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COMISSARIADO CONTRA A CORRUPÇÃO

Despacho do Comissário contra a Corrupção n.º 1/2020

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 
ter mos 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 nomeados os licenciados em Direito Fong Pak Ian, 
Diana Gageiro Madeira e Regina Gageiro Madeira para o 
exercício das funções de notário privativo do Comissariado 
contra a Corrupção.

2. Nas ausências e impedimentos dos três notários privativos 
do Comissariado contra a Corrupção em simultâneo, os mes-
mos são substituídos pela licenciada em Direito Vong Choi U.

3. O presente despacho produz efeitos retroactivos a 3 de 
Janeiro de 2020.

7 de Janeiro de 2020.

O Comissário, Chan Tsz King.

–––––––

Comissariado contra a Corrupção, aos 9 de Janeiro de 2020. 
— O Chefe do Gabinete, Chan In Chio.

COMISSARIADO DA AUDITORIA

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Comissário da Auditoria, 
de 12 de Novembro de 2019:

Chou Kuan Soi — contratado em regime de contrato adminis-
trativo de provimento, pelo período experimental de seis 
meses, como motorista de ligeiros, 1.º escalão, neste Comis-
sariado, nos termos dos artigos 25.º da Lei n.º 11/1999, 29.º 
do Regulamento Administrativo n.º  12/2007, 12.º, n.º 1, da 
Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, e 4.º, n.os 1 e 3, e 
5.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir de 2 de Janeiro de 2020.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Wong I I, adjunta-
-técnica de 1.ª classe, 1.º escalão, neste Comissariado, cessa, au-
tomaticamente, o contrato administrativo de provimento sem 
termo, nos termos do artigo 45.º do ETAPM, em vigor, a partir 
de 6 de Janeiro de 2020, data em que passa a exercer funções 
no Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça.

–––––––

Gabinete do Comissário da Auditoria, aos 9 de Janeiro de 
2020. — A Chefe do Gabinete, Ho Wai Heng.

廉 政 公 署

第 1/2020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、委任馮伯恩法學士、Diana Gageiro Madeira法學士及

Regina Gageiro Madeira法學士為廉政公署專責公證員。

二、在三名廉政公署專責公證員同時不在或因故不能視事

時，由黃翠瑜法學士代任專責公證員的職務。

三、本批示之效力追溯至二零二零年一月三日。

二零二零年一月七日

廉政專員 陳子勁

–––––––

二零二零年一月九日於廉政公署

辦公室主任 陳彥照

審 計 署

批 示 摘 錄

摘錄自審計長於二零一九年十一月十二日的批示︰

根據第11/1999號法律第二十五條、第12/2007號行政法規第

二十九條、經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律第十二條

第一款，以及第12/2015號法律第四條第一款、第三款及第五條

第一款的規定，以行政任用合同方式聘用曹君瑞在本署擔任第

一職階輕型車輛司機，試用期六個月，自二零二零年一月二日起

生效。

聲 明

茲聲明，根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第四十五

條的規定，本署第一職階一等技術輔導員黃綺綺，自二零二零年

一月六日在行政法務司司長辦公室擔任職務之日起，自動終止其

在本署以不具期限的行政任用合同方式擔任之職務。

–––––––

二零二零年一月九日於審計長辦公室

辦公室主任 何慧卿


