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do mesmo contrato com referência à categoria de técnico su-
perior principal, 1.º escalão, índice 540, nos SASG, nos termos
dos artigos 25.º, n.º 3, e 26.º, n.os 1 e 3, do ETAPM, em vigor, a
partir de 15 de Junho de 2006.

–––––––

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 3 de Abril de 2006. — O
Chefe do Gabinete, Ho Veng On.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA

E FINANÇAS

Despacho do Secretário para a Economia
e Finanças n.º 47/2006

Considerando que, através do Despacho do Secretário para a
Economia e Finanças n.º 12/2006, publicado no Boletim Oficial
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 4, II Série, de
25 de Janeiro, foi atribuído um fundo permanente à Direcção
dos Serviços de Economia, e definida a composição da respecti-
va comissão administrativa;

Considerando que um elemento dessa mesma comissão dei-
xou de exercer as funções de vogal da comissão;

Tornando-se necessário actualizar a composição da referida
comissão administrativa;

Sob proposta da Direcção dos Serviços de Economia e ouvida
a Direcção dos Serviços de Finanças;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau, conjugado com o
n.º 2 da Ordem Executiva n.º 6/2005, o Secretário para a Econo-
mia e Finanças manda:

A comissão administrativa do fundo permanente atribuído
pelo Despacho do Secretário para a Economia e Finanças
n.º 12/2006, à Direcção dos Serviços de Economia, passa a ter a
seguinte composição:

Presidente: Sou Tim Peng, director dos Serviços, substituto e,
nas suas faltas ou impedimentos o seu substituto legal e, na im-
possibilidade de ambos, Chan Weng I, chefe da Divisão Admi-
nistrativa e Financeira, ou o seu substituto legal.

Vogal: Chan Weng I, chefe da Divisão Administrativa e Fi-
nanceira e, nas suas faltas ou impedimentos o seu substituto le-
gal e, na impossibilidade de ambos, Ng Kyin Hwa, adjunto-téc-
nico especialista;

Vogal: Luk Cheng I Cecília, técnica superior de 2.ª classe e,
nas suas faltas ou impedimentos, Man In Mui, adjunto-técnico
especialista.

30 de Março de 2006.

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

–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 31
de Março de 2006. — A Chefe do Gabinete, Lok Kit Sim.

年，並以附註形式修改該合同的第三條款，轉為第一職階首席高

級技術員，薪俸點 540 點。

–––––––

二零零六年四月三日於行政長官辦公室

辦公室主任 何永安

經 濟 財 政 司 司 長 辦 公 室

第 47/2006 號經濟財政司司長批示

鑑於刊登於二零零六年一月二十五日第四期《澳門特別行政

區公報》第二組的第12/2006號經濟財政司司長批示，撥予經濟局

一筆常設基金並指定其行政委員會的成員；

基於該常設基金行政委員會之其中一名成員終止可使其成為

成員之職務；

而有必要對組成該行政委員會的成員作出適當調整；

在經濟局的建議下，經聽取財政局意見；

經濟財政司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條

及第 6/2005 號行政命令第二款賦予的職權，作出本批示。

經第12/2006號經濟財政司司長批示撥予經濟局之常設基金的

行政委員會改由以下成員組成：

主席：代局長蘇添平，當其出缺或因故不能視事時，由其合

法代任人代任，若兩者皆因故不能視事時，由行政暨財政處處長

陳詠兒，或其合法代任人代任；

委員：行政暨財政處處長陳詠兒，當其出缺或因故不能視事

時，由其合法代任人代任，若兩者皆因故不能視事時，由特級技

術輔導員伍珍華代任；

委員：二等高級技術員陸靜怡，當其出缺或因故不能視事

時，由特級技術輔導員萬燕梅代任。

二零零六年三月三十日

經濟財政司司長 譚伯源

–––––––

二零零六年三月三十一日於經濟財政司司長辦公室

辦公室主任 陸潔嬋




