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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE MACAU

GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO

Despacho do Chefe do Executivo n.º 101/2005

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da
alínea b) do n.º 1 do artigo 30.º do Estatuto dos Trabalhadores
da Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, com a nova redacção dada
pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, e da alínea
d) do n.º 7 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 85/89/M, de 21 de
Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 25/97/M, de 23 de Junho, o Chefe do Executivo manda:

1. É renovada a comissão eventual de serviço do licenciado
José Maria Pereira Coutinho como secretário-geral do Conse-
lho Geral do Centro de Arbitragens Voluntárias do Centro de
Comércio Mundial Macau, S.A. (World Trade Center Macau
Co., Ltd.), pelo prazo de dois anos, com efeitos rectroactivos a 1
de Novembro de 2004.

2. A remuneração mensal é a correspondente à do cargo de
origem na Direcção dos Serviços de Economia, a quem caberá
suportar a respectiva remuneração e os encargos com os descon-
tos, reportados ao vencimento de origem, para efeitos de assis-
tência na doença, aposentação e sobrevivência, na parte respei-
tante à entidade patronal.

3. É reconhecido o interesse público das funções a desempe-
nhar e suspensa a comissão de serviço como chefe do Departa-
mento da Propriedade Intelectual da Direcção dos Serviços de
Economia.

6 de Abril de 2005.

O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 102/2005

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do
artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 85/84/M, de 11 de Agosto, o Chefe
do Executivo manda:

São delegados no director do Gabinete de Comunicação Social,
Chan Chi Ping Victor, ou no seu substituto legal, todos os pode-
res necessários para representar a Região Administrativa Espe-
cial de Macau, como outorgante, no contrato a celebrar entre o
Gabinete de Comunicação Social e a empresa «Paradigm Shift
Consultancy» para a prestação de serviços de consultadoria.

6 de Abril de 2005.

O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.

澳 門 特 別 行 政 區

行 政 長 官 辦 公 室

第 101/2005 號行政長官批示

行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職

權，並根據十二月二十一日第 87/89/M 號法令核准，並經十二月

二十八日第62/98/M號法令修訂的《澳門公共行政工作人員通則》

第三十條第一款b）項及經六月二十三日第25/97/M號法令修訂的

十二月二十一日第85/89/M號法令第五條第七款d）項的規定，作

出本批示。

一、 José Maria Pereira Coutinho 學士擔任澳門世界貿易中

心股份有限公司自願仲裁中心全體委員會秘書長的臨時定期委

任，由二零零四年十一月一日起續期兩年。

二、每月報酬相等於其在經濟局的原職務之報酬，有關報酬

及按原薪俸計算繼續為醫療福利、退休金及撫卹金作出扣除的僱

主實體之負擔由經濟局承擔。

三、確認擔任該職務屬公共利益，並中止其擔任經濟局知識

產權廳廳長的定期委任。

二零零五年四月六日

行政長官 何厚鏵

第 102/2005 號行政長官批示

行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職

權，並根據八月十一日第 85/84/M 號法令第三條的規定，作出本

批示。

授予新聞局局長陳致平或其法定代位人一切所需權限，以便

代表澳門特別行政區作為立約人，簽署新聞局與新觀點顧問公司

有關提供顧問服務之合同。

二零零五年四月六日

行政長官 何厚鏵




