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及第七條，連同第109/2014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歐陽瑜，或其法定

代任人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“國際商業機

器世界貿易公司”簽訂為身份證明局提供證件影像系統升級及

資料轉換服務的合同。

二零一五年七月二十二日

行政法務司司長 陳海帆

第 45/2015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（二）項

及第七條，結合第109/2014號行政命令第一款、第二款及第五款

的規定，作出本批示。

轉授一切所需權力予民政總署管理委員會主席黃有力或其

法定代任人，以代表澳門特別行政區作為簽署人，與“Pengest In-

ternacional — Planeamento Engenharia e Gestão, Limitada”

簽署《氹仔亞利雅架圓形地新污水泵站建造工程的協調及監察

服務合同》。

二零一五年七月二十三日

行政法務司司長 陳海帆

–––––––

二零一五年七月二十三日於行政法務司司長辦公室

辦公室主任 丘曼玲

經 濟 財 政 司 司 長 辦 公 室

第 108/2015號經濟財政司司長批示

經刊登於二零一五年三月四日第九期《澳門特別行政區公

報》第二組的第75/2015號經濟財政司司長批示，撥予勞工事務

局一筆常設基金並指定其行政委員會的成員；

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 109/2014, a Secretária para a Administra-
ção e Justiça manda:

São subdelegados na directora da Direcção dos Serviços de 
Identificação, Ao Ieong U, ou no seu substituto legal, todos os 
poderes necessários para representar a Região Administra-
tiva Especial de Macau, como outorgante, no contrato para a 
aquisição de «Serviços da sublimação do sistema de imagem 
de documentos e da conversão de dados» destinados ao uso da 
Direcção dos Serviços de Identificação, a celebrar com «IBM 
World Trade Corporation». 

22 de Julho de 2015.

A Secretária para a Administração e Justiça, Chan Hoi Fan.

Despacho da Secretária para a Administração 
e Justiça n.º 45/2015

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da 
alínea 2) do n.º 1 do artigo 2.º e do artigo 7.º, ambos do Regula-
mento Administrativo n.º 6/1999, conjugado com os n.os 1, 2 e 5 
da Ordem Executiva n.º 109/2014, a Secretária para a Adminis-
tração e Justiça manda:

São subdelegados no presidente do Conselho de Adminis-
tração do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, 
Vong Iao Lek, ou no seu substituto legal, todos os poderes ne-
cessários para representar a Região Administrativa Especial 
de Macau, como outorgante, no contrato de «Coordenação e 
Fiscalização da Obra de Construção da Nova Estação Elevató-
ria de Águas Residuais na Rotunda Ouvidor Arriaga, Taipa», a 
celebrar com a «Pengest Internacional — Planeamento Enge-
nharia e Gestão, Limitada». 

23 de Julho de 2015.

A Secretária para a Administração e Justiça, Chan Hoi Fan.

–––––––

Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça, aos 
23 de Julho de 2015. — A Chefe do Gabinete, Iao Man Leng.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA

E FINANÇAS

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 108/2015

Pelo Despacho do Secretário para a Economia e Finanças 
n.º 75/2015, publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 9, II Série, de 4 de Março, foi 
atribuído um fundo permanente à Direcção dos Serviços para 
os Assuntos Laborais e definida a composição da respectiva 
comissão administrativa;
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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110/2014號行政命令賦予的職權，作出本批示。

經第75/2015號經濟財政司司長批示撥予勞工事務局的常設

基金的行政委員會改由以下成員組成：

主席：局長黃志雄，當其出缺或因故不能視事時，由其合法

代任人代任；

委員：行政財政處處長李榮輝，當其出缺或因故不能視事

時，由其合法代任人代任；

委員：科長楊惠芳；

候補委員：首席行政技術助理員趙嘉儀；

候補委員：首席行政技術助理員潘曉輝。

本批示由二零一五年六月三十日起生效。

二零一五年七月十六日

經濟財政司司長  梁維特

–––––––

二零一五年七月十七日於經濟財政司司長辦公室

辦公室代主任 歐陽傑

保 安 司 司 長 辦 公 室

第 152/2015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，及參照第6/1999號行政法規第四條第二款所指附件四第

（四）項的規定，並根據第111/2014號行政命令第一款的規定，

作出本批示：

根據經十二月三十日第66/94/M號法令核准的《澳門保安部

隊軍事化人員通則》第一百零五條第一款b）項，以及第22/2001

號行政法規第六條及第八條的規定；

Considerando que um elemento dessa mesma comissão deixará 
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 110/2014, 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 75/2015, à 
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, passará a ter 
a seguinte composição:

Presidente: Wong Chi Hong, director dos Serviços e, nas 
suas faltas ou impedimentos, o seu substituto legal.

Vogal: Lei Weng Fai, chefe da Divisão Administrativa e Fi-
nanceira e, nas suas faltas ou impedimentos, o seu substituto 
legal;

Vogal: Ieong Wai Fong, chefe de secção.

Vogal suplente: Chio Ka I, assistente técnica administrativa 
principal;

Vogal suplente: Pun Io Fai, assistente técnica administrativa 
principal.

O presente despacho produz efeitos a partir de 30 de Junho 
de 2015.

16 de Julho de 2015.

O Secretário para a Economia e Finanças, Leong Vai Tac.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 17 de 
Julho de 2015. — O Chefe do Gabinete, substituto, Au Ieong Kit.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 152/2015

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau, com a referência 
à competência que lhe advém do disposto na alínea 4) do Ane-
xo IV ao n.º 2 do artigo 4.º do Regulamento Administrativo 
n.º 6/1999, e nos termos das disposições conjugadas do n.º 1 da 
Ordem Executiva n.º 111/2014, o Secretário para a Segurança 
manda:

Nos termos do disposto no n.º 1, alínea b) do artigo 105.º do 
Estatuto dos Militarizados das Forças de Segurança de Macau 
(EMFSM), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 66/94/M, de 30 de 
Dezembro, e ainda, dos artigos 6.º e 8.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 22/2001;
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