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SERVIÇOS DE APOIO DA SEDE DO GOVERNO

Extracto de despacho

Por despachos de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 20 de 
Janeiro de 2020:

Lei Chun Kuan, Chan Mei Ian e Pang Mei Fan, candidatas 
classificadas em quinto, nono e décimo terceiro lugares, 
respectivamente, no concurso a que se refere a lista inserta 
no Boletim Oficial da RAEM n.º 42/2019, II Série, de 16 de 
Outubro — contratadas por contratos administrativos de 
provimento, pelo período experimental de seis meses, para 
o exercício das funções de adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º 
escalão, índice 260, nos SASG, nos termos do n.º 1 do arti-
go 5.º e do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 12/2015 (Regime do 
Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), a partir de 7, 
14 e 9 de Abril de 2020, respectivamente.

–––––––

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 29 de Abril de 2020. — 
A Chefe do Gabinete, Hoi Lai Fong.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA

E FINANÇAS

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 56/2020

Pelo Despacho do Secretário para a Economia e Finanças 
n.º 22/2020, publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 8, II Série, de 19 de Fevereiro, foi 
atribuído um fundo permanente à Direcção dos Serviços de 
Identificação e definida a composição da respectiva comissão 
administrativa;

Considerando que foram alteradas as funções de dois dos 
elementos dessa Comissão, torna-se necessário actualizar a 
composição da referida comissão administrativa;

Sob proposta da aludida Direcção e ouvida a Direcção dos 
Serviços de Finanças;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau, conjugado com 
a Ordem Executiva n.º 181/2019, o Secretário para a Economia 
e Finanças manda:

A comissão administrativa do fundo permanente, cuja cons-
tituição foi autorizada pelo Despacho do Secretário para a 
Economia e Finanças n.º 22/2020, da Direcção dos Serviços de 
Identificação, passará a ter a seguinte composição: 

Presidente: Wong Pou Ieng, directora dos Serviços e, nas 
suas faltas ou impedimentos, o seu substituto legal.

Vogal: Chan Un Lai, chefe do Departamento de Estudos da 
Exploração e Administração do Arquivo;

Vogal: Cheong Lai San, chefe da Divisão Administrativa e 
Financeira.

政 府 總 部 輔 助 部 門

批 示 摘 錄

透過行政長官二零二零年一月二十日批示：

李轉君、陳美欣及彭美芬——根據第12/2015號法律《公共

部門勞動合同制度》第五條第一款及第六條第一款的規定，在二

零一九年十月十六日第四十二期《澳門特別行政區公報》第二組

公佈的考試成績中分別排名第五、第九及第十三的合格投考人，

獲聘以行政任用合同方式在政府總部輔助部門擔任第一職階二

等技術輔導員，薪俸點260點，試用期六個月，分別自二零二零年

四月七日、四月十四日及四月九日起生效。

–––––––

二零二零年四月二十九日於行政長官辦公室

辦公室主任 許麗芳

經 濟 財 政 司 司 長 辦 公 室

第 56/2020號經濟財政司司長批示

經刊登於二零二零年二月十九日第八期《澳門特別行政區公

報》第二組的第22/2020號經濟財政司司長批示，撥予身份證明

局一筆常設基金並指定其行政委員會的成員；

基於該常設基金行政委員會其中兩名成員職位的更改，故有

必要對組成該行政委員會的成員作出適當調整；

在該局的建議下，並聽取財政局意見；

經濟財政司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條

及第181/2019號行政命令賦予的職權，作出本批示。

經第22/2020號經濟財政司司長批示許可設立的身份證明局

常設基金的行政委員會改由以下成員組成：

主席：局長黃寶瑩，當其出缺或因故不能視事時，由其合法

代任人代任；

委員：研究開發及檔案管理廳廳長陳婉麗；

委員：行政及財政處處長張麗珊；
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候補委員：副局長周偉迎；

候補委員：特級技術員陳曉彤。

本批示自公佈翌日起生效，其效力追溯至二零二零年三月

十八日。

二零二零年四月二十九日

經濟財政司司長  李偉農

第 57/2020號經濟財政司司長批示

經刊登於二零二零年二月十九日第八期《澳門特別行政區公

報》第二組的第25/2020號經濟財政司司長批示，撥予博彩監察

協調局一筆常設基金並指定其行政委員會的成員；

基於該常設基金行政委員會中某些成員終止職務或職務變

更，故有必要對組成該行政委員會的成員作出適當調整；

在該局的建議下，並經聽取財政局意見；

經濟財政司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條

及第181/2019號行政命令賦予的職權，作出本批示。

經第25/2020號經濟財政司司長批示許可設立的博彩監察協

調局常設基金的行政委員會改由以下成員組成：

主席：局長陳達夫，當其出缺或因故不能視事時，由其合法

代任人代任；

委員：行政財政處處長余敬方，當其出缺或因故不能視事

時，由其合法代任人代任；

委員：行政科代科長趙潤娟；

候補委員：接待及文書處理科代科長丁文香；

候補委員：首席技術輔導員彭嘉敏。

本批示自公佈翌日起生效，其效力追溯至二零二零年二月三

日。

二零二零年五月四日

經濟財政司司長 李偉農

Vogal suplente: Chao Wai Ieng, subdirector dos Serviços;

Vogal suplente: Chan Hio Tong, técnica especialista.

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 18 de Março 
de 2020. 

29 de Abril de 2020. 

O Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong.

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 57/2020

Pelo Despacho do Secretário para a Economia e Finanças 
n.º 25/2020, publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 8, II Série, de 19 de Fevereiro, 
foi atribuído um fundo permanente à Direcção de Inspecção e 
Coordenação de Jogos e definida a composição da respectiva 
comissão administrativa;

Considerando a cessação do exercício ou alteração de fun-
ções de alguns elementos daquela Direcção, torna-se necessá-
rio actualizar a composição da referida comissão administrativa;

Sob proposta da aludida Direcção e ouvida a Direcção dos 
Serviços de Finanças;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau, conjugado com 
a Ordem Executiva n.º 181/2019, o Secretário para a Economia 
e Finanças manda:

A comissão administrativa do fundo permanente, cuja cons-
tituição foi autorizada pelo Despacho do Secretário para a 
Economia e Finanças n.º 25/2020, da Direcção de Inspecção e 
Coordenação de Jogos, passará a ter a seguinte composição:

Presidente: Paulo Martins Chan, director dos Serviços e, nas 
suas faltas ou impedimentos, o seu substituto legal.

Vogal: Iu Keng Fong, chefe da Divisão Administrativa e Fi-
nanceira e, nas suas faltas ou impedimentos, o seu substituto 
legal;

Vogal: Chiu da Luz Yun Kuen, chefe da Secção Administra-
tiva, substituta.

Vogal suplente: Teng Man Heong, chefe da Secção de Aten-
dimento e Expediente, substituta;

Vogal suplente: Pang Ka Man, adjunta-técnica principal.

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 3 de Fevereiro 
de 2020.

4 de Maio de 2020.

O Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong.


