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本批示自公佈翌日起生效，其效力追溯至二零一八年一月一
日。
二零一八年一月二十二日
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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 2018.
22 de Janeiro de 2018.

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 26/2018

第 26/2018 號經濟財政司司長批示
基於在本財政年度有需要撥予運輸基建辦公室一項按照經

在該辦公室的建議下，並聽取財政局意見；

Considerando a necessidade de ser atribuído ao Gabinete
para as Infra-estruturas de Transportes, para o corrente ano
económico, um fundo permanente de $ 91 300,00 (noventa e uma
mil e trezentas 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 do aludido Gabinete e ouvida a Direcção dos
Serviços de Finanças;

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$91,300.00（澳門幣玖萬壹仟叁佰元整）；

及第110/2014號行政命令賦予的職權，作出本批示。
撥予運輸基建辦公室一項金額為$91,300.00（澳門幣玖萬壹
仟叁佰元整）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：辦公室主任何蔣祺，當其出缺或因故不能視事時，由
其合法代任人代任；

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 ao Gabinete para as Infra-estruturas de Trans
portes um fundo permanente de $ 91 300,00 (noventa e uma
mil e trezentas patacas), para ser gerido por uma comissão admi
nistrativa composta pelos seguintes membros:
Presidente: Ho Cheong Kei, coordenador do Gabinete e, nas
suas faltas ou impedimentos, o seu substituto legal.

委員：首席高級技術員雷穎茹；

Vogal: Loi Weng U, Estela, técnica superior principal;
委員：首席高級技術員麥海蘭；

Vogal: Mak Hoi Lan, técnica superior principal.

候補委員：顧問高級技術員容可琪；

Vogal suplente: Iong Ho Kei, Glória, técnica superior asses
sora;

候補委員：特級技術輔導員梁珮玲。

Vogal suplente: Leong Pui Leng, Inês, adjunta-técnica espe
cialista.

本批示自公佈翌日起生效，其效力追溯至二零一八年一月一
日。
二零一八年一月二十二日

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 1 de Janeiro
de 2018.
22 de Janeiro de 2018.

經濟財政司司長

梁維特

第 27/2018 號經濟財政司司長批示
基於在本財政年度有需要撥予社會文化司司長辦公室一項
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$519,400.00（澳門幣伍拾壹萬玖仟肆佰元整）；

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

Despacho do Secretário para a Economia
e Finanças n.º 27/2018
Considerando a necessidade de ser atribuído ao Gabinete do
Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, para o corrente
ano económico, um fundo permanente de $ 519 400,00 (qui
nhentas e dezanove mil e quatrocentas patacas), constituído
nos termos do disposto nos artigos 26.º a 29.º do Regulamento
Administrativo n.º 6/2006 (Regime de administração financei
ra pública), na redacção que lhe foi conferida pelo Regulamen
to Administrativo n.º 28/2009;
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Sob proposta do aludido Gabinete e ouvida a Direcção dos
Serviços de Finanças;

在該辦公室的建議下，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。
撥予社會文化司司長辦公室一項金額為$519,400.00（澳門
幣伍拾壹萬玖仟肆佰元整）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：辦公室主任葉炳權，當其出缺或因故不能視事時，由
其合法代任人代任；

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 ao Gabinete do Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura um fundo permanente de $ 519 400,00 (qui
nhentas e dezanove mil e quatrocentas patacas), para ser geri
do por uma comissão administrativa composta pelos seguintes
membros:
Presidente: Ip Peng Kin, chefe do Gabinete e, nas suas faltas
ou impedimentos, o seu substituto legal.

委員：顧問劉玉葉；

Vogal: Lau Ioc Ip, assessora;

委員：司長秘書潘惠賢；

Vogal: Pun Vai In, secretária pessoal.
候補委員：顧問高級技術員鄧勵芳；

Vogal suplente: Tang Lai Fong, técnica superior assessora;
Vogal suplente: Leong Mei Sin, adjunta-técnica especialista
principal.

候補委員：首席特級技術輔導員梁美仙。
本批示自公佈翌日起生效，其效力追溯至二零一八年一月十
日。
二零一八年一月十九日

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 10 de Janeiro
de 2018.
19 de Janeiro de 2018.

經濟財政司司長

梁維特

第 28/2018 號經濟財政司司長批示
經濟財政司司長行使《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110/2014號行政命令第五款的規
定，作出本批示。
一、將在經濟局範圍內作出下列行為的權限轉授予該局局
長戴建業：
（一）簽署任用書；
（二）授予職權及接受宣誓；
（三）批准臨時委任、續任，以及將臨時委任或定期委任轉
為確定委任；
（四）以澳門特別行政區的名義簽署所有行政任用合同；
（五）批准行政任用合同續期，但以不涉及有關報酬條件的
更改為限；
（六）批准免職及解除行政任用合同；
（七）批准特別假期及短期無薪假，以及就因個人理由或工
作需要而提交的累積年假申請作出決定；

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

Despacho do Secretário para a Economia
e Finanças n.º 28/2018
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 (Organi
zação, competências e funcionamento dos serviços e entidades
públicas) e do n.º 5 da Ordem Executiva n.º 110/2014, o Secre
tário para a Economia e Finanças manda:
1. São subdelegadas no director da Direcção dos Serviços de
Economia, Tai Kin Ip, as competências para praticar os seguin
tes actos no âmbito da Direcção:
1) Assinar os diplomas de provimento;
2) Conferir posse e receber a prestação de compromisso de
honra;
3) Autorizar a nomeação provisória e a recondução e con
verter as nomeações provisórias ou em comissão de serviço em
definitivas;
4) Outorgar, em nome da Região Administrativa Especial de
Macau, em todos os contratos administrativos de provimento;
5) Autorizar a renovação dos contratos administrativos de
provimento desde que não implique alteração das condições
remuneratórias;
6) Determinar a exoneração e autorizar a rescisão de contra
tos administrativos de provimento;
7) Conceder licença especial e licença de curta duração e
decidir sobre pedidos de acumulação de férias, por motivos
pessoais ou por conveniência de serviço;

