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1. A fim de promover uma correcta monitorização da
implementação dos sistemas de avaliação do desempenho e de
prémios e incentivos dos trabalhadores da Administração Pública,
conforme a Lei n.º 8/2004 e os Regulamentos Administrativos
n.os 31/2004 e 11/2007, que a complementam, devem os SAFP:

1) Acompanhar a aplicação dos sistemas de avaliação do de-
sempenho e de prémios e incentivos, formulando, quando for o
caso, propostas de recomendações aos Serviços;

2) Solicitar aos Serviços as informações e demais elementos que
se mostrarem necessários, com vista a uma correcta aplicação dos
princípios e normas dos sistemas de avaliação do desempenho e
de prémios e incentivos;

3) Apresentar à tutela, no segundo semestre de cada ano, rela-
tivamente ao ano anterior, um relatório dos prémios e incentivos
atribuídos e dos resultados da avaliação do desempenho, com
indicação não-nominativa das classificações atribuídas pelas
diferentes carreiras, grupos e níveis de pessoal, bem como as
percentagens correspondentes, evidenciando os aspectos mais
relevantes da evolução dos referidos sistemas.

2. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação.

7 de Agosto de 2007.

A Secretária para a Administração e Justiça, Florinda da Rosa
Silva Chan.

–––––––

Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça, aos 7
de Agosto de 2007. — A Chefe do Gabinete, Cheong Chui Ling.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA

E FINANÇAS

Despacho do Secretário para a Economia
e Finanças n.º 76/2007

Considerando a necessidade de actualizar o valor total do fun-
do permanente atribuído ao Gabinete para os Assuntos do Di-
reito Internacional pelos Despachos do Secretário para a Eco-
nomia e Finanças n.os 21/2007 e 61/2007, publicados, respectiva-
mente, nos Boletins Oficiais da Região Administrativa Especial
de Macau n.os 7 e 26, II Série, de 14 de Fevereiro de 2007 e 27 de
Junho de 2007, na sequência da autorização da alteração orça-
mental.

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 actualizado o valor total do fundo permanente atribuído
ao Gabinete para os Assuntos do Direito Internacional de
$ 563 103,00 (quinhentas e sessenta e três mil, cento e três pata-

一、根據第8/2004號法律及對其作補充的第31/2004號行政法

規及第11/2007號行政法規的規定，為正確監督公共行政工作人員

評核及獎賞制度的實行，行政暨公職局應：

（一）跟進工作表現評核及獎賞制度的適用情況，有需要時

向各部門發出勸諭建議；

（二）要求各部門提供所需資訊及其他資料，以便正確適用

工作表現評核及獎賞制度的原則及規定；

（三）每年下半年度，向其所屬監督實體提交上年度所給予

的獎賞及工作表現評核結果的報告，其中附有以不記名方式註明

不同職程、人員組別及級別的評分以及相應的百分率，並指出對

上述制度的發展屬重要的內容。

二、本批示自公佈翌日起生效。

二零零七年八月七日

行政法務司司長 陳麗敏

–––––––

二零零七年八月七日於行政法務司司長辦公室

辦公室主任 張翠玲

經 濟 財 政 司 司 長 辦 公 室

第76/2007號經濟財政司司長批示

隨著國際法事務辦公室財政預算修改的核准，有需要調整經

分別刊登於二零零七年二月十四日第七期《澳門特別行政區公報》

第二組及二零零七年六月二十七日第二十六期《澳門特別行政區

公報》第二組的第 21/2007 號及第 61/2007 號經濟財政司司長批示

撥予該辦公室的常設基金總金額。

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。

將撥予國際法事務辦公室的常設基金總金額由 $ 563,103.00

（澳門幣伍拾陸萬仟壹佰零元整）調整至 $ 683,936.00（澳門
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cas), para $ 683 936,00 (seiscentas e oitenta e três mil, novecen-
tas e trinta e seis patacas), mantendo-se inalterada a composi-
ção da comissão administrativa desse fundo permanente.

O presente despacho produz efeitos a partir de 14 de Junho
de 2007.

3 de Agosto de 2007.

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

–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 6 de
Agosto de 2007. — O Chefe do Gabinete, substituto, Lam Hou
Iun.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 58/2007

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e das competên-
cias que lhe foram delegadas pela Ordem Executiva n.º 13/2000,
n.os 1, 2 e 5, e confirmadas pela Ordem Executiva n.º 6/2005, o
Secretário para a Segurança manda:

São subdelegados no director da Polícia Judiciária, doutor
Wong Sio Chak, ou no seu substituto legal, todos os poderes
necessários para representar a Região Administrativa Especial
de Macau, como outorgante, no contrato de fornecimento e ins-
talação de equipamentos do sistema de câmara de vídeo, com
capacidade de gravação e de vigilância para a Delegação da PJ
no Cotai, a celebrar com Vodatel Holdings Limited.

9 de Agosto de 2007.

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança,
de 20 de Junho de 2007:

Licenciada Lau Kin Man Cecilia — renovado o contrato além do
quadro como técnica superior de 2.ª classe, 1.º escalão, neste
Gabinete, nos termos dos artigos 25.º e 26.º do ETAPM, em
vigor, de 16 de Setembro de 2007 a 15 de Setembro de 2008.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 9 de Agosto de
2007. — O Chefe do Gabinete, Vong Chun Fat.

幣陸拾捌萬仟玖佰拾陸元整），而有關該基金之行政委員會

的組成則維持不變。

本批示由二零零七年六月十四日起生效。

二零零七年八月三日

經濟財政司司長 譚伯源

–––––––

二零零七年八月六日於經濟財政司司長辦公室

辦公室代主任 林浩然

保 安 司 司 長 辦 公 室

第58/2007號保安司司長批示

保安司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條賦予

的職權，並根據經第6/2005號行政命令確認的第13/2000號行政命

令第一條、第二條及第五條之規定，作出本批示：

本人將一切所需權力轉授予司法警察局局長黃少澤博士或其

法定代任人，代表澳門特別行政區作為立約人，與愛達利控股有

限公司簽訂向司法警察局路分局提供及安裝閉路電視監察及錄

影系統設備之公證合同。

二零零七年八月九日

保安司司長 張國華

批 示 摘 錄

摘錄自保安司司長於二零零七年六月二十日作出之批示：

根據《澳門公共行政工作人員通則》第二十五條及第二十六

條的規定，劉健敏學士在本辦公室擔任第一職階二等高級技術員

之編制外合同獲續期，自二零零七年九月十六日起至二零零八年

九月十五日止。

–––––––

二零零七年八月九日於保安司司長辦公室

辦公室主任　黃傳發




