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一、委任下列人士為澳門貿易投資促進局監察委員會成員，

自二零一四年四月一日起，為期一年：

　主席——高展鵬；

　委員——鄧君明；

　委員——譚麗霞（財政局代表）。

二、擔任上述職務的報酬按照該實體章程的規定訂定。

二零一三年十二月三十日

經濟財政司司長 譚伯源

第 105/2013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號行政法規第三條及第七條，以及

經第27/2011號行政命令修改的第121/2009號行政命令第一款、

第二款（三）項及第五款的規定，作出本批示。

轉授一切所需權力予勞工事務局局長黃志雄或其法定代任

人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“盛世設施管理股

份有限公司”簽訂提供冷氣系統、冷凍及冷卻水處理系統保養服

務的合同。

二零一三年十二月三十日

經濟財政司司長 譚伯源

–––––––

二零一三年十二月三十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

批  示  摘  錄

摘錄自保安司司長於二零一三年十一月二十一日作出的批

示：

冼桓球，關務總長（編號18821）、吳國慶，關務總長（編號

38831）——根據第21/2001號行政法規第四條的規定，並維持先

前有關委任的依據，自二零一四年一月一日起，以定期委任方式

分別獲續任為澳門特別行政區助理海關關長，為期一年。

–––––––

二零一三年十二月三十日於保安司司長辦公室

辦公室代主任 林濟庭

1. São nomeados membros da Comissão de Fiscalização do 
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, 
pelo período de um ano, a partir de 1 de Abril de 2014:

Presidente — Kou Chin Pang;

Vogal — Tang Kuan Meng José;

Vogal — Tam Lai Ha, em representação da Direcção dos 
Serviços de Finanças.

2. A remuneração dos referidos cargos é a que vier a ser fixada 
nos termos do estatuto daquela entidade.

30 de Dezembro de 2013.

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

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 105/2013

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos dos 
artigos 3.º e 7.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999 e do 
n.º 1, alínea 3) do n.º 2 e n.º 5 da Ordem Executiva n.º 121/2009, 
com a nova redacção dada pela Ordem Executiva n.º 27/2011, o 
Secretário para a Economia e Finanças manda:

São subdelegados no director da Direcção dos Serviços para 
os Assuntos Laborais, Wong Chi Hong, ou no seu substituto 
legal, todos os poderes necessários para representar a Região 
Administrativa Especial de Macau, como outorgante, no con-
trato de prestação de serviços de manutenção dos sistemas de 
ar condicionado e de refrigeração, a celebrar com a sociedade 
«Focus — Gestão, Operação e Manutenção de Instalações, 
S.A.».

30 de Dezembro de 2013. 

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

–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 30 
de Dezembro de 2013. — A Chefe do Gabinete, Lok Kit Sim.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segu-
rança, de 21 de Novembro de 2013:

Sin Wun Kao, intendente alfandegário n.º 18 821, Ng Kuok 
Heng, intendente alfandegário n.º 38 831 — renovadas as 
comissões de serviço, pelo período de um ano, respectiva-
mente como adjuntos dos SA da RAEM, nos termos do 
artigo 4.º do Regulamento Administrativo n.º 21/2001, por 
se manterem os fundamentos que prevaleceram à respectiva 
nomeação, a partir de 1 de Janeiro de 2014.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 30 de Dezem-
bro de 2013. — O Chefe do Gabinete, substituto, Lam Chai 
Teng.


