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GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS TRANSPORTES

E OBRAS PÚBLICAS

Despacho do Secretário para os Transportes 
e Obras Públicas n.º 18/2014

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
n.º 3 do artigo 5.º do Regulamento do Centro de Arbitragem 
de Administração Predial, constante do anexo ao Despacho do 
Chefe do Executivo n.º 66/2011, o Secretário para os Transpor-
tes e Obras Públicas manda:

1. A alínea 1) do n.º 1 do Despacho do Secretário para os 
Transportes e Obras n.º 40/2013, passa a ter a seguinte redac-
ção: 

«1) Kuoc Vai Han, representante do Instituto de Habi-
tação, que preside, sendo seus suplentes: Ieong Kam Wa e 
Iam Lei Leng;»

2. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 1 de Janeiro 
de 2014.

11 de Março de 2014.

O Secretário para os Transportes e Obras Públicas, Lau Si Io.

–––––––

Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públi-
cas, aos 12 de Março de 2014. — O Chefe do Gabinete, Wong 
Chan Tong.

SERVIÇOS DE POLÍCIA UNITÁRIOS

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Seguran-
ça, de 28 de Fevereiro de 2014:

Mestra Chan Si Man — renovada a comissão de serviço, pelo 
período de dois anos, como chefe do Departamento de 
Gestão de Recursos destes Serviços, nos termos dos artigos 
5.º da Lei n.º 15/2009 e 8.º do Regulamento Administrativo 
n.º 26/2009, por possuir competência profissional e expe-
riência adequadas para o exercício das suas funções, a partir 
de 1 de Maio de 2014.

–––––––
Serviços de Polícia Unitários, aos 13 de Março de 2014. — O 

Coordenador do Gabinete do Comandante-geral, Chio U Man.

SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Segu-
rança, de 28 de Fevereiro de 2014:

Pun Chu Heong, verificadora alfandegária n.º 81 930 — nomea-
da, definitivamente, verificadora de primeira alfandegária, 
1.º escalão, da carreira geral de base do quadro de pessoal 

運 輸 工 務 司 司 長 辦 公 室

第 18/2014號運輸工務司司長批示

運輸工務司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條

賦予的職權，並根據載於第66/2011號行政長官批示附件的《樓

宇管理仲裁中心規章》第五條第三款的規定，作出本批示。

一、第40/2013號運輸工務司司長批示第一款（一）項修改如

下： 

“（一）房屋局代表郭惠嫻，並由其擔任主席，候補代表楊

錦華及任利凌；”

二、本批示自公佈翌日起生效，其效力追溯至二零一四年一

月一日。

二零一四年三月十一日

運輸工務司司長 劉仕堯

–––––––

二零一四年三月十二日於運輸工務司司長辦公室

辦公室主任 黃振東

警 察 總 局

批  示  摘  錄

摘錄自保安司司長於二零一四年二月二十八日作出的批示：

根據第15/2009號法律第五條及第26/2009號行政法規第八

條之規定，因具備適當經驗及專業能力履行職務，陳思敏碩士在

本局擔任資源管理廳廳長職務的定期委任，自二零一四年五月

一日起續期兩年。

–––––––

二零一四年三月十三日於警察總局

局長辦公室協調員 趙汝民

海  關

批 示 摘 錄

摘錄自保安司司長於二零一四年二月二十八日所作的批示：

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》第十九
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