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行 政 法 務 司 司 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

透過行政法務司司長二零二零年二月二十一日之批示：

梁偉鑾——原屬交通事務局不具期限的行政任用合同第二

職階顧問高級技術員，根據現行《行政長官及司長辦公室通則》

第十條第一款（六）項、第三款、第四款、第十八條第一款、第二

款、第五款及第十九條第十款及第十一款，以及第12/2015號法律

《公共部門勞動合同制度》第九條的規定，以相同職級及職階調

至行政法務司司長辦公室工作，自二零二零年三月一日起生效。

聲 明

周偉迎——根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第

四十五條的規定，其在本辦公室擔任顧問的定期委任，自二零二

零年三月十八日在身份證明局開始擔任職務之日自動終止。

特此聲明

–––––––

二零二零年三月十七日於行政法務司司長辦公室

辦公室主任 吳子健

經 濟 財 政 司 司 長 辦 公 室

第 43/2020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181/2019號行政命令所授予的權限，並根據《澳

門世界貿易中心股份有限公司章程》第十九條、第三十三條及第

三十六條，以及三月二日第13/92/M號法令第二條第一款的規

定，作出本批示。

一、續任下列人士代表澳門特別行政區在澳門世界貿易中心

股份有限公司擔任職務，自二零二零年五月一日起為期兩年：

（一）崔世昌——董事會主席；

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ADMINISTRAÇÃO

E JUSTIÇA

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 21 de Fevereiro de 2020:

Ricky Leong, técnico superior assessor, 2.º escalão, contratado 
por contrato administrativo de provimento sem termo, da 
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego — mu-
dado para desempenhar funções no Gabinete do Secretário 
para a Administração e Justiça, na mesma categoria e esca-
lão, nos termos da alínea 6) do n.º 1 e dos n.os 3 e 4 do artigo 
10.º, dos n.os 1, 2 e 5 do artigo 18.º e dos n.os 10 e 11 do artigo 
19.º do Estatuto do Gabinete do Chefe do Executivo e dos 
Secretários, na redacção vigente, conjugados com o artigo 
9.º da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho nos 
Serviços Públicos), a partir de 1 de Março de 2020.

Declaração

Chao Wai Ieng — cessa, automaticamente, a sua comissão de 
serviço para o exercício do cargo de assessor, neste Gabinete, 
nos termos do artigo 45.º do ETAPM, em vigor, a partir de 18 
de Março de 2020, data em que inicia funções na Direcção dos 
Serviços de Identificação.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça, aos 
17 de Março de 2020. — O Chefe do Gabinete, Ng Chi Kin.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA

E FINANÇAS

Despacho do Secretário para a Economia
e Finanças n.º 43/2020

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica da 
Região Administrativa Especial de Macau e da competência que 
lhe foi delegada pela Ordem Executiva n.º 181/2019, e nos termos 
do artigo 19.º, artigo 33.º e artigo 36.º dos Estatutos do Centro de 
Comércio Mundial Macau, S.A. (World Trade Center Macau Co., 
Ltd.), e do n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 13/92/M, de 2 de 
Março, o Secretário para a Economia e Finanças manda:

1. São renovadas as nomeações para o exercício de funções, em 
representação da Região Administrativa Especial de Macau, no 
Centro de Comércio Mundial Macau, S.A. (World Trade Center 
Macau Co., Ltd.), pelo período de dois anos, a partir do dia 1 de 
Maio de 2020, das seguintes individualidades:

1) Chui Sai Cheong — Presidente do Conselho de Administra-
ção;
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（二）高展鵬——董事會常務董事兼執行委員會主席；

（三）戴建業——董事會成員。

二、執行上述各職務的報酬由該公司根據章程規定訂定。

二零二零年三月十二日

經濟財政司司長 李偉農

第 45/2020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《政府部門及實體

的組織、職權與運作》第三條及七月十一日第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，

自二零二零年四月一日起，為期一年：

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。

二零二零年三月十八日

經濟財政司司長 李偉農

批 示 摘 錄

摘錄自經濟財政司司長於二零二零年一月十三日作出的批

示：

崔浩甄──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，自二零二零年

一月二十日起至二零二零年十二月十九日止。

摘錄自經濟財政司司長於二零二零年一月十四日作出的批

示：

蘇崑──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，自二零二零年二

月三日起至二零二零年十二月十九日止。

2) Kou Chin Pang — Administrador-delegado do Conselho de 
Administração e presidente da Comissão Executiva;

3) Tai Kin Ip — Membro do Conselho de Administração.

2. A remuneração pelo exercício das funções acima referidas é a 
que for fixada nos termos estatutários pela Sociedade.

12 de Março de 2020.

O Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong.

Despacho do Secretário para a Economia
e Finanças n.º 45/2020

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 (Organi-
zação, competências e funcionamento dos serviços e entidades 
públicas), e do artigo 10.º do Estatuto do Instituto de Promo-
ção do Comércio e do Investimento de Macau, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 33/94/M, de 11 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 2020:

Vogal: Tang Kuan Meng José;

Vogal: Tam Lai Ha, em representação da Direcção 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.

18 de Março de 2020.

O Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong.

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-
mia e Finanças, de 13 de Janeiro de 2020:

Chui Hou Ian — nomeado, em comissão de serviço, para exer-
cer o cargo de assessor do Gabinete do Secretário para a 
Economia e Finanças, nos termos dos n.os 1, 2 e 4 do artigo 
18.º e do n.º 5 do artigo 19.º do Estatuto do Gabinete do 
Chefe do Executivo e dos Secretários, vigente, a partir de 20 
de Janeiro de 2020 até 19 de Dezembro de 2020.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-
mia e Finanças, de 14 de Janeiro de 2020:

Su Kun — nomeado, em comissão de serviço, para exercer o 
cargo de assessor do Gabinete do Secretário para a Econo-
mia e Finanças, nos termos dos n.os 1, 2 e 4 do artigo 18.º e 
do n.º 5 do artigo 19.º do Estatuto do Gabinete do Chefe do 
Executivo e dos Secretários, vigente, a partir de 3 de Feve-
reiro de 2020 até 19 de Dezembro de 2020.


