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吳碧珊——根據現行《行政長官及司長辦公室通則》現行文

本第十八條第一款、第二款及第七款、第十九條第十款及第十一

款，以及第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第四條第一

款、第五條第一款及第六條的規定，以行政任用合同聘用其在本

辦公室擔任第一職階一等高級技術員，自二零一九年十二月二十

日，為期一年。

陳致平——根據第15/2009號法律《領導及主管人員通則的

基本規定》第五條及第26/2009號行政法規《領導及主管人員通

則的補充規定》第八條的規定，因具備適當經驗及專業能力履行

職務，其擔任新聞局局長的定期委任自二零二零年一月一日起續

期至六月三十日。

–––––––

二零一九年十二月二十日於行政長官辦公室 

辦公室主任 許麗芳

行 政 法 務 司 司 長 辦 公 室

第 18/2019 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、第四款及第十九

條第一款的規定，作出本批示。

以定期委任方式委任吳子健擔任行政法務司司長辦公室主

任，自二零一九年十二月二十日起生效，為期兩年。

二零一九年十二月二十日

行政法務司司長 張永春

第 19/2019 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6/1999號行政法規第七條及第180/2019

號行政命令第五款的規定，作出本批示。

一、將在行政法務司司長辦公室範圍內作出下列行為的職權

轉授予辦公室主任吳子健：

（一）簽署任用書；

Ng Pek San — contratada por contrato administrativo de pro-
vimento, pelo período de um ano, como técnica superior de 
1.ª classe, 1.º escalão, neste Gabinete, nos termos dos artigos 
18.º, n.os 1, 2 e 5, e 19.º, n.os 10 e 11, do Estatuto do Gabinete 
do Chefe do Executivo e dos Secretários, na redacção vi-
gente, conjugados com os artigos 4.º, n.º 1,  5.º, n.º 1, e 6.º 
da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho nos 
Serviços Públicos),  a partir de 20 de Dezembro de 2019.

Chan Chi Ping Victor — renovada a comissão de serviço, como 
director do Gabinete de Comunicação Social, nos termos 
dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições Fundamen-
tais do Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia) e 8.º do 
Regulamento Administrativo n.º 26/2009 (Disposições com-
plementares do estatuto do pessoal de direcção e chefia), 
por possuir experiência e competência profissionais adequa-
das para o exercício das mesmas funções, de 1 de Janeiro a 
30 de Junho de 2020.

–––––––

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 20 de Dezembro de 
2019. — A Chefe do Gabinete, Hoi Lai Fong.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ADMINISTRAÇÃO

E JUSTIÇA

Despacho do Secretário para a Administração 
e Justiça n.º 18/2019

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 e do n.º 1 do artigo 19.º do Estatuto do 
Gabinete do Chefe do Executivo e dos Secretários, aprovado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 14/1999, o Secretário 
para a Administração e Justiça manda:

É nomeado, em comissão de serviço, Ng Chi Kin para exer-
cer o cargo de chefe do Gabinete do Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, pelo período de dois anos, com efeitos a 
partir de 20 de Dezembro de 2019.

20 de Dezembro de 2019.

O Secretário para a Administração e Justiça, Cheong Weng 
Chon.

Despacho do Secretário para a Administração 
e Justiça n.º 19/2019

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
artigo 7.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999 e do n.º 5 da 
Ordem Executiva n.º 180/2019, o Secretário para a Administração 
e Justiça manda:

1. É subdelegada no chefe do meu Gabinete, Ng Chi Kin, a 
competência para a prática dos seguintes actos no âmbito do 
Gabinete:

1) Assinar os diplomas de provimento;


