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項、第110/2014號行政命令第一款、三月二日第13/92/M號法令第

二條第一款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、委任歐陽傑，代表澳門特別行政區，以兼任方式擔任澳

門工業園區發展有限公司行政管理委員會委員。

二、獲委任人的職務報酬由該公司的股東會根據章程的規

定訂定。

三、本批示自公佈翌日起生效。

二零一五年六月十八日

經濟財政司司長 梁維特

批 示 摘 錄

摘錄自經濟財政司司長於二零一五年七月六日作出的批示：

根據第15/2009號法律第五條及第26/2009號行政法規第八

條的規定，因具備適當經驗及專業能力履行職務，蘇添平擔任

經濟局局長的定期委任，由二零一五年九月二十四日起獲續期一

年。

–––––––

二零一五年七月十三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 145/2015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及第七條，以

及第111/2014號行政命令第一款、第二款（三）項及第五款之規

定，作出本批示。

轉授一切所需權力予司法警察局局長周偉光或其法定代任

人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“Companhia de 

Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.”簽訂向司法警察局提

供資訊系統及軟件的維護及技術支援服務之合同。

二零一五年七月十四日

保安司司長 黃少澤

–––––––

二零一五年七月十四日於保安司司長辦公室

辦公室主任 張玉英

alínea 2) do n.º 1 do artigo 3.º do Regulamento Administrati-
vo n.º 6/1999, n.º 1 da Ordem Executiva n.º 110/2014, 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 Desenvolvimento dos 
Parques Industriais de Macau, Limitada, o Secretário para a 
Economia e Finanças manda:

1. É nomeado como administrador do Conselho de Admi-
nistração da Sociedade para o Desenvolvimento dos Parques 
Industriais de Macau, Limitada, em representação da Região 
Administrativa Especial de Macau, Au Ieong Kit, em regime 
de acumulação de funções.

2. A remuneração dessas funções é a que for fixada, nos termos 
estatutários, pela assembleia geral da mesma sociedade.

3. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação.

18 de Junho de 2015.

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

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-
mia e Finanças, de 6 de Julho de 2015:

Sou Tim Peng — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como director da Direcção dos Serviços de Eco-
nomia, nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 e 8.º do 
Regulamento Administrativo n.º 26/2009, a partir de 24 de 
Setembro de 2015, por possuir competência profissional e 
experiência adequadas para o exercício das suas funções.

–––––––
Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos            

13 de Julho de 2015. — A Chefe do Gabinete, Lok Kit Sim.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 145/2015

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 o n.º 1, alínea 3) do n.º 2 e n.º 5 
da Ordem Executiva n.º 111/2014, o Secretário para a Seguran-
ça manda:

São subdelegados no director da Polícia Judiciária, Chau 
Wai Kuong, ou no seu substituto legal, todos os poderes neces-
sários para representar a Região Administrativa Especial de 
Macau, como outorgante, no contrato de prestação de serviços 
de manutenção e de assistência técnica sobre os sistemas in-
formáticos e software para a mesma Polícia, a celebrar com a 
firma «Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.».

14 de Julho de 2015. 

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.
–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 14 de Julho de 
2015. — A Chefe do Gabinete, Cheong Ioc Ieng.
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