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（二十二）在辦公室職責範疇，簽署發給澳門特別行政區及
以外地方的實體和機構的文書。

22) Assinar o expediente dirigido a entidades e organismos
da Região Administrativa Especial de Macau e do exterior no
âmbito das atribuições do Gabinete.

二、對行使現轉授予的權限而作出的行為，得提起必要訴

2. Dos actos praticados no uso das competências ora subdelegadas cabe recurso hierárquico necessário.

三、獲轉授權人自二零一六年十一月三日起在本轉授權範圍

3. São ratificados os actos praticados pela subdelegada, no
âmbito da presente subdelegação de competências, desde 3 de
Novembro de 2016.

願。

內所作的行為，予以追認。
四、在不妨礙上款規定的情況下，本批示自公佈日起產生效
力。

4. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o presente
despacho produz efeitos desde a data da sua publicação.
10 de Março de 2017.

二零一七年三月十日
經濟財政司司長

梁維特

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

Extracto de despacho

批 示 摘 錄
摘錄自經濟財政司司長二零一七年二月二十一日作出的批
示：
陳敬紅——根據現行《行政長官及司長辦公室通則》第十八
條第一款、第二款及第四款的規定，其擔任本辦公室顧問的定期
委任，自二零一七年五月一日起續期一年。

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia e Finanças, de 21 de Fevereiro de 2017:
Chan Keng Hong — renovada a comissão de serviço, pelo
período de um ano, como assessora deste Gabinete, nos termos do artigo 18.º, n.os 1, 2 e 4, do Estatuto do Gabinete do
Chefe do Executivo e dos Secretários, em vigor, a partir de
1 de Maio de 2017.

–––––––

–––––––

二零一七年三月十六日於經濟財政司司長辦公室
辦公室主任

丁雅勤

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 16
de Março de 2017. — A Chefe do Gabinete, Teng Nga Kan.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS
SOCIAIS E CULTURA

社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室
第 20/2017 號社會文化司司長批示

Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais
e Cultura n.º 20/2017

社會文化司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條
賦予的職權，並根據第40/2011號行政法規《旅遊發展委員會》
第五條第一款的規定，作出本批示。
一、委任民政總署代表羅志堅為旅遊發展委員會成員，以替

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do
disposto no n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento Administrativo
n.º 40/2011 (Conselho para o Desenvolvimento Turístico), o
Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura manda:
1. É designado como membro do Conselho para o Desenvolvimento Turístico Lo Chi Kin, representante do Instituto para
os Assuntos Cívicos e Municipais, em substituição de Lo Veng
Tak, até ao termo do respectivo mandato.

代原代表羅永德，直至被替代者的任期屆滿為止。
二、本批示自公佈翌日起產生效力。

2. O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da
sua publicação.

二零一七年三月十四日
社會文化司司長

譚俊榮

14 de Março de 2017.
O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis, Tam
Chon Weng.
–––––––

–––––––
二零一七年三月十五日於社會文化司司長辦公室
辦公室主任

葉炳權

Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura,
aos 15 de Março de 2017. — O Chefe do Gabinete, Ip Peng
Kin.

