或其代表的多數
票，票數相同時，董事長的投票具決定性。

Reuniões do conselho de administração
1. O conselho de administração reúne, ordinariamente, uma
vez por mês e ainda, extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu presidente, por sua iniciativa ou a solicitação de dois
ou mais administradores, sendo a ordem de trabalhos fixada na
respectiva agenda.
2. O presidente do conselho de administração pode sujeitar à
apreciação do conselho de administração projectos ou assuntos
que não constem da respectiva agenda.
3. Os membros do conselho de administração podem fazer-se
representar nas reuniões por outro administrador, mediante carta
dirigida ao presidente.
4. O conselho de administração pode deliberar quando estiver presente a maioria dos seus membros, sendo a reunião presidida pelo presidente do conselho de administração ou por quem
tenha poderes para o representar.
5. As deliberações do conselho de administração são tomadas
por maioria de votos dos administradores presentes ou representados, dispondo o presidente de voto de qualidade, em caso
de empate.

六、董事會得邀請任何人士列席董事會會議，就所討論的事
項提供意見或提供資料，但無投票權。
七、不遵守本條的規定或商法可適用的規定，不導致董事會
的決議無效，但該等決議必須由董事會在其後的會議上追認。

第十六條

6. Pode o conselho de administração convidar qualquer pessoa a estar presente, sem direito a voto, nas suas reuniões com o
objectivo de aconselhar ou a prestar informações sobre os assuntos aí discutidos.
7. O não cumprimento do disposto no presente artigo ou nas
normas da legislação comercial aplicáveis não acarreta a nulidade das deliberações do conselho de administração se as mesmas
forem ratificadas em posterior reunião do conselho de administração.

代表
Artigo 16.º
一、在不影響下款規定的適用下，第四屆東亞運動會澳門組

Representação

織委員會股份有限公司可因下列情況承擔責任：
1. Sem prejuízo do número seguinte, a MEAGOC, obriga-se:
（一）董事長的簽名；

1) Pela assinatura do presidente do conselho de administração;
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（二）根據董事會的一名或多名董事依獲授的權力作出的簽
名；
（三）由第四屆東亞運動會澳門組織委員會股份有限公司一名
受託人或受權人，按照明確規定賦予其有關權力而作出的簽名。
二、一般的文書只要有一名董事簽名，即導致第四屆東亞運
動會澳門組織委員會股份有限公司承擔責任。

第三節
公司秘書
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2) Pela assinatura de um ou mais administradores do conselho de administração, nos termos da respectiva delegação de
poderes;
3) Pela assinatura de um mandatário ou procurador da
MEAGOC, nos precisos termos em que lhe foram conferidos
poderes para esse efeito.
2. Em assuntos de mero expediente é suficiente a assinatura
de um dos administradores para a MEAGOC se obrigar.

SECÇÃO III
Secretário da Sociedade
Artigo 17.º

第十七條

Secretário da Sociedade

公司秘書

一、第四屆東亞運動會澳門組織委員會股份有限公司設秘書

1. A MEAGOC tem um secretário, designado e destituído pelo
conselho de administração, o qual exerce as competências previstas na legislação comercial.

一名，由董事會任免，秘書須執行商法內訂明的權限。
二、秘書的任期由董事會在委任行為上訂定。

第四節
監事會

2. A duração do mandato do secretário é fixada pelo conselho
de administração no acto de designação.

SECÇÃO IV
O conselho fiscal
Artigo 18.º

第十八條

Composição do conselho fiscal

監事會的組成

一、監察第四屆東亞運動會澳門組織委員會股份有限公司的

1. A fiscalização da actividade social da MEAGOC compete
a um conselho fiscal, o qual é composto por um presidente e
dois vogais.

活動由監事會負責；監事會設有監事長一名及監事兩名。
二、其中一名監事必須是核數師或核數師事務所。
三、監事會的成員由股東會選出。
四、監事會成員的任期為三年，可續任，並任職至其接任人
就職時止。
五、監事會可由為有關目的而特別委任或聘用的技術員協
助，或由核數企業協助。

2. Um dos vogais deve ser auditor de contas ou uma sociedade de auditores de contas.
3. Os membros do conselho fiscal são eleitos em assembleia
geral.
4. O mandato dos membros do conselho fiscal tem a duração
de três anos e é renovável, mantendo-se estes em efectividade
de funções até à posse dos membros que os venham substituir.
5. O conselho fiscal pode ser coadjuvado por técnicos especialmente designados ou contratados para esse efeito e ainda por
empresas de auditoria.

第十九條

Artigo 19.º

監事會的權限

Competência do conselho fiscal

除商法規定的權限外，監事會尚有權限監察第四屆東亞運動
會澳門組織委員會股份有限公司的所有活動，尤其是：
（一）就預算提出意見；

Além das competências fixadas na legislação comercial, ao
conselho fiscal compete a fiscalização de todas as actividades
desenvolvidas pela MEAGOC e em especial:
1) Emitir parecer acerca do orçamento;
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（二）向董事會提出任何屬監事會監察權限範圍內事宜的建
議；
（三）每半年須向澳門特別行政區主管財政及體育範疇的政府
成員呈交一份扼要報告書，其內包括已執行的監督活動，異常情
況及倘有的與預期不符的主要偏差；
（四）就董事會交予的任何事宜發表意見。
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2) Dirigir recomendações ao conselho de administração relativas a qualquer assunto que se insira no âmbito das suas competências de fiscalização;
3) Enviar semestralmente aos membros do Executivo da
RAEM responsáveis pelas áreas das finanças e do desporto um
relatório sucinto do qual constem os controlos efectuados, as
anomalias detectadas e os principais desvios em relação às previsões, se os houver;
4) Pronunciar-se sobre qualquer assunto que lhe seja submetido pelo conselho de administração.

第二十條

Artigo 20.º

會議

Reuniões

一、監事會每三個月召開一次會議；會議亦可由監事長主動
召集或應任一成員請求，或應董事會的要求為審議任何須交由監
事會審議的事宜而召開。
二、監事會的決議取決於多數票，且須有大多數成員的出
席；票數相同時，監事長的投票具決定性。

1. O conselho fiscal reúne trimestralmente e ainda sempre que
convocado pelo seu presidente, por sua iniciativa ou solicitação
de um dos seus membros, ou a requerimento do conselho de
administração para apreciação de qualquer assunto que este órgão entenda submeter à sua apreciação.
2. As deliberações do conselho fiscal são tomadas por maioria
de votos expressos, sendo necessária a presença da maioria dos
membros em exercício, dispondo o presidente de voto de qualidade, em caso de empate.

第五章
CAPÍTULO V

最後規定

Disposições finais
第二十一條
Artigo 21.º

解散及清算

Dissolução e liquidação
一、在不影響法律規定的適用下，第四屆東亞運動會澳門組
織委員會股份有限公司於存續期結束時解散，且將於二零零六年
七月一日進入清算。
二、上述公司最遲應於二零零六年十二月三十一日完成清算
及通過分割。
三、第四屆東亞運動會澳門組織委員會股份有限公司的清算
按照於本條第一款所指的日期組成的董事會的決議辦理。

1. Sem prejuízo do disposto na lei, a MEAGOC dissolve-se
pelo decurso do prazo pelo qual é constituída, entrando em liquidação no dia 1 de Julho de 2006.
2. A liquidação deve estar encerrada e a partilha aprovada até
ao dia 31 de Dezembro de 2006.
3. A liquidação da MEAGOC será efectuada de acordo com
deliberação do conselho de administração, tal como este se encontrar constituído na data prevista no n.º 1 do presente artigo.
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