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一、羅銳榮代表澳門特別行政區以全職方式擔任澳門工業

園區發展有限公司行政管理委員會主席職務的臨時定期委任，

由二零一五年九月一日起續期一年。

二、上款所指獲委任人的職務報酬相等於其在經濟局原職務

的報酬，有關報酬及按原薪俸計算繼續為醫療福利、退休金及

撫卹金作出扣除的僱主實體負擔由經濟局承擔。

二零一五年七月二十三日

經濟財政司司長 梁維特

第 110/2015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

賦予的職權及第110/2014號行政命令第一款所授予的權限，並

根據經十月二十五日第62/99/M號法令核准的《公證法典》第三

條第一款a）項及第二款的規定，作出本批示。

一、委任消費者委員會一等高級技術員歐永棠法學士為該

委員會專責公證員。

二、當其不在或因故不能視事時，由該委員會二等技術輔導

員張怡莉法學士代任。

三、本批示自公佈翌日起生效。

二零一五年七月二十九日

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六月二十六日作出的批

示：

根據現行《行政長官及司長辦公室通則》第十八條第一款、

第二款、第五款及第十九條第十款、第十一款、第十二款，以及

現行《澳門公共行政工作人員通則》第二十五條及二十六條的規

定，以編制外合同聘用黃永曦擔任本辦公室第二職階顧問高級

技術員，薪俸點625，由二零一五年七月十四日起為期一年。

–––––––

二零一五年七月二十九日於經濟財政司司長辦公室

辦公室主任 陸潔嬋

1. É renovada a comissão eventual de serviço de Lo Ioi Weng 
para desempenhar, a tempo inteiro, funções de presidente do 
Conselho de Administração da Sociedade para o Desenvolvi-
mento dos Parques Industriais de Macau, Limitada, em repre-
sentação da Região Administrativa Especial de Macau, pelo 
prazo de um ano, a partir de 1 de Setembro de 2015.

2. A remuneração das funções referidas no número anterior é a 
correspondente à do cargo de origem na Direcção dos Serviços 
de Economia, a quem caberá suportar a respectiva remunera-
ção e os encargos com os descontos, reportados ao vencimento 
de origem, para efeitos de assistência da doença, aposentação e 
sobrevivência, na parte respeitante à entidade patronal.

23 de Julho de 2015.

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

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 110/2015

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica da 
Região Administrativa Especial de Macau e das competências que 
lhe foram delegadas pelo n.º 1 da Ordem Executiva n.º 110/2014, e 
nos termos da alínea a) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 3.º do Código 
do Notariado, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 62/99/M, de 25 de 
Outubro, o Secretário para a Economia e Finanças manda:

1. É designado para servir como notário privativo do Conselho 
de Consumidores o licenciado em Direito Ao Weng Tong, técnico 
superior de 1.ª classe deste Conselho.

2. O notário privativo é substituído, nas suas ausências e 
impedimentos, pela licenciada em Direito Cheong I Lei, adjun-
ta-técnica de 2.ª classe do mesmo Conselho.

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

29  de Julho 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 26 de Junho de 2015:

Wong Weng Hei — contratado além do quadro, pelo perío do de 
um ano, como técnico superior assessor, 2.º escalão, índice 
625, neste Gabinete, nos termos dos artigos 18.º, n.os 1, 2 e 5, 
e 19.º, n.os 10, 11 e 12, do Estatuto do Gabinete do Chefe do 
Executivo e dos Secretários e 25.º e 26.º do ETAPM, vigente, 
a partir de 14 de Julho de 2015.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 29 
de Julho de 2015. — A Chefe do Gabinete, Lok Kit Sim.
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