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經第29/2009號經濟財政司司長批示撥予能源業發展辦公室
之常設基金的行政委員會改由以下成員組成：
主席：辦公室主任山禮度，當其出缺或因故不能視事時，
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A comissão administrativa do fundo permanente atribuído
pelo Despacho do Secretário para a Economia e Finanças
n.º 29/2009, ao Gabinete para o Desenvolvimento do Sector
Energético, passa a ter a seguinte composição:
Presidente: Arnaldo Ernesto dos Santos, coordenador do Gabinete e, nas suas faltas ou impedimentos, o seu substituto legal.

由其合法代任人代任；
委員：高級技術員江暹珍；

Vogal: Kong Chim Chan, técnica superior;

委員：行政技術人員余慧清；

Vogal: Iu Vai Cheng, técnica administrativa.

候補委員：高級技術員余玉玲；

Vogal Suplente: Iu Iok Leng, técnica superior;

候補委員：技術輔助人員Alves Lei, Luis Filipe。

Vogal suplente: Alves Lei, Luis Filipe, apoio técnico.

二零零九年七月二十七日

27 de Julho de 2009.
經濟財政司司長

譚伯源

O Secretário para a Economia e Finanças, Tam Pak Yuen.
–––––––

–––––––
二零零九年七月二十八日於經濟財政司司長辦公室
辦公室代主任

林浩然

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 28
de Julho de 2009. — O Chefe do Gabinete, substituto, Lam Hou
Iun.

保 安 司 司 長 辦 公 室

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

第 98/2009 號保安司司長批示

Despacho do Secretário para a Segurança
n.º 98/2009

保安司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條
賦予的職權，並根據第6/1999號行政法規第四條第二款和第七
條，連同第13/2000號行政命令第一款、第二款和第五款的規
定，作出本批示：
轉授予海關關長徐禮恆一切所需的權限，以便代表澳門特
別行政區作為簽署人，與“萬訊電腦科技有限公司”簽訂，向
澳門特別行政區海關提供車道控制設備的合同。
二零零九年七月二十九日

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do
n.º 2 do artigo 4.º e do artigo 7.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999, conjugados com os n.os 1, 2 e 5 da Ordem Executiva n.º 13/2000, o Secretário para a Segurança manda:
São subdelegados no director-geral dos Serviços de Alfândega, Choi Lai Hang, todos os poderes necessários para representar a Região Administrativa Especial de Macau, como outorgante, no contrato de prestação de «Equipamento de Controle
de Acesso de Transportes» para os mesmos Serviços, a celebrar
com a «Mega Tecnologia Informatica LDA.».
29 de Julho de 2009.

保安司司長

張國華

第 99/2009 號保安司司長批示
保安司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條賦
予的職權，並根據經第6/2005號行政命令確認的第13/2000號行
政命令第一款、第二款及第五款之規定，作出本批示：
本人將一切所需權力轉授予司法警察局局長黃少澤博
士或其法定代任人，代表澳門特別行政區作為立約人，與

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

Despacho do Secretário para a Segurança
n.º 99/2009
Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e das competências que lhe foram delegadas pela Ordem Executiva n.º 13/2000,
n.os 1, 2 e 5, e confirmadas pela Ordem Executiva n.º 6/2005, o
Secretário para a Segurança manda:
São subdelegados no director da Polícia Judiciária, doutor
Wong Sio Chak, ou no seu substituto legal, todos os poderes necessários para representar a Região Administrativa Especial de
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Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 簽訂向
司法警察局提供993報案熱線系統的合同。
二零零九年七月二十九日
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Macau, como outorgante, no contrato de fornecimento do sistema de linha aberta 993 para a mesma Polícia, a celebrar com a
Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.
29 de Julho de 2009.

保安司司長

張國華

–––––––

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.
–––––––

二零零九年七月三十日於保安司司長辦公室
辦公室主任

黃傳發

運 輸 工 務 司 司 長 辦 公 室
第 37/2009 號運輸工務司司長批示
運輸工務司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四
條賦予的職權，並根據第6/1999號行政法規第七條及第13/2007
號行政命令第五款的規定，作出本批示。
一、轉授予科技委員會秘書處秘書長梁寶鳳作出下列行為
的權限：
（一）根據現行法例，批准享受年假及就因個人理由或工
作需要而移轉假期作出決定；

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 30 de Julho de
2009. — O Chefe do Gabinete, Vong Chun Fat.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS TRANSPORTES
E OBRAS PÚBLICAS
Despacho do Secretário para os Transportes
e Obras Públicas n.º 37/2009
Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do
artigo 7.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999 e do n.º 5
da Ordem Executiva n.º 13/2007, o Secretário para os Transportes e Obras Públicas manda:
1. É subdelegada no secretário-geral do secretariado do Conselho de Ciência e Tecnologia, Leong Pou Fong, a competência
para a prática dos seguintes actos:
1) Autorizar o gozo de férias e decidir sobre a transferência
de férias, por motivos pessoais ou por conveniência de serviço,
nos termos da legislação em vigor;

（二）批准收回因病缺勤而喪失的在職薪俸；

2) Autorizar a recuperação do vencimento de exercício perdido por faltas por motivo de doença;

（三）根據現行適用法例的規定，批准將經十二月二十一

3) Autorizar a atribuição de prémios de antiguidade e dos subsídios previstos no Estatuto dos Trabalhadores da Administração
Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21
de Dezembro, e a atribuição do tempo de contribuição previsto
no Regime de Previdência dos Trabalhadores dos Serviços Públicos, estabelecido pela Lei n.º 8/2006, ao respectivo pessoal,
tendo presente as disposições legais aplicáveis;

日第87/89/M號法令核准的《澳門公共行政工作人員通則》規
定的年資獎金及津貼和將第8/2006號法律核准的公務人員公積
金制度規定的供款時間獎金發放予有關人員；
（四）批准科技委員會秘書處人員及其家屬前往衛生局範
圍內運作的健康檢查委員會作檢查；
（五）批准科技委員會秘書處人員參加在澳門特別行政區
舉辦的會議、研討會、座談會、專題講座及其他同類活動；
（六）批准科技委員會秘書處人員到香港特別行政區及內
地公幹，但以該等人員有權收取二天日津貼的公幹情況為限；
（七）批准作出登錄於運輸工務司司長辦公室預算第01-10
章第04-01-05-00-03號項目中，關於取得資產和勞務的開支，但
以$50,000.00（澳門幣伍萬元）為限；
（八）批准金額不超過$5,000.00（澳門幣伍仟元）的交際
費；

4) Autorizar a apresentação do pessoal do secretariado do
Conselho de Ciência e Tecnologia e seus familiares às Juntas de
Saúde, que funcionam no âmbito dos Serviços de Saúde;
5) Autorizar a participação do pessoal do secretariado do
Conselho de Ciência e Tecnologia em congressos, seminários,
colóquios, jornadas e outras actividades semelhantes, quando
realizados na Região Administrativa Especial de Macau;
6) Determinar deslocações do pessoal do secretariado do
Conselho de Ciência e Tecnologia, à Região Administrativa
Especial de Hong Kong e ao Interior da China, de que resulte
direito à percepção de ajudas de custo até dois dias;
7) Autorizar despesas com aquisição de bens e serviços inscritas na rubrica 04-01-05-00-03 do capítulo 01-10 do orçamento do
Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas,
até ao montante de $ 50 000,00 (cinquenta mil patacas);
8) Autorizar despesas de representação até ao montante
de $ 5 000,00 (cinco mil patacas);

