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第 10/2012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

（六）項及第七條，連同經第26/2011號行政命令修改的第

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“國際安全技

術有限公司（澳門分公司）”簽訂為身份證明局提供居民身份

證及電子護照自助申請服務機的合同。

二零一二年三月二十九日

行政法務司司長 陳麗敏

–––––––

二零一二年三月三十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 71/2012號經濟財政司司長批示

經刊登於二零一二年二月十五日第七期《澳門特別行政區

公報》第二組的第43/2012號經濟財政司司長批示，撥予新聞局

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43/2012號經濟財政司司長批示撥予新聞局的常設基金

的行政委員會改由以下成員組成：

主席：局長陳致平，當其出缺或因故不能視事時，由其合

法代任人代任；

委員：行政財政處處長黃文富，當其出缺或因故不能視事

時，由其合法代任人代任；

Despacho da Secretária para a Administração
e Justiça n.º 10/2012

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 
Administrativo n.º 6/1999, conjugados com os n.os 1, 2 e 5 da 
Ordem Executiva n.º 120/2009, com a nova redacção dada pela 
Ordem Executiva n.º 26/2011, a Secretária para a Administração 
e Justiça manda:

São subdelegados no director da Direcção dos Serviços de 
Identificação, Lai Ieng Kit, ou no seu substituto legal, todos os 
poderes necessários para representar a Região Administrativa 
Especial de Macau, como outorgante, no contrato para a aquisi-
ção de «Quiosques para requerimento de Bilhete de Identidade 
de Residente e passaporte electrónico» destinados ao uso da 
Direcção dos Serviços de Identificação, a celebrar com a empre-
sa «International Security Technology Limited (Macau Bran-
ch)».

29 de Março de 2012.

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

–––––––

Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça, aos 30 
de Março de 2012. — 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 71/2012

Pelo Despacho do Secretário para a Economia e Finanças 
n.º 43/2012, publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 7, II Série, de 15 de Fevereiro, foi 
atribuído um fundo permanente ao Gabinete de Comunicação 
Social e definida a composição da respectiva comissão adminis-
trativa;

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 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 43/2012, ao Gabinete de Comunicação Social, passará a ter a 
seguinte composição:

Presidente: Chan Chi Ping Victor, director do Gabinete e, nas 
suas faltas ou impedimentos, o seu substituto legal.

Vogal: Wong Man Fu, chefe da Divisão Administrativa e Fi-
nanceira e, nas suas faltas ou impedimentos, o seu substituto 
legal;
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委員：首席技術輔導員謝惠玲； 

候補委員：一等技術輔導員Adelina Andrade de Aguiar；

候補委員：二等行政技術助理員梁淑華。

本批示由二零一二年三月十二日起生效。

二零一二年三月三十日

經濟財政司司長 譚伯源

第 72/2012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號行政法規第三條第一款

（二）項及《澳門公共行政工作人員通則》第三十條第一款

b）項的規定，作出本批示。

一、以臨時定期委任方式委任胡詩慶在澳門生產力暨科技

轉移中心擔任職務，由二零一二年四月五日起為期兩年。

二、每月報酬相等於獲委任人在勞工事務局原職務的報

酬，有關報酬及按原薪俸計算繼續為醫療福利及公積金作出扣

除的僱主實體負擔由勞工事務局承擔。

二零一二年四月二日

經濟財政司司長 譚伯源

 

第 73/2012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號行政法規第三條第一款

（二）項及《澳門公共行政工作人員通則》第三十條第一款

b）項的規定，作出本批示。

一、以臨時定期委任方式委任L u í s a M a r i a d a S i l v a 

Pedruco Novo在澳門生產力暨科技轉移中心擔任職務，由二零

一二年四月五日起為期兩年。

二、每月報酬相等於獲委任人在勞工事務局原職務的報

酬，有關報酬及按原薪俸計算繼續為醫療福利及公積金作出扣

除的僱主實體負擔由勞工事務局承擔。

二零一二年四月二日

經濟財政司司長 譚伯源

Vogal: Che Vai Leng, adjunto-técnico principal.

Vogal suplente: Adelina Andrade de Aguiar, adjunto-técnico 
de 1.ª classe;

Vogal suplente: Leong Sok Wa, assistente técnica administrati-
va de 2.ª classe.

O presente despacho produz efeitos a partir de 12 de Março 
de 2012.

30 de Março de 2012.

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

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 72/2012

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos pre-
vistos na alínea 2) do n.º 1 do artigo 3.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 6/1999 e na alínea b) do n.º 1 do artigo 30.º do Es-
tatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, o 
Secretário para a Economia e Finanças manda:

1. É nomeada Wu Sze Hing para exercer funções, em comis-
são eventual de serviço, no Centro de Produtividade e Transfe-
rência de Tecnologia de Macau, pelo período de dois anos, com 
efeitos a partir de 5 de Abril de 2012.

2. A remuneração mensal é a correspondente à do cargo de 
origem na Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, a 
quem caberá suportar a respectiva remuneração e os encargos 
com os descontos, reportados ao vencimento de origem, para 
efeitos de assistência da doença e previdência, na parte respei-
tante à entidade patronal.

2 de Abril de 2012.

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

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 73/2012

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos pre-
vistos na alínea 2) do n.º 1 do artigo 3.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 6/1999 e na alínea b) do n.º 1 do artigo 30.º do Es-
tatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, o 
Secretário para a Economia e Finanças manda:

1. É nomeada Luísa Maria da Silva Pedruco Novo para exer-
cer funções, em comissão eventual de serviço, no Centro de 
Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau, pelo 
período de dois anos, com efeitos a partir de 5 de Abril de 2012.

2. A remuneração mensal é a correspondente à do cargo de 
origem na Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, a 
quem caberá suportar a respectiva remuneração e os encargos 
com os descontos, reportados ao vencimento de origem, para 
efeitos de assistência da doença e previdência, na parte respei-
tante à entidade patronal.

2 de Abril de 2012.

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