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本批示自公佈翌日起生效，其效力追溯至二零一六年一月一
日。
二零一六年一月二十日
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O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 1 de Janeiro
de 2016.
20 de Janeiro de 2016.

經濟財政司司長

梁維特

O Secretário para a Economia e Finanças, Leong Vai Tac.

Despacho do Secretário para a Economia
e Finanças n.º 15/2016

第 15/2016 號經濟財政司司長批示
基於在本財政年度有需要撥予行政會秘書處一項按照經第

在該秘書處的建議下，並聽取財政局意見；

Considerando a necessidade de ser atribuído à Secretaria
do Conselho Executivo, para o corrente ano económico, um
fundo permanente de $ 35 000,00 (trinta e cinco mil patacas),
constituído nos termos do disposto nos artigos 26.º a 29.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;

經濟財政司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條

Sob proposta da aludida Secretaria e ouvida a Direcção dos
Serviços de Finanças;

28/2009號行政法規修訂的第6/2006號行政法規《公共財政管理
制度》第二十六條至第二十九條的規定而設立的常設基金，金額
為$35,000.00（澳門幣叁萬伍仟元整）；

及第110/2014號行政命令賦予的職權，作出本批示。
撥予行政會秘書處一項金額為$35,000.00（澳門幣叁萬伍仟
元整）的常設基金。該基金由以下成員組成之行政委員會負責管

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau, conjugado com
a Ordem Executiva n.º 110/2014, o Secretário para a Economia
e Finanças manda:
É atribuído à Secretaria do Conselho Executivo um fundo
permanente de $ 35 000,00 (trinta e cinco mil patacas), para
ser gerido por uma comissão administrativa composta pelos
seguintes membros:

理：
主席：秘書長柯嵐；

Presidente: O Lam, secretária-geral.

委員：法律及行政輔助廳廳長沈夷佳；
委員：行政、財政及資訊處處長李惠茹；

Vogal: Sam I Kai, chefe do Departamento de Apoio Jurídico
e Administrativo;

候補委員：一等技術員江妙霞；

Vogal: Lei Wai U, chefe da Divisão Administrativa, Financeira e Informática.
Vogal suplente: Kong Mio Ha, técnica de 1.ª classe;

候補委員：特級技術輔導員馮婉玲。
本批示自公佈翌日起生效，其效力追溯至二零一六年一月一

Vogal suplente: Fong Un Leng, adjunta-técnica especialista.
O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 1 de Janeiro
de 2016.

日。
二零一六年一月二十日

20 de Janeiro de 2016.
經濟財政司司長

梁維特

第 16/2016 號經濟財政司司長批示
基 於在 本 財 政年 度 有 需 要 撥 予 警 察 總 局 一項 按 照 經 第
28/2009號行政法規修訂的第6/2006號行政法規《公共財政管理
制度》第二十六條至第二十九條的規定而設立的常設基金，金額
為$383,600.00（澳門幣叁拾捌萬叁仟陸佰元整）；

O Secretário para a Economia e Finanças, Leong Vai Tac.

Despacho do Secretário para a Economia
e Finanças n.º 16/2016
Considerando a necessidade de ser atribuído aos Serviços
de Polícia Unitários, para o corrente ano económico, um fundo permanente de $ 383 600,00 (trezentas e oitenta e três mil
e seiscentas patacas), constituído nos termos do disposto nos
artigos 26.º a 29.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;
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Sob proposta da aludida Direcção e ouvida a Direcção dos
Serviços de Finanças;

在該局的建議下，並聽取財政局意見；
經濟財政司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條
及第110/2014號行政命令賦予的職權，作出本批示。
撥予警察總局一項金額為$383,600.00（澳門幣叁拾捌萬叁
仟陸佰元整）的常設基金。該基金由以下成員組成之行政委員會
負責管理：
主席：局長辦公室協調員趙汝民；

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau, conjugado com
a Ordem Executiva n.º 110/2014, o Secretário para a Economia
e Finanças manda:
É atribuído aos Serviços de Polícia Unitários um fundo
permanente de $ 383 600,00 (trezentas e oitenta e três mil e
seiscentas patacas), para ser gerido por uma comissão administrativa composta pelos seguintes membros:
Presidente: Chio U Man, coordenador do Gabinete do comandante-geral.

委員：資源管理廳廳長陳思敏；
委員：二等技術員容國健；

Vogal: Chan Si Man, chefe do Departamento de Gestão de
Recursos;

候補委員：首席技術輔導員李甄妮；

Vogal: Iong Kuok Kin, técnico de 2.ª classe.

候補委員：顧問高級技術員林文鋒；

Vogal suplente: Lei Ian Nei, adjunta-técnica principal;

候補委員：二等技術輔導員梁奕桐。

Vogal suplente: Lam Man Fong, técnico superior assessor;

本批示自公佈翌日起生效，其效力追溯至二零一六年一月一

Vogal suplente: Leong Iek Tong, adjunta-técnica de 2.ª classe.
O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 1 de Janeiro
de 2016.

日。
二零一六年一月二十日
經濟財政司司長

梁維特

20 de Janeiro de 2016.
O Secretário para a Economia e Finanças, Leong Vai Tac.

–––––––

–––––––

二零一六年一月二十日於經濟財政司司長辦公室
辦公室主任

陸潔嬋

運 輸 工 務 司 司 長 辦 公 室
第 2/2016 號運輸工務司司長批示

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 20
de Janeiro de 2016. — A Chefe do Gabinete, Lok Kit Sim.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS TRANSPORTES
E OBRAS PÚBLICAS
Despacho do Secretário para os Transportes e
Obras Públicas n.º 2/2016

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《政府部門及實體的
組織、職權與運作》第七條及第113/2014號行政命令第六款的規
定，作出本批示。
一、轉授予能源業發展辦公室主任許志樑作出下列行為的
權限：
（一）簽署任用書；
（二）以澳門特別行政區的名義，簽署所有行政任用合同；
（三）批准行政任用合同的續期，但以不涉及有關報酬條件
的更改為限；

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 (Organização, competências e funcionamento dos serviços e entidades
públicas) e do n.º 6 da Ordem Executiva n.º 113/2014, o Secretário para os Transportes e Obras Públicas manda:
1. São subdelegadas no coordenador do Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético, Hoi Chi Leong, as competências para praticar os seguintes actos:
1) Assinar os diplomas de provimento;
2) Outorgar, em nome da Região Administrativa Especial de
Macau, em todos os contratos administrativos de provimento;
3) Autorizar a renovação dos contratos administrativos de
provimento, desde que não implique alteração das condições
remuneratórias;

