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批 示 摘 錄

摘錄自運輸工務司司長於二零一九年十二月二十日作出的批

示：

Carlos Manuel Rangel Silvano Fernandes、黃文傑、呂美

瑩、張佩儀及曾惠斯——根據現行《行政長官及司長辦公室通

則》第十條第一款（二）項及第二款、第十八條第一款、第二款及

第四款，以及第十九條第五款的規定，以定期委任方式委任為本

辦公室顧問，為期一年，自二零一九年十二月二十日起生效。

鄭淑兒——根據現行《行政長官及司長辦公室通則》第十八

條第一款、第二款、第五款及第十九條第七款的規定，以定期委

任方式委任為本辦公室司長秘書，為期一年，自二零一九年十二

月二十日起生效。

黃佩芬——根據現行《行政長官及司長辦公室通則》第十八

條第一款、第二款、第五款及第十九條第十款、第十一款及第

十二款的規定，以定期委任方式委任為本辦公室第一職階顧問

高級技術員，為期一年，自二零一九年十二月二十日起生效。

林子龍，行政公職局第一職階首席翻譯員——根據現行《行

政長官及司長辦公室通則》第十八條第一款、第二款、第七款及

第十九條第十款、第十一款的規定，以及現行《澳門公共行政工

作人員通則》第三十四條的規定，徵用到本辦公室擔任同一職

務，自二零一九年十二月二十日起，為期一年。

–––––––

二零一九年十二月二十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 44/2019號廉政專員批示

廉政專員行使第4/2012號法律修改的第10/2000號法律第

十六條和第三十條賦予的職權，並根據第3/2013號行政法規修

改的第3/2009號行政法規第三十一條第一款及第三十二條第一

款之規定，作出本批示。

以定期委任方式委任陳彥照擔任廉政專員辦公室主任，為

期兩年，自二零一九年十二月二十日起生效。

二零一九年十二月二十日

廉政專員  陳子勁

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 20 de Dezembro de 2019:

Carlos Manuel Rangel Silvano Fernandes, Vong Man Kit, Lu 
My Yen, Cheong Pui I e Chang Wai Si — nomeados, em 
comissão de serviço, pelo período de um ano, assessores 
deste Gabinete, nos termos dos artigos 10.º, n.os 1, alínea 2), 
e 2, 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 
20 de Dezembro de 2019.

Cheang Soc I — nomeada, em comissão de serviço, pelo pe-
ríodo de um ano, secretária pessoal deste Gabinete, nos 
termos dos artigos 18.º, n.os 1, 2 e 5, e 19.º, n.º 7, do Estatuto 
do Gabinete do Chefe do Executivo e dos Secretários, em 
vigor, a partir de 20 de Dezembro de 2019.

Vong Pui Fan — nomeada, em comissão de serviço, pelo perí-
odo de um ano, técnica superior assessora, 1.º escalão, deste 
Gabinete, nos termos dos artigos 18.º, n.os 1, 2 e 5, e 19.º, n.os 10, 
11 e 12, do Estatuto do Gabinete do Chefe do Executivo e 
dos Secretários, em vigor, a partir de 20 de Dezembro de 
2019.

Daniel Delgado de Sousa, intérprete-tradutor principal, 1.º 
escalão, da Direcção dos Serviços de Administração e Fun-
ção Pública — requisitado, pelo período de um ano, para o 
exercício das mesmas funções neste Gabinete, nos termos 
dos artigos 18.º, n.os 1, 2 e 7, e 19.º, n.os 10 e 11, do Estatuto 
do Gabinete do Chefe do Executivo e dos Secretários, e 34.º 
do ETAPM, em vigor, a partir de 20 de Dezembro de 2019.

–––––––

Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas, 
aos 20 de Dezembro de 2019. — A Chefe do Gabinete, Cheong 
Chui Ling.

COMISSARIADO CONTRA A CORRUPÇÃO

Despacho do Comissário contra a Corrupção n.º 44/2019

Usando da faculdade conferida pelos artigos 16.º e 30.º 
da Lei n.º 10/2000, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 4/2012 e nos termos do n.º 1 do artigo 31.º e do n.º 1 do ar-
tigo 32.º do Regulamento Administrativo n.º 3/2009, alterado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 3/2013, o Comissário 
contra a Corrupção manda:

É nomeado, em comissão de serviço, Chan In Chio para 
exercer o cargo de chefe do Gabinete do Comissário contra a 
Corrupção, pelo período de dois anos, com efeitos a partir de 
20 de Dezembro de 2019.

20 de Dezembro de 2019.

O Comissário, Chan Tsz King.


