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透過行政長官二零一七年十一月二十八日批示：

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第三十四條規定，

旅遊局第一職階首席特級公關督導員盧桂蘭在政府總部輔助部

門擔任同一職務的徵用，自二零一七年十二月二十八日起續期一

年。

–––––––

二零一七年十二月十九日於行政長官辦公室

辦公室主任 柯嵐

經 濟 財 政 司 司 長 辦 公 室

第 93/2017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108/2017號行政命令第一條第二款的規

定，作出本批示。

轉授一切所需權力予金融情報辦公室主任朱婉儀，代表澳

門特別行政區與東帝汶民主共和國金融情報組織簽署有關在預

防及遏止清洗黑錢及恐怖主義融資犯罪方面互換金融情報的諒

解備忘錄。

二零一七年十二月十八日

經濟財政司司長 梁維特

批 示 摘 錄

摘錄自經濟財政司司長二零一七年十二月五日作出的批示：

丁雅勤——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、第四款的規定，其擔任經濟財政司司長辦公

室主任的定期委任，自二零一七年十二月二十日起續期一年。

陸潔嬋、張作文、高展鵬、黃善文、黃振東、呂紅、高少卿、余

雨生、趙寶珠、何樹榮及羅志輝——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、第四款的規定，其擔任

本辦公室顧問的定期委任，自二零一七年十二月二十日起續期一

年。

羅銳榮——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、第四款及第十九條第五款的規定，以定期委

任方式委任其擔任經濟財政司司長辦公室顧問，自二零一七年

十二月二十日起為期一年。

Por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 28 de 
Novembro de 2017:

Lou Kuai Lan, assistente de relações públicas especialista prin-
cipal, 1.º escalão, da Direcção dos Serviços de Turismo — 
prorrogada, pelo período de um ano, a sua requisição para 
o exercício das mesmas funções nos Serviços de Apoio da 
Sede do Governo, nos termos do artigo 34.º do ETAPM, em 
vigor, a partir de 28 de Dezembro de 2017.

–––––––

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 19 de Dezembro de 
2017. — A Chefe do Gabinete, O Lam.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA

E FINANÇAS

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 93/2017

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 1.º da Ordem Executiva n.º 108/2017, o Secretário 
para a Economia e Finanças manda:

São subdelegados na coordenadora do Gabinete de Infor-
mação Financeira, Chu Un I, todos os poderes necessários 
para representar a Região Administrativa Especial de Macau, 
na celebração do memorando de entendimento para a troca 
de informação financeira relativa à prevenção e repressão dos 
crimes de branqueamento de capitais e financiamento ao terro-
rismo, com a Unidade de Informação Financeira da República 
Democrática de Timor Leste.

18 de Dezembro de 2017.

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

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-
mia e Finanças, de 5 de Dezembro de 2017:

Teng Nga Kan — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como chefe do Gabinete do Secretário para a 
Economia e Finanças, nos termos do artigo 18.º, n.os 1, 2 e 4, 
do Estatuto do Gabinete do Chefe do Executivo e dos Se-
cretários, em vigor, a partir de 20 de Dezembro de 2017.

Lok Kit Sim, Cheong Chok Man, Kou Chin Pang, Vong Sin 
Man, Wong Chan Tong, Lu Hong, Kou Sio Heng, U U Sang, 
Chio Pou Chu, Ho Su Weng e Lo Chi Fai — renovadas as 
comissões de serviço, pelo período de um ano, como asses-
sores deste Gabinete, nos termos do artigo 18.º, n.os 1, 2 e 4, 
do Estatuto do Gabinete do Chefe do Executivo e dos Se-
cretários, em vigor, a partir de 20 de Dezembro de 2017.

Lo Ioi Weng — nomeado, em comissão de serviço, para exercer 
o cargo de assessor do Gabinete do Secretário para a Eco-
nomia e Finanças, pelo período de um ano, nos termos dos 
artigos 18.º, n.os 1, 2 e 4, e 19.º, n.º 5, do Estatuto do Gabinete 
do Chefe do Executivo e dos Secretários, vigente, a partir 
de 20 de Dezembro de 2017.
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