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Ao abrigo do artigo 5.º, n.º 2, da Lei n.º 15/2009 é publicada 
a nota relativa aos fundamentos da respectiva nomeação e ao 
currículo académico e profissional do nomeado:

1. Fundamentos da nomeação:

O nomeado entrou na função pública no ano de 1987, tendo 
completado 22 anos de serviço na Administração Pública e 
exercido vários cargos de chefia durante os últimos 13 anos, e no 
exercício das suas funções no Comissariado contra a Corrupção, 
monstrando que possui a capacidade e experiência profissional 
necessária para assumir o cargo de chefia do Departamento de 
Assuntos Genéricos.

2. Habilitações literárias:

Mestrado em Administração Pública.

3. Formação profissional:

— 2.º Programa de Estudos em Portugal, Especial;

— Programa de Gestão para Executivos;

— Programa de Formação Essencial para Executivos;

— Programa de Desenvolvimento e Implementação de Políti-
cas (chefes de divisão);

— Língua portuguesa — Nível 5.

4. Experiência profissional:

— Nomeado chefe do Sector de Expediente Geral e Arquivo, 
na outrora Câmara Municipal das Ilhas, a partir de 14 de Junho 
de 1996;

— Nomeado chefe do Sector de Contabilidade, na Outrora 
Câmara Municipal das Ilhas, a partir de 27 de Junho de 1997;

— Nomeado chefe da Divisão Económia e Financeira, na ou-
trora Câmara Municipal das Ilhas, a partir de 9 de Setembro de 
1998;

— Nomeado chefe do Departamento dos Serviços de Finan-
ceiros e Informáticos, no Instituto para os Assuntos Cívicos e 
Municipais, a partir de 1 de Janeiro de 2002;

— Nomeado chefe da Divisão Administrativa e Financeira 
do Comissariado contra a Corrupção, a partir de 1 de Agosto de 
2006.

–––––––

Comissariado contra a Corrupção, aos 28 de Janeiro de 2010. 
— O Chefe de Gabinete, Sam Vai Keong.

SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Despacho do Director-geral dos Serviços de 
Alfândega n.º 3/2009

Usando da faculdade que me é conferida pelo n.º 3 do Despa-
cho do Secretário para a Segurança n.º 150/2009, publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, 

按照第15/2009號法律第五條第二款的規定，現刊登委任理

由及獲委任人的學歷和專業簡歷如下：

1. 委任理由：

獲委任人自一九八七年開始擔任公職，在公共行政領域工

作超過二十二年，而在過去十三年一直擔任主管職務，在廉政

公署任職期間表現出其具備擔任綜合事務廳廳長一職所需的專

業能力及經驗。

2. 學歷：

公共行政碩士學位。

3. 職業培訓：

——「第二屆特別赴葡就讀計劃」；

——「中、高級公務員管理發展」課程；

——「中、高級公務員基本培訓」課程；

——「政策制訂及執行培訓」課程（處級主管）；

——葡語——第五級。

4. 工作經驗：

——一九九六年六月十四日起，於前海島市政廳擔任文書

暨檔案組組長；

——一九九七年六月二十七日起，於前海島市政廳擔任會

計組組長；

——一九九八年九月九日起，於前海島市政廳擔任經濟財

政處處長；

——二零零二年一月一日起，於民政總署擔任財務資訊部

部長；

——二零零六年八月一日起，於廉政公署擔任行政財政處

處長。

–––––––

二零一零年一月二十八日於廉政公署

辦公室主任 沈偉強

海 關

第 3/2009 號海關關長批示

根據公佈於二零零九年十二月二十日《澳門特別行政區

公報》特刊內的第150/2009號保安司司長批示第三條以及第
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Número Extraordinário, de 20 de Dezembro de 2009, e pelos n.os 2 e 3 
da Deliberação do Conselho Administrativo n.º 1/2009, são sub-
delegadas na subdirectora-geral Lai Man Wa, as seguintes com-
petências:

1. A que se referem o n.º 1, 1) a 13) inclusive, 15) e 18) do re-
ferido despacho.

2. Para autorizar o seguro de pessoal.

3. Para autorizar a realização das despesas consideradas de 
gestão corrente e das despesas de natureza urgente e inadiável.

A presente subdelegação de competências é feita sem prejuí-
zo dos poderes de avocação e superintendência.

Dos actos praticados no âmbito da presente subdelegação ora 
conferida, cabe recurso hierárquico necessário.

São ratificados os actos praticados, no âmbito das competên-
cias ora subdelegadas, pela subdirectora-geral entre a data de 
21 de Dezembro de 2009 e a da entrada em vigor do presente 
despacho.

(Homologado por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segu-

rança, de 15 de Janeiro de 2010).

Serviços de Alfândega, aos 31 de Dezembro de 2009.

O Director-geral dos Serviços de Alfândega, Choi Lai Hang.

SERVIÇOS DE APOIO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Extracto de deliberação

De acordo com o artigo 43.º do Regulamento Administrativo 
n.º 6/2006, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 28/2009, 
publica-se a 1.ª alteração ao orçamento privativo da Assembleia 
Legislativa para o ano económico 2010, autorizada por delibera-
ção da Ex.ma Mesa da Assembleia Legislativa, de 20 de Janeiro de 
2010:

1/2009號海關行政委員會決議第二條及第三條所定，本人行使

獲賦予的職權，轉授予副海關關長賴敏華如下權限：

一、所述批示第一條（一）款至（十三）款、（十五）款

及（十八）款載列的權限；

二、批准人員之保險；

三、批准實行屬平常管理的開支及屬緊急且不可延緩的開

支。

本轉授權限不妨礙收回權與監管權。

對於在現授予的權限範圍內作出的行為，可提起必要的訴

願。

自二零零九年十二月二十一日至本批示生效期間，由副海

關關長在上述轉授之權限範圍所作之行為均獲追認。

（保安司司長二零一零年一月十五日批示確認）

二零零九年十二月三十一日

海關關長 徐禮恒

立 法 會 輔 助 部 門

議 決 摘 錄

根據經第28/2009號行政法規修改的第6/2006號行政法規第

四十三條的規定，茲公佈立法會執行委員會於二零一零年一月

二十日議決所批准的二零一零年度立法會第一次本身預算修

改。

二零一零年度立法會第一次本身預算修改

1.ª alteração ao orçamento privativo da Assembleia Legislativa para 2010

單位 Unidade: 澳門幣 MOP

 經濟分類 Classificação económica

追加

Reforço

註銷 

Anulação

職能

分類

Classi-

ficação 

funcional

經濟分類 

Classificação económica

開支項目 

Designação da despesa

經常開支

Despesas correntes

01 00 00 00 00 人員

Pessoal
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