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三、透過經運輸工務司司長認可並公佈於《澳門特別行政區

公報》的批示，獲轉授權人可將有利於部門良好運作的權限轉

授予領導及主管人員。

四、本轉授予的權限不妨礙收回權及監管權的行使。

五、獲轉授權人自二零一九年十二月二十日起在本轉授權範

圍內所作的行為，予以追認。

六、在不妨礙上款規定的情況下，本批示自公佈日起產生效

力。

二零二零年一月七日

運輸工務司司長 羅立文

第 11/2020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，並根據七月七日第29/97/M號法令第三條第一款、

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184/2019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陳寶霞為土地工務運輸局局長，自

二零二零年一月十五日起為期一年。

二、因本委任所產生的負擔，由土地工務運輸局的預算承

擔。

三、以附件形式公佈委任依據及被委任人的學歷及專業簡

歷。

二零二零年一月十日

運輸工務司司長 羅立文

––––––––––

附件

委任陳寶霞擔任土地工務運輸局局長一職的依據如下：

——職位出缺；

3. Por despacho a publicar no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau, homologado pelo Secretário 
para os Transportes e Obras Públicas, o subdelegado pode sub-
delegar no pessoal de direcção e chefia as competências que 
julgue adequadas ao bom funcionamento dos serviços.

4. A presente subdelegação de competência é feita sem pre-
juízo dos poderes de avocação e superintendência.

5. São ratificados os actos praticados pelo subdelegado, no 
âmbito da presente subdelegação de competências, desde 20 de 
Dezembro de 2019.

6. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o presente 
despacho produz efeitos desde a data da sua publicação.

7 de Janeiro de 2020.

O Secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo 
Arrais do Rosário.

Despacho do Secretário para os Transportes
e Obras Públicas n.º 11/2020

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
artigo 3.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 29/97/M, de 7 de Julho, dos 
artigos 2.º, n.º 2, alínea 1), 4.º e 5.º da Lei n.º 15/2009 (Dispo-
sições Fundamentais do Estatuto do Pessoal de Direcção e 
Chefia) e dos artigos 2.º, 7.º e 9.º do Regulamento Administra-
tivo n.º 26/2009 (Disposições complementares do estatuto do 
pessoal de direcção e chefia), conjugados com o n.º 1 da Ordem 
Executiva n.º 184/2019, o Secretário para os Transportes e 
Obras Públicas manda:

1. É nomeada, em comissão de serviço, Chan Pou Ha para 
exercer o cargo de directora da Direcção dos Serviços de Solos, 
Obras Públicas e Transportes, pelo período de um ano, a partir 
de 15 de Janeiro de 2020.

2. Os encargos resultantes da presente nomeação são suportados 
pelo orçamento da Direcção dos Serviços de Solos, Obras 
Públicas e Transportes.

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

10 de Janeiro de 2020.

O Secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo 
Arrais do Rosário.

––––––––––

ANEXO

Fundamentos da nomeação de Chan Pou Ha para o cargo de 
directora da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e 
Transportes:

— Vacatura do cargo;
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——陳寶霞的個人履歷顯示其具備專業能力及才幹擔任土

地工務運輸局局長一職。

學歷：

——濠江中學畢業。

——華僑大學土木工程學士。

專業簡歷：

——1990年10月至11月：土地工務運輸司城市建設廳技術

員；

——1990年11月至1995年4月：土地工務運輸司城市建設廳

高級技術員；

——1995年4月至1997年8月：土地工務運輸司城市建設廳

廳長助理；

——1997年8月至1998年8月：土地工務運輸局城市建設廳

高級技術員；

——1998年8月至2008年8月：土地工務運輸局土地管理廳

廳長；

——2008年9月至2009年2月：土地工務運輸局代副局長；

——2009年2月至2015年2月：土地工務運輸局副局長；

——2015年2月至10月：土地工務運輸局城市建設廳首席顧

問高級技術員；

——2015年10月至今：土地工務運輸局研究暨文件處首席

顧問高級技術員。

批 示 摘 錄

摘錄自運輸工務司司長於二零二零年一月十日作出的批示：

劉惠明──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，因具備合適的管理能力及專業經驗，其擔

任郵電局局長的定期委任，自二零二零年一月十八日起續期一

年。

–––––––

二零二零年一月十日於運輸工務司司長辦公室

辦公室主任 張翠玲

— Chan Pou Ha possui competência profissional e aptidão 
para o exercício do cargo de directora da Direcção dos Serviços 
de Solos, Obras Públicas e Transportes, que se demonstra pelo 
curriculum vitae.

Currículo académico:

— Curso Secundário da Escola Secundária Hou Kong;

— Licenciatura em Engenharia Civil da Universidade de 
Hua Qiao.

Currículo profissional:

— De Outubro a Novembro de 1990: Técnica do Departa-
mento de Urbanização da DSSOPT;

— De Novembro de 1990 a Abril de 1995: Técnica superior 
do Departamento de Urbanização da DSSOPT;

— De Abril de 1995 a Agosto de 1997: Adjunta do Chefe do 
Departamento de Urbanização da DSSOPT;

— De Agosto de 1997 a Agosto de 1998: Técnica superior do 
Departamento de Urbanização da DSSOPT;

— De Agosto de 1998 a Agosto de 2008: Chefe do Departa-
mento de Gestão de Solos da DSSOPT;

— De Setembro de 2008 a Fevereiro de 2009: Subdirectora, 
substituta, da DSSOPT;

— De Fevereiro de 2009 a Fevereiro de 2015: Subdirectora 
da DSSOPT;

— De Fevereiro a Outubro de 2015: Técnica superior asses-
sora principal do Departamento de Urbanização da DSSOPT;

— De Outubro de 2015 até à presente data: Técnica superior 
assessora principal da Divisão de Estudos e Documentação da 
DSSOPT.

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 10 de Janeiro de 2020:

Lau Wai Meng — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como directora dos Serviços de Correios e Tele-
comunicações, nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 e 
8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, por possuir 
capacidade de gestão e experiência profissional adequadas 
para o exercício das suas funções, a partir de 18 de Janeiro de 
2020.

–––––––

Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Pú-
blicas, aos 10 de Janeiro de 2020. — A Chefe do Gabinete, 
Cheong Chui Ling.


