
N.º 5 — 3-2-2016 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 2887

行 政 法 務 司 司 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

透過簽署人二零一六年一月十二日之批示：

根據第14/2009號法律第十三條第一款（二）項、第四款及第

12/2015號法律第四條第二款的規定，以附註形式修改簡佩敏在

本辦公室擔任職務的長期行政任用合同第三條款，晉階至第二

職階顧問高級技術員，薪俸點625點，由二零一六年二月十八日

起生效。

–––––––

二零一六年一月二十七日於行政法務司司長辦公室

辦公室主任 丘曼玲

經 濟 財 政 司 司 長 辦 公 室

第 17/2016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，並根據經第6/1999號行政法規第三條及經七月五

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》第十條的規定，作出本批示。

一、下列人士續任為澳門貿易投資促進局監察委員會成員，

自二零一六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。

二零一六年一月二十日

經濟財政司司長 梁維特

第 18/2016號經濟財政司司長批示

基於在本財政年度有需要撥予勞工事務局一項按照經第

28/2009號行政法規修訂的第6/2006號行政法規《公共財政管理

制度》第二十六條至第二十九條的規定而設立的常設基金，金額

為$491,500.00（澳門幣肆拾玖萬壹仟伍佰元整）；

GABINETE DA SECRETÁRIA PARA A ADMINISTRAÇÃO

E JUSTIÇA

Extracto de despacho

Por despacho da signatária, de 12 de Janeiro de 2016:

Kan Pui Man — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento de longa 
duração progredindo a técnica superior assessora, 2.º es-
calão, índice 625, neste Gabinete, nos termos dos artigos 
13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, e 4.º, n.º 2, da 
Lei n.º 12/2015, em vigor, a partir de 18 de Fevereiro de 
2016.

–––––––

Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça, aos     
27 de Janeiro de 2016. — A Chefe do Gabinete, Iao Man Leng.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA

E FINANÇAS

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 17/2016

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica da 
Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do artigo 
3.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999 e do artigo 10.º do 
Estatuto do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimen-
to de Macau, aprovado pelo Decreto-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 renovada a nomeação dos membros da Comissão de 
Fiscalização do Instituto de Promoção do Comércio e do In-
vestimento de Macau, pelo período de um ano, a partir de 1 de 
Abril de 2016:

Presidente: Kou Chin Pang.

Vogal: Tang Kuan Meng José;

Vogal: Tam Lai Ha, em representação da Direccção dos Ser-
viços de Finanças.

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

20 de Janeiro de 2016.

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

Despacho do Secretário para a Economia
e Finanças n.º 18/2016

Considerando a necessidade de ser atribuído à Direcção dos 
Serviços para os Assuntos Laborais, para o corrente ano eco-
nómico, um fundo permanente de $ 491 500,00 (quatrocentas 
e noventa e uma mil e quinhentas patacas), constituído nos 
termos do disposto nos artigos 26.º a 29.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 6/2006 (Regime de administração financeira 
pública), na redacção que lhe foi conferida pelo Regulamento 
Administrativo n.º 28/2009;
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