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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號行政法規第三條第一款

（八）項及十月十八日第59/93/M號法令第六條第二款及第八

條第一款的規定，作出本批示。

一、延續劉永誠及李偉斌擔任社會保障基金行政管理委員

會委員的任期，自二零零八年四月一日起為期兩年。

二、委任李振宇為社會保障基金行政管理委員會委員，自

二零零八年四月一日起為期兩年。

三、非全職擔任職務的委員每月有權收取相等於公共行政

薪俸表二百點的報酬。

二零零八年三月二十四日

經濟財政司司長 譚伯源

第 52/2008號經濟財政司司長批示

鑒於社會保障基金監事會的任期將於二零零八年三月

三十一日屆滿；

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號行政法規第三條第一款

（八）項及十月十八日第59/93/M號法令第十六條及第十七條

第三款及第四款的規定，作出本批示。

一、延續王守基擔任社會保障基金監事會主席的任期，自

二零零八年四月一日起為期兩年。

二、延續黃志雄及葉炳權擔任社會保障基金監事會委員的

任期，自二零零八年四月一日起為期兩年。

三、監事會主席和委員每月有權收取分別相等於公共行政

薪俸表一百一十點及九十點的報酬。

二零零八年三月二十四日

經濟財政司司長 譚伯源

第 53/2008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。

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos 
previstos na alínea 8) do n.º 1 do artigo 3.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 6/1999, e no n.º 2 do artigo 6.º e n.º 1 do artigo 8.º, 
ambos do Decreto-Lei n.º 59/93/M, de 18 de Outubro, o Secre-
tário para a Economia e Finanças manda:

1. É renovado o mandato dos vogais do Conselho de Ad-
ministração do Fundo de Segurança Social, Lau Veng Seng e 
Lei Wai Pan, pelo período de dois anos, a partir de 1 de Abril de 
2008.

2. É nomeado o mandato do vogal do Conselho de Adminis-
tração do Fundo de Segurança Social, Lei Chan U, pelo período 
de dois anos, a partir de 1 de Abril de 2008.

3. Os vogais que exercem as funções a tempo parcial têm 
direito a uma remuneração mensal correspondente ao índice 
200 da tabela indiciária da Administração Pública.

24 de Março de 2008.

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

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 52/2008

Considerando que os mandatos dos membros do Conselho de 
Fiscalização do Fundo de Segurança Social terminam no dia 31 
de Março de 2008;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Bási-
ca da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos 
previstos na alínea 8) do n.º 1 do artigo 3.º do Regulamento 
Administrativo n.º 6/1999, e no artigo 16.º e n.os 3 e 4 do artigo 
17.º, ambos do Decreto-Lei n.º 59/93/M, de 18 de Outubro, o Se-
cretário para a Economia e Finanças manda:

1. É renovado o mandato do presidente do Conselho de Fis-
calização do Fundo de Segurança Social, Wong Shoo Kee, pelo 
período de dois anos, a partir de 1 de Abril de 2008.

2. É renovado o mandato dos vogais do Conselho de Fiscali-
zação do Fundo de Segurança Social, Wong Chi Hong e Ip Peng 
Kin, pelo período de dois anos, a partir de 1 de Abril de 2008.

3. O presidente e os vogais do Conselho de Fiscalização do 
Fundo de Segurança Social têm direito a uma remuneração 
mensal correspondente, respectivamente, ao índice 110 e 90 da 
tabela indiciária da Administração Pública.

24 de Março de 2008.

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

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 53/2008

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:
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轉授一切所需權力予勞工事務局局長孫家雄或其法定代任

人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“澳門電訊有限

公司”簽訂提供3G流動電話服務的合同。

二零零八年三月二十五日

經濟財政司司長 譚伯源

–––––––

二零零八年三月二十六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 31/2008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，並根據第6/1999號行政法規第四條第二款和第七

條，連同第13/2000號行政命令第一款、第二款和第五款的規

定，作出本批示：

轉授予海關關長徐禮恆一切所需的權限，以便代表澳門特

別行政區作為簽署人，與“龍發冷氣工程有限公司”簽訂，向

澳門特別行政區海關提供空調系統清潔、維修及保養服務的合

同。

二零零八年三月二十六日

保安司司長 張國華

–––––––

二零零八年三月二十七日於保安司司長辦公室

辦公室主任  黃傳發

社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

第 26/2008號社會文化司司長批示

社會文化司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四

條賦予的職權，並根據十一月十五日第81/99/M號法令第七

條a）項，及由六月二十三日第25/97/M號法令修改的十二月

二十一日第85/89/M號法令第三條和第四條，第14/2000號行政

命令第一款，以及第6/2005號行政命令第四款的規定，作出本

批示。

São subdelegados no director dos Serviços para os Assuntos 
Laborais, Shuen Ka Hung, 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 telefónicos móveis 3G, a celebrar com a «Compa-
nhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.».

25 de Março de 2008.

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

–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 26 
de Março de 2008. — O Chefe do Gabinete, substituto, Lam 
Hou Iun.

GABINETE DO SECRETáRIO PARA A SEGURANÇA

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 31/2008

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
n.º 2 do artigo 4.º e do artigo 7.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 6/1999, conjugados com os n.os 1, 2 e 5 da Ordem 
Executiva n.º 13/2000, o Secretário para a Segurança manda:

São subdelegados no director-geral dos Serviços de Alfân-
dega, Choi Lai Hang, todos os poderes necessários para re-
presentar a Região Administrativa Especial de Macau, como 
outorgante, no contrato de prestação de «serviços de limpeza, 
manutenção e conservação do sistema do ar condicionado» para 
os mesmos Serviços, a celebrar com a «Companhia de Ar-Condi-
cionado e Engenharia Long Fat Limitada».

26 de Março de 2008.

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 27 de Março de 
2008. — O Chefe do Gabinete, Vong Chun Fat.

GABINETE DO SECRETáRIO PARA OS ASSUNTOS                   

SOCIAIS E CULTURA

Despacho do Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura n.º 26/2008

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e ao abrigo do dis-
posto na alínea a) do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 81/99/M, de 15 
de Novembro, nos artigos 3.º e 4.º do Decreto-Lei n.º 85/89/M, de 
21 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 25/97/M, 
de 23 de Junho, conjugados com o n.º 1 da Ordem Executiva 
n.º 14/2000 e com o n.º 4 da Ordem Executiva n.º 6/2005, o Secre-
tário para os Assuntos Sociais e Cultura manda: 




