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Despacho do Secretário para a Economia
e Finanças n.º 37/2019

第 37/2019 號經濟財政司司長批示

基於在本財政年度有需要撥予中國與葡語國家經貿合作論

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 de
Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação
Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua
Portuguesa, para o corrente ano económico, um fundo permanente de $ 418 500,00 (quatrocentas e dezoito mil e quinhentas
patacas), constituído nos termos do disposto nos artigos 56.º a
59.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regulamentação da Lei de enquadramento orçamental);

經濟財政司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四

Sob proposta do aludido Gabinete e ouvida a Direcção dos
Serviços de Finanças;

壇常設秘書處輔助辦公室一項按照第2/2018號行政法規《預算
綱要法施行細則》第五十六條至第五十九條的規定而設立的常
設基金，金額為$418,500.00（澳門幣肆拾壹萬捌仟伍佰元整）；

條、第2/2018號行政法規《預算綱要法施行細則》第五十七條第
一款及第110/2014號行政命令賦予的職權，作出本批示。
撥予中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘書處輔助辦公室
一項金額為$418,500.00（澳門幣肆拾壹萬捌仟伍佰元整）的常

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e pelo n.º 1 do
artigo 57.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regulamentação da Lei de enquadramento orçamental), conjugado
com a Ordem Executiva n.º 110/2014, o Secretário para a
Economia e Finanças manda:
É atribuído ao Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial
entre a China e os Países de Língua Portuguesa um fundo
permanente de $ 418 500,00 (quatrocentas e dezoito mil e quinhentas patacas), para ser gerido por uma comissão administrativa composta pelos seguintes membros:

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：辦公室主任莫苑梨；
委員：特級技術員李敏妍；

Presidente: Mok Iun Lei, coordenadora do Gabinete.
委員：一等技術員李淑美；

Vogal: Lei Man In, técnica especialista;
Vogal: Lee Sok Mei, técnica de 1.ª classe.

候補委員：一等技術員劉鳳儀；

Vogal suplente: Lau Fong I, técnica de 1.ª classe;

候補委員：首席特級行政技術助理員蒙若堅。
本批示自公佈翌日起生效，其效力追溯至二零一九年一月七

Vogal suplente: Joaquim António Gomes Monteiro, assistente
técnico administrativo especialista principal.
O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 7 de Janeiro
de 2019.

日。
二零一九年一月二十八日

28 de Janeiro de 2019.
經濟財政司司長

梁維特

第 39/2019 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
賦予的職權及經第110/2014號行政命令所授予的權限，並根據
經六月一日第1/98/M號法律修改的六月十二日第4/95/M號法律
第六條第一款的規定，作出本批示。

委任 蘇 頌恩替 代譚凱琪擔 任消費者委員會全 體委員會成

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

Despacho do Secretário para a Economia
e Finanças n.º 39/2019
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 110/2014,
e nos termos do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 4/95/M, de 12 de
Junho, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 1/98/M, de 1
de Junho, o Secretário para a Economia e Finanças manda:
É nomeada como membro do Conselho Geral do Conselho de Consumidores Susana de Souza So, em substituição
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員，任期由二零一九年二月一日起至二零一九年八月二十四日
止。
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de Tam Hoi Kei, a partir de 1 de Fevereiro de 2019 até 24 de
Agosto de 2019.
31 de Janeiro de 2019.

二零一九年一月三十一日
經濟財政司司長

梁維特

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

–––––––

–––––––

二零一九年一月三十一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 31
de Janeiro de 2019. — 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
表 揚

Louvor

二零一八年，第六十五屆澳門格蘭披治大賽舉行了一系列的
精彩賽事，再次在體育及組織方面取得了圓滿成功。
作為澳門最重要的體育賽事，大賽車的成功舉辦，全有賴於
格蘭披治大賽車組織委員會的一班成員，每年均提前多個月開
展準備工作，由複雜的賽道建設，細緻的賽事安排，迅速而出色
的救援工作，到減少賽事對城市繁忙的交通及居民生活的影響
等，委員會無不傾盡全力，值得予以表揚。
格蘭披治大賽車是一項大型且複雜度高的體育賽事，它的
成功舉辦亦離不開衆多部門的合作，大量義工及多個本地社團
的參與，讓賽事的歡樂氣氛得以延伸至各個社區。
須特別強調的是，格蘭披治大賽車組委會及各專責小組，在
面對第六十五屆大賽車工作上的各項要求及挑戰，充分發揮自
身的專業知識及經驗，再次表現出卓越的工作能力、高度的專
業水平、快速的應變能力，堪為楷模，亦獲得國際間的肯定和讚
賞。
基於此，本人對澳門格蘭披治大賽車委員會的工作及成功，
予以嘉許並作公開表揚。

Celebrou-se, em 2018, a edição 65.º do Grande Prémio de
Macau tendo sido organizados um conjunto de provas desportivas que contribuíram para traçar uma trajetória marcada por
elevado mérito desportivo e organizativo que o evento conseguiu, uma vez mais alcançar.
A organização daquela prova conta com um conjunto de
pessoas que integra a Comissão do Grande Prémio e que anualmente garantem com muitos meses de antecedência, a preparação atempada da maior prova desportiva de Macau. Aquela
comissão merece uma justa homenagem pela permanente,
constante e competente entrega em todos os trabalhos que vão
da complexa construção do circuito, minuciosa organização
das provas, competente e delicado socorro dos feridos ou empenho na diminuição do impacto na vida dos residentes que
uma prova, numa cidade em constante movimento, não pode
deixar de causar.
A montagem deste evento de enorme complexidade conta,
também, com a colaboração de inúmeros serviços públicos e o
evento beneficia, ainda, com um número assinalável de voluntários e com o envolvimento de várias associações locais que
contribuem para alargar as festividades associadas ao evento a
várias zonas da cidade.
Merecem especial destaque o competente trabalho desenvolvido pela Comissão e subcomissões do Grande Prémio de
Macau que souberam aliar a experiência e os conhecimentos
técnicos às solicitações e aos enormes desafios que a edição 65.ª
proporcionou e que lhes permitiu demonstrar, uma vez mais,
uma capacidade de trabalho e profissionalismo exemplares e
uma grande capacidade de adaptação que foi reconhecida e
elogiada internacionalmente.
Por todas estas razões, entendo, face ao êxito alcançado que
os serviços prestados pela Comissão do Grande Prémio de Macau
são dignos do reconhecimento público deste louvor.

二零一九年一月二十九日
社會文化司司長

譚俊榮

29 de Janeiro de 2019.
O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis,
Tam Chon Weng.

–––––––

–––––––

二零一九年一月三十一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 31 de Janeiro de 2019. — O Chefe do Gabinete, Ip Peng
Kin.

