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經 濟 財 政 司 司 長 辦 公 室

第 48/2019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、續任下列人士為澳門貿易投資促進局監察委員會成員，

自二零一九年四月一日起為期一年：

主席——黃振東；

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。

二零一九年三月十五日

經濟財政司司長 梁維特

第 49/2019號經濟財政司司長批示

經刊登於二零一九年二月八日第六期《澳門特別行政區公

報》第二組的第11/2019號經濟財政司司長批示，撥予禮賓公關

外事辦公室一筆常設基金並指定其行政委員會的成員；

基於該常設基金行政委員會其中一名成員終止執行該委員

會的職務，故有必要對組成該行政委員會的成員作出適當調整；

在該辦公室的建議下，並經聽取財政局意見；

經濟財政司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條

及第110/2014號行政命令賦予的職權，作出本批示。

經第11/2019號經濟財政司司長批示許可設立的禮賓公關外

事辦公室常設基金的行政委員會改由以下成員組成：

主席：辦公室主任李月梅，當其出缺或因故不能視事時，由

其合法代任人代任；

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA

E FINANÇAS

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 48/2019

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 ar-
tigo 10.º do Estatuto do Instituto de Promoção do Comércio e do 
Investimento 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 
Investimento de Macau, pelo período de um ano, a partir de 1 
de Abril de 2019:

Presidente: Wong Chan Tong.

Vogal: Tang Kuan Meng José;

Vogal: Tam Lai Ha, em representação da Direccção dos 
Serviços de Finanças.

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

15 de Março de 2019.

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

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 49/2019

Pelo Despacho do Secretário para a Economia e Finanças 
n.º 11/2019, publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 6, II Série, de 8 de Fevereiro, foi 
atribuído um fundo permanente ao Gabinete de Protocolo, Re-
lações Públicas e Assuntos Externos e definida a composição 
da respectiva comissão administrativa;

Considerando que um dos seus elementos deixou de exercer 
funções naquela comissão, torna-se necessário actualizar a 
composição da referida comissão administrativa;

Sob proposta do aludido Gabinete e ouvida a Direcção dos 
Serviços de Finanças;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau, conjugado com 
a Ordem Executiva n.º 110/2014, o Secretário para a Economia 
e Finanças manda:

A comissão administrativa do fundo permanente, cuja cons-
tituição foi autorizada pelo Despacho do Secretário para a 
Economia e Finanças n.º 11/2019, do Gabinete de Protocolo, 
Relações Públicas e Assuntos Externos, passará a ter a seguin-
te composição:

Presidente: Lei Ut Mui, coordenadora do Gabinete e, nas 
suas faltas ou impedimentos, o seu substituto legal.
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委員：辦公室副主任唐偉良；

委員：首席顧問高級技術員郭玉芬；

候補委員：特級技術員黃芷婷；

候補委員：特級技術員劉皚瑩。

本批示由二零一九年二月二十八日起生效。

二零一九年三月十八日

經濟財政司司長 梁維特

批 示 摘 錄

摘錄自行政長官於二零一九年三月十三日作出的批示：

戴建業──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，因具備合適的管理能力及專業經驗履行

職務，其擔任經濟局局長的定期委任，自二零一九年四月五日起

續期一年。

楊名就──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，因具備合適的管理能力及專業經驗履行

職務，其擔任統計暨普查局局長的定期委任，自二零一九年四月

二十四日起續期一年。

黃志雄──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，因具備合適的管理能力及專業經驗履行

職務，其擔任勞工事務局局長的定期委任，自二零一九年四月五

日起續期一年。

–––––––

二零一九年三月十九日於經濟財政司司長辦公室

辦公室主任 丁雅勤

運 輸 工 務 司 司 長 辦 公 室

第 7/2019號運輸工務司司長批示

運輸工務司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條

賦予的職權，並根據第10/2013號法律《土地法》第一百三十九條

的規定，作出本批示。

一、根據本批示組成部分的附件合同所載規定及條件，修改

一幅以長期租借方式批出，面積790平方米，位於澳門半島，其

Vogal: Tong Wai Leong, coordenador-adjunto do Gabinete;

Vogal: Kuok Iok Fan, técnica superior assessora principal.

Vogal suplente: Wong Chi Teng, técnica especialista;

Vogal suplente: Lao Ngoi Ieng, técnica especialista.

O presente despacho produz efeitos a partir de 28 de Feve-
reiro de 2019.

18 de Março de 2019.

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

Extractos de despachos

Por despachos de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 13 de 
Março de 2019:

Tai Kin Ip — 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 5 de 
Abril de 2019, por possuir capacidade de gestão e expe-
riência profissional adequadas para o exercício das suas 
funções.

Ieong Meng Chao — renovada a comissão de serviço, pelo 
período de um ano, como director da Direcção dos Ser-
viços de Estatística e Censos, 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 Abril de 2019, por possuir capa-
cidade de gestão e experiência profissional adequadas 
para o exercício das suas funções.

Wong Chi Hong — renovada a comissão de serviço, pelo 
período de um ano, como director da Direcção dos Ser-
viços para os Assuntos Laborais, nos termos dos artigos 
5.º da Lei n.º 15/2009 e 8.º do Regulamento Administra-
tivo n.º 26/2009, a partir de 5 de Abril de 2019, por possuir 
capacidade de gestão e experiência profissional adequadas 
para o exercício das suas funções.

–––––––
Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 19 

de Março de 2019. — A Chefe do Gabinete, Teng Nga Kan.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS TRANSPORTES

E OBRAS PÚBLICAS

Despacho do Secretário para os Transportes 
e Obras Públicas n.º 7/2019

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
artigo 139.º da Lei n.º 10/2013 (Lei de terras), o Secretário para 
os Transportes e Obras Públicas manda:

1. É revista, nos termos e condições constantes do contrato 
em anexo, que faz parte integrante do presente despacho, a 
concessão, por aforamento, do terreno com a área de 790 m2, 


