N.º 51 — 17-12-2007

BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — I SÉRIE

二、上款所指豁免為期五年，從二零零七年度開始，於二
零一一年度終結。
三、本批示自刊登翌日起生效並自二零零七年一月一日產
生效力。
二零零七年十二月八日

2. A isenção referida no número anterior tem a duração de 5
anos, com início no exercício de 2007 e termo no exercício de
2011.
3. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação e produz efeitos desde o dia 1 de Janeiro de
2007.
8 de Dezembro de 2007.

行政長官

何厚鏵

O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 334/2007

第 334/2007 號行政長官批示
鑑於在“健康城市”計劃範圍內開展的多項活動，尤其是
名為“學校健康促進”、“健康大廈”、“安全社區”、“煙
草或健康”及“健康生活模式”等活動仍在進行中，故宜將由
第71/2004號行政長官批示設立的健康城市委員會的存續期延
長。
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的
職權，作出本批示。
一、將由第71/2004號行政長官批示設立的健康城市委員會
的存續期由二零零七年三月三十一日起延長三年。
二、本批示自公佈翌日起生效，其效力追溯至二零零七年
三月三十一日。

As múltiplas acções lançadas no âmbito do projecto «Cidade
Saudável», nomeadamente, as denominadas «Escolas Promotoras de Saúde», «Edifício Saudável», «Comunidade Segura», «Tabaco ou Saúde» e «Estilos de Vida Saudáveis», ainda em curso,
aconselham a que seja prorrogado o prazo de duração da Comissão para a Cidade Saudável, criada pelo Despacho do Chefe do
Executivo n.º 71/2004.
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau, o Chefe do Executivo manda:
1. É prorrogada por mais três anos, a contar do dia 31 de
Março de 2007, a duração da Comissão para a Cidade Saudável,
criada pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 71/2004.
2. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação e os efeitos retroagem ao dia 31 de Março de
2007.
12 de Dezembro de 2007.

二零零七年十二月十二日
行政長官

何厚鏵

第 335/2007 號行政長官批示

鑑於判給業豐工程有限公司執行「土地工務運輸局運輸廳
新辦公室裝修工程」的執行期跨越一財政年度，因此必須保證
其財政支付。

行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的
職權，並根據第6/2006號行政法規第十九條的規定，作出本批
示。

一、許可與業豐工程有限公司訂立「土地工務運輸局運輸
廳新辦公室裝修工程」的執行合同，金額為$7,016,580.00（澳
門幣柒佰零壹萬陸仟伍佰捌拾元整）。
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O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 335/2007
Tendo sido adjudicada à Companhia de Construção e Engenharia Civil Ip Fong, Limitada, a execução da «Obra de Nova
Instalação do Departamento de Tráfego da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes», cujo prazo de
execução se prolonga por mais de um ano económico, torna-se
necessário garantir a sua cobertura financeira.
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do
artigo 19.º do Regulamento Administrativo n.º 6/2006, o Chefe
do Executivo manda:
1. É autorizada a celebração do contrato com a Companhia de
Construção e Engenharia Civil Ip Fong, Limitada, para a execução da «Obra de Nova Instalação do Departamento de Tráfego
da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes», pelo montante de $ 7 016 580,00 (sete milhões, dezasseis
mil, quinhentas e oitenta patacas).
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二、上述負擔將由登錄於二零零八年財政年度澳門特別行
政區財政預算之相關撥款支付。
二零零七年十二月十二日
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2. O referido encargo será suportado pela verba correspondente, a inscrever no Orçamento da Região Administrativa Especial de Macau, para o ano económico de 2008.
12 de Dezembro de 2007.

行政長官

何厚鏵

O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
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