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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

Ordem Executiva n.º 128/2015

Usando da faculdade conferida pela alínea 4) do artigo 50.º 
da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
e nos termos do artigo 15.º da Lei n.º 2/1999 (Lei de Bases da 
Orgânica do Governo) e do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 85/84/M 
(Bases Gerais da Estrutura Orgânica da Administração Pública 
de Macau), de 11 de Agosto, o Chefe do Executivo manda 
publicar a presente ordem executiva:

1. São delegados no Secretário para a Economia e Finan-
ças, Leong Vai Tac, todos os poderes necessários para, em 
representação da Região Administrativa Especial de Macau, 
outorgar na escritura pública de prorrogação do prazo até 31 
de Dezembro de 2016, e alteração do contrato de concessão 
celebrado entre a Região Administrativa Especial de Macau e 
a Sociedade de Lotarias Wing Hing, Limitada, para a exploração 
de lotarias chinesas.

2. A presente ordem executiva entra em vigor no dia da sua 
publicação. 

7 de Dezembro de 2015.

 Publique-se.

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 395/2015

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos dos 
artigos 42.º e 43.º do Regulamento Administrativo n.º 6/2006 
(Regime de administração financeira pública), na redacção 
que lhe foi conferida pelo Regulamento Administrativo 
n. º 28/2009, o Chefe do Executivo manda:

É aprovado o 1.º orçamento suplementar da Direcção dos 
Serviços de Correios, relativo ao ano económico de 2015, no 
montante de $ 32 644 000,00 (trinta e dois milhões, seiscentas 
e quarenta e quatro mil patacas), o qual faz parte integrante do 
presente despacho.

4 de Dezembro de 2015.

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.

澳門特別行政區

第 128/2015號行政命令

行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條（四）項

規定的職權，並根據第2/1999號法律《政府組織綱要法》第十五

條及八月十一日第85/84/M號法令《澳門公共行政組織結構大

綱》第三條的規定，發佈本行政命令。

一、授予經濟財政司司長梁維特一切所需權力，就澳門特別

行政區與榮興彩票有限公司簽訂的經營中式彩票特許合同的期

限延長至二零一六年十二月三十一日及修改事宜，代表澳門特別

行政區作為立約人簽署相關公證書。

二、本行政命令自公佈日起生效。

二零一五年十二月七日。

命令公佈。

行政長官 崔世安

第 395/2015號行政長官批示

行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職

權，並根據經第28/2009號行政法規修改的第6/2006號行政法規

《公共財政管理制度》第四十二條及第四十三條的規定，作出本

批示。

核准郵政局二零一五財政年度第一補充預算，金額為

$32,644,000.00（澳門幣叁仟貳佰陸拾肆萬肆仟元整），該預算

為本批示的組成部份。

二零一五年十二月四日

行政長官 崔世安

––––––––––

郵政局二零一五財政年度第一補充預算

1.º orçamento suplementar da Direcção dos Serviços de Correios, para o ano económico de 2015

單位Unidade: 澳門幣MOP

統一預算編號

Código contas 

orçamento 

uniformizadas

帳目編號 

Código da conta

收益項目

Designação de rendimentos

金額

Montante

12-00 銷售及服務收入

Réditos de vendas e  de prestações de serviços

32,644,000.00


