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SERVIÇOS DE APOIO DA SEDE DO GOVERNO

Extracto de despacho

Por despacho da signatária, de 8 de Outubro de 2019:

Tang Si Sang — cessa, automaticamente, as funções de auxiliar, 
1.º escalão, em regime de contrato administrativo de provi
mento, nos SASG, nos termos do artigo 45.º do ETAPM, em 
vigor, a partir de 2 de Dezembro de 2019, data em que inicia 
funções na Direcção dos Serviços do Ensino Superior.

–––––––

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 27 de Novembro de 
2019. — A Chefe do Gabinete, O Lam.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA

E FINANÇAS

Despacho do Secretário para a Economia
e Finanças n.º 79/2019

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da 
alínea 2) do n.º 1 do artigo 3.º do Regulamento Administra
tivo n.º 6/1999, do n.º 1 da Ordem Executiva n.º 110/2014, e do 
artigo 30.º do Estatuto dos Trabalhadores da Administração 
Pública de Macau, aprovado pelo DecretoLei n.º 87/89/M, 
de 21 de Dezembro, o Secretário para a Economia e Finanças 
manda:

É dada por finda, por conveniência de serviço, a comissão 
eventual de serviço de Cristina Gomes Pinto Morais, na Macau 
Investimento e Desenvolvimento, S.A., a partir de 1 de De
zembro de 2019.

 21 de Novembro de 2019.

O Secretário para a Economia e Finanças, Leong Vai Tac.

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 80/2019

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei 
Básica da Região Administrativa Especial de Macau e das 
competências que lhe foram delegadas pela Ordem Execu
tiva n.º 110/2014, e nos termos do n.º 2 do artigo 2.º do Regula
mento da Comissão de Registo dos Auditores e dos Contabilis
tas, aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 2/2005, 
o Secretário para a Economia e Finanças manda:

1. São nomeados membros da Comissão de Registo dos Au
ditores e dos Contabilistas, até 31 de Dezembro de 2020: 

Presidente: Iong Kong Leong;

Vogais efectivos: Yung Chi Chung, Ng Pou Man, Vong Hou 
Piu, Cheang Kin Lap;

Vogais suplentes: Kou Ka I, Si Chan Chan, Cheong Sio Tong, 
Bao King To.

政 府 總 部 輔 助 部 門

批 示 摘 錄

透過簽署人二零一九年十月八日批示：

鄧仕生——根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第

四十五條的規定，其以行政任用合同制度在政府總部輔助部門

擔任第一職階勤雜人員的職務，自二零一九年十二月二日在高等

教育局開始擔任職務之日自動終止。

–––––––

二零一九年十一月二十七日於行政長官辦公室

辦公室主任 柯嵐

經 濟 財 政 司 司 長 辦 公 室

第 79/2019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號行政法規第三條第一款（二）

項、第110/2014號行政命令第一款及經十二月二十一日第87/89/

M號法令核准的《澳門公共行政工作人員通則》第三十條的規

定，作出本批示。

因工作需要，自二零一九年十二月一日起終止莫麗絲在澳門

投資發展股份有限公司擔任職務的臨時定期委任。

二零一九年十一月二十一日

經濟財政司司長 梁維特

第 80/2019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

賦予的職權及經第110/2014號行政命令所授予的權限，並根據

第2/2005號行政長官批示核准的《核數師暨會計師註冊委員會

規章》第二條第二款的規定，作出本批示。

一、委任下列人士為核數師暨會計師註冊委員會成員，任期

至二零二零年十二月三十一日止：

主席：容光亮；

正選委員：容志聰、吳保民、黃浩彪、鄭堅立；

候補委員：高嘉儀、施真真、張少東、包敬燾。
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二、本批示自公佈翌日起生效，並自二零二零年一月一日起

產生效力。

二零一九年十一月二十五日

經濟財政司司長 梁維特

–––––––

二零一九年十一月二十五日於經濟財政司司長辦公室

辦公室主任 丁雅勤

保 安 司 司 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

摘錄自行政長官於二零一九年十一月十二日作出的批示：

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，周見靄關務總長（編

號02880）擔任助理海關關長的定期委任，自二零一九年十二月

十六日起，續期一年。

–––––––

二零一九年十一月二十六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

表 揚

在葉炳權主任即將榮休之際，對他長期在公職的社會服務

領域中卓越的領導能力、高度的責任感和強烈的使命感，本人特

予嘉許。

葉炳權任職期間，積極參與制訂及完善澳門社會福利制度、

協助落實各項政策措施，尤其在推動長者及殘疾人士服務的水

平、推動社會保障和中央公積金制度等政策方面盡心竭力，帶領

社服專業團隊竭誠為弱勢社群服務，為澳門社會服務的發展作

出重要貢獻。他自2015年擔任本司辦公室主任以來，積極協助及

推動社會文化範疇施政工作，盡忠職守、熱誠奉獻，工作表現出

色、卓有成效。

2. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação e produz efeitos desde 1 de Janeiro de 2020.

25 de Novembro de 2019.

O Secretário para a Economia e Finanças, Leong Vai Tac.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 25 
de Novembro de 2019. — A Chefe do Gabinete, Teng Nga Kan.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Extracto de despacho

Por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 12 de 
Novembro de 2019:

Chau Kin Oi, intendente alfandegária n.º 02 880 — renovada a 
comissão de serviço, pelo período de um ano, como adjunta 
dos Serviços de Alfândega, 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 Dezembro de 2019, por se manterem os 
fundamentos que prevaleceram à respectiva nomeação.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 26 de Novem
bro de 2019. — A Chefe do Gabinete, Cheong Ioc Ieng.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS

SOCIAIS E CULTURA

Louvor

Ao cessar funções na Administração Pública por aposen
tação, aprazme reconhecer a extraordinária competência de 
liderança demonstrada na área da acção social ao longo dos 
muitos anos na Administração Pública, e bem assim o elevado 
sentido de responsabilidade e forte sentido de missão com que 
o Chefe de Gabinete Ip Peng Kin sempre desempenhou as suas 
funções.

Durante o exercício de funções públicas, Ip Peng Kin partici
pou, proactivamente, na definição e aperfeiçoamento do siste
ma da assistência social, coadjuvou a implementação de várias 
políticas e medidas, revelou enorme dedicação na melhoria dos 
serviços de apoio aos idosos e aos portadores de deficiência, e 
na implementação de políticas na área da segurança social de 
que se salienta o regime de previdência central. A sua lideran
ça da equipa, constituída por tantas pessoas que se dedicam a 
cuidar dos grupos mais vulneráveis, contribuiu, de forma deci
siva, para o desenvolvimento da acção social em Macau. 

Desde que assumiu o cargo do chefe do meu gabinete em 
2015, coadjuvou e promoveu, com diligência e competência, 
as acções governativas na área dos assuntos sociais e cultura, 
tendo revelado grandes qualidades de lealdade, zelo e enorme 
dedicação que contribuíram para alcançar resultados muito 
proveitosos.




