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Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 41/2019

Considerando a necessidade de ser atribuído à Direcção dos 
Serviços de Finanças, para o corrente ano económico, um fun-
do permanente de $ 230 000,00 (duzentas e trinta mil patacas), 
constituído nos termos do disposto nos artigos 56.º a 59.º do 
Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regulamentação da 
Lei de enquadramento orçamental);

Sob proposta da aludida Direcção;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e pelo n.º 1 do 
artigo 57.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regu-
lamentação da Lei de enquadramento orçamental), conjugado 
com a Ordem Executiva n.º 110/2014, o Secretário para a 
Economia e Finanças manda:

É atribuído à Direcção dos Serviços de Finanças um fundo 
permanente de $ 230 000,00 (duzentas e trinta mil patacas), 
para ser gerido por uma comissão administrativa composta 
pelos seguintes membros:

Presidente: Chong Seng Sam, subdirectora dos Serviços e, 
nas suas faltas ou impedimentos, o seu substituto legal ou, na 
falta de ambos, Chang Tou Keong Michel, o chefe da Divisão 
Administrativa e Financeira.

Vogal: Chang Tou Keong Michel, chefe da Divisão Adminis-
trativa e Financeira;

Vogal: Chao Mei Choi, chefe da Secção de Administração 
Financeira e Patrimonial.

Vogal suplente: Un Sio Chou, técnico superior assessor;

Vogal suplente: Lo Kam Van, adjunta-técnica especialista 
principal.

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 1 de Janeiro 
de 2019.

12 de Fevereiro de 2019.

O Secretário para a Economia e Finanças, Leong Vai Tac.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 13 
de Fevereiro de 2019. — A Chefe do Gabinete, Teng Nga Kan.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 17/2019

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 57/2019, o Secretário 
para a Segurança manda:

第 41/2019號經濟財政司司長批示

基於在本財政年度有需要撥予財政局一項按照第2/2018號

行政法規《預算綱要法施行細則》第五十六條至第五十九條的規

定而設立的常設基金，金額為$230,000.00（澳門幣貳拾叁萬元

整）；

在該局的建議下；

經濟財政司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四

條、第2/2018號行政法規《預算綱要法施行細則》第五十七條第

一款及第110/2014號行政命令賦予的職權，作出本批示。

撥予財政局一項金額為$230,000.00（澳門幣貳拾叁萬元

整）的常設基金。該基金由以下成員組成之行政委員會負責管

理：

主席：副局長鍾聖心，當其出缺或因故不能視事時，由其合

法代任人代任；倘兩者皆出缺時，由行政暨財政處處長張祖強代

任；

委員：行政暨財政處處長張祖強；

委員：財政及財產管理科科長周美翠；

候補委員：顧問高級技術員阮紹祖；

候補委員：首席特級技術輔導員羅金雲。

本批示自公佈翌日起生效，其效力追溯至二零一九年一月一

日。

二零一九年二月十二日

經濟財政司司長 梁維特

–––––––

二零一九年二月十三日於經濟財政司司長辦公室

辦公室主任 丁雅勤

保 安 司 司 長 辦 公 室

第 17/2019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57/2019號行政命令第一條第二款的規定，作

出本批示。



N.º 8 — 20-2-2019 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 2719

轉授一切所需權力予金融情報辦公室主任朱婉儀，代表澳

門特別行政區與巴西聯邦共和國金融活動控制委員會簽署關於

打擊清洗黑錢和恐怖主義融資情報交換的諒解備忘錄。

二零一九年二月十四日

保安司司長 黃少澤

第 18/2019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56/2019號行政命令第一條第二款的規定，作

出本批示。

轉授一切所需權力予金融情報辦公室主任朱婉儀，代表澳

門特別行政區與印度金融情報組織簽署關於打擊清洗黑錢和恐

怖主義融資情報交換的諒解備忘錄。

二零一九年二月十四日

保安司司長 黃少澤

–––––––

二零一九年二月十五日於保安司司長辦公室

辦公室主任 張玉英

社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

第 13/2019號社會文化司司長批示

社會文化司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條

賦予的職權，並根據經第4/2017號行政法規《醫療爭議調解中

心》第五條第二款及第三款的規定，作出本批示。

一、以定期委任方式續任李潤龍為醫療爭議調解中心協調

員，為期兩年，其每月報酬為相當於公職薪俸表七百七十點。

二、本批示自二零一九年二月二十六日起產生效力。

二零一九年二月十五日

社會文化司司長 譚俊榮

São subdelegados na coordenadora do Gabinete de Informa-
ção Financeira, Chu Un I, todos os poderes necessários para 
representar a Região Administrativa Especial de Macau na 
celebração do memorando de entendimento para a troca de 
informação relativa ao combate ao branqueamento de capitais 
e financiamento ao terrorismo, com o Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras (COAF) da República Federativa do 
Brasil.

14 de Fevereiro de 2019.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 18/2019

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 56/2019, o Secretário 
para a Segurança manda:

São subdelegados na coordenadora do Gabinete de Informa-
ção Financeira, Chu Un I, todos os poderes necessários para 
representar a Região Administrativa Especial de Macau na 
celebração do memorando de entendimento para a troca de 
informação relativa ao combate ao branqueamento de capitais 
e financiamento ao terrorismo, com a Unidade de Inteligência 
Financeira — Índia.

14 de Fevereiro de 2019.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 15 de Feverei-
ro de 2019. — A Chefe do Gabinete, Cheong Ioc Ieng.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS

SOCIAIS E CULTURA

Despacho do Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura n.º 13/2019

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei 
Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos 
termos dos n.os 2 e 3 do artigo 5.º do  Regulamento Adminis-
trativo n.º 4/2017 (Centro de Mediação de Litígios Médicos), 
o Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura manda: 

1. É renovada a nomeação de Bernardino Paulo Azedo Lei, 
em comissão de serviço, pelo período de dois anos, como co-
ordenador do Centro de Mediação de Litígios Médicos, com 
remuneração mensal correspondente ao índice 770 da tabela 
indiciária da função pública.

2. O presente despacho produz efeitos a partir de 26 de Feve-
reiro de 2019.

15 de Fevereiro de 2019. 

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis, Tam 
Chon Weng.


