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二、每月報酬相等於獲委任人在勞工事務局原職務的報酬，

有關報酬及按原薪俸計算繼續為醫療福利及公積金作出扣除的

僱主實體負擔由勞工事務局承擔。

二零一五年三月十一日

經濟財政司司長 梁維特

第 87/2015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，以及第6/1999號行政法規第三條及第110/2014號

行政命令第一款所賦予的權限，並根據經七月五日第29/99/M號

法令修改的七月十一日第33/94/M號法令核准的《澳門貿易投資

促進局章程》第三條第二款f）項、第六條第一款及第十三條的規

定，作出本批示。

一、委任吳愛華擔任澳門貿易投資促進局行政管理委員會

執行委員的職務，由二零一五年三月十六日起為期一年。

二、以附件形式公佈委任理由及被委任人的學歷及專業簡

歷。

二零一五年三月十二日

經濟財政司司長 梁維特

––––––––––

附件

委任吳愛華擔任澳門貿易投資促進局行政管理委員會執行

委員的依據如下：

——職位出缺；

——吳愛華的個人履歷顯示其具備專業能力及才幹擔任有

關職務。

吳愛華的學歷及專業簡歷如下：

學歷：

——香港管理學會工業發展中心工商管理文憑；

2. A remuneração mensal é a correspondente à do cargo de 
origem na Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, a 
quem caberá suportar a respectiva remuneração e os encargos 
com os descontos, reportados ao vencimento de origem, para 
efeitos de assistência da doença e previdência, na parte respei-
tante à entidade patronal.

11 de Março de 2015.

O Secretário para a Economia e Finanças, Leong Vai Tac.

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 87/2015

Usando da Faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e no exercício 
das competências delegadas previstas nos artigo 3.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 6/1999 e n.º 1 da Ordem Executiva 
n.º 110/2014, e nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 3.º, n.º 1 do 
artigo 6.º e artigo 13.º do Estatuto do Instituto de Promoção do 
Comércio e do Investimento de Macau, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.º 33/94/M, de 11 de Julho, com a nova redacção dada 
pelo Decreto-Lei n.º 29/99/M, de 5 de Julho, o Secretário para 
a Economia e Finanças manda:

1. É nomeada Glória Batalha Ung para o cargo de vogal execu-
tivo do Conselho de Administração do Instituto de Promoção 
do Comércio e do Investimento de Macau, pelo período de um 
ano, a partir de 16 de Março de 2015.

2. É publicada, em anexo, a nota relativa aos fundamentos da 
nomeação e ao currículo académico e profissional da nomeada.

12 de Março de 2015.

O Secretário para a Economia e Finanças, Leong Vai Tac.

––––––––––

ANEXO 

Fundamentos da nomeação de Glória Batalha Ung para o 
cargo de vogal executivo do Conselho de Administração do 
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Ma-
cau:

— Vacatura do cargo;

— Glória Batalha Ung possui competência profissional e 
aptidão para o exercício do referido cargo, conforme se comprova 
no seu curriculum vitae.

Nota do currículo académico e profissional de Glória Batalha 
Ung:

Currículo académico:

— Diploma em Gestão de Empresas pelo Centro de Desen-
volvimento Industrial da «Hong Kong Management Association»;
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——亞洲（澳門）國際公開大學工商管理碩士。

專業簡歷：  

1990——1995 澳門總督辦公室秘書，分派至中葡聯合

聯絡小組暨中葡土地小組葡方代表處；

1995——2015 擔任澳門貿易投資促進局下列職務：

 1995——2000 技術員；

 2000——2005 公共關係組副經理；

 2005——2014 對外合作廳高級經理；

 2014至今 商務促進中心及中小企服務中心高級經

理。

第 88/2015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110/2014號

行政命令第一款，以及由第218/2001號行政長官批示重新公佈並

經由第4/2011號法律修改的六月二十七日第17/88/M號法律核准

的《印花稅規章》第九十五條的規定，作出本批示。

一、委任土地工務運輸局首席高級技術員馮子豐為不動產

估價委員會“A”正選委員，以代替李匡祺。

二、委任土地工務運輸局顧問高級技術員張燕芳為不動產

估價委員會“A”候補委員，以代替廖永強。

三、委任土地工務運輸局顧問高級技術員李匡祺為不動產

估價委員會“B”正選委員，以代替馮子豐。

四、委任土地工務運輸局首席顧問高級技術員廖永強為不

動產估價委員會“B”候補委員，以代替張燕芳。

— Mestrado em Gestão de Empresas pela Universidade 
Aberta Internacional da Ásia (Macau).

Currículo profissional:

1990 — 1995 Secretária do Gabinete do Se-
n hor Gover nador de Macau , 
destacada na Representação 
Portuguesa do Grupo de Ligação 
C onju nto L u so - C h i nê s e do 
Grupo de Terras Luso-Chinês;

1995 — 2015 Desempenho das seguintes fun-
ções do Instituto de Promoção do 
Comércio e do Investimento de 
Macau:

    1995 — 2000 Técnica;

    2000 — 2005 Chefe do Núcleo de Relações 
Públicas;

    2005 — 2014 Directora do Departamento de 
Cooperação Externa;

    2014 até à   Directora do Centro de Apoio
    presente data Empresarial e do Núcleo de Ser-

viço às PMEs.

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 88/2015

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau, conjugado com 
o artigo 3.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999, o n.º 1 
da Ordem Executiva n.º 110/2014 e nos termos do artigo 95.º do 
Regulamento do Imposto do Selo, aprovado pela Lei n.º 17/88/M, 
de 27 de Junho, republicado integralmente pelo Despacho do 
Chefe do Executivo n.º 218/2001, com as alterações introduzi-
das pela Lei n.º 4/2011, o Secretário para a Economia e Finan-
ças manda:

1. É nomeado como vogal efectivo da Comissão de Avaliação 
de Imóveis «A», Fong Chi Fong, técnico superior principal da 
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, 
em substituição de Lei Hon Kei.

2. É nomeado como vogal suplente da Comissão de Avalia-
ção de Imóveis «A», Cheung In Fong, técnica superior assesso-
ra da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Trans-
portes, em substituição de Américo Viseu.

3. É nomeado como vogal efectivo da Comissão de Avalia-
ção de Imóveis «B», Lei Hon Kei, técnico superior assessor da 
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, 
em substituição de Fong Chi Fong.

4. É nomeado como vogal suplente da Comissão de Avalia-
ção de Imóveis «B», Américo Viseu, técnico superior assessor 
principal da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e 
Transportes, em substituição de Cheung In Fong.


