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Atajana Bibi，由二零一一年九月三十日起晉階至第八職

階勤雜人員，薪俸點200點；

梁兆祥，由二零一一年九月二十五日起晉階至第六職階勤

雜人員，薪俸點160點。

透過簽署人二零一一年十月四日之批示：

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第二十七條第五

款及第二十八條第一款b）項的規定，黃瑞昌、關志豪及李錦

棠在政府總部輔助部門擔任第一職階輕型車輛司機的散位合

同，由二零一一年十月六日起續期一年。

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第二十七條第五

款及第二十八條第一款b）項的規定，容國龍、梁醒安及高國

賢在政府總部輔助部門擔任第一職階輕型車輛司機的散位合

同，由二零一一年十月十一日起續期一年。

透過行政長官二零一一年十月十二日批示：

羅立文——根據第15/2009號法律第三條、第26/2009號行

政法規第八條、第125/2007號行政長官批示第一款（一）項及

第二款、第126/2007號行政長官批示第一款（一）項及第二

款，以及第218/2003號行政長官批示第一款（一）項及第二款

的規定，因其具備適當經驗及專業能力履行職務，其以定期委

任方式擔任澳門駐里斯本經濟貿易辦事處主任、澳門駐布魯塞

爾歐盟經濟貿易辦事處主任及澳門駐世界貿易組織經濟貿易辦

事處主任，自二零一二年一月一日起續期兩年。

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，王敏婷自二零一一年十月十七日在社會保障基金開始擔任

職務之日起，終止在政府總部輔助部門以編制外合同方式擔任

第一職階二等行政技術助理員之職務。

特此聲明

–––––––

二零一一年十月二十二日於行政長官辦公室

辦公室主任 譚俊榮

經 濟 財 政 司 司 長 辦 公 室

第 85/2011號經濟財政司司長批示

經刊登於二零一一年二月九日第六期《澳門特別行政區公

報》第二組的第9/2011號經濟財政司司長批示，撥予地球物理

Atajana Bibi, progride para auxiliar, 8.º escalão, índice 200, a 
partir de 30 de Setembro de 2011;

Leong Sio Cheong, progride para auxiliar, 6.º escalão, índice 
160, a partir de 25 de Setembro de 2011.

Por despachos do signatário, de 4 de Outubro de 2011:

Wong Soi Cheong, Kuan Chi Hou e Lei Kam Tong — renova-
dos os contratos de assalariamento, pelo período de um ano, 
como motoristas de ligeiros, 1.º escalão, nos SASG, nos ter-
mos dos artigos 27.º, n.º 5, e 28.º, n.º 1, alínea b), do ETAPM, 
em vigor, a partir de 6 de Outubro de 2011.

Iong Kuok Long, Leong Seng On e Kou Kuok Yin — renova-
dos os contratos de assalariamento, pelo período de um ano,  
como motoristas de ligeiros, 1.º escalão, nos SASG, nos ter-
mos dos artigos 27.º, n.º 5, e 28.º, n.º 1, alínea b), do ETAPM, 
em vigor, a partir de 11 de Outubro de 2011.

Por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 12 de 
Outubro de 2011: 

Raimundo Arrais do Rosário — renovadas as nomeações para 
exercer, em regime de comissão de serviço, e cumulativa-
mente, as funções de chefe da Delegação Económica e Co-
mercial de Macau, em Lisboa, de chefe da Delegação Eco-
nómica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, 
em Bruxelas, e de chefe da Delegação Económica e Comer-
cial de Macau, junto da Organização Mundial do Comércio, 
pelo período de dois anos, a partir de 1 de Janeiro de 2012, 
por possuir competência profissional e experiência adequa-
das para o exercício dessas funções, nos termos dos artigos 
3.º da Lei n.º 15/2009, 8.º do Regulamento Administra tivo 
n.º 26/2009, dos n.os 1, alínea 1), e 2, do Despacho do Chefe 
do Executivo n.º 125/2007, dos n.os 1, alínea 1), e 2, do Despa-
cho do Chefe do Executivo n.º 126/2007 e dos n.os 1, alínea 1), 
e 2, do Despacho do Chefe do Executivo n.º 218/2003.

Declaração 

Para os devidos efeitos, se declara que Wong Man Teng cessa 
as funções de assistente técnico administrativo de 2.ª classe, 1.º 
escalão, contratado além do quadro, dos SASG, nos termos do 
artigo 45.º do ETAPM, em vigor, a partir de 17 de Outubro de 
2011, data em que inicia funções no Fundo de Segurança Social.

–––––––

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 22 de Outubro de 2011. 
— O Chefe do Gabinete, Alexis, Tam Chon Weng.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA

E FINANÇAS

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 85/2011

Pelo Despacho do Secretário para a Economia e Finanças 
n.º 9/2011, publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
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暨氣象局一筆常設基金並指定其行政委員會的成員；

基於該常設基金行政委員會其中一名成員終止執行該委員

會的職務，故有必要對組成該行政委員會的成員作出適當調

整；

在該局的建議下，並經聽取財政局意見；

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121/2009號行政命令賦予的職權，作出本批示。

經第9/2011號經濟財政司司長批示撥予地球物理暨氣象局

的常設基金的行政委員會改由以下成員組成：

主席：局長馮瑞權，當其出缺或因故不能視事時，由其合

法代任人代任；

委員：行政暨財政部主任區少玫，當其出缺或因故不能視

事時，由特級行政技術助理員吳笑華代任；

委員：會計、財產暨總務科科長Daniel Eduardo Marçal 

Anok，當其出缺或因故不能視事時，由其合法代任人代任。

二零一一年十月十二日

經濟財政司司長 譚伯源

第 86/2011號經濟財政司司長批示

經刊登於二零一一年二月二日第五期《澳門特別行政區公

報》第二組的第1/2011號經濟財政司司長批示，撥予行政長官

辦公室一筆常設基金並指定其行政委員會的成員；

基於該常設基金行政委員會其中三名成員終止執行該委員

會的職務，故有必要對組成該行政委員會的成員作出適當調

整；

在該辦公室的建議下，並經聽取財政局意見；

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121/2009號行政命令賦予的職權，作出本批示。

經第1/2011號經濟財政司司長批示撥予行政長官辦公室的

常設基金的行政委員會改由以下成員組成：

主席：辦公室主任譚俊榮；

委員：辦公室顧問陳秀玉；

tiva Especial de Macau n.º 6, II Série, de 9 de Fevereiro, foi atri-
buído um fundo permanente à Direcção dos Serviços Meteo-
rológicos e Geofísicos e definida a composição da respectiva 
comissão administrativa;

Considerando que um elemento dessa mesma comissão dei-
xará de exercer funções naquela comissão, torna-se necessário 
actualizar a composição da referida comissão administrativa;

Sob proposta da aludida Direcção 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 a 
Ordem Executiva n.º 121/2009, o Secretário para a Economia e 
Finanças manda:

A comissão administrativa do fundo permanente atribuído pelo 
Despacho do Secretário para a Economia e Finanças n.º 9/2011, 
à Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, pas sará a 
ter a seguinte composição:

Presidente: Fong Soi Kun, director dos Serviços e, nas suas fal-
tas ou impedimentos, o seu substituto legal.

Vogal: Au Siu Mui, chefe do Núcleo Administrativo e Finan-
ceiro e, nas suas faltas ou impedimentos, Ng Sio Wa, assistente 
técnica administrativa especialista;

Vogal: Daniel Eduardo Marçal Anok, chefe da Secção de 
Contabilidade, Património e Economato e, nas suas faltas ou 
impedimentos, o seu substituto legal.

12 de Outubro de 2011.

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

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 86/2011

Pelo Despacho do Secretário para a Economia e Finanças 
n.º 1/2011, publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 5, II Série, de 2 de Fevereiro, foi 
atribuído um fundo permanente ao Gabinete do Chefe do Exe-
cutivo e definida a composição da respectiva comissão adminis-
trativa;

Considerando que três elementos dessa mesma comissão dei-
xarão de exercer funções naquela comissão, torna-se necessário 
actualizar a composição da referida comissão administrativa;

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 a 
Ordem Executiva n.º 121/2009, o Secretário para a Economia e 
Finanças manda:

A comissão administrativa do fundo permanente atribuído 
pelo Despacho do Secretário para a Economia e Finanças 
n.º 1/2011, ao Gabinete do Chefe do Executivo, passará a ter a 
seguinte composição:

Presidente: Tam Chon Weng, chefe do Gabinete.

Vogal: Chan Sao Iok , assessora do Gabinete;
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