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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

SERVIÇOS DE APOIO DA SEDE DO GOVERNO

Extracto de despacho

Por despachos da chefe do Gabinete do Chefe do Executi-
vo, de 1 de Dezembro de 2016:

O pessoal abaixo identificado — alterada, por averbamento, a cláu-
sula 3.ª dos seus contratos, para o exercício de funções nos SASG, 
nos termos do artigo 4.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, conjugado 
com o artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), e 2, alínea 4), da Lei n.º 14/2009,  
a partir das datas a seguir indicadas:

Contrato administrativo de provimento sem termo

— Chan Na, progride para técnica superior principal, 2.º esca-
lão, índice 565, a partir de 19 de Dezembro de 2016;

— Tam San Hei, progride para adjunta-técnica principal, 2.º 
escalão, índice 365, a partir de 15 de Dezembro de 2016;

— Lam Sze Ki Alice, progride para assistente técnica admi-
nistrativa principal, 2.º escalão, índice 275, a partir de 15 de De-
zembro de 2016;

— Ho Sok I, progride para auxiliar, 8.º escalão, índice 200, a 
partir de 24 de Dezembro de 2016;

— Choi In Kuan e Lou Oi Chan, progridem para auxiliares, 
7.º escalão, índice 180, respectivamente, a partir de 11 e 30 de 
Dezembro de 2016.

Contrato administrativo de provimento de longa duração

— Leong Ka Wai e Nip Kam Hou, progridem para assistentes 
técnicas administrativas de 1.ª classe, 2.º escalão, índice 240, a 
partir de 15 de Dezembro de 2016.

–––––––

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 14 de Dezembro de 
2016. — A Chefe do Gabinete, substituta, Lo Lai Heng.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA

E FINANÇAS

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 88/2016

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
n.º 2 do artigo 1.º da Ordem Executiva n.º 74/2016, o Secretário 
para a Economia e Finanças manda:

澳門特別行政區

政 府 總 部 輔 助 部 門

批 示 摘 錄

透過行政長官辦公室主任二零一六年十二月一日批示：

根據第12/2015號法律第四條第二款、第三款及按照第14/2009

號法律第十三條第一款（二）項及第二款（四）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合同第三條款，

自下述日期起生效。

不具期限的行政任用合同

——陳娜，自二零一六年十二月十九日晉階至第二職階首席

高級技術員，薪俸點565點；

——譚新喜，自二零一六年十二月十五日晉階至第二職階首

席技術輔導員，薪俸點365點；

——林詩琪，自二零一六年十二月十五日晉階至第二職階首

席行政技術助理員，薪俸點275點；

——何淑儀，自二零一六年十二月二十四日晉階至第八職階

勤雜人員，薪俸點200點；

——崔燕群及盧愛珍，分別自二零一六年十二月十一日及

十二月三十日晉階至第七職階勤雜人員，薪俸點180點。

長期行政任用合同

——梁家惠及聶金豪，自二零一六年十二月十五日晉階至第

二職階一等行政技術助理員，薪俸點240點。

–––––––

二零一六年十二月十四日於行政長官辦公室

辦公室代主任 盧麗卿

經 濟 財 政 司 司 長 辦 公 室

第 88/2016號經濟財政司司長批示

經濟財政司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四

條賦予的職權，並根據第74/2016號行政命令第一條第二款的規

定，作出本批示。
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轉授一切所需權力予金融情報辦公室主任伍文湘，代表澳

門特別行政區與摩納哥公國金融情報組織簽署有關在預防及遏

止清洗黑錢及恐怖主義融資犯罪方面互換金融情報的諒解備忘

錄。

二零一六年十二月十五日

經濟財政司司長 梁維特

第 89/2016號經濟財政司司長批示

經濟財政司司長行使《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號行政法規第三條第一款及第

八條第二款，以及經十月四日第53/99/M號法令修改的十二月

二十九日第59/97/M號法令第八條第一款的規定，作出本批示。

一、委任吳惠嫻替代丁雅勤擔任社會協調常設委員會秘書

長職務，任期至二零一八年四月十六日。

二、本批示自二零一七年一月一日起產生效力。

二零一六年十二月十五日

經濟財政司司長 梁維特

嘉 獎

陸潔嬋自二零零一年九月十七日至二零一六年十二月十九日

期間擔任經濟財政司司長辦公室主任期間，敬業樂業，盡忠職

守，表現出高度的責任感和工作能力。

自二零一四年十二月二十日至二零一六年十二月十九日擔任

本人辦公室主任的兩年間，陸潔嬋以勤奮、忠誠和盡心盡力的態

度協助本人管理辦公室事務，表現出色。在她的協調及帶領下，

司長辦公室工作實現順利交接，而辦公室的人員亦能發揮團隊

協作精神。

按照其本人意願，經濟財政司司長辦公室主任陸潔嬋將在

有關的定期委任於二零一六年十二月十九日到期後，轉任司長辦

São subdelegados na coordenadora do Gabinete de Informa-
ção Financeira, Ng Man Seong, todos os poderes necessários 
para representar a Região Administrativa Especial de Macau 
na celebração do memorando de entendimento para a troca 
de informação financeira relativa à prevenção e repressão dos 
crimes de branqueamento de capitais e financiamento ao terro-
rismo, com o Serviço de Informação e Monitorização de Redes 
Financeiras do Principado do Mónaco.

15 de Dezembro de 2016.

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

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 89/2016

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
n.º 1 do artigo 3.º e n.º 2 do artigo 8.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 6/1999, bem como do n.º 1 do artigo 8.º do Decre-
to-Lei n.º 59/97/M, de 29 de Dezembro, na redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 53/99/M, de 4 de Outubro, o Secretário para a 
Economia e Finanças manda:

1. É nomeada Ng Wai Han para exercer o cargo de secretá-
ria-geral do Conselho Permanente de Concertação Social, até 
16 de Abril de 2018, em substituição de Teng Nga Kan.

2. O presente despacho produz efeitos no dia 1 de Janeiro de 
2017.

15 de Dezembro de 2016.

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

Louvor

A Dr.ª Lok Kit Sim assumiu o cargo de chefe do Gabinete 
do Secretário para a Economia e Finanças entre 17 de Setem-
bro de 2001 e 19 de Dezembro de 2016. No exercício das suas 
funções ao longo desses anos, a Dr.ª Lok Kit Sim honrou a sua 
missão com grande zelo, dedicação e lealdade, tendo demons-
trado ainda elevado sentido de responsabilidade e notável ca-
pacidade de trabalho.

No desempenho das funções de chefe do meu Gabinete nos 
últimos dois anos, ou seja, entre 20 de Dezembro de 2014 e 19 
de Dezembro de 2016, a Dr.ª Lok Kit Sim, sempre manifestou 
uma competência extraordinária e, com um espírito de extre-
ma dedicação, lealdade e rigor, ajudou-me a gerir os assuntos 
do Gabinete. Sob a sua coordenação e liderança, foi bem-
-sucedida a transferência dos trabalhos deste Gabinete, tendo 
o pessoal a ele afecto revelado o seu espírito de equipa e de 
entreajuda.

 Atendendo à vontade por si manifestada, a Dr.ª Lok Kit Sim 
passará a ser assessora deste Gabinete logo após o termo do 
prazo da sua comissão de serviço como chefe de gabinete em 
19 de Dezembro de 2016. Pela excelência dos seus atributos, 
capacidade profissional e espírito zeloso demonstrado ao longo 




