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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO

Despacho do Chefe do Executivo n.º 45/2020

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
artigo 11.º da Lei n.º 9/2018 (Criação do Instituto para os As-
suntos Municipais), do n.º 5 do artigo 9.º da Lei n.º 15/2009 (Dis-
posições Fundamentais do Estatuto do Pessoal de Direcção e 
Chefia), dos n.os 1 e 2 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 13/92/M, 
de 2 de Março, e do n.º 1 do artigo 18.º e artigo 29.º dos Estatu-
tos do Matadouro de Macau, S.A., o Chefe do Executivo man-
da:

1. Cessam as funções de Lei Wai Nong como membro do 
Conselho de Administração do «Matadouro de Macau, S.A.» a 
partir de 20 de Dezembro de 2019.

2. É nomeada O Lam como membro do Conselho de Ad-
ministração do «Matadouro de Macau, S.A.», em regime de 
acumulação com as funções de vice-presidente do Conselho de 
Administração para os Assuntos Municipais do Instituto para 
os Assuntos Municipais, e o seu mandato termina no dia 5 de 
Junho de 2021.

3. A remuneração pelo exercício das referidas funções é a 
que se encontra fixada pela Assembleia Geral da mesma Socie-
dade.

4. É revogado o Despacho do Chefe do Executivo n.º 134/2018.

5. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação.

14 de Fevereiro de 2020.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 46/2020

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos das 
disposições conjugadas dos artigos 2.º e 3.º da Lei n.º 15/2009 
(Disposições Fundamentais do Estatuto do Pessoal de Direc-
ção e Chefia), do artigo 7.º e do n.º 1 do artigo 9.º do Regula-
mento Administrativo n.º 26/2009 (Disposições Complementa-
res do Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia), e da alínea 1) 
do n.º 1 e do n.º 2 do Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 218/2003, o Chefe do Executivo manda:

1. É nomeado Tam Chon Weng, chefe da Delegação Econó-
mica e Comercial de Macau, em Lisboa, e chefe da Delegação 
Económica e Comercial de Macau, junto da União Europeia, 
em Bruxelas, para exercer, em regime de acumulação, o cargo 

澳門特別行政區

行 政 長 官 辦 公 室

第 45/2020號行政長官批示

行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職

權，並根據第9/2018號法律《設立市政署》第十一條、第15/2009

號法律《領導及主管人員通則的基本規定》第九條第五款、三月

二日第13/92/M號法令第二條第一款及第二款，以及《澳門屠宰

場有限公司章程》第十八條第一款及第二十九條的規定，作出本

批示。

一、自二零一九年十二月二十日起，李偉農終止擔任澳門屠

宰場有限公司董事會成員的職務。

二、委任市政署市政管理委員會柯嵐副主席以兼任制度擔

任澳門屠宰場有限公司董事會成員，任期至二零二一年六月五

日止。

三、兼任上述職務的報酬由該公司股東大會訂定。

四、廢止第134/2018號行政長官批示。

五、本批示自公佈翌日起生效。

二零二零年二月十四日

行政長官 賀一誠

第 46/2020號行政長官批示

行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的

職權，並根據第15/2009號法律《領導及主管人員通則的基本規

定》第二條及第三條、第26/2009號行政法規《領導及主管人員

通則的補充規定》第七條及第九條第一款，以及第218/2003號行

政長官批示第一款（一）項及第二款的規定，作出本批示。

一、委任澳門駐里斯本經濟貿易辦事處主任及澳門駐布魯

塞爾歐盟經濟貿易辦事處主任譚俊榮，以兼任制度擔任澳門駐


