N.º 15 — 9-4-2018

BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — I SÉRIE

四、上款所指的收費，可由行政長官應交通事務局建議及聽
取營運實體意見後，以批示修改。
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4. As tarifas previstas no número anterior podem ser revistas
por despacho do Chefe do Executivo, sob proposta da DSAT,
ouvida a entidade exploradora.

Artigo 6.º

第六條

Pessoal, registos, higiene, segurança e manutenção dos
equipamentos

人員、記錄、衛生、保安及設備的保養
一、在青洲坊大廈停車場服務的當值人員，應穿著專有的制
服及配戴識別證件，有關式樣由交通事務局核准。

二、有關青洲坊大廈停車場的使用及營運的記錄，由營運實
體負責編製及存檔。

三、營運實體尚負責確保青洲坊大廈停車場的衛生及保安服
務，以及現有設備的保養和使用。

1. O pessoal em serviço no Auto-Silo do Edifício do Bairro
da Ilha Verde deve usar uniforme próprio e estar munido do
cartão de identificação, dos modelos aprovados pela DSAT.
2. A entidade exploradora é responsável pela elaboração
e arquivo dos registos relativos à utilização e exploração do
Auto-Silo do Edifício do Bairro da Ilha Verde.
3. A entidade exploradora assegura ainda os serviços de higiene e segurança, bem como a manutenção e a utilização dos
equipamentos existentes no Auto-Silo do Edifício do Bairro da
Ilha Verde.

第七條

Artigo 7.º

補充法例

Direito subsidiário

補充適用第35/2 0 03號行政法規《公共泊車服務》核准的
《公共泊車服務規章》。

É subsidiariamente aplicável o disposto no Regulamento do
Serviço Público de Parques de Estacionamento, aprovado pelo
Regulamento Administrativo n.º 35/2003 (Serviço Público de
Parques de Estacionamento).

Despacho do Chefe do Executivo n.º 62/2018

第 62/2018 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，並根據十一月二十九日第88/99/M號法令第十九條第二款的
規定，作出本批示。

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do
n.º 2 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 88/99/M, de 29 de Novembro, o Chefe do Executivo manda:

二元 ..........................................................................250,000枚

1. Considerando o proposto pela Direcção dos Serviços de
Correios e Telecomunicações, é emitida e posta em circulação,
a partir do dia 30 de Maio de 2018, cumulativamente com as
que estão em vigor, uma emissão extraordinária de selos designada «Fábulas e Contos Clássicos», nas taxas e quantidades
seguintes:

三元..........................................................................250,000枚

$ 2,00...................................................................................250 000

四元五角 ..................................................................250,000枚

$ 3,00...................................................................................250 000

一、經考慮郵電局的建議，除現行郵票外，自二零一八年五
月三十日起，發行並流通以「經典寓言故事」為題，屬特別發行之
郵票，面額與數量如下：

五元五角 ..................................................................250,000枚
含面額十二元郵票之小型張 ...................................250,000枚
二、該 等 郵 票 印刷 成 六萬 二千 五 百 張 小 版 張，其 中 一萬

$ 4,50...................................................................................250 000
$ 5,50...................................................................................250 000
Bloco com selo de $ 12,00................................................250 000
2. Os selos são impressos em 62 500 folhas miniatura, das
quais 15 625 serão mantidas completas para fins filatélicos.

五千六百二十五張將保持完整，以作集郵用途。
二零一八年四月三日

3 de Abril de 2018.
行政長官

崔世安

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.

