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termos da alínea 2) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 14/2009 
(Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públi-
cos), em vigor, e dos n.os 2 e 3 do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015 
(Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), 
conforme a seguir discriminado:

— Ho Sek Kong progride para técnico superior assessor, 2.º 
escalão, índice 625, a partir de 9 de Abril de 2021;

— Lei Lai Na progride para técnica especialista, 2.º escalão, 
índice 525, a partir de 2 de Abril de 2021.

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Gover-
no, aos 28 de Abril de 2021. — A Directora dos Serviços, Lao 
Kuan Lai da Luz.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA 

E FINANÇAS

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 48/2021

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e das compe-
tências que lhe foram delegadas pelo n.º 1 da Ordem Executiva 
n.º 181/2019, e nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 3.º, da 
alínea a) do artigo 5.º, do n.º 1 do artigo 6.º, do artigo 13.º e do n.º 3 
do artigo 21.º do Estatuto do Instituto de Promoção do Comér-
cio e do Investimento de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 33/94/M, de 11 de Julho, e com a nova redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 29/99/M, de 5 de Julho, do n.º 2 do artigo 1.º e 
do artigo 4.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições Fundamentais do 
Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia), bem como do artigo 
8.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:

É renovada a nomeação, em comissão eventual de serviço, de 
Lau Wai Meng, como presidente do Conselho de Administra-
ção do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento 
de Macau, pelo período de um ano, a partir de 27 de Maio de 
2021, por possuir capacidade de gestão e experiência profissio-
nal adequadas ao exercício das respectivas funções.

22 de Abril de 2021.

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

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-
mia e Finanças, de 22 de Abril de 2021:

Adriano Marques Ho — renovada a comissão de serviço, pelo 
período de dois anos, como director da Direcção de Inspec-
ção e Coordenação de Jogos, nos termos dos artigos 5.º da 
Lei n.º 15/2009 (Disposições Fundamentais do Estatuto do 
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–––––––
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