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

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau, conjugado com o
n.º 2 da Ordem Executiva n.º 6/2005, o Secretário para a Econo-
mia e Finanças manda:

É atribuído ao Gabinete para o Desenvolvimento do Sector
Energético um fundo permanente de $ 47 200,00 (quarenta e
sete mil e duzentas patacas), para ser gerido por uma comissão
administrativa composta pelos seguintes membros:

Presidente: Arnaldo Ernesto dos Santos, coordenador do Gabi-
nete.

Vogal: Kong Chim Chan, técnica superior;

Vogal: Cheong Ka Wai, apoio técnico;

Vogal suplente: Iu Vai Cheng, técnica administrativa;

Vogal suplente: Hong Sio Ian, apoio técnico.

O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Janeiro
de 2007.

6 de Fevereiro de 2007.

O Secretário para a Economia e Finanças, Tam Pak Yuen.

Despacho do Secretário para a Economia
e Finanças n.º 28/2007

Considerando a necessidade de ser atribuído à Comissão de
Segurança dos Combustíveis, para o corrente ano económico,
um fundo permanente de $ 84 900,00 (oitenta e quatro mil e
novecentas patacas), constituído nos termos do disposto nos ar-
tigos 25.º a 28.º do Regulamento Administrativo n.º 6/2006, con-
jugado com as instruções constantes do Anexo II do Despacho
do Secretário para a Economia e Finanças n.º 1/2007;

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

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau, conjugado com o
n.º 2 da Ordem Executiva n.º 6/2005, o Secretário para a Econo-
mia e Finanças manda:

É atribuído à Comissão de Segurança dos Combustíveis um
fundo permanente de  $ 84 900,00 (oitenta e quatro mil e nove-
centas patacas), para ser gerido por uma comissão administra-
tiva composta pelos seguintes membros:

Presidente: Kong Kam Seng, presidente e, nas suas faltas ou
impedimentos, o seu substituto legal.

Vogal: Lei Man In, técnica auxiliar principal e, nas suas faltas
ou impedimentos, Leong Iek Leng, segundo-oficial;

Vogal: Si Tou Peng Kei, segundo-oficial e, nas suas faltas ou
impedimentos, Pung Koc Tim, segundo-oficial.

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 6/2005 號行政命令第二款賦予的職權，作出本批示。

撥予能源業發展辦公室一項金額為$47,200.00（澳門幣肆萬柒

仟貳佰元整）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：辦公室主任山禮度；

委員：高級技術員江暹珍；

委員：技術輔助員張嘉慧；

候補委員：行政技術人員余慧清；

候補委員：技術輔助員熊兆茵。

本批示由二零零七年一月一日起生效。

二零零七年二月六日

經濟財政司司長 譚伯源

第28/2007號經濟財政司司長批示

基於在本財政年度有需要撥予燃料安全委員會一項按照第6/

2006 號行政法規第二十五條至第二十八條之規定以及載於第 1/

2007號經濟財政司司長批示附件II之指引而設立的常設基金，金

額為 $84,900.00（澳門幣捌萬肆仟玖佰元整）；

在該委員會的建議下，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 6/2005 號行政命令第二款賦予的職權，作出本批示。

撥予燃料安全委員會一項金額為 $84,900.00（澳門幣捌萬肆

仟玖佰元整）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：委員會主席鄺錦成，當其出缺或因故不能視事時，由

其合法代任人代任；

委員：首席助理技術員李敏妍，當其出缺或因故不能視事

時，由二等文員梁翊羚代任；

委員：二等文員司徒炳基，當其出缺或因故不能視事時，由

二等文員潘國添代任。
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本批示由二零零七年一月一日起生效。

二零零七年二月六日

經濟財政司司長 譚伯源

第29/2007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號行政法規第三條及第七條，第6/

2005 號行政命令第二款，以及第 12/2000 號行政命令第一款、第

二款及第五款的規定，作出本批示。

轉授一切所需權力予博彩監察協調局局長雪萬龍或其法定代

任人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“羅兵咸永道

（澳門）有限公司”簽訂提供“最低內部控制要求”培訓服務的合

同。

二零零七年二月六日

經濟財政司司長 譚伯源

–––––––

二零零七年二月八日於經濟財政司司長辦公室

辦公室主任 陸潔嬋

警 察 總 局

聲 明

應行政暨公職局編制內第一職階主任翻譯員關冠雄的要求，

終止其在本局以定期委任制度擔任顧問職位，自二零零七年二月

九日起返回原部門。

–––––––

二零零七年二月八日於警察總局

局長 白英偉

海 關

批 示 摘 錄

摘錄自副關長於二零零七年一月三十一日所作的批示：

根據十二月二十一日第 87/89/M 號法令核准，並經由十二月

二十八日第 62/98/M 號法令修訂之《澳門公共行政工作人員通則》

O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Janeiro
de 2007.

6 de Fevereiro de 2007.

O Secretário para a Economia e Finanças, Tam Pak Yuen.

Despacho do Secretário para a Economia
e Finanças n.º 29/2007

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos dos
artigos 3.º e 7.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999, do
n.º 2 da Ordem Executiva n.º 6/2005, e dos n.os 1, 2 e 5 da Ordem
Executiva n.º 12/2000, o Secretário para a Economia e Finanças
manda:

São subdelegados no director da Direcção de Inspecção e
Coordenação de Jogos, Manuel Joaquim das Neves, ou no seu
substituto legal, todos os poderes necessários para representar a
Região Administrativa Especial de Macau, como outorgante, no
contrato de prestação de serviços de formação de pessoal sobre
«Requisitos Mínimos de Controlo Interno», a celebrar com a
«PricewaterhouseCoopers (Macau) Ltd.».

6 de Fevereiro de 2007.

O Secretário para a Economia e Finanças, Tam Pak Yuen.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 8 de
Fevereiro de 2007. — A Chefe do Gabinete, Lok Kit Sim.

SERVIÇOS DE POLÍCIA UNITÁRIOS

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Kuan Kun Hong, intér-
prete-tradutor chefe, 1.º escalão, do quadro da Direcção dos
Serviços de Administração e Função Pública, cessou, a seu
pedido, a sua comissão de serviço como assessor, nestes Serviços,
regressando ao seu Serviço de origem, a partir de 9 de Fevereiro
de 2007.

–––––––

Serviços de Polícia Unitários, aos 8 de Fevereiro de 2007. —
O Comandante-geral, José Proença Branco.

SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Extracto de despacho

Por despacho da subdirectora-geral, de 31 de Janeiro de 2007:

Os trabalhadores abaixo mencionados — renovados os contratos
de assalariamento, pelo período de um ano, para exercerem
funções nas categorias, carreiras e índices, a cada um indicados,




