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GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS TRANSPORTES

E OBRAS PÚBLICAS

Extracto de despacho

Por despacho de S. Ex.a o Chefe do Executivo, de 20 de 
Maio de 2016:

Chau Vai Man — renovada a comissão de serviço, pelo perío-
do de um ano, como coordenador do Gabinete para o De-
senvolvimento de Infra-estruturas, nos termos dos artigos 
5.º da Lei n.º 15/2009 e 8.º do Regulamento Administrativo 
n.º 26/2009, por possuir capacidade de gestão e experiência 
profissional adequadas para o exercício das suas funções, a 
partir de 30 de Junho de 2016.

–––––––

Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Pú-
blicas, aos 26 de Maio de 2016. — A Chefe do Gabinete, 
Cheong Chui Ling.

COMISSARIADO CONTRA A CORRUPÇÃO

Despacho do Comissário contra a Corrupção n.º 17/2016

Usando da faculdade conferida pelo artigo 16.º da Lei 
n.º 10/2000, na redacção dada pela Lei n.º 4/2012, e nos termos 
dos n.os 1 e 2 do artigo 3.º do Código do Notariado, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 62/99/M, de 25 de Outubro, o Comissário 
contra a Corrupção manda:

1. São nomeadas as licenciadas em Direito Leong Man Ioi e 
Diana Gageiro Madeira para o exercício das funções de notá-
rio privativo do Comissariado contra a Corrupção.

2. Nas ausências e impedimentos das duas notárias privativas 
do Comissariado contra a Corrupção em simultâneo, as mes-
mas são substituídas pelo licenciado em Direito Pui Sin Fat.

3. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação.

25 de Maio de 2016.

O Comissário, Cheong Weng Chon.

–––––––
Comissariado contra a Corrupção, aos 25 de Maio de 2016. 

— O Chefe do Gabinete, Sam Vai Keong.

SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Extractos de despachos

Por despachos do director-geral destes Serviços, de 13 de 
Maio de 2016:

Ho Kam Lai e Hong Sin Pek, verificadoras de primeira alfande-
gárias, respectivamente n.º 107 920 e n.º 37 930 — nomeadas, 
em comissão de serviço, pelo período de um ano, secretárias 

運 輸 工 務 司 司 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

摘錄自行政長官於二零一六年五月二十日作出的批示：

周惠民──根據第15/2009號法律第五條及第26/2009號行

政法規第八條的規定，因具備合適的管理能力及專業經驗，其擔

任建設發展辦公室主任的定期委任，自二零一六年六月三十日起

續期一年。

–––––––

二零一六年五月二十六日於運輸工務司司長辦公室

辦公室主任 張翠玲

廉 政 公 署

第 17/2016號廉政專員批示

廉政專員行使經第4/2012號法律修改的第10/2000號法律第

十六條賦予的職權，並根據經十月二十五日第62/99/M號法令核

准的《公證法典》第三條第一款及第二款的規定，作出本批示。

一、委任梁敏蕊法學士及Diana Gageiro Madeira法學士為

廉政公署專責公證員。

二、在兩名廉政公署專責公證員同時不在或因故不能視事

時，由裴先發法學士代任專責公證員的職務。

三、本批示自公佈翌日起生效。

二零一六年五月二十五日

廉政專員 張永春

–––––––

二零一六年五月二十五日於廉政公署

辦公室主任 沈偉強

海 關

批 示 摘 錄

摘錄自海關關長於二零一六年五月十三日所作的批示：

何錦麗，一等關員編號10 79 20和洪倩碧，一等關員編號

37930──根據經第25/2008號行政法規重新公布的第21/2001
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