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款及第十九條第十款、第十一款的規定，以及現行《澳門公共行

政工作人員通則》第三十四條的規定，徵用到本辦公室擔任同一

職務，自二零一四年十二月二十日起，為期一年。

陳澤民，行政公職局第一職階顧問文案——根據現行《行政

長官及司長辦公室通則》第十八條第一款、第二款、第五款、第七

款及第十九條第十款、第十一款的規定，以及現行《澳門公共行

政工作人員通則》第三十四條的規定，徵用到本辦公室擔任同一

職務，自二零一四年十二月二十日起，為期一年。

李少娟——根據現行《行政長官及司長辦公室通則》第十八

條第一款、第二款、第五款及第十九條第十款、第十一款及第

十二款的規定，以定期委任方式委任為本辦公室第二職階首席

特級技術員，為期一年，自二零一四年十二月二十日起生效。

鄭淑兒——根據現行《行政長官及司長辦公室通則》第十八

條第一款、第二款、第五款及第十九條第七款的規定，以定期委

任方式委任為本辦公室司長秘書，為期一年，自二零一四年十二

月二十日起生效。

–––––––

二零一四年十二月二十日於運輸工務司司長辦公室

辦公室主任 張翠玲

廉 政 公 署

第 138/2014號廉政專員批示

 廉政專員行使第4/2012號法律修改的第10/2000號法律第

十六條和第三十條賦予的職權，並根據第3/2013號行政法規修

改的第3/2009號行政法規第三十一條第一款及第三十二條第一

款之規定，作出本批示。

以定期委任方式委任沈偉強擔任廉政專員辦公室主任，自二

零一四年十二月二十日起生效，為期兩年。

二零一四年十二月二十日

廉政專員 張永春

–––––––

二零一四年十二月二十日於廉政公署

辦公室主任  沈偉強

mesmas funções neste Gabinete, nos termos dos n.os 1, 2, 5 
e 7 do artigo 18.º e dos n.os 10 e 11 do artigo 19.º do Estatuto 
do Gabinete do Chefe do Executivo e dos Secretários e do 
artigo 34.º do ETAPM, vigente, a partir de 20 de Dezembro 
de 2014.

Chan Chak Man, letrado assessor, 1.º escalão, da Direcção dos 
Serviços de Administração e Função Pública — requisitado, 
pelo período de um ano, para exercer as mesmas funções 
neste Gabinete, nos termos dos n.os 1, 2, 5 e 7 do artigo 18.º 
e dos n.os 10 e 11 do artigo 19.º do Estatuto do Gabinete do 
Chefe do Executivo e dos Secretários e do artigo 34.º do 
ETAPM, vigente, a partir de 20 de Dezembro de 2014.

Lei Sio Kun — nomeada, em comissão de serviço, pelo período 
de um ano, técnica especialista principal, 2.º escalão, deste 
Gabinete, nos termos dos n.os 1, 2 e 5 do artigo 18.º e dos 
n.os 10, 11 e 12 do artigo 19.º do Estatuto do Gabinete do 
Chefe do Executivo e dos Secretários, em vigor, a partir de 
20 de Dezembro de 2014.

Cheang Soc I — nomeada, em comissão de serviço, secretária 
pessoal deste Gabinete, pelo período de um ano, nos ter-
mos dos n.os 1, 2 e 5 do artigo 18.º e do n.º 7 do artigo 19.º do 
Estatuto do Gabinete do Chefe do Executivo e dos Secretá-
rios, em vigor, a partir de 20 de Dezembro de 2014.

–––––––

Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públi-
cas, aos 20 de Dezembro de 2014. — A Chefe do Gabinete, 
Cheong Chui Ling.

COMISSARIADO CONTRA A CORRUPÇÃO

Despacho do Comissário contra a Corrupção n.º 138/2014

Usando da faculdade conferida pelos artigos 16.º e 30.º da 
Lei n.º 10/2000, na redacção dada pela Lei n.º 4/2012 e nos 
termos do n.º 1 do artigo 31.º e do n.º 1 do artigo 32.º do Re-
gulamento Administrativo n.º 3/2009, na redacção dada pelo 
Regulamento Administrativo n.º 3/2013, o Comissário contra a 
Corrupção manda:

É nomeado, em comissão de serviço, Sam Vai Keong para 
exercer o cargo de Chefe do Gabinete do Comissário contra a 
Corrupção, pelo período de dois anos, com efeitos a partir de 
20 de Dezembro de 2014.

20 de Dezembro de 2014.

O Comissário, Cheong Weng Chon.

–––––––

Comissariado contra a Corrupção, aos 20 de Dezembro de 
2014. — O Chefe do Gabinete, Sam Vai Keong.


