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第 111/2014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號行政法規第三條及第七條，以及

經第27/2011號行政命令修改的第121/2009號行政命令第一款、

第二款（三）項及第五款的規定，作出本批示。

轉授一切所需權力予勞工事務局局長黃志雄或其法定代任

人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“澳門電訊有限公

司”簽訂合辦「通訊網絡電纜安裝強化課程」的合同。

二零一四年十一月二十日

經濟財政司司長 譚伯源

第 112/2014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49/2014號行政命令第一條第二款的規

定，作出本批示。

一、轉授一切所需權力予金融情報辦公室主任伍文湘，代表

澳門特別行政區與美國金融犯罪執法網絡簽署有關在預防及遏

止清洗黑錢及恐怖主義融資犯罪方面互換金融情報的諒解備忘

錄。

二、本批示自公佈之日起開始生效。

二零一四年十一月二十五日

經濟財政司司長 譚伯源

第 113/2014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號行政法規第三條及第七條，以及

經第27/2011號行政命令修改的第121/2009號行政命令第一款、

第二款（三）項及第五款的規定，作出本批示。

轉授一切所需權力予博彩監察協調局局長雪萬龍或其法定

代任人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“文瑞工程服

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 111/2014

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos dos 
artigos 3.º e 7.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999, e do 
n.º 1, alínea 3) do n.º 2 e n.º 5 da Ordem Executiva n.º 121/2009, 
com a nova redacção dada pela Ordem Executiva n.º 27/2011, o 
Secretário para a Economia e Finanças manda:

São subdelegados no director dos Serviços para os Assuntos 
Laborais, Wong Chi Hong, ou no seu substituto legal, todos os 
poderes necessários para representar a Região Administrativa 
Especial de Macau, como outorgante, no contrato de co-orga-
nização do «Curso intensivo da instalação de cabos eléctricos 
em redes de comunicação», a celebrar com a «Companhia de 
Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.».

20 de Novembro de 2014. 

O Secretário para a Economia e Finanças, Tam Pak Yuen.

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 112/2014

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 1.º da Ordem Executiva n.º 49/2014, o Secretário 
para a Economia e Finanças manda:

1. São subdelegados na coordenadora do Gabinete de In-
formação Financeira, Ng Man Seong, todos os poderes neces-
sários para representar a Região Administrativa Especial de 
Macau na celebração do memorando de entendimento para a 
troca de informação financeira relativa à prevenção e repressão 
dos crime de branqueamento de capitais e financiamento do 
terrorismo, a celebrar com o Financial Crimes Enforcement 
Network, dos Estados Unidos da América.

2. O presente despacho entra em vigor no dia da sua publica-
ção.

25 de Novembro de 2014.

O Secretário para a Economia e Finanças, Tam Pak Yuen.

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 113/2014

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos dos 
artigos 3.º e 7.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999, e do 
n.º 1, alínea 3) do n.º 2 e n.º 5 da Ordem Executiva n.º 121/2009, 
com a nova redacção dada pela Ordem Executiva n.º 27/2011, o 
Secretário para a Economia e Finanças manda:

São subdelegados no director da Direcção de Inspecção e 
Coordenação de Jogos, Manuel Joaquim das Neves, ou no seu 
substituto legal, todos os poderes necessários para representar 
a Região Administrativa Especial de Macau, como outorgante, 
no contrato de prestação de serviços de manutenção do equi-
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務有限公司”簽訂提供門禁系統保養服務合同。

二零一四年十一月二十六日

經濟財政司司長 譚伯源

–––––––

二零一四年十一月二十七日於經濟財政司司長辦公室

辦公室代主任 林浩然

保 安 司 司 長 辦 公 室

第 234/2014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6/1999號行政法規第四條第二款和第七條，以

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「超明科技有限公司」簽訂，向澳門特

別行政區海關提供“車載移動式大體積封裝貨件檢查系統兩套

（MT1213LT及MT1213LH）保養維修服務”的合同。

二零一四年十一月二十四日

保安司司長 張國華

第 235/2014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6/1999號行政法規第四條第二款和第七條，以

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“資訊網絡設備保養維修服務”

的合同。

二零一四年十一月二十五日

保安司司長 張國華

嘉 獎

在司法警察局João Barata Gonçalves一等督察即將達到擔

任公職年齡上限而離職之際，澳門特別行政區政府保安司司長

對其予以嘉許。

pamento de controlo de acesso, a celebrar com a «Main Ser 
Engineering & Service Co. Ltd.».

26 de Novembro de 2014.

O Secretário para a Economia e Finanças, Tam Pak Yuen.
–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 
27 de Novembro de 2014. — O Chefe do Gabinete, substituto, 
Lam Hou Iun.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 234/2014

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Bási-
ca 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 
Administrativo n.º 6/1999, conjugados com os n.os 1, 2 e 5 da 
Ordem Executiva n.º 122/2009, alterada pela Ordem Executi-
va n.º 28/2011, o Secretário para a Segurança manda:

São subdelegados no director-geral dos Serviços de Alfânde-
ga, Choi Lai Hang, todos os poderes necessários para represen-
tar a Região Administrativa Especial de Macau, como outor-
gante, no contrato de prestação de «Serviços de reparação e de 
manutenção para os dois equipamentos de Sistema Móvel de 
Inspecção de Carga/contentor dos SA da RAEM (MT1213LT 
e MT1213LH)» para os mesmos Serviços, a celebrar com a 
«Companhia de Tecnologia Superclrar, Limitada».

24 de Novembro de  2014.

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 235/2014

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 Ad-
ministrativo 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 «Serviços de reparação e de 
manutenção para equipamentos de Network de Técnica 
Informática», a celebrar com a «Agência Comercial Netcraft 
(Macau) Limitada».

25 de Novembro de 2014.

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

Louvor

O Secretário para a Segurança do Governo da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau manda conferir o presente lou-
vor a João Barata Gonçalves, inspector de 1.ª classe da Polícia 
Judiciária, em vésperas da sua cessação de funções por limite 
de idade para o desempenho de funções públicas.
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