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轉授一切所需權力予民政總署管理委員會主席戴祖義或

其法定代任人，以代表澳門特別行政區作為簽署人，與“廣裕建

築工程有限公司”簽署《石排灣公共房屋社區活動中心工程合

同》。

二零一七年六月十九日

行政法務司司長 陳海帆

批 示 摘 錄

摘錄自行政長官於二零一七年六月十九日作出的批示：

高炳坤——根據第15/2009號法律第五條及第26/2009號行

政法規第八條的規定，因具備適當經驗及專業能力履行職務，其

擔任行政公職局局長的定期委任，自二零一七年九月一日起續期

兩年。

–––––––

二零一七年六月二十一日於行政法務司司長辦公室

辦公室主任 丘曼玲

經 濟 財 政 司 司 長 辦 公 室

第 64/2017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110/2014號行政命令授予的權限，並根據十一

月二十八日第57/94/M號法令第三十四條第一款b）項及第三款

的規定，作出本批示。

張明輝及王柏煒擔任汽車及航海保障基金諮詢委員會成員

的委任，自二零一七年七月一日起續期兩年。

二零一七年六月十五日

經濟財政司司長 梁維特 

第 65/2017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《政府部門及實體的

São subdelegados no presidente do Conselho de Administra-
ção do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, José 
Maria da Fonseca Tavares, ou no seu substituto legal, todos os 
poderes necessários para representar a Região Administrativa 
Especial de Macau, como outorgante, no contrato de «Projecto 
de modificação do centro de actividades comunitárias na Habi-
tação Pública de Seac Pai Van», a celebrar com a «Companhia 
de Construção e Engenharia Kwong Yu, Lda.».

19 de Junho de 2017.

A Secretária para a Administração e Justiça, Chan Hoi Fan.

Extracto de despacho

Por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 19 de 
Junho de 2017:

Kou Peng Kuan — renovada a comissão de serviço, pelo perío do 
de dois anos, como director dos Serviços de Administração e 
Função Pública, nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 
e 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, a partir de 
1 de Setembro de 2017, por possuir experiência e capacidade 
profissional adequadas para o exercício das suas funções.

–––––––

Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça, aos 
21 de Junho de 2017. — A Chefe do Gabinete, Iao Man Leng.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA

E FINANÇAS

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 64/2017

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 pela Ordem Executiva n.º 110/2014, 
e nos termos da alínea b) do n.º 1 e do n.º 3 do artigo 34.º do 
Decreto-Lei n.º 57/94/M, de 28 de Novembro, o Secretário para 
a Economia e Finanças manda:

São renovadas as nomeações, como membros do Conselho 
Consultivo do Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo, de 
Cheung Ming Fai Ivan e de Vong Pak Vai, pelo período de dois 
anos, a partir de 1 de Julho de 2017.

15 de Junho de 2017.

O Secretário para a Economia e Finanças, Leong Vai Tac.

Despacho do Secretário para a Economia
e Finanças n.º 65/2017

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
artigo 7.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999 (Organi-


