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第 78/2015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，並根據第6/1999號行政法規《政府部門及實體的

組織、職權與運作》第七條及第113/2014號行政命令第六款的規

定，作出本批示。

一、在第7 2 / 2 0 1 5號運輸工務司司長批示第一款增加

（三十一）項，內容如下：

“（三十一）核准公共承攬工程的工作計劃。”

二、上指批示第一款（二十八）項及（二十九）項，分別修改

為：

“（二十八）確認公共承攬工程的委託工程筆錄、臨時接

收筆錄及確定接收筆錄；”

“（二十九）在工程及取得財貨和勞務的程序方面，以澳

門幣一千八百萬元為限，如屬免除諮詢或豁免訂立書面合

同者，則以澳門幣九百萬元為限：

（1） ......................................................................................

（2） ......................................................................................

（3） ..................................................................................”

三、運輸基建辦公室主任何蔣祺自二零一五年七月一日起在

本轉授權範圍內所作的行為，予以追認。

四、在不妨礙上款規定的情況下，本批示自公佈日起產生效

力。

二零一五年七月十七日

運輸工務司司長 羅立文

第 79/2015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，並根據第3/2008號行政法規《交通事務局的組

織及運作》第四條第一款、第15/2009號法律《領導及主管人員

通則的基本規定》第二條第二款（一）項、第四條及第五條，以

及第26/2009號行政法規《領導及主管人員通則的補充規定》第

二條、第七條及第九條，結合第113/2014號行政命令第一款的規

定，作出本批示：

Despacho do Secretário para os Transportes 
e Obras Públicas n.º 78/2015

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
artigo 7.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999 (Organi-
zação, competências e funcionamento dos serviços e entidades 
públicas) e do n.º 6 da Ordem Executiva n.º 113/2014, o Secre-
tário para os Transportes e Obras Públicas manda:

1. É aditada ao n.º 1 do Despacho do Secretário para os 
Transportes e Obras Públicas n.º 72/2015, uma alínea 31) com 
a seguinte redacção:

«31) Aprovar os planos de trabalho nas empreitadas de 
obras públicas.»

2. As alíneas 28) e 29) do n.º 1 do despacho acima referido 
passam a ter a seguinte redacção, respectivamente:

«28) Homologar os autos de consignação, recepção pro-
visória e definitiva nas empreitadas de obras públicas;»

«29) No âmbito dos procedimentos relativos à realização 
de obras e à aquisição de bens e serviços que não envolvam 
despesas superiores ao montante de $18 000 000,00 (dezoito 
milhões de patacas) ou, quando tenha sido dispensada a 
consulta ou a celebração de contrato escrito, ao montante 
de $9 000 000,00 (nove milhões de patacas):

(1)..............................................................................................

(2) .............................................................................................

(3) ........................................................................................... »

3. São ratificados os actos praticados pelo coordenador do 
Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes, Ho Cheong 
Kei, no âmbito da presente subdelegação de competências, des-
de 1 de Julho de 2015.

4. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o presente 
despacho produz efeitos desde a data da sua publicação.

17 de Julho de 2015.

O Secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimun-
do Arrais do Rosário.

Despacho do Secretário para os Transportes
e Obras Públicas n.º 79/2015

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos 
do artigo 4.º, n.º 1, do Regulamento Administrativo n.º 3/2008 
(Organização e funcionamento da Direcção dos Serviços para 
os Assuntos de Tráfego), dos artigos 2.º, n.º 2, alínea 1), 4.º e 5.º 
da Lei n.º 15/2009 (Disposições Fundamentais do Estatuto do 
Pessoal de Direcção e Chefia) e dos artigos 2.º, 7.º e 9.º do Re-
gulamento Administrativo n.º 26/2009  (Disposições comple-
mentares do estatuto do pessoal de direcção e chefia), conjuga-
dos com o n.º 1 da Ordem Executiva n.º 113/2014, o Secretário 
para os Transportes e Obras Públicas manda:
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一、以定期委任方式委任林衍新為交通事務局局長，自二零

一五年七月二十二日起為期一年。

二、因本委任所產生的負擔，由交通事務局的預算承擔。

三、以附件形式公佈委任依據及被委任人的學歷及專業簡

歷。

二零一五年七月十七日

運輸工務司司長 羅立文

––––––––––

附件

委任林衍新擔任交通事務局局長一職的依據如下：

——職位出缺；

——林衍新的個人履歷顯示其具備專業能力及才幹擔任交

通事務局局長一職。

學歷：

——土木工程學士；

——中文法律學士；

——學位後機場工程文憑；

——土木工程碩士；

——公共行政管理碩士。

專業簡歷：

——一九九五年一月至一九九七年七月，民航局高級技術

員；

——一九九七年七月至一九九八年七月，民航局機場規劃暨

航行部總監助理；

——一九九八年七月至今，民航局機場規劃暨航行部總監；

——二零一三年香港工程師學會資深會員（航空器專業）；

——二零一三年至今國際民航組織亞太地區機場運作及規

劃工作組主席。

–––––––

二零一五年七月十七日於運輸工務司司長辦公室

辦公室主任 張翠玲

1. É nomeado, em comissão de serviço, Lam Hin San para 
exercer o cargo de director da Direcção dos Serviços para os 
Assuntos de Tráfego, pelo período de um ano, a partir de 22 de 
Julho de 2015.

2. Os encargos resultantes da presente nomeação são supor-
tados pelo orçamento da Direcção dos Serviços para os Assuntos 
de Tráfego.

3. É publicada, em anexo, a nota relativa aos fundamentos da 
nomeação e ao currículo académico e profissional do nomeado.

17 de Julho de 2015.

O Secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo 
Arrais do Rosário.

––––––––––

ANEXO

Fundamentos da nomeação de Lam Hin San para o cargo de 
director da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego:

— Vacatura do cargo;

— Lam Hin San possui competência profissional e aptidão 
para o exercício do cargo de director da Direcção dos Serviços 
para os Assuntos de Tráfego, que se demonstra pelo curriculum 
vitae:

Currículo académico:

— Licenciatura em Engenharia Civil;

— Licenciatura em Direito em Língua Chinesa;

— Diploma de Pós-Graduação em Construção de Aeroportos;

— Mestrado em Engenharia Civil;

— Mestrado na Gestão de Administração Pública.

Currículo profissional:

— De Janeiro de 1995 a Julho de 1997, técnico superior na 
Autoridade de Aviação Civil (AACM);

— De Julho de 1997 a Julho de 1998, director-adjunto de In-
fraestruturas Aeroportuárias e Navegação Aérea da AACM;

— De Julho de 1998 até à presente data, director de Infraes-
truturas Aeroportuárias e Navegação Aérea da AACM;

— Em 2013, Membro Sénior da Associação dos Engenheiros 
de Hong Kong (Especialização de Aparelhos Aeronáuticos);

— De 2013 até à presente data, presidente do Grupo de Tra-
balho do Funcionamento e Planeamento Aeroportuário da Or-
ganização da Aviação Civil Internacional para a Ásia-Pacífico.

–––––––

Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Pú-
blicas, aos 17 de Julho de 2015. — A Chefe do Gabinete, 
Cheong Chui Ling.
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