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BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — I SÉRIE

澳門特別行政區

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE MACAU

第 270/2018 號行政長官批示

Despacho do Chefe do Executivo n.º 270/2018

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。
經考慮郵電局的建議，除現行郵票外，自二零一九年一月十
日起，發行並流通以「豬年」為題，屬特別發行之郵資標籤，數量
1,000,000枚，面額如下：
五角、一元、二元、三元、三元五角、四元、四元五角、五元、

1211

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:
Considerando o proposto pela Direcção dos Serviços de
Correios e Telecomunicações, é emitida e posta em circulação,
a partir do dia 10 de Janeiro de 2019, cumulativamente com as
que estão em vigor, uma emissão extraordinária de 1 000 000
etiquetas postais designada «Ano Lunar do Porco», nas taxas
seguintes:
$0,50; $1,00; $2,00; $3,00; $3,50; $4,00; $4,50; $5,00; $5,50;
$8,00; $10,00; $12,00; $30,00 e $50,00.

五元五角、八元、十元、十二元、三十元及五十元。
二零一八年十一月二十三日

23 de Novembro de 2018.
行政長官

崔世安

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 271/2018

第 271/2018 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，並根據第25/2018號行政法規《市政署的組織及運作》第
七十一條第二款的規定，作出本批示。
一、在財政及財產資源的管理方面，市政管理委員會的權限
受下列條款限制：
（一）如屬許可進行工程或取得財貨和服務的競投方面的權
限，有關金額的上限為澳門幣五百萬元；
（二）如屬許可工程及取得財貨和服務的費用方面的權限，
有關金額的上限為澳門幣三百萬元；
（三）如獲許可免除進行競投或訂立書面合同，則上項所指
權限的有關金額上限為澳門幣一百五十萬元。

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do
disposto no n.º 2 do artigo 71.º do Regulamento Administrativo
n.º 25/2018 (Organização e funcionamento do Instituto para os
Assuntos Municipais), o Chefe do Executivo manda:
1. As competências do Conselho de Administração para os
Assuntos Municipais em matéria de gestão dos recursos financeiros e patrimoniais têm os seguintes limites:
1) Até ao valor estimado de cinco milhões de patacas, a competência para autorizar a abertura de concursos para a realização de obras ou aquisição de bens e serviços;
2) Até ao montante de três milhões de patacas, a competência
para autorizar despesas com a realização de obras e a aquisição de bens e serviços;
3) Até ao montante de um milhão e quinhentas mil patacas,
a competência referida na alínea anterior quando tenha sido
autorizada a dispensa de realização de concurso ou de celebração de contrato escrito.

二、廢止第260/2001號行政長官批示。
2. É revogado o Despacho do Chefe do Executivo n.º 260/2001.
三、本批示自二零一九年一月一日起生效。

3. O presente despacho entra em vigor no dia 1 de Janeiro de
2019.

二零一八年十一月二十六日

26 de Novembro de 2018.
行政長官

崔世安

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.

