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GABINETE DA SECRETÁRIA PARA A ADMINISTRAÇÃO
E JUSTIÇA

行 政 法 務 司 司 長 辦 公 室
第 41/2014 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，並根據第16/2006號行政法規《退休基金會的組織
及運作》第五條第一款、第四款及第六款，結合第120/2009號行
政命令第一款的規定，作出本批示。
一、葉 炳權以 兼職方 式 擔 任 退 休基金會 行政 管 理委員會
行政管理人職務的委任續期一年，自二零一四年十一月一日起
至二零一五年十月三十一日止。
二、執行上款所指職務的每月報酬相等於行政管理委員會主
席薪俸的百分之二十。

Despacho da Secretária para a Administração
e Justiça n.º 41/2014
Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica
da RAEM e nos termos dos n.os 1, 4 e 6 do artigo 5.º do Regulamento Administrativo n.º 16/2006 «Organização e funcionamento do Fundo de Pensões», conjugados com o n.º 1 da Ordem Executiva n.º 120/2009, a Secretária para a Administração
e Justiça manda:
1. É renovada, pelo período de um ano, a nomeação de Ip
Peng Kin para exercer, em regime de acumulação, as funções
de administrador do Conselho de Administração do Fundo de
Pensões, a tempo parcial, de 1 de Novembro de 2014 a 31 de
Outubro de 2015.
2. O exercício das funções referidas no número anterior é
remunerado por uma quantia mensal correspondente a 20% do
vencimento do presidente do mesmo Conselho.
3 de Setembro de 2014.

二零一四年九月三日
行政法務司司長

陳麗敏

Despacho da Secretária para a Administração
e Justiça n.º 42/2014

第 42/2014 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，並根據第6/1999號行政法規第二條第一款（六）項
及第七條，連同經第26/2011號行政命令修改的第120/2009號行
政命令第一款、第二款及第五款的規定，作出本批示。
轉授一切所需的權力予身份證明局局長黎英杰，或其法定
代任人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“安富利電腦
服務（澳門）有限公司”簽訂為身份證明局提供“J2EE核心系統
升級設備及安裝服務”的合同。
二零一四年九月八日
行政法務司司長

陳麗敏

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da
alínea 6) do n.º 1 do artigo 2.º e do artigo 7.º do Regulamento
Administrativo n.º 6/1999, conjugados com os n.os 1, 2 e 5 da
Ordem Executiva n.º 120/2009, com a nova redacção dada pela
Ordem Executiva n.º 26/2011, a Secretária para a Administração e Justiça manda:
São subdelegados no director dos Serviços de Identificação,
Lai Ieng Kit, ou no seu substituto legal, todos os poderes necessários para representar a Região Administrativa Especial
de Macau, como outorgante, no contrato para a aquisição de
«Equipamentos para a sublimação do núcleo do sistema J2EE
e serviços da sua instalação» destinados ao uso da Direcção
dos Serviços de Identificação, a celebrar com a «Avnet Computer Service (Macau) Limited».
8 de Setembro de 2014.
A Secretária para a Administração e Justiça, Florinda da
Rosa Silva Chan.
–––––––

–––––––
二零一四年九月十一日於行政法務司司長辦公室
辦公室主任

A Secretária para a Administração e Justiça, Florinda da
Rosa Silva Chan.

張翠玲

Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça, aos
11 de Setembro de 2014. — A Chefe do Gabinete, Cheong
Chui Ling.

保 安 司 司 長 辦 公 室

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

第 181/2014 號保安司司長批示

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 181/2014

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6/1999號行政法規第四條第二款和第七條，以

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos
do n.º 2 do artigo 4.º e do artigo 7.º, ambos do Regulamento
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及經第28/2011號行政命令修改之第122/2009號行政命令第一
款、第二款和第五款的規定，作出本批示：
轉授予海關關長徐禮恆一切所需的權限，以便代表澳門特
別行政區作為簽署人，與「天網資訊科技（澳門）有限公司」簽
訂，向澳門特別行政區海關提供“ 數據中心資訊設備—— 伺服
器”的合同。
二零一四年九月八日
保安司司長

張國華
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Administrativo n.º 6/1999, conjugados com os n.os 1, 2 e 5 da
Ordem Executiva n.º 122/2009, alterada pela Ordem Executiva
n.º 28/2011, o Secretário para a Segurança manda:
São subdelegados no director-geral dos Serviços de Alfândega, Choi Lai Hang, todos os poderes necessários para
representar a Região Administrativa Especial de Macau, como
outorgante, no contrato de prestação de «Equipamento de
informática do centro de dados — Servidor» para os mesmos
Serviços, a celebrar com a «Agência Comercial Netcraft
(Macau) Limitada».
8 de Setembro de 2014.
O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

–––––––

–––––––

二零一四年九月十日於保安司司長辦公室
辦公室主任

黃傳發

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 10 de Setembro de 2014. — O Chefe do Gabinete, Vong Chun Fat.

廉 政 公 署

COMISSARIADO CONTRA A CORRUPÇÃO

嘉 獎

Louvor

林俊學士基於個人原因將終止其在廉政公署擔任顧問高級
技術員的職務。

林俊學士在公署任職期間，忠誠盡責，積極勤奮，憑藉其在
資訊領域的專業知識及經驗，為維護及優化公署的資訊系統並
提升其工作成效作出了顯著的貢獻。林俊學士出色盡責的工作表
現和真誠友善的待人態度，深得上司及同事的讚許與認同。

基於此，本人特予以公開嘉獎林俊學士。

O licenciado Lam Chon cessará, por motivos pessoais, as
suas funções no Comissariado contra a Corrupção como técnico superior assessor.
Ao longo dos anos de prestação de serviço neste Comissariado, o licenciado Lam Chon para além da lealdade, alto grau
de responsabilidade, elevado empenho e com base nos seus
vastos conhecimentos e experiências profissionais na área de
informática, contribuiu de forma eficaz na manutenção e no
aperfeiçoamento do sistema informático deste Comissariado,
elevando, assim, a eficiência do mesmo. O seu espírito de responsabilidade e dedicação no trabalho, bem como a sua atitude
sincera e amigável têm merecido elogios e reconhecimento do
seu superior e de todos os colegas que com ele colaboram.
Pelos atributos enunciados é de inteira justiça dar público
testemunho ao licenciado Lam Chon através do presente louvor.

二零一四年八月二十九日

29 de Agosto de 2014.
廉政專員

馮文莊

批 示 摘 錄

O Comissário contra a Corrupção, Fong Man Chong.

Extracto de despacho

摘錄自廉政專員於二零一四年八月二十七日批示如下：
林俊——應其本人的請求，自二零一四年十月一日起，其在
本公署擔任第一職階顧問高級技術員的編制外合同予以解除。
–––––––

Por despacho do Ex. mo Senhor Comissário contra a
Corrupção, de 27 de Agosto de 2014:
Lam Chon — rescindido, a seu pedido, o contrato além do
quadro como técnico superior assessor, 1.º escalão, neste
Comissariado, a partir de 1 de Outubro de 2014.
–––––––

二零一四年九月十日於廉政公署
辦公室主任

沈偉強

Comissariado contra a Corrupção, aos 10 de Setembro de
2014. — O Chefe do Gabinete, Sam Vai Keong.

