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保 安 司 司 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

摘錄自保安司司長於二零二零年十二月十六日作出的批示：

根據第15/2009號法律第五條及第26/2009號行政法規第八

條的規定，並維持先前有關委任的依據，區耀榮副消防總監（編

號445891）擔任消防局副局長的定期委任，自二零二一年一月

十五日起，續期一年。

根據第15/2009號法律第五條及第26/2009號行政法規第八

條的規定，並維持先前有關委任的依據，蔡惠濠副消防總監（編

號401971）擔任澳門保安部隊事務局副局長的定期委任，自二零

二一年一月十六日起，續期一年。

–––––––

二零二零年十二月三十日於保安司司長辦公室

辦公室主任 張玉英

社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

第 134/2020號社會文化司司長批示

 社會文化司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四

條賦予的職權，並根據十二月二十一日第87/89/M號法令核准的

《澳門公共行政工作人員通則》第三十條第一款a）項、第二款和

第七款、第6/1999號行政法規《政府部門及實體的組織、職權與

運作》第五條第一款（五）項及第183/2019號行政命令第一款的

規定，作出本批示。

一、以臨時定期委任方式，委任崔樂怡赴位於美國紐約的聯

合國秘書處全球傳播部（下稱“組織”）擔任職務，為期一年。

二、為醫療福利及公積金制度作出的扣除，屬僱主實體負擔

的部分，由旅遊局承擔。

三、本批示自第一款所指的工作人員遞交報到憑證至組織當

日起產生效力。

二零二零年十二月二十三日

社會文化司司長 歐陽瑜

–––––––

二零二零年十二月二十九日於社會文化司司長辦公室

辦公室代主任 簡佩敏

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Segu-
rança, de 16 de Dezembro de 2020:

Au Io Weng, chefe-mor adjunto n.º 445 891 — renovada a co-
missão de serviço, pelo período de um ano, como segundo-
-comandante do Corpo de Bombeiros, nos termos dos 
artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 e 8.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 26/2009, a partir de 15 de Janeiro de 2021, por 
se manterem os fundamentos que prevaleceram à respectiva 
nomeação.

Choi Wai Hou, chefe-mor adjunto n.º 401 971 — renovada a 
comissão de serviço, pelo período de um ano, como subdi-
rector da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de 
Macau, nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 e 8.º do 
Regulamento Administrativo n.º 26/2009, a partir de 16 de 
Janeiro de 2021, por se manterem os fundamentos que pre-
valeceram à respectiva nomeação.

–––––––
Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 30 de Dezem-

bro de 2020. — A Chefe do Gabinete, Cheong Ioc Ieng.

GABINETE DA SECRETÁRIA PARA OS ASSUNTOS

SOCIAIS E CULTURA

Despacho da Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 134/2020

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da 
alínea a) do n.º 1 e dos n.os 2 e 7 do artigo 30.º do Estatuto dos 
Trabalhadores da Administração Pública de Macau, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, da alínea 5) 
do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999 
(Organização, competências e funcionamento dos serviços e 
entidades públicos) e do n.º 1 da Ordem Executiva n.º 183/2019, 
a Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura manda:

1. É nomeada Chui Lok I, em regime de comissão eventual 
de serviço, pelo período de um ano, para desempenhar funções 
no Departamento de Comunicação Global do Secretariado das 
Nações Unidas, em Nova Iorque, Estados Unidos da América, 
doravante designado por Organização.

2. Cabe à Direcção dos Serviços de Turismo suportar os en-
cargos com os descontos para efeitos de assistência na doença 
e de regime de previdência, na parte respeitante à entidade 
patronal. 

3. O presente despacho produz efeitos a partir da data da en-
trega da Guia de Apresentação da trabalhadora referida no n.º 1 
junto da Organização.

23 de Dezembro de 2020.

A Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Ao Ieong U.
–––––––

Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, 
aos 29 de Dezembro de 2020. — A Chefe do Gabinete, substi-
tuta, Kan Pui Man.


