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杜淑森——根據第15/2009號法律第五條、第26/2009號行

政法規第八條的規定，以及經第20/2010號行政法規修改的第

9/2006號行政法規第三條第一款、第二十四條第一款（一）項、第

二十五條第一款及第二十七條的規定，並維持先前有關委任的

依據，自二零一五年十二月二十日起，以定期委任方式續任為司

法警察局副局長，為期兩年。

摘錄自保安司司長於二零一五年十一月十八日作出的批示：

吳國慶關務總長（編號38831）——根據經第25/2008號行

政法規修改的第21/2001號行政法規第四條，以及第15/2009號

法律第五條的規定，並維持先前有關委任的依據，自二零一六年

一月一日起，以定期委任方式續任為澳門特別行政區助理海關關

長，為期一年。

–––––––

二零一五年十二月十日於保安司司長辦公室

辦公室主任 張玉英

社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

第 158/2015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，並根據經第14/1999號行政法規核准的《行政長官

及司長辦公室通則》第十八條第一款、第二款及第四款的規定，

作出本批示。

以定期委任方式委任葉炳權擔任社會文化司司長辦公室主

任，自二零一五年十二月二十日起生效，為期兩年。

二零一五年十一月三十日

社會文化司司長 譚俊榮

第 160/2015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，並根據六月二十一日第24/99/M號法令第六條，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

Tou Sok Sam — renovada a comissão de serviço, como sub-
directora da Polícia Judiciária, pelo período de dois anos, 
nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 e 8.º do Re-
gulamento Administrativo n.º 26/2009, conjugados com os 
artigos 3.º, n.º 1, 24.º, n.º 1, alínea 1), 25.º, n.º 1, e 27.º todos 
do Regulamento Administrativo n.º 9/2006, na redacção do 
Regulamento Administrativo n.º 20/2010, a partir de 20 de 
Dezembro de 2015, por se manterem os fundamentos que 
prevaleceram à respectiva nomeação.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Seguran-
ça, de 18 de Novembro de 2015:

Ng Kuok Heng, intendente alfandegário n.º 38 831 — renovada 
a comissão de serviço, pelo período de um ano, como adjunto 
dos Serviços de Alfândega da RAEM, nos termos do artigo 
4.º do Regulamento Administrativo n.º 21/2001, na redacção 
do Regulamento Administrativo n.º 25/2008, e do artigo 5.º 
da Lei n.º 15/2009, a partir de 1 de Janeiro de 2016, por se 
manterem os fundamentos que prevaleceram à respectiva 
nomeação.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 10 de Dezem-
bro de 2015. — A Chefe do Gabinete, Cheong Ioc Ieng.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS

SOCIAIS E CULTURA

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 158/2015

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos dos 
n.os 1, 2 e 4 do artigo 18.º do Estatuto do Gabinete do Chefe do 
Executivo e dos Secretários, aprovado pelo Regulamento Ad-
ministrativo n.º 14/1999, o Secretário para os Assuntos Sociais 
e Cultura manda:

 É nomeado, em comissão de serviço, Ip Peng Kin, para exer-
cer o cargo de chefe do Gabinete do Secretário para os Assun-
tos Sociais e Cultura, pelo período de dois anos, com efeitos a 
partir de 20 de Dezembro de 2015. 

30 de Novembro de 2015.

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis, 
Tam Chon Weng.

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 160/2015

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica da 
Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do artigo 
6.º do Decreto-Lei n.º 24/99/M, de 21 de Junho, da alínea 1) do 
n.º 2 do artigo 2.º, dos artigos 4.º e 5.º da Lei n.º 15/2009 (Dis-
posições Fundamentais do Estatuto do Pessoal de Direcção e 
Chefia) e dos artigos 2.º, 7.º e 9.º do Regulamento Administra-
tivo n.º 26/2009 (Disposições complementares do estatuto do 
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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

112/2014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黃艷梅為社會工作局局長，自二零

一五年十二月二十日起生效，為期兩年。

二、因本委任所產生的財務負擔，由社會工作局的預算承

擔。

三、以附件形式公佈委任理由及被委任人的學歷及專業簡

歷。

二零一五年十一月三十日

社會文化司司長 譚俊榮

––––––––––

附件

委任黃艷梅為社會工作局局長一職的理由如下：

——職位出缺；

——黃艷梅的個人履歷顯示其具備專業能力及才幹擔任社

會工作局局長一職。

學歷：

——國家行政學院公共管理碩士（MPA）專業學位；

——台灣國立大學社會學學士。

專業簡歷：

——1992年至1999年 預防及治療藥物依賴辦公室處長；

——1999年至2011年 社會工作局防治藥物依賴廳廳長；

——2010年至2011年 社會工作局代副局長；

——2011年至今 社會工作局副局長。

第 161/2015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，並根據十月十八日第59/93/M號法令第十一條，第

15/2009號法律《領導及主管人員通則的基本規定》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112/2014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容光耀為社會保障基金行政管理

委員會主席，自二零一五年十二月二十日起生效，為期兩年。

pessoal de direcção e chefia), conjugados com o n.º 1 da Ordem 
Executiva n.º 112/2014, o Secretário para os Assuntos Sociais e 
Cultura manda:

1. É nomeada, em comissão de serviço, Vong Yim Mui para 
exercer o cargo de presidente do Instituto de Acção Social, 
pelo período de dois anos, a partir de 20 de Dezembro de 2015. 

2. Os encargos financeiros resultantes da presente nomeação 
são suportados pelo orçamento do Instituto de Acção Social.

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

30 de Novembro de 2015.

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis, 
Tam Chon Weng.

––––––––––

ANEXO

Fundamentos da nomeação de Vong Yim Mui para o cargo 
de presidente do Instituto de Acção Social:

— Vacatura do cargo;

— Vong Yim Mui possui competência profissional e aptidão 
para o exercício do cargo de presidente do Instituto de Acção 
Social, que se demonstra pelo curriculum vitae.

Currículo académico:

— Mestrado em Administração Pública (MPA), da Chinese 
Academy of Governance;

— Licenciatura em Sociologia pela Universidade Nacional 
de Taiwan.

Currículo profissional:

— 1992-1999 Chefe da Divisão do Gabinete para a Preven-
ção e Tratamento da Toxicodependência;

— 1999-2011 Chefe do Departamento de Prevenção e Trata-
mento da Toxicodependência do Instituto de Acção Social;

— 2010-2011 Vice-Presidente do Instituto de Acção Social, 
substituta;

— Desde 2011 Vice-Presidente do Instituto de Acção Social.

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 161/2015

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 59/93/M, de 18 de Outubro, dos 
artigos 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 Regulamento Administrativo 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 112/2014, o Se-
cretário para os Assuntos Sociais e Cultura manda:

1. É nomeado, em comissão de serviço, Iong Kong Io para 
exercer o cargo de presidente do Conselho de Administração 
do Fundo de Segurança Social, pelo período de dois anos, a 
partir de 20 de Dezembro de 2015. 
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