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十、如上款所指預算未能於辦公室設立及運作初期執行，因
其設置及運作所產生的負擔，由登錄於澳門特別行政區預算“行
政長官辦公室”項目內的有關撥款承擔。

十一、辦公室應每年向行政長官提交開展其工作所需的預

2019 年 12 月 20 日

10. Caso o orçamento a que se refere o número anterior não
possa entrar em execução no início da instalação e funcionamento do Gabinete, os encargos decorrentes da instalação e
funcionamento deste Gabinete são suportados pelas dotações
para o efeito inscritas no Orçamento da RAEM, na rubrica
«Gabinete do Chefe do Executivo».

十二、本批示自二零一九年十二月二十日起生效。

11. O Gabinete submete anualmente ao Chefe do Executivo
uma proposta de orçamento adequada à prossecução das suas
actividades, por forma a que a mesma possa ser considerada no
Orçamento da RAEM.

二零一九年十二月二十日

12. O presente despacho entra em vigor no dia 20 de Dezembro de 2019.

算提案，以便將之納入澳門特別行政區預算內。

20 de Dezembro de 2019.
行政長官

賀一誠

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 210/2019

第 210/2019 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22/20 09號法律第二條第四款（一）項的規定，作出
本批示。
一、前任行政長官崔世安先生在離任後，繼續為國家及澳門
特別行政區服務，從事有利於國家及澳門特別行政區利益的工
作或活動。
二、崔世安先生為從事上款所指工作或活動所需的一切後
勤及行政支援，尤其是辦公室及輔助人員、汽車及司機、保安、醫
療、禮遇安排以及所需費用，由行政長官以批示訂定。
三、因執行本批示而引致的財政負擔，由行政長官辦公室預
算中開支項目內的可動用資金承擔。
二零一九年十二月二十日

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da
alínea 1) do n.º 4 do artigo 2.º da Lei n.º 22/2009, o Chefe do
Executivo manda:
1. O Senhor Chui Sai On, após o exercício das suas funções como Chefe do Executivo, continuará a servir o País e a
RAEM para o exercício de missões ou actividades favoráveis
aos interesses do País e da RAEM.
2. Para o exercício das missões ou actividades referidas no
número anterior, ao Senhor Chui Sai On é assegurado todo o
apoio logístico e administrativo necessário, incluindo local de
trabalho e pessoal de apoio, viatura com motorista, vigilância
pessoal, assistência médica e tratamento protocolar, bem como
as despesas associadas, em condições a definir por despacho do
Chefe do Executivo.
3. Os encargos financeiros resultantes da execução do presente despacho são suportados pela conta das disponibilidades
existentes nas rubricas da despesa do orçamento do Gabinete
do Chefe do Executivo.
20 de Dezembro de 2019.

行政 長官

賀一誠

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.
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