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第 35/2021號經濟財政司司長批示

基於在本財政年度有需要撥予人才發展委員會一項按照

第2/2018號行政法規《預算綱要法施行細則》第五十六條至第

五十九條的規定而設立的常設基金，金額為$55,780.00（澳門元

伍萬伍仟柒佰捌拾元）；

在該委員會的建議下，並聽取財政局意見；

經濟財政司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四

條、第2/2018號行政法規《預算綱要法施行細則》第五十七條第

一款及第181/2019號行政命令賦予的職權，作出本批示。

撥予人才發展委員會一項金額為$55,780.00（澳門元伍萬伍

仟柒佰捌拾元）的常設基金。該基金由以下成員組成之行政委員

會負責管理：

主席：秘書長曾冠雄，當其出缺或因故不能視事時，由其合

法代任人代任；

委員：二等高級技術員蔡小旋；

委員：特級技術員吳宛儀；

候補委員：首席顧問高級技術員林雁玲；

候補委員：首席技術員曾華強。

本批示自公佈翌日起生效，其效力追溯至二零二一年一月一

日。

二零二一年一月二十二日

經濟財政司司長 李偉農

第 37/2021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號行政命令第一款所授予的權限，並

根據第15/2009號法律《領導及主管人員通則的基本規定》第四

條及第五條，以及第26/2009號行政法規《領導及主管人員通則

的補充規定》第九條的規定，作出本批示。

一、以定期委任方式委任廖志聰為博彩監察協調局副局長，

自二零二一年二月三日起為期一年。

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 35/2021

Considerando a necessidade de ser atribuído à Comissão de 
Desenvolvimento de Talentos, para o corrente ano económico, 
um fundo permanente de $ 55 780,00 (cinquenta e cinco mil e 
setecentas e oitenta patacas), constituído nos termos do disposto 
nos artigos 56.º a 59.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 
(Regulamentação da Lei de enquadramento orçamental);

Sob proposta da aludida Comissão 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 e pelo n.º 1 do 
artigo 57.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regu-
lamentação da Lei de enquadramento orçamental), conjugado 
com a Ordem Executiva n.º 181/2019, o Secretário para a Eco-
nomia e Finanças manda:

É atribuído à Comissão de Desenvolvimento de Talentos 
um fundo permanente de $ 55 780,00 (cinquenta e cinco mil e 
setecentas e oitenta patacas), para ser gerido por uma comissão 
administrativa composta pelos seguintes membros:

Presidente: Chang Kun Hong, secretário-geral e, nas suas 
faltas ou impedimentos, o seu substituto legal.

Vogal: Choi Sio Sun, técnica superior de 2.ª classe;

Vogal: Ng Un I, técnica especialista.

Vogal suplente: Lam Ngan Leng, técnica superior assessora 
principal;

Vogal suplente: Chang Wa Keong, técnico principal.

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 1 de Janeiro 
de 2021.

22 de Janeiro de 2021.

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

Despacho do Secretário para a Economia
e Finanças n.º 37/2021

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e das competên-
cias que lhe foram delegadas pelo n.º 1 da Ordem Executiva 
n.º 181/2019, e nos termos dos artigos 4.º e 5.º da Lei n.º 15/2009 
(Disposições Fundamentais do Estatuto do Pessoal de Direc-
ção e Chefia), conjugados com o artigo 9.º do Regulamento 
Administrativo n.º 26/2009 (Disposições complementares do 
estatuto do pessoal de direcção e chefia), o Secretário para a 
Economia e Finanças manda:

1. É nomeado, em comissão de serviço, Lio Chi Chong para 
exercer o cargo de subdirector da Direcção de Inspecção e Co-
ordenação de Jogos, pelo período de um ano, a partir de 3 de 
Fevereiro de 2021.
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二、以附件形式公佈委任理由及獲委任人的學歷及專業簡

歷。

二零二一年一月二十五日

經濟財政司司長 李偉農

––––––––––

附件

委任廖志聰擔任博彩監察協調局副局長的理由如下：

——職位出缺；

——廖志聰的個人履歷顯示其具備專業能力及才幹擔任博

彩監察協調局副局長一職。

學歷

2011 澳門大學法律導論課程證書；

2004 澳門科技大學法學學士；

2001 廣州中山大學法學碩士；

1997 澳門大學電機與電子工程學學士。

專業簡歷

08/2020至今 博彩監察協調局高級技術員（法律範疇）；

2014 - 08/2020 個人資料保護辦公室職務主管（法律範

疇）；

2013-2014 個人資料保護辦公室職務主管（公關/宣傳範

疇）；

2010-08/2020 個人資料保護辦公室高級技術員（法律範

疇）；

2008-2010 能源業發展辦公室高級技術員（法律範疇）；

1999-2008 司法警察局刑事偵查員。

–––––––

二零二一年一月二十七日於經濟財政司司長辦公室

辦公室主任 辜美玲

2. É publicada, em anexo, a nota relativa aos fundamentos da 
respectiva nomeação e ao currículo académico e profissional 
do nomeado.

25 de Janeiro de 2021.

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

––––––––––

ANEXO

Fundamentos da nomeação de Lio Chi Chong para o cargo 
de subdirector da Direcção de Inspecção e Coordenação de 
Jogos:

— Vacatura do cargo;

— Possui competência profissional e aptidão para o exercício 
do cargo por parte de Lio Chi Chong, que se demonstra pelo 
curriculum vitae.

Currículo académico:

2011 Curso de Introdução ao Direito, pela Universidade de 
Macau; 

2004 Licenciado em Direito, pela Universidade de Ciência 
e Tecnologia de Macau;

2001 Mestrado em Direito, pela Universidade de Zhongshan 
em Guangzhou;

1997 Licenciado em Engenharia Electrotécnica e Electró-
nica, pela Universidade de Macau.

Currículo profissional:

08/2020 até à presente data Técnico superior da Direcção 
de Inspecção e Coordenação de Jogos (área jurídica);

2014-08/2020 Chefia funcional do Gabinete para a Protec-
ção de Dados Pessoais (área jurídica);

2013-2014 Chefia funcional do Gabinete para a Protecção 
de Dados Pessoais (área de relações públicas e promoções);

2010-08/2020 Técnico superior do Gabinete para a Protec-
ção de Dados Pessoais (área jurídica);

2008-2010 Técnico superior do Gabinete para o Desenvol-
vimento do Sector Energético (área jurídica);

1999-2008 Pessoal de investigação criminal da Polícia Judi-
ciária.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 27 
de Janeiro de 2021. — A Chefe do Gabinete, Ku Mei Leng.


