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第 68/2014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5/2006號行政法規《電信管理局的組

織及運作》第四條第一款、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113/2014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許志樑為電信管理局局長，自二零

一五年一月一日起為期一年。

二、因本委任所產生的負擔，由電信管理局的預算承擔。

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。

二零一四年十二月三十一日

運輸工務司司長 羅立文

––––––––––

附件

委任許志樑擔任電信管理局局長一職的依據如下：

——職位出缺；

——許志樑的個人履歷顯示其具備專業能力及才幹擔任電

信管理局局長一職。

學歷：

——電機工程學系工學士；

——工商管理碩士。

專業簡歷：

——一九九零年十月至一九九三年七月，郵電司高級技術

員；

——一九九三年七月至一九九七年六月，郵電司無線電管理

組組長；

——一九九七年六月至二零零零年六月，郵電司無線電通訊

處處長；

——一九九九年十二月至二零零六年五月，郵電司人員編制

內高級技術員；

Despacho do Secretário para os Transportes
e Obras Públicas n.º 68/2014

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos 
do artigo 4.º, n.º 1, do Regulamento Administrativo n.º 5/2006 
(Organização e funcionamento da Direcção dos Serviços de 
Regulação de Telecomunicações), dos artigos 2.º, n.º 2, alínea 
1), 4.º e 5.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições Fundamentais do 
Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia) e 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), 
conjugados com o n.º 1 da Ordem Executiva n.º 113/2014, o Se-
cretário para os Transportes e Obras Públicas manda:

1. É nomeado, em comissão de serviço, Hoi Chi Leong para 
exercer o cargo de director dos Serviços de Regulação de Tele-
comunicações, pelo período de um ano, a partir de 1 de Janei-
ro de 2015.

2. Os encargos resultantes da presente nomeação são supor-
tados pelo orçamento da Direcção dos Serviços de Regulação 
de Telecomunicações.

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

31 de Dezembro de 2014.

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

––––––––––

ANEXO

Fundamentos da nomeação de Hoi Chi Leong para o cargo 
de director dos Serviços de Regulação de Telecomunicações:

— Vacatura do cargo;

— Hoi Chi Leong possui competência profissional e aptidão 
para o exercício do cargo de director dos Serviços de Regula-
ção de Telecomunicações, que se demonstra pelo curriculum 
vitae:

Currículo académico:

— Licenciatura em Engenharia Electrotécnica;

— Mestrado em Gestão de Empresas.

Currículo profissional:

— De Outubro de 1990 a Julho de 1993, técnico superior na 
Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações;

— De Julho de 1993 a Junho de 1997, chefe do Sector de 
Gestão Radioeléctrica da Direcção dos Serviços de Correios e 
Telecomunicações;

— De Junho de 1997 a Junho de 2000, chefe da Divisão de 
Radiocomunicações da Direcção dos Serviços de Correios e 
Telecomunicações;

— De Dezembro de 1999 a Maio de 2006, técnico superior 
do quadro de pessoal da Direcção dos Serviços de Correios e 
Telecomunicações;
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——二零零一年四月至二零零六年五月，電信暨資訊科技發

展辦公室副主任；

——二零零六年五月至今，電信管理局人員編制內高級技術

員；

——二零零六年五月至今，電信管理局副局長；

——二零一三年十月至二零一四年十月，電信管理局代局

長。

–––––––

二零一五年一月六日於運輸工務司司長辦公室

辦公室主任 張翠玲

廉 政 公 署

第 002/2015號廉政專員批示

廉政專員行使經第4/2012號法律修改的第10/2000號法律第

十六條賦予的職權，並根據經十月二十五日第62/99/M號法令核

准的《公證法典》第三條第一款及第二款的規定，作出本批示。

一、委任Miguel Custódio Serrão法學士為廉政公署專責公

證員。

二、在廉政公署專責公證員不在或因故不能視事時，由

Diana Gageiro Madeira法學士代任專責公證員的職務。

三、本批示自公佈翌日起生效。

二零一五年一月七日

廉政專員 張永春

更 正

鑑於本公署公佈於二零一五年一月七日第一期《澳門特別行

政區公報》第二組有關辜美寶的委任批示摘錄中有不正確之處，

現更正如下：

原文為：“Ku Mei Po...”

應改為：“Ku Mei Pou...”。

–––––––

二零一五年一月九日於廉政公署

辦公室主任 沈偉強

— De Abril de 2001 a Maio de 2006, coordenador-adjunto 
do Gabinete para o Desenvolvimento das Telecomunicações e 
Tecnologias da Informação;

— De Maio de 2006 até à presente data, técnico superior do 
quadro de pessoal da Direcção dos Serviços de Regulação de 
Telecomunicações;

— De Maio de 2006 até à presente data, subdirector dos Ser-
viços de Regulação de Telecomunicações;

— De Outubro de 2013 a Outubro de 2014, director, substi-
tuto, dos Serviços de Regulação de Telecomunicações.

–––––––

Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públi-
cas, aos 6 de Janeiro de 2015. —  A Chefe do Gabinete, Cheong 
Chui Ling.

COMISSARIADO CONTRA A CORRUPÇÃO

Despacho do Comissário contra a Corrupção n.º 002/2015

Usando da faculdade conferida pelo artigo 16.º da Lei 
n.º 10/2000, na redacção dada pela Lei n.º 4/2012, e nos termos 
dos n.os 1 e 2 do artigo 3.º do Código do Notariado, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 62/99/M, de 25 de Outubro, o Comissário 
contra a Corrupção manda:

1. É nomeado o licenciado em Direito Miguel Custódio Ser-
rão para o exercício das funções de notário privativo do Co-
missariado contra a Corrupção.

2. O notário privativo do Comissariado contra a Corrupção é 
substituído, nas suas ausências e impedimentos, pela licenciada 
em Direito Diana Gageiro Madeira.

3. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação.

7 de Janeiro de 2015.

O Comissário, Cheong Weng Chon.

Rectificação

Tendo-se verificado uma inexactidão por lapso deste Comis-
sariado, no extracto de despacho publicado no Boletim Oficial 
da RAEM n.º 1/2015, II Série, de 7 de Janeiro, respeitante à 
nomeação de comissão de serviço de Ku Mei Pou, procede-se à 
sua rectificação nos seguintes termos:

Onde se lê: «Ku Mei Po...»,

deve ler-se: «Ku Mei Pou...».

–––––––

Comissariado contra a Corrupção, aos 9 de Janeiro de 2015. 
— O Chefe de Gabinete, Sam Vai Keong.
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