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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21/2011號行政法規《環保與節能基金》第十五條第

三款及第四款的規定，作出本批示。

一、委任黃蔓葒為環保與節能基金評審委員會主席及其代

任人鄧宇華，任期至二零一四年十二月三十一日。

二、本批示自二零一四年八月一日起生效。

二零一四年七月二十五日

行政長官 崔世安

第 232/2014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，並根據現行特許合同第二十二條及三月二日第13/92/M號法

令第二條第一款和第二款及第十五條的規定，作出本批示。

一、Maria Cristina Freitas Gomes da Silva擔任政府駐澳

門航空股份有限公司代表的委任，自二零一四年九月一日起續期

一年。

二、執行上指職務之每月報酬為澳門幣六千六百元。

二零一四年七月二十五日

行政長官 崔世安

第 233/2014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，根據現行《即發彩票專營批給合同》第十一條，並按照三月

二日第13/92/M號法令第二條第一款及第二款和第十五條的規

定，作出本批示。

一、歐陽傑擔任政府駐澳門彩票有限公司代表的委任自二

零一四年八月三日起續期一年。

二、執行上指職務的每月報酬為澳門幣六千六百元。

二零一四年七月二十八日

行政長官 崔世安

第 234/2014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，根據現行《澳門賽狗專營批給合同》第十一條，並按照三月

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos dos 
n.os 3 e 4 do artigo 15.º do Regulamento Administrativo n.º 21/2011 
(Fundo para a Protecção Ambiental e a Conservação Energética), 
o Chefe do Executivo manda: 

1. É nomeada Vong Man Hung para exercer o cargo de presi-
dente da Comissão de Apreciação do Fundo para a Protecção 
Ambiental e a Conservação Energética e Tang U Wa como 
substituto, até 31 de Dezembro de 2014.

2. O presente despacho entra em vigor no dia 1 de Agosto de 
2014.

25 de Julho de 2014.

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 232/2014

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da 
cláusula 22.ª do contrato de concessão em vigor e dos n.os 1 e 2 
do artigo 2.º e do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 13/92/M, de 2 
de Março, o Chefe do Executivo manda:

1. É renovada a nomeação, como delegada do Governo junto 
da Companhia de Transportes Aéreos Air Macau, S.A.R.L., 
de Maria Cristina Freitas Gomes da Silva, pelo período de um 
ano, a partir de 1 de Setembro de 2014.

2. O exercício dessas funções é remunerado pela quantia 
mensal de 6 600 patacas.

25 de Julho de 2014.

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 233/2014

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau, ao abrigo do 
disposto no artigo 11.º do «Contrato de concessão da exploração 
de lotarias instantâneas», em vigor, e nos termos dos n.os 1 e 2 
do artigo 2.º e do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 13/92/M, de 2 
de Março, o Chefe do Executivo manda:

1. É renovada a nomeação, como delegado do Governo 
junto da SLOT — Sociedade de Lotarias e Apostas Mútuas 
de Macau, Lda., de Au Ieong Kit, pelo período de um ano, a 
partir de 3 de Agosto de 2014.

2. O exercício das funções acima referidas é remunerado 
pela quantia mensal de 6 600 patacas.

28 de Julho de 2014.

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 234/2014

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Bá-
sica da Região Administrativa Especial de Macau, ao abrigo 
do disposto no artigo 11.º do «Contrato para a concessão, em 
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二日第13/92/M號法令第二條第一款及第二款和第十五條的規

定，作出本批示。

一、羅志輝擔任政府駐澳門逸園賽狗股份有限公司代表的

委任自二零一四年八月三日起續期一年。

二、執行上指職務的每月報酬為澳門幣六千六百元。

二零一四年七月二十八日

行政長官 崔世安

–––––––

二零一四年七月二十八日於行政長官辦公室

辦公室代主任 盧麗卿

行 政 會

批 示 摘 錄

摘錄自行政長官於二零一四年七月七日作出的批示：

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，以及第14/2009號法律第十四條第一款（二）項的規

定，以附註形式修改張嘉恩在本秘書處擔任職務之編制外合同

第三條款，轉為收取相等於第一職階一等高級技術員職級的薪

俸點485點，自二零一四年七月七日起生效。

–––––––

二零一四年七月二十四日於行政會秘書處

秘書長 柯嵐

經 濟 財 政 司 司 長 辦 公 室

第 91/2014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“凱風電腦有限公

regime de exclusivo, da exploração de corridas de galgos em 
Macau», em vigor, e nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 2.º e do 
artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 13/92/M, de 2 de Março, o Chefe 
do Executivo manda:

1. É renovada a nomeação, como delegado do Governo junto 
da Companhia de Corridas de Galgos Macau (Yat Yuen), S.A., 
de Lo Chi Fai, pelo período de um ano, a partir de 3 de Agosto 
de 2014.

2. O exercício das funções acima referidas é remunerado 
pela quantia mensal de 6 600 patacas.

28 de Julho de 2014.

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.

–––––––

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 28 de Julho de 2014. — 
A Chefe do Gabinete, substituta, Lo Lai Heng.

CONSELHO EXECUTIVO

Extracto de despacho

Por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 7 de Julho 
de 2014:

Cheong, Cristina Fátima — alterada, por averbamento, a cláusula 
3.ª do seu contrato além do quadro com referência à categoria 
de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 485, nesta 
Secretaria, nos termos dos artigos 25.º e 26.º do ETAPM, em 
vigor, conjugados com o artigo 14.º, n.º 1, alínea 2), da Lei 
n.º 14/2009, a partir de 7 de Julho de 2014.

–––––––

Secretaria do Conselho Executivo, aos 24 de Julho de 2014. 
— A Secretária-geral, O Lam.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA

E FINANÇAS

Despacho do Secretário para a Economia
e Finanças n.º 91/2014

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 
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