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部輔助部門擔任職務的散位合同第三條款，生效日期如下：

賴麗金，由二零一一年三月七日起晉階至第七職階勤雜人

員，薪俸點180點；

高雪梅，由二零一一年三月十六日起晉階至第六職階勤雜

人員，薪俸點160點；

朱志敏，由二零一一年三月十七日起晉階至第三職階勤雜

人員，薪俸點130點。

聲 明

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第四十五條之規

定，第一職階勤雜人員張家輝，屬散位人員，自二零一一年五

月三日在交通事務局開始職務之日起終止在政府總部輔助部門

的職務。

特此聲明

–––––––

二零一一年四月二十六日於行政長官辦公室

辦公室代主任 郭華成

行 政 法 務 司 司 長 辦 公 室

第 20/2011號行政法務司司長批示

行政法務司司長行使《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號行政法規第二條第一款

（一）項及第七條，連同第120/2009號行政命令第一款、第二

款及第五款的規定，作出本批示。

轉授一切所需的權力予行政暨公職局局長朱偉幹學士或其

法定代任人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“永華

清潔打腊服務”簽訂為行政暨公職局提供清潔服務的合同。

二零一一年四月二十五日

行政法務司司長 陳麗敏

第 21/2011號行政法務司司長批示

行政法務司司長行使《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號行政法規第二條第一款

27.º, n.os 5 e 7, do ETAPM, em vigor, a partir das datas abaixo 
indicadas:

Lai Lai Kam, progride para auxiliar, 7.º escalão, índice 180, a 
partir de 7 de Março de 2011;

Kou Sut Mui, progride para auxiliar, 6.º escalão, índice 160, a 
partir de 16 de Março de 2011;

Chu Chi Man, progride para auxiliar, 3.º escalão, índice 130, a 
partir de 17 de Março de 2011.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Cheong Ka Fai, auxi-
liar, 1.º escalão, assalariado, cessará as suas funções nos SASG, 
nos termos do artigo 45.º do ETAPM, em vigor, a partir de 3 
de Maio de 2011, data em que iniciará funções na Direcção dos 
Serviços para os Assuntos de Tráfego.

–––––––

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 26 de Abril de 2011. — 
O Chefe do Gabinete, substituto, Kuok Wa Seng.

GABINETE DA SECRETÁRIA PARA A ADMINISTRAÇÃO

E JUSTIÇA

Despacho da Secretária para a Administração
e Justiça n.º 20/2011

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da 
alínea 1) do n.º 1 do artigo 2.º e do artigo 7.º do Regulamento 
Administrativo n.º 6/1999, conjugados com os n.os 1, 2 e 5 da Or-
dem Executiva n.º 120/2009, a Secretária para a Administração 
e Justiça manda: 

São subdelegados no director dos Serviços de Administração 
e Função Pública, licenciado José Chu, ou no seu substituto le-
gal, todos os poderes necessários para representar a Região Ad-
ministrativa Especial de Macau, como outorgante, no contrato 
de prestação de serviços de limpeza à Direcção dos Serviços de 
Administração e Função Pública, a celebrar com a «Agência de 
Limpeza Veng Va». 

25 de Abril de 2011.

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

Despacho da Secretária para a Administração
e Justiça n.º 21/2011

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da 
alínea 6) do n.º 1 do artigo 2.º e do artigo 7.º do Regulamento 
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（六）項及第七條，連同第120/2009號行政命令第一款、第二

款及第五款的規定，作出本批示。

轉授一切所需的權力予身份證明局局長黎英杰，或其法定

代任人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“國際商業

機器世界貿易公司”購買供身份證明局使用的“資訊設備系統

AS/400及pSeries的硬件維修保養及軟件支援服務”的合同。

二零一一年四月二十五日

行政法務司司長 陳麗敏

–––––––

二零一一年四月二十六日於行政法務司司長辦公室

辦公室主任  張翠玲

保 安 司 司 長 辦 公 室

第 41/2011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122/2009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“萬訊電腦科技有限公司”簽訂，向

澳門特別行政區海關提供數據中心不間斷電源供應系統維修、

保養服務的合同。

二零一一年四月二十一日

保安司司長 張國華

第 42/2011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122/2009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“中國太平保險（澳門）股份有限公

Administrativo n.º 6/1999, conjugados com os n.os 1, 2 e 5 da Or-
dem Executiva n.º 120/2009, a Secretária para a Administração 
e Justiça manda:

São subdelegados no director dos Serviços de Identificação, 
Lai Ieng Kit, ou no seu substituto legal, todos os poderes ne-
cessários para representar a Região Administrativa Especial de 
Macau, como outorgante, no contrato para a aquisição de «Ser-
viços de reparação e manutenção do hardware dos equipamen-
tos informáticos “AS/400” e “pSeries” e de suporte do software 
dos respectivos equipamentos» destinados ao uso da Direcção 
dos Serviços de Identificação, a celebrar entre a Região Admi-
nistrativa Especial de Macau e a «IBM World Trade Corpora-
tion». 

25 de Abril de 2011.

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

–––––––

Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça, aos 26 
de Abril de 2011. — A Chefe do Gabinete, Cheong Chui Ling.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 41/2011

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 Administra-
tivo n.º 6/1999, conjugados com os n.os 1, 2 e 5 da Ordem Execu-
tiva n.º 122/2009, o Secretário para a Segurança manda:

São subdelegados no director-geral dos Serviços de Alfânde-
ga, Choi Lai Hang, todos os poderes necessários para represen-
tar a Região Administrativa Especial de Macau, como outor-
gante, no contrato de prestação de «serviços de manutenção e 
conservação do sistema de abastecimento de electricidade do 
Centro de Dados sem ininterrupção» para os mesmos Serviços, 
a celebrar com a «Mega  Tecnologia Informatica LDA.».

21  de  Abril de 2011.

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 42/2011

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 Administra-
tivo n.º 6/1999, conjugados com os n.os 1, 2 e 5 da Ordem Execu-
tiva n.º 122/2009, 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 aquisição do seguro de viaturas de 




