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GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS TRANSPORTES

E OBRAS PÚBLICAS

Despacho do Secretário para os Transportes 
e Obras Públicas n.º 42/2020

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 único da Ordem Executiva n.º 29/2020, o Secre-
tário para os Transportes e Obras Públicas manda:

1. São subdelegados na directora dos Serviços de Assuntos 
Marítimos e de Água, Wong Soi Man, ou no seu substituto 
legal, todos os poderes necessários para representar a Região 
Administrativa Especial de Macau, como outorgante, na assi-
natura do «Acordo de cooperação marítima na Grande Baía 
Guangdong-Hong Kong-Macau».

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

5 de Agosto de 2020.

O Secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimun-
do Arrais do Rosário.

–––––––

Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Pú-
blicas, aos 5 de Agosto de 2020. — A Chefe do Gabinete, 
Cheong Chui Ling.

SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Seguran-
ça, de 22 de Julho de 2020:

Tendo em consideração o disposto no n.º 4 do artigo 8.º da Lei 
n.º 2/2008, nos termos do artigo 19.º e da alínea a) do n.º 1 
do artigo 20.º do ETAPM, vigente, conjugado com o artigo 
30.º do Regulamento Administrativo n.º 21/2001, alterado 
pela Ordem Executiva n.º 65/2013, é nomeado, definitiva-
mente, o verificador alfandegário n.º 84 931, Guerra Paulo, 
como verificador de primeira alfandegário, 1.º escalão, da 
carreira geral de base do quadro do pessoal alfandegário 
dos Serviços de Alfândega.

A antiguidade e o vencimento relativos à promoção ao posto 
em questão são contados a partir de 28 de Julho de 2020. 

–––––––

Serviços de Alfândega, aos 3 de Agosto de 2020. — A Sub-
directora-geral, Chau Kin Oi.

運 輸 工 務 司 司 長 辦 公 室

第 42/2020號運輸工務司司長批示

運輸工務司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四

條賦予的職權，並根據第29/2020號行政命令獨一條第二款的規

定，作出本批示。

一、轉授一切所需權力予海事及水務局局長黃穗文或其法

定代任人，以便代表澳門特別行政區簽署《粵港澳大灣區海事合

作協議》。

二、本批示自公佈翌日起生效。

二零二零年八月五日

運輸工務司司長   羅立文

–––––––

二零二零年八月五日於運輸工務司司長辦公室

辦公室主任 張翠玲

海 關

批 示 摘 錄

摘錄自保安司司長於二零二零年七月二十二日所作的批示：

鑑於符合第2 / 2 0 0 8號法律第八條第四款的規定，根據

現行《澳門公共行政工作人員通則》第十九條、第二十條第一

款a）項及經第65/2013號行政命令修改第21/20 01號行政法

規第三十條的規定，關員編號84931    -李保羅獲確定委任為海

關關員編制一般基礎職程第一職階一等關員。

上述人員晉升之職位的年資及薪俸自二零二零年七月

二十八日開始計算。

–––––––

二零二零年八月三日於海關

副關長 周見靄




