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第 74/2012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黃健清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、退休金及撫卹

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 75/2012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梁錫根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博彩監察協調局原職務的

報酬，有關報酬及按原薪俸計算繼續為醫療福利、退休金及撫

卹金作出扣除的僱主實體負擔由博彩監察協調局承擔。 

二零一二年四月二日

經濟財政司司長 譚伯源

–––––––

二零一二年四月二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 45/2012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及第七

Despacho do Secretário para a Economia                                       
e Finanças n.º 74/2012

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 Vong Kin Cheng Francisca para exercer fun-
ções, em comissão eventual de serviço, no Centro de Produtivi-
dade 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, aposentação e sobrevivência, 
na parte respeitante 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 75/2012

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 nomeado Leong Seak Kan para exercer funções, em co-
missão eventual de serviço, no Centro de Produtividade e Trans-
ferência 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 de Inspecção e Coordenação de Jogos, a 
quem caberá suportar a respectiva remuneração e os encargos 
com os descontos, reportados ao vencimento de origem, para 
efeitos de assistência da doença, aposentação e sobrevivência, 
na parte respeitante à entidade patronal.

 2 de Abril de 2012.

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

–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 2 de 
Abril de 2012. — O Chefe do Gabinete, substituto, Lam Hou 
Iun.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 45/2012

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 Administrati-
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條，及經第28/2011號行政命令修改的第122/2009號行政命令第

一款、第二款（三）項及第五款的規定，作出本批示。

轉授一切所需權力予澳門監獄獄長李錦昌學士或其法定代

任人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“李家慈建築

商”簽訂“澳門監獄女倉擴建工程”（直接磋商編號：00011-

OB/GA/2010）之合同。

二零一二年三月三十日

保安司司長 張國華

–––––––

二零一二年四月二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 59/2012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，並根據第17/2010號行政法規第三條第一款

（四）項及第四條第二款，連同經第29/2011號行政命令修改的

第123/2009號行政命令第一款的規定，作出本批示。

續任教育暨青年局副局長郭小麗為非高等教育委員會的成

員，自二零一二年四月一日起生效，為期兩年。

二零一二年三月二十二日

社會文化司司長 張裕

–––––––

二零一二年三月二十九日於社會文化司司長辦公室

辦公室主任  張素梅

海 關

批 示 摘 錄

摘錄自保安司司長於二零一二年三月二十七日所作的批

示：

鑑於符合第2/2008號法律第八條第四款的規定，根據現

行第87/89/M號法令核准的《澳門公共行政工作人員通則》第

vo n.º 6/1999, conjugados com o n.º 1, alínea 3) do n.º 2 e n.º 5 da 
Ordem Executiva n.º 122/2009, na redacção dada pela Ordem 
Executiva n.º 28/2011, o Secretário para a Segurança manda:

São subdelegados no director do Estabelecimento Prisional 
de Macau (EPM), licenciado Lee Kam Cheong, ou no seu subs-
tituto legal, todos os poderes necessários para representar a 
Região Administrativa Especial de Macau, como outorgante, no 
contrato da «Obra de Ampliação da Zona Prisional Feminina 
do EPM» (ajuste directo n.º 00011-OB/GA/2010), a celebrar 
com o «Construtor Civil Lei Ka Chi».

30 de Março de 2012.

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 2 de Abril de 
2012. — 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 59/2012

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da 
alínea 4) do  n.º 1 do artigo 3.º e do n.º 2 do artigo 4.º do Regula-
mento Administrativo n.º 17/2010, conjugado com o n.º 1 da Or-
dem Executiva n.º 123/2009, com a redacção dada pela Ordem 
Executiva n.º 29/2011, o Secretário para os Assuntos Sociais e 
Cultura manda:

É renovado o mandato de Kuok Sio Lai, subdirectora da Di-
recção dos Serviços de Educação e Juventude, como membro 
do Conselho de Educação para o Ensino Não Superior, pelo 
período de dois anos, a partir de 1 de Abril de 2012.

22 de Março de 2012.

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Cheong U.

–––––––

Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, 
aos 29 de Março de 2012. — A Chefe do Gabinete, Cheung So 
Mui Cecília.

SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Seguran-
ça, de 27 de Março de 2012:

Vong Chi Man, verificador alfandegário n.º 37 921 — nomeado, 
definitivamente, verificador de primeira alfandegário da car-
reira geral de base do quadro de pessoal alfandegário destes 
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