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二日第13/92/M號法令第二條第一款及第二款和第十五條的規

定，作出本批示。

一、羅志輝擔任政府駐澳門逸園賽狗股份有限公司代表的

委任自二零一四年八月三日起續期一年。

二、執行上指職務的每月報酬為澳門幣六千六百元。

二零一四年七月二十八日

行政長官 崔世安

–––––––

二零一四年七月二十八日於行政長官辦公室

辦公室代主任 盧麗卿

行 政 會

批 示 摘 錄

摘錄自行政長官於二零一四年七月七日作出的批示：

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第二十五條及第

二十六條，以及第14/2009號法律第十四條第一款（二）項的規

定，以附註形式修改張嘉恩在本秘書處擔任職務之編制外合同

第三條款，轉為收取相等於第一職階一等高級技術員職級的薪

俸點485點，自二零一四年七月七日起生效。

–––––––

二零一四年七月二十四日於行政會秘書處

秘書長 柯嵐

經 濟 財 政 司 司 長 辦 公 室

第 91/2014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，並根據第6/1999號行政法規第三條及第七條，以及

經第27/2011號行政命令修改的第121/2009號行政命令第一款、

第二款（三）項及第五款的規定，作出本批示。

轉授一切所需權力予勞工事務局局長黃志雄或其法定代任

人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“凱風電腦有限公

regime de exclusivo, da exploração de corridas de galgos em 
Macau», em vigor, e nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 2.º e do 
artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 13/92/M, de 2 de Março, o Chefe 
do Executivo manda:

1. É renovada a nomeação, como delegado do Governo junto 
da Companhia de Corridas de Galgos Macau (Yat Yuen), S.A., 
de Lo Chi Fai, pelo período de um ano, a partir de 3 de Agosto 
de 2014.

2. O exercício das funções acima referidas é remunerado 
pela quantia mensal de 6 600 patacas.

28 de Julho de 2014.

O Chefe do Executivo, Chui Sai On.

–––––––

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 28 de Julho de 2014. — 
A Chefe do Gabinete, substituta, Lo Lai Heng.

CONSELHO EXECUTIVO

Extracto de despacho

Por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 7 de Julho 
de 2014:

Cheong, Cristina Fátima — alterada, por averbamento, a cláusula 
3.ª do seu contrato além do quadro com referência à categoria 
de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 485, nesta 
Secretaria, nos termos dos artigos 25.º e 26.º do ETAPM, em 
vigor, conjugados com o artigo 14.º, n.º 1, alínea 2), da Lei 
n.º 14/2009, a partir de 7 de Julho de 2014.

–––––––

Secretaria do Conselho Executivo, aos 24 de Julho de 2014. 
— A Secretária-geral, O Lam.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA

E FINANÇAS

Despacho do Secretário para a Economia
e Finanças n.º 91/2014

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos dos 
artigos 3.º e 7.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999, e do 
n.º 1, alínea 3) do n.º 2 e n.º 5 da Ordem Executiva n.º 121/2009, 
com a nova redacção dada pela Ordem Executiva n.º 27/2011, o 
Secretário para a Economia e Finanças manda:

São subdelegados no director da Direcção dos Serviços para 
os Assuntos Laborais, Wong Chi Hong, ou no seu substituto 
legal, todos os poderes necessários para representar a Região 
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司”簽訂提供「職安健互動訓練系統」套件之維護與修繕服務的

合同。

二零一四年七月二十九日

經濟財政司司長 譚伯源

第 92/2014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，並根據第6/1999號行政法規第三條及第七條，以及

經第27/2011號行政命令修改的第121/2009號行政命令第一款、

第二款（三）項及第五款的規定，作出本批示。

轉授一切所需權力予勞工事務局局長黃志雄或其法定代任

人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“澳門物業管理業

商會”簽訂合辦“第十期物業管理專業技術人員培訓課程”的合

同。

二零一四年七月二十九日

經濟財政司司長 譚伯源

第 93/2014號經濟財政司司長批示

經刊登於二零一四年二月十九日第八期《澳門特別行政區公

報》第二組的第53/2014號經濟財政司司長批示，撥予地圖繪製

暨地籍局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兩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；

在該局的建議下，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121/2009號行政命令賦予的職權，作出本批示。

經第53/2014號經濟財政司司長批示撥予地圖繪製暨地籍局

常設基金的行政委員會改由以下成員組成：

主席：局長張紹基，當其出缺或因故不能視事時，由其合法

代任人代任；

委員：行政暨財政處處長劉麗群；

Administrativa Especial de Macau, como outorgante, no 
contrato de prestação de serviços de manutenção e reparação 
do «Sistema de formação interactivo para segurança e saúde 
ocupacional», a celebrar com a «Companhia de Computadores 
Gallant, Limitada».

29 de Julho de 2014.

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

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 92/2014

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos dos 
artigos 3.º e 7.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999 e do 
n.º 1, alínea 3) do n.º 2 e n.º 5 da Ordem Executiva n.º 121/2009, 
com a nova redacção dada pela Ordem Executiva n.º 27/2011, o 
Secretário para a Economia e Finanças manda:

São subdelegados no director da Direcção dos Serviços para 
os Assuntos Laborais, Wong Chi Hong, ou no seu substituto 
legal, todos os poderes necessários para representar a Região 
Administrativa Especial de Macau, como outorgante, no con-
trato de organização conjunta do «10.º Curso de formação de 
técnicos profissionais para administração de propriedades», a 
celebrar com a «Associação de Administração de Proprieda-
des de Macau».

29 de Julho de 2014.

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

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 93/2014

Pelo Despacho do Secretário para a Economia e Finanças 
n.º 53/2014, publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 8, II Série, de 19 de Fevereiro, foi 
atribuído um fundo permanente à Direcção dos Serviços de 
Cartografia e Cadastro e definida a composição da respectiva 
comissão administrativa;

Considerando que dois elementos dessa mesma comissão 
deixaram de exercer funções naquela comissão, torna-se neces-
sário actualizar a composição da referida comissão administra-
tiva;

Sob proposta da aludida Direcção 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 121/2009, o Secretário para a Economia 
e Finanças manda:

A comissão administrativa do fundo permanente atribuído pelo 
Despacho do Secretário para a Economia e Finanças n.º 53/2014, 
à Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, passará a ter a 
seguinte composição:

Presidente: Cheong Sio Kei, director dos Serviços e, nas suas 
faltas ou impedimentos, o seu substituto legal.

Vogal: Lao Lai Kuan, chefe da Divisão Administrativa e Fi-
nanceira;
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