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經 濟 財 政 司 司 長 辦 公 室

第 88/2014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

賦予的職權及經第27/2011號行政命令修改的第121/2009號行政

命令所授予的權限，並根據經六月一日第1/98/M號法律修改的

六月十二日第4/95/M號法律第九條第一款及第三款的規定，作

出本批示。

委任吳燕天代表財政局擔任消費者委員會執行委員會非全

職委員，由二零一三年十一月二十五日起為期一年。

二零一四年七月七日

經濟財政司司長 譚伯源

批 示 摘 錄

摘錄自經濟財政司司長於二零一四年二月二十八日作出的批

示：

根據現行《行政長官及司長辦公室通則》第十八條第一款、

第二款及第五款的規定，張春蕾在本辦公室擔任司長秘書的定

期委任由二零一四年五月十七日起續期至二零一四年十二月十九

日止。

摘錄自經濟財政司司長於二零一四年五月十九日作出的批

示：

根據現行《行政長官及司長辦公室通則》第十八條第一款

及第十九條第十二款及現行《澳門公共行政工作人員通則》第

二十五條及第二十六條的規定，以附註方式修改曾志華在本辦公

室任職的編制外合同第三條款，自二零一四年七月十四日起晉階

至第二職階顧問高級技術員，薪俸點625，並將該編制外合同自

二零一四年七月十五日起續期至二零一四年十二月十九日止。

摘錄自經濟財政司司長於二零一四年六月十六日作出的批

示：

根據三月十一日第14/96/M號法令核准的《澳門金融管理局

通則》第四條第二款a）項、第十四條及第十五條第一款及第四款

的規定，澳門金融管理局行政委員會主席丁連星因具備適當經

驗及專業能力履行職務，故其委任由二零一四年八月二十六日起

獲續期一年。

根據三月十一日第14/96/M號法令核准的《澳門金融管理局

通則》第四條第二款a）項、第十四條及第十五條第一款及第四

款的規定，澳門金融管理局行政委員會委員António José Félix 

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA

E FINANÇAS

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 88/2014

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e da competên-
cia que lhe foi delegada pela Ordem Executiva n.º 121/2009, 
com a nova redacção dada pela Ordem Executiva n.º 27/2011 e 
nos termos dos n.os 1 e 3 do artigo 9.º da Lei n.º 4/95/M, de 12 
de Junho, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 1/98/M, 
de 1 de Junho, o Secretário para a Economia e Finanças man-
da:

É nomeado como vogal a tempo parcial da Comissão Exe-
cutiva do Conselho de Consumidores, Ng In Tin, em represen-
tação da Direcção dos Serviços de Finanças, pelo prazo de um 
ano, a partir de 25 de Novembro de 2013.

7 de Julho de 2014.

O Secretário para a Economia e Finanças, Tam Pak Yuen.

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-
mia e Finanças, de 28 de Fevereiro de 2014:

Cheong Chon Loi — renovada a comissão de serviço como 
secretário pessoal deste Gabinete, nos termos do artigo 18.º, 
n.os 1, 2 e 5, do Estatuto do Gabinete do Chefe do Executivo 
e dos Secretários, vigente, de 17 de Maio de 2014 a 19 de 
Dezembro de 2014.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-
mia e Finanças, de 19 de Maio de 2014:

Chang Chi Wa — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
contrato além do quadro progredindo a técnico superior 
assessor, 2.º escalão, índice 625, neste Gabinete, a partir de 
14 de Julho de 2014, e renovado o referido contrato além 
do quadro, nos termos dos artigos 18.º, n.º 1, e 19.º, n.º 12, 
do Estatuto do Gabinete do Chefe do Executivo e dos Se-
cretários, vigente, e 25.º e 26.º do ETAPM, em vigor, de 15 
de Julho de 2014 a 19 de Dezembro de 2014.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-
mia e Finanças, de 16 de Junho de 2014:

Teng Lin Seng — renovada a nomeação, pelo prazo de um 
ano, como presidente do Conselho de Administração da 
Autoridade Monetária de Macau, nos termos dos artigos 
4.º, n.º 2, alínea a), 14.º e 15.º, n.os 1 e 4, do Estatuto da Au-
toridade Monetária de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 14/96/M, de 11 de Março, a partir de 26 de Agosto de 
2014, por possuir competência profissional e experiência 
adequadas para o exercício das respectivas funções.

António José Félix Pontes — renovada a nomeação, pelo prazo 
de um ano, como administrador do Conselho de Adminis-
tração da Autoridade Monetária de Macau, nos termos dos 
artigos 4.º, n.º 2, alínea a), 14.º e 15.º, n.os 1 e 4, do Estatuto 
da Autoridade Monetária de Macau, aprovado pelo Decre-
to-Lei n.º 14/96/M, de 11 de Março, a partir de 16 de Agosto 
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