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（二十一）批准金額不超過澳門幣一萬元的交際費；

（二十二）要求隸屬於行政法務司司長或由其監督的部門及

實體採取措施和適時提供必需的或適當的意見書及報告書。

二、對行使現轉授的職權而作出的行為，得提起必要訴願。

三、本批示自公佈日起產生效力。

二零一四年十二月二十日

行政法務司司長 陳海帆

第 67/2014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，並根據經第2/2014號行政法規修改的第36/2000

號行政法規《法務局之組織及運作》第三條第一款（一）項，第

15/2009號法律《領導及主管人員通則的基本規定》第二條第二

款（一）項、第四條及第五條，以及第26/2009號行政法規《領導

及主管人員通則的補充規定》第二條、第七條及第九條，結合第   

109/2014號行政命令第五款的規定，作出本批示。

一、以定期委任方式委任劉德學為法務局局長，自二零一四

年十二月二十日起，為期兩年。

二、因本委任所產生的負擔，由法務局的預算承擔。

三、以附件形式公佈委任的依據及被委任人的學歷及專業簡

歷。

二零一四年十二月二十日

行政法務司司長 陳海帆

––––––––––

附件

委任劉德學擔任法務局局長一職的依據如下：

——職位出缺；

——劉德學的個人履歷顯示其具備專業能力及才幹擔任法

務局局長一職。

學歷：

——安徽農學院農學學士（農業經濟管理專業）；

21) Autorizar despesas de representação até ao montante 
10 000,00 (dez mil) patacas;

22) Solicitar aos serviços e entidades na dependência hierár-
quica ou tutelar da Secretária para a Administração e Justiça 
as diligências e deles obter prontamente os pareceres e as in-
formações necessárias ou convenientes.

2. Dos actos praticados no uso da competência, ora subdele-
gada, cabe recurso hierárquico necessário.

3. O presente despacho produz efeitos desde a data da sua 
publicação.

20 de Dezembro de 2014.

A Secretária para a Administração e Justiça, Chan Hoi Fan.

Despacho da Secretária para a Administração 
e Justiça n.º 67/2014

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Bási-
ca da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos 
do disposto na alínea 1) do n.º 1 do artigo 3.º do Regulamento 
Administrativo n.º 36/2000 (Organização e funcionamento da 
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça), alterado pelo 
Regulamento Administrativos n.º 2/2014, na alínea 1) do n.º 2 
do artigo 2.º da Lei n.º 15/2009  (Disposições Fundamentais do 
Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia) e nos artigos 2.º, 7.º 
e 9.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 (Disposições 
complementares do estatuto do pessoal de direcção e chefia), 
conjugados com o n.º 5 da Ordem Executiva n.º 109/2014, a Se-
cretária para a Administração e Justiça manda: 

1. É nomeado, em comissão de serviço, Liu Dexue para exer-
cer o cargo de director dos Serviços de Assuntos de Justiça, 
pelo período de dois anos, a partir de 20 de Dezembro de 2014.

2. Os encargos resultantes da presente nomeação são supor-
tados pelo orçamento da Direcção dos Serviços de Assuntos de 
Justiça. 

3. É publicada, em anexo, a nota relativa aos fundamentos da 
nomeação e ao currículo académico e profissional do nomeado.

20 de Dezembro de 2014.

A Secretária para a Administração e Justiça, Chan Hoi Fan.

––––––––––

ANEXO

Fundamentos da nomeação de Liu Dexue para o cargo de 
director dos Serviços de Assuntos de Justiça:

— Vacatura do cargo;

— Liu Dexue possui competência profissional e aptidão para 
o exercício do cargo de director dos Serviços de Assuntos de 
Justiça, que se demonstra pelo curriculum vitae.

Currículo académico:

— Licenciatura em Agronomia, variante de Gestão de Eco-
nomia Agrária, pelo Instituto de Agricultura de Anhui;
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——北京大學法學碩士（民法學專業）；

——中國政法大學法學博士（民商法學專業）。

專業簡歷：

——1988年9月至1993年8月 安徽省高級人民法院法官學

院書記官；

——1998年3月至2004年8月 立法會輔助部門高級技術員；

——2004年9月至2005年12月 立法會輔助部門技術顧問；

——2006年1月至今 立法會輔助部門顧問；

——2009年獲集體嘉許。

批  示  摘  錄

透過行政法務司司長二零一四年十二月二十日的批示：

趙向陽、沈振耀、張少雄、朱林、李蓓、廖志漢及張正春——

根據現行《行政長官及司長辦公室通則》第十條第一款（二）項、

第二款及第四款、第十八條第一款、第二款、第四款及第十九條

第五款的規定，以定期委任方式委任為本辦公室顧問，為期兩

年，自二零一四年十二月二十日起生效。

Isabel Narana Xete——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，為期兩年，自二

零一四年十二月二十日起生效。

鄭杏儀——根據現行《行政長官及司長辦公室通則》第十八

條第一款、第二款及第十九條第十款的規定，以定期委任方式

委任為本辦公室第一職階顧問翻譯員，為期兩年，自二零一四年

十二月二十日起生效。

梁達民——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四職階首席

特級行政技術助理員，為期兩年，自二零一四年十二月二十日起

生效。

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、第十二款，以及現

— Mestrado em Direito, variante de Direito Civil, pela Uni-
versidade de Pequim;

— Doutoramento em Direito, variante de Direito Civil e 
Comercial, pela Universidade da Ciência Política e Direito da 
China.

Currículo profissional:

— Secretário judicial do Instituto de Juízes do Tribunal 
Popular Superior da Província Anhui, de Setembro de 1988 a 
Agosto de 1993;

— Técnico superior dos Serviços de Apoio à Assembleia 
Legislativa, de Março de 1998 a Agosto de 2004;

— Técnico agregado dos Serviços de Apoio à Assembleia 
Legislativa, de Setembro de 2004 a Dezembro de 2005;

— Assessor dos Serviços de Apoio à Assembleia Legislativa, 
de Janeiro de 2006 até ao presente;

— Recebido louvor colectivo em 2009.

Extractos de despachos

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para a Admi-
nistração e Justiça, de 20 de Dezembro de 2014:

Chio Heong Ieong, Sam Chan Io, Cheong Sio Hong, Zhu Lin, 
Lei Pui, Lio Chi Hon e Zhang Zhengchun — nomeados, em 
comissão de serviço, pelo período de dois anos, assessores 
deste Gabinete, nos termos da alínea 2 do n.º 1 e dos n.os 2 
e 4 do artigo 10.º, dos n.os 1, 2 e 4 do artigo 18.º e do n.º 5 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.

Isabel Narana Xete — nomeada, em comissão de serviço, se-
cretário pessoal deste Gabinete, pelo período de dois anos, 
nos termos 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 
Secretários, em vigor, a partir de 20 de Dezembro de 2014.

Cheng Han Iu — nomeada, em comissão de serviço, pelo 
período de dois anos, como intérprete-tradutora assesso-
ra, 1.º escalão, deste Gabinete, nos termos dos n.os 1 e 2 do 
artigo 18.º e do n.º 10 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.

Leong Tat Man — nomeado, em comissão de serviço, pelo pe-
ríodo de dois anos, como assistente técnico administrativo 
especialista principal, 4.º escalão, deste Gabinete, nos ter-
mos dos n.os 1, 2 e 5 do artigos 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.

O pessoal abaixo mencionado — contratado além do quadro, 
para exercer as funções, a seguir indicadas, neste Gabinete, 


