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授予新聞局局長陳致平或其法定代任人一切所需權限，代

表澳門特別行政區作為立約人，與Delta Edições - Sociedade 

Unipessoal Lda.簽署有關提供出版《澳門》雜誌葡文印刷版及

電子版之採編、版面設計、印製、發行、推廣、管理及相關服

務之合同。

二零一二年十一月十五日

行政長官 崔世安

第 328/2012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，並根據第1/2007號行政法規第十三條第二款及第四款的

規定，作出本批示。

一、廖小明擔任經濟發展委員會秘書長的委任，由二零

一三年一月九日起續期兩年。

二、經濟發展委員會秘書長收取金額相當於第15/2009號法

律附件表一欄目一所載副局長薪俸點的每月報酬。

二零一二年十一月二十日

行政長官 崔世安

第 329/2012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，並根據澳門特別行政區第10/1999號法律第一百零六條

（二）項及第一百零九條第一款的規定，作出本批示。

一、根據推薦法官的獨立委員會的推薦，委任黃如楷、崔

世昌為檢察官委員會委員。 

二、本批示自公佈之日起生效。

二零一二年十一月二十日

行政長官 崔世安

第 330/2012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，並根據第7/2003號法律《對外貿易法》第四條第二款的

規定，作出本批示。

São delegados no director do Gabinete de Comunicação So-
cial, Chan Chi Ping Victor, ou no seu substituto legal, todos os 
poderes necessários para representar a Região Administrativa 
Especial de Macau, como outorgante, no contrato de prestação 
de serviços de produção redactorial, gráfica e industrial, distri-
buição, promoção, gestão e divulgação por meios electrónicos 
da Revista Macau em língua portuguesa, a celebrar com a «Del-
ta Edições — Sociedade Unipessoal Lda.». 

15 de Novembro de 2012.

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 328/2012

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos 
dos n.os 2 e 4 do artigo 13.º do Regulamento Administrativo 
n.º 1/2007, o Chefe do Executivo manda:

1. É renovada a nomeação de Lio Sio Meng para exercer as 
funções de secretário-geral do Conselho para o Desenvolvimen-
to Económico, pelo período de dois anos, a partir de 9 de Janei-
ro de 2013.

2. O secretário-geral do Conselho para o Desenvolvimento 
Económico aufere uma remuneração mensal igual ao valor do 
índice correspondente, na coluna 1 do mapa 1 anexo à Lei 
n.º 15/2009, ao cargo de subdirector.

20 de Novembro de 2012.

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 329/2012

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos 
da alínea 2) do artigo 106.º e do n.º 1 do artigo 109.º da Lei 
n.º 10/1999 da Região Administrativa Especial de Macau, o 
Chefe do Executivo manda:

1. São nomeados membros do Conselho dos Magistrados do 
Ministério Público, Eddie Yue Kai Wong e Chui Sai Cheong, 
sob proposta da Comissão Independente responsável pela indi-
gitação dos candidatos ao cargo de juiz.

2. O presente despacho entra em vigor no dia da sua publica-
ção.

20 de Novembro de 2012.

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 330/2012

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
disposto no n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 7/2003 (Lei do Comér-
cio Externo), o Chefe do Executivo manda:
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