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行 政 法 務 司 司 長 辦 公 室

第 27/2011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16/2006號行政法規第五條第一款、第

四款及第六款，結合第120/2009號行政命令第一款的規定，作

出本批示。

一、朱偉幹以兼職方式擔任退休基金會行政管理委員會行

政管理人職務的委任，自二零一一年八月一日起續期至二零

一二年十一月三十日止。

二、執行上款所指職務的每月報酬相等於行政管理委員會

主席薪俸的百分之二十。

二零一一年六月八日

行政法務司司長 陳麗敏

–––––––

二零一一年六月十四日於行政法務司司長辦公室

辦公室代主任  辜美玲

經 濟 財 政 司 司 長 辦 公 室

第 62/2011號經濟財政司司長批示

基於在本財政年度有需要撥予高等教育輔助辦公室一項按

照經第28/2009號行政法規修訂的第6/2006號行政法規第二十六

條至第二十九條的規定而設立的常設基金，金額為$715,500.00

（澳門幣柒拾壹萬伍仟伍佰元整）；

在該辦公室的建議下，並聽取財政局意見；

經濟財政司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四

條及第121/2009號行政命令賦予的職權，作出本批示。

一、撥予高等教育輔助辦公室一項金額為$715,500.00（澳

門幣柒拾壹萬伍仟伍佰元整）的常設基金。該基金由以下成員

組成之行政委員會負責管理：

GABINETE DA SECRETÁRIA PARA A ADMINISTRAÇÃO

E JUSTIÇA

Despacho da Secretária para a Administração
e Justiça n.º 27/2011

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos dos n.os 1, 
4 e 6 do artigo 5.º do Regulamento Administrativo n.º 16/2006, 
conjugados com o n.º 1 da Ordem Executiva n.º 120/2009, a Se
cretária para a Administração e Justiça manda:

1. É renovada a nomeação de José Chu para exercer, em regi
me de acumulação, as funções de administrador do Conselho de 
Administração do Fundo de Pensões, a tempo parcial, de 1 de 
Agosto de 2011 a 30 de Novembro de 2012.

2. O exercício das funções referidas no número anterior é 
remunerado por uma quantia mensal correspondente a 20% do 
vencimento do presidente do mesmo Conselho.

8 de Junho de 2011.

A Secretária para a Administração e Justiça, Florinda da Rosa 
Silva Chan.

–––––––

Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça, aos 14 
de Junho de 2011. — A Chefe do Gabinete, substituta, Ku Mei 
Leng.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA                        

E FINANÇAS

Despacho do Secretário para a Economia
e Finanças n.º 62/2011

Considerando a necessidade de ser atribuído ao Gabinete 
de Apoio ao Ensino Superior, para o corrente ano económico, 
um fundo permanente de $ 715 500,00 (setecentas e quinze mil 
e quinhentas patacas), constituído nos termos do disposto nos 
artigos 26.º a 29.º do Regulamento Administrativo n.º 6/2006, na 
redacção que lhe foi conferida pelo Regulamento Administrati
vo n.º 28/2009;

Sob proposta do aludido Gabinete e ouvida a Direcção dos 
Serviços de Finanças;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau, conjugado com a 
Ordem Executiva n.º 121/2009, o Secretário para a Economia e 
Finanças manda:

1. É atribuído ao Gabinete de Apoio ao Ensino Superior um 
fundo permanente de $ 715 500,00 (setecentas e quinze mil e 
quinhentas patacas), para ser gerido por uma comissão adminis
trativa composta pelos seguintes membros:
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主席：特級技術員鄧美珍，當其出缺或因故不能視事時，

由一等技術員古夢思代任；

委員：二等技術輔導員陳淑儀，當其出缺或因故不能視事

時，由二等行政技術助理員關嘉俊代任；

委員：特級行政技術助理員C r i s t i n a F á t i m a L u í s d e 

Almeida Paiva，當其出缺或因故不能視事時，由特級行政技術

助理員何潤良代任。

二、本批示於公佈日生效。

二零一一年六月九日

經濟財政司司長 譚伯源

第 63/2011號經濟財政司司長批示

經濟財政司司長行使《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號行政法規第三條及第七條，

以及第121/2009號行政命令第一款、第二款及第五款的規定，

作出本批示。

轉授一切所需權力予勞工事務局局長孫家雄或其法定代任

人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“科達有限公

司”簽訂購置職業衛生化驗室設備的合同。

二零一一年六月九日

經濟財政司司長 譚伯源

第 64/2011號經濟財政司司長批示

經濟財政司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四

條賦予的職權，並根據第34/2011號行政命令第一條第二款的規

定，作出本批示。

一、轉授一切所需權力予金融情報辦公室主任伍文湘，以

便代表澳門特別行政區作為簽署人，與新加坡的金融情報組織

簽署關於預防及遏止清洗黑錢犯罪及資助恐怖主義犯罪方面的

互換資料的諒解備忘錄或合作協議。

二、本批示自公佈之日起開始生效。

二零一一年六月十四日

經濟財政司司長  譚伯源

Presidente: Tang Mei Chan, técnica especialista e, nas suas fal
tas ou impedimentos, Ku Mong Si, técnica de 1.ª classe.

Vogal: Chan Suk Yee, adjuntotécnico de 2.ª classe e, nas suas 
faltas ou impedimentos, Kuan Ka Chon, assistente técnico admi
nistrativo de 2.ª classe;

Vogal: Cristina Fátima Luís de Almeida Paiva, assistente téc
nica administrativa especialista e, nas suas faltas ou impedimen
tos, Ho Ion Leong, assistente técnico administrativo especialista.

2. O presente despacho entra em vigor no dia da sua publica
ção.

9 de Junho de 2011.

O Secretário para a Economia e Finanças, Tam Pak Yuen.

Despacho do Secretário para a Economia
e Finanças n.º 63/2011

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos dos 
artigos 3.º e 7.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999, e dos 
n.os 1, 2 e 5 da Ordem Executiva n.º 121/2009, o Secretário para 
a Economia e Finanças manda:

São subdelegados no director dos Serviços para os Assuntos 
Laborais, Shuen Ka Hung, ou no seu substituto legal, todos os 
poderes necessários para representar a Região Administrativa 
Especial de Macau, como outorgante, no contrato de aquisição 
de equipamentos do Laboratório de Higiene Ocupacional, a ce
lebrar com a «Four Star Companhia Limitada».

9 de Junho de 2011. 

O Secretário para a Economia e Finanças, Tam Pak Yuen.

Despacho do Secretário para a Economia
e Finanças n.º 64/2011

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 1.º da Ordem Executiva n.º 34/2011, o Secretário 
para a Economia e Finanças manda:

1. São subdelegados na coordenadora do Gabinete de Infor
mação Financeira, Ng Man Seong, todos os poderes necessários 
para representar a Região Administrativa Especial de Macau 
na celebração do memorando de entendimento ou acordo de 
cooperação para a troca de informação financeira relativa a pre
venção e repressão dos crimes de branqueamento de capitais e 
financiamento ao terrorismo, a celebrar com o Suspicious Tran
saction Reporting Office de Singapura.

2. O presente despacho entra em vigor no dia da sua publica
ção.

14 de Junho de 2011.

O Secretário para a Economia e Finanças, Tam Pak Yuen.
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