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四十五條的規定，其以不具期限的行政任用合同擔任本辦公室第

一職階首席顧問高級技術員的職務，自二零一九年十二月二十日

起自動終止。

–––––––

二零二零年一月九日於經濟財政司司長辦公室

辦公室主任 辜美玲

保 安 司 司 長 辦 公 室

第 5/2020號保安司司長批示

保安司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條賦

予的職權，並根據第15/2009號法律《領導及主管人員通則的基

本規定》第二條、第四條及第五條，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，第

227/2006號行政長官批示第七款及第八款，結合第182/2019號

行政命令第一款的規定，作出本批示。

一、以定期委任方式委任馮婉琪為金融情報辦公室副主任，

由二零二零年一月二十一日至二零二零年八月七日。

二、給予被委任人等同於第15/2009號法律附件表一欄目1所

載副局長薪俸點的報酬。

三、以附件形式公佈委任理由及獲委任人的學歷及專業簡

歷。

二零二零年一月八日

保安司司長 黃少澤

––––––––––

附件

委任馮婉琪擔任金融情報辦公室副主任的依據如下：

——職位出缺及因金融情報辦公室的職責有需要填補空

缺；

——馮婉琪的個人履歷顯示其具備專業能力及才幹擔任金

融情報辦公室副主任一職。

學歷：

——澳門大學工商管理學士；

——香港理工大學專業會計碩士。

termo, neste Gabinete, nos termos do artigo 45.º do ETAPM, vi-
gente, por motivo de nomeação, em comissão de serviço, como 
assessora do Gabinete do Secretário para a Administração e 
Justiça, a partir de 20 de Dezembro de 2019.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos           
9 de Janeiro de 2020. — A Chefe do Gabinete, Ku Mei Leng.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 5/2020

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos dos 
artigos 2.º, 4.º e 5.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições Fundamen-
tais do Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia), dos 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), dos n.os 7 e 8 do Despacho do Chefe do 
Executivo n.º 227/2006, conjugado com o n.º 1 da Ordem 
Executiva n.º 182/2019, o Secretário para a Segurança manda:

1. É nomeada, em comissão de serviço, Fong Iun Kei para 
o cargo de coordenadora-adjunta do Gabinete de Infor-
mação Financeira, a partir de 21 de Janeiro de 2020 até 7 de 
Agosto de 2020.

2. À nomeada é atribuída a remuneração equiparada ao índice 
de vencimento de subdirector constante da Coluna 1 do Mapa 
1 anexo à Lei n.º 15/2009.

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

8 de Janeiro de 2020.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

––––––––––

ANEXO

Fundamentos da nomeação de Fong Iun Kei para o cargo de 
coordenadora-adjunta do Gabinete de Informação Financeira:

— Vacatura do cargo e necessidade do seu preenchimento 
face às atribuições cometidas ao Gabinete de Informação 
Financeira;

— Possuir competência profissional e aptidão para o exer-
cício do cargo de coordenadora-adjunta por parte de Fong Iun 
Kei, que se demonstra pelo curriculum vitae.

Currículo académico:

— Licenciatura em Gestão de Empresas pela Universidade 
de Macau;

— Mestrado em Contabilidade Profissional pela Universida-
de Politécnica de Hong Kong.
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專業資格：

——資深英國特許公認會計師。

專業簡歷：

——2001年至2004年，會計師事務所會計師；

——2004年至2007年3月，私人機構從事審計職務；

——2007年4月至今，金融情報辦公室高級技術員；

——2017年7月至2018年1月，金融情報分析小組職務主管；

——2018年起曾多次代任金融情報辦公室主任及副主任的

職務。

批 示 摘 錄

摘錄自保安司司長於二零一九年十二月三十一日作出的批

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，以定期委任方式續任梅

山明警務總長（編號100891）為警察總局局長助理，主管情報分

析中心，自二零二零年一月一日起，為期一年。

–––––––

二零二零年一月十日於保安司司長辦公室

辦公室代主任 何浩瀚

運 輸 工 務 司 司 長 辦 公 室

第 1/2020號運輸工務司司長批示

運輸工務司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條

賦予的職權，並根據第6/1999號行政法規《政府部門及實體的

組織、職權與運作》第七條及第184/2019號行政命令第六款的規

定，作出本批示。

一、授予郵電局局長劉惠明作出下列行為的權限：

（一）按照第15/2002號行政法規《電信碼號資源的管理及

Qualificação profissional:

— Fellowship of Chartered Certified Accountants.

Currículo profissional:

— Contabilista de agência de contabilidade (2001-2004);

— Dedica-se ao trabalho de auditoria em instituição privada 
(2004-Março de 2007);

— Técnica superior do Gabinete de Informação Financeira 
(Abril de 2007 até ao presente);

— Chefia funcional do Gabinete de Informação Financeira 
na área de Análise de Informação Financeira (Julho de 
2017-Janeiro de 2018);

— Exerceu várias vezes, em regime de substituição, os cargos de 
coordenadora e coordenadora-adjunta do Gabinete de Infor-
mação Financeira (desde 2018).

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 31 de Dezembro de 2019:

Mui San Meng, intendente n.º 100 891 — renovada a comissão 
de serviço, pelo período de um ano, como adjunto do co-
mandante-geral no Centro de Análise de Informações dos 
Serviços de Polícia Unitários, nos termos dos artigos 5.º 
da Lei n.º 15/2009 e 8.º do Regulamento Adminis trativo 
n.º 26/2009, a partir de 1 de Janeiro de 2020, por se man-
terem os fundamentos que prevaleceram à respectiva 
nomeação.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 10 de Janeiro 
de 2020. — O Chefe do Gabinete, substituto, Adriano Marques 
Ho.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS TRANSPORTES

E OBRAS PÚBLICAS

Despacho do Secretário para os Transportes 
e Obras Públicas n.º 1/2020

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
artigo 7.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999 (Organi-
zação, competências e funcionamento dos serviços e entidades 
públicas) e do n.º 6 da Ordem Executiva n.º 184/2019, o Secre-
tário para os Transportes e Obras Públicas manda:

1. São delegadas na directora dos Serviços de Correios e Teleco-
municações, Lau Wai Meng, as competências para praticar os 
seguintes actos:

1) Autorizar, ao abrigo do artigo 6.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 15/2002 (Gestão e atribuição de recursos de 




