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（二）項、《澳門生產力暨科技轉移中心章程》第三十四條

及三月二日第13/92/M號法令第二條第一款的規定，作出本

批示。

一、委任下列人士為澳門特別行政區在澳門生產力暨科技

轉移中心各機關代表：

關敏如——理事會副主席及理事長，具執行職能；

莫苑梨——理事會理事及副理事長，具執行職能；

戴建業——理事會理事，具執行職能；

何桂鈴——理事會理事；

楊寶儀——監事會監事；

鄭志強——諮詢會主席；

孫家雄、關翠杏、黃國勝及林浩然——諮詢會委員；

姍桃絲——股東大會秘書。

二、上述人士的委任由二零一零年四月一日開始生效。

三、獲委任擔任具執行職能的理事長及副理事長職務的澳

門特別行政區代表的報酬是根據章程的規定訂定。

二零一零年五月三日

經濟財政司司長 譚伯源

第 74/2010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號行政法規第三條第一款

（二）項、第121/2009號行政命令第一款、十二月二十一日第

87/89/M號法令核准的《澳門公共行政工作人員通則》第三十

條第一款b）項、三月二日第13/92/M號法令第二條第一款以及

澳門工業園區發展有限公司章程第六條的規定，作出本批示。

一、羅銳榮代表澳門特別行政區以全職方式擔任澳門工業

園區發展有限公司行政管理委員會委員的臨時定期委任，由二

零一零年六月十六日起續期一年。

vistos na alínea 2) do n.º 1 do artigo 3.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 6/1999, e no artigo 34.º dos estatutos do Centro de 
Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau, e bem 
assim, no n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 13/92/M, de 2 de 
Março, o Secretário para a Economia e Finanças manda:

1. São nomeados, em representação da Região Administrativa 
Especial de Macau, para os órgãos sociais do Centro de Produ-
tividade e Transferência de Tecnologia de Macau:

Victor Manuel Kuan, como vice-presidente da Direcção e 
director-geral, com funções executivas;

Mok Iun Lei, como vogal da Direcção e subdirectora-geral, 
com funções executivas;

Tai Kin Ip, como vogal da Direcção, com funções executivas;

Eliza Ho Kuai Leng, como vogal da Direcção;

Ieong Pou Yee, como vogal do Conselho Fiscal;

Cheang Chi Keong, como presidente do Conselho Geral;

Shuen Ka Hung, Kwan Tsui Hang, Vong Kok Seng e Lam 
Hou Iun, como vogais do Conselho Geral;

Rita Botelho dos Santos, como secretária da Mesa da Assem-
bleia Geral.

2. As presentes nomeações produzem efeitos a partir de 1 de 
Abril de 2010.

3. As remunerações dos representantes da Região Adminis-
trativa Especial de Macau, nomeados para os cargos de direc-
tor-geral e de subdirector-geral, com funções executivas, são as 
fixadas nos termos estatutários. 

3 de Maio de 2010.

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

Despacho do Secretário para a Economia
e Finanças n.º 74/2010

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da 
alínea 2) do n.º 1 do artigo 3.º do Regulamento Administrativo 
n.º 6/1999, n.º 1 da Ordem Executiva n.º 121/2009, 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, n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 13/92/M, de 
2 de Março, e artigo 6.º dos estatutos da Sociedade para o De-
senvolvimento dos Parques Industriais de Macau, Limitada, o 
Secretário para a Economia e Finanças manda:

1. É renovada a comissão eventual de serviço de Lo Ioi Weng 
para desempenhar, a tempo inteiro, funções de administrador 
do Conselho de Administração da Sociedade para o Desenvol-
vimento dos Parques Industriais de Macau, Limitada, em re-
presentação da Região Administrativa Especial de Macau, pelo 
prazo de um ano, a partir de 16 de Junho de 2010.
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二、獲委任人的職務報酬相等於其在經濟局原職務的報

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負擔由經濟局承擔。

二零一零年五月四日

經濟財政司司長 譚伯源

–––––––

二零一零年五月六日於經濟財政司司長辦公室

辦公室主任  陸潔嬋

保 安 司 司 長 辦 公 室

第 50/2010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，連同第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“萬訊電腦科技有限公司”簽訂，向

澳門特別行政區海關提供數據中心不間斷電源供應系統維修、

保養服務的合同。

二零一零年五月五日

保安司司長 張國華

–––––––

二零一零年五月六日於保安司司長辦公室

辦公室主任  黃傳發

社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

摘錄自社會文化司司長於二零一零年二月二十四日作出的

批示：

施燕飛——根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第

二十五條及第二十六條的規定，以編制外合同方式聘用其在澳

門特別行政區支持四川地震災後重建協調小組擔任第一職階二

等技術員，為期一年，由二零一零年四月一日起生效。

2. A remuneração dessas funções 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 descontos, reportados ao vencimento de origem, para efeitos 
de assistência da doença, aposentação e sobrevivência, na parte 
respeitante à entidade patronal.

4 de Maio de 2010.

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

–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 6 de 
Maio de 2010. — A Chefe do Gabinete, Lok Kit Sim.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 50/2010

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 do Regulamento Administra-
tivo n.º 6/1999, conjugados com os n.os 1, 2 e 5 da Ordem Exe-
cutiva n.º 122/2009, 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 manutenção e 
conservação do sistema de abastecimento de electricidade do 
Centro de Dados sem interrupção» para os mesmos Serviços, a 
celebrar com a «Mega  Tecnologia Informatica LDA.».

5 de  Maio de 2010.

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 6 de Maio de 
2010. — O Chefe do Gabinete, Vong Chun Fat.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS                   

SOCIAIS E CULTURA

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para os Assun-
tos Sociais e Cultura, de 24 de Fevereiro de 2010:

Si In Fei — contratada além do quadro, pelo período de um ano, 
como técnica de 2.ª classe, 1.º escalão, na Comissão Coorde-
nadora da Região Administrativa Especial de Macau Para o 
Apoio à Reconstrução das Zonas Afectadas Pós Terramoto 
em Sichuan, nos termos dos artigos 25.º e 26.º do ETAPM, 
em vigor, a partir de 1 de Abril de 2010.
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