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起，自動終止在行政長官辦公室以定期委任方式擔任顧問的職

務。
–––––––

二零一五年八月二十五日於行政長官辦公室

辦公室主任 柯嵐

政 府 總 部 輔 助 部 門

批 示 摘 錄

透過簽署人二零一五年八月十一日之批示：

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第二十六條第一及

第三款的規定，陸善雅在政府總部輔助部門擔任第一職階首席

行政技術助理員之編制外合同，自二零一五年十月二十日起續期

一年。

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第二十六條第三款

及按照第14/2009號法律第十三條第一款（二）項的規定，以附註

形式修改下列人員在政府總部輔助部門擔任職務的編制外合同

第三條款如下：

Diamantino Delfim Lopes，自二零一五年八月二十九日晉

階至第二職階一等公關督導員，薪俸點320點；

麥泰錕，自二零一五年八月三十一日晉階至第三職階特級行

政技術助理員，薪俸點330點；

張榮新，自二零一五年八月二十九日晉階至第二職階一等行

政技術助理員，薪俸點240點。

透過簽署人二零一五年八月十二日之批示：

郭美嫦——根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第

二十七條第五、第七款及按照第14/2009號法律第十三條第二款

（一）項的規定，以附註形式修改其在政府總部輔助部門擔任職

務的散位合同第三條款，晉階至第二職階技術工人，薪俸點160

點，自二零一五年八月十六日起生效。

–––––––

二零一五年八月二十五日於行政長官辦公室

辦公室主任 柯嵐

行 政 法 務 司 司 長 辦 公 室

第 51/2015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24/2011號行政法規《行政公職局的組

inicia a frequência do 5.º Curso e Estágio de Formação para 
Ingresso nas Magistraturas Judicial e do Ministério Público, 
no Centro de Formação Jurídica e Judiciária.

–––––––
Gabinete do Chefe do Executivo, aos 25 de Agosto de 2015. 

— A Chefe do Gabinete, O Lam.

SERVIÇOS DE APOIO DA SEDE DO GOVERNO

Extractos de despachos

Por despachos da signatária, de 11 de Agosto de 2015: 

Lok Sin Nga — renovado o contrato além do quadro, pelo 
período de um ano, como assistente técnico administrativo 
principal, 1.º escalão, nos SASG, nos termos do artigo 26.º, 
n.os 1 e 3, do ETAPM, em vigor, a partir de 20 de Outubro 
de 2015.

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por aver-
bamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos além do quadro 
para o exercício de funções nos SASG, conforme a seguir 
discriminado, nos termos do artigo 26.º, n.º 3, do ETAPM, 
em vigor, conjugado com o artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da 
Lei n.º 14/2009:

Diamantino Delfim Lopes, progride para assistente de rela-
ções públicas de 1.ª classe, 2.º escalão, índice 320, a partir de 29 
de Agosto de 2015;

Mak Tai Kuan, progride para assistente técnico adminis-
trativo especialista, 3.º escalão, índice 330, a partir de 31 de 
Agosto de 2015;

Cheung Veng San, progride para assistente técnico adminis-
trativo de 1.ª classe, 2.º escalão, índice 240, a partir de 29 de 
Agosto de 2015.

Por despacho da signatária, de 12 de Agosto de 2015: 

Kuoc Mei Seong — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato de assalariamento progredindo a operário 
qualificado, 2.º escalão, índice 160, nos SASG, nos termos do 
artigo 27.º, n.os 5 e 7, do ETAPM, em vigor, conjugado com o 
artigo 13.º, n.º 2, alínea 1), da Lei n.º 14/2009, a partir de 16 
de Agosto de 2015.

–––––––

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 25 de Agosto de 2015. 
— A Chefe do Gabinete, O Lam.

GABINETE DA SECRETÁRIA PARA A ADMINISTRAÇÃO

E JUSTIÇA

Despacho da Secretária para a Administração 
e Justiça n.º 51/2015

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
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織及運作》第三條第一款、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109/2014號行政命令第一款的規

定，作出本批示。

一、以定期委任方式委任高炳坤為行政公職局局長，自二零

一五年九月一日起，為期兩年。

二、因本委任所產生的負擔，由行政公職局的預算承擔。

三、以附件形式公佈委任的依據及被委任人的學歷及專業簡

歷。

二零一五年八月十四日

行政法務司司長 陳海帆

––––––––––

附件

委任高炳坤擔任行政公職局局長一職的依據如下：

——職位出缺；

——高炳坤的個人履歷顯示其具備專業能力及才幹擔任行

政公職局局長一職。

學歷：

——1989年 暨南大學企業管理學士；

——2002年 中山大學經濟法學碩士；

——2010年 中國人民大學行政管理博士。

專業簡歷：

——1990年 進入公職；

——1991年至1994年 行政暨公職司公共行政培訓中心高

級技術員；

——1994年至1996年 行政暨公職司培訓處助理；

——1996年至1997年 行政暨公職司培訓處處長；

——1997年至2011年 行政暨公職局行政現代化廳廳長；

disposto n.º 1 do artigo 3.º do Regulamento Administrativo 
n.º 24/2011 (Organização e Funcionamento da Direcção dos 
Serviços de Administração e Função Pública), na alínea 1) do 
n.º 2 do artigo 2.º, nos artigos 4.º e 5.º da Lei n.º 15/2009 (Dis-
posições Fundamentais do Estatuto do Pessoal de Direcção e 
Chefia) e nos artigos 2.º, 7.º e 9.º do Regulamento Administra-
tivo n.º 26/2009 (Disposições complementares do estatuto do 
pessoal de direcção e chefia), conjugados com o n.º 1 da Ordem 
Executiva n.º 109/2014, a Secretária para a Administração e 
Justiça manda: 

1. É nomeado, em comissão de serviço, Kou Peng Kuan para 
exercer o cargo de director dos Serviços de Administração e 
Função Pública, pelo período de dois anos, a partir de 1 de Se-
tembro de 2015.

2. Os encargos resultantes da presente nomeação são supor-
tados pelo orçamento da Direcção dos Serviços de Adminis-
tração e Função Pública.

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

14 de Agosto de 2015.

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

––––––––––

ANEXO

Fundamentos da nomeação de Kou Peng Kuan para o cargo 
de director dos Serviços de Administração e Função Pública:

— Vacatura do cargo;

— Kou Peng Kuan possui competência profissional e aptidão 
para o exercício do cargo de director dos Serviços de Admi-
nistração e Função Pública, que se demonstra pelo curriculum 
vitae.

Currículo académico:

— Licenciado em Gestão Empresarial pela Universidade Ji 
Nan, em 1989;

— Mestrado em Direito Económico pela Universidade Sun 
Yat-Sen, em 2002;

— Doutorado em Administração Pública pela Universidade 
Popular da China, em 2010.

Currículo profissional:

— Em 1990, ingressou na função pública;

— De 1991 a 1994, técnico superior do Centro de Formação 
para a Administração Pública da Direcção dos Serviços de 
Administração e Função Pública;

— De 1994 a 1996, adjunto da Divisão de Formação da Di-
recção dos Serviços de Administração e Função Pública;

— De 1996 a 1997, chefe da Divisão de Formação da Direc-
ção dos Serviços de Administração e Função Pública;

— De 1997 a 2011, chefe do Departamento de Modernização 
Administrativa da Direcção dos Serviços de Administração e 
Função Pública;
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——2011年3月至今 行政公職局副局長；

——2014年11月至今 行政公職局代局長。

批 示 摘 錄

透過行政法務司司長二零一五年六月十二日之批示：

根據現行《行政長官及司長辦公室通則》第十條第一款（二）

項、第二款及第四款、第十八條第一款、第二款及第四款及第

十九條第五款的規定，以定期委任方式委任婁勝華為本辦公室

顧問，自二零一五年九月一日起生效，為期兩年。

透過簽署人二零一五年七月十七日之批示：

根據第14/2009號法律第十三條第一款（二）項、第四款及現

行《澳門公共行政工作人員通則》第二十五條第三款及第二十六

條第三款的規定，以附註形式修改施安麗在本辦公室擔任職務

的編制外合同第三條款，晉階至第二職階特級技術員，薪俸點

525點，由二零一五年八月三十一日起生效。

–––––––

二零一五年八月二十四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 117/2015號經濟財政司司長批示

經刊登於二零一五年一月二十八日第四期《澳門特別行政區

公報》第二組副刊的第30/2015號經濟財政司司長批示，撥予建

設發展辦公室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三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；

在該辦公室的建議下，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30/2015號經濟財政司司長批示撥予建設發展辦公室的

常設基金的行政委員會改由以下成員組成：

— A partir de Março de 2011, subdirector dos Serviços de 
Administração e Função Pública;

— A partir de Novembro de 2014, director, substituto, dos 
Serviços de Administração e Função Pública.

Extractos de despachos

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para a Admi-
nistração e Justiça, de 12 de Junho de 2015:

Lou Shenghua — nomeado, em comissão de serviço, pelo pe-
ríodo de dois anos, assessor deste Gabinete, nos termos dos 
artigos 10.º, n.os 1, alínea 2), 2 e 4, 18.º, n.os 1, 2 e 4, e 19.º, 
n.º 5, do Estatuto do Gabinete do Chefe do Executivo e dos 
Secretários, em vigor, a partir de 1 de Setembro de 2015.

Por despacho da signatária, de 17 de Julho de 2015:

Angélica Vieira da Silva — alterada, por averbamento, a 
cláusula 3.ª do seu contrato além do quadro progredindo a 
técnica especialista, 2.º escalão, índice 525, neste Gabinete, 
nos termos dos artigos 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei 
n.º 14/2009, e 25.º, n.º 3, e 26.º, n.º 3, do ETAPM, em vigor, a 
partir de 31 de Agosto de 2015.

–––––––

Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça, aos     
24 de Agosto 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 117/2015

Pelo Despacho do Secretário para a Economia e Finanças 
n.º 30/2015, publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 4, II Série, Suplemento, de 28 de 
Janeiro, foi atribuído um fundo permanente ao Gabinete para 
o Desenvolvimento de Infra-estruturas e definida a composi-
ção da respectiva comissão administrativa;

Considerando que três dos seus elementos deixarão de exer-
cer 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 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 30/2015, 
ao Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, pas-
sará a ter a seguinte composição:
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