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pela Ordem Executiva n.º 85/2021, e nos termos da alínea a) 
do n.º 2 do artigo 4.º, do artigo 14.º e dos n.os 1 e 4 do artigo 15.º do 
Estatuto da Autoridade Monetária de Macau, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 14/96/M, de 11 de Março, 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 (Dispo-
sições complementares do estatuto do pessoal de direcção e 
chefia), o Secretário para a Economia e Finanças manda:

É renovada a nomeação de Chan Sau San, como presidente 
do Conselho de Administração da Autoridade Monetária de 
Macau, pelo período de um ano, a partir de 26 de Agosto de 
2022, por possuir capacidade de gestão e experiência profissio-
nal adequadas para o exercício das respectivas funções.

28 de Junho de 2022.

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

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 61/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei 
Básica da Região Administrativa Especial de Macau e das 
competências que lhe foram delegadas pela Ordem Exe-
cutiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem Executiva n.º 85/2021, e 
nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 4.º, do artigo 14.º e dos 
n.os 1 e 4 do artigo 15.º do Estatuto da Autoridade Monetária de 
Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 14/96/M, de 11 de Março, 
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 direc-
ção e chefia), o Secretário para a Economia e Finanças manda:

É renovada a nomeação de Lei Ho Ian, como vogal do Con-
selho de Administração da Autoridade Monetária de Macau, 
pelo período de um ano, a partir de 16 de Agosto de 2022, por 
possuir experiência e competência profissional adequadas para 
o exercício das respectivas funções.

28 de Junho de 2022.

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

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 62/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica da 
Região Administrativa Especial de Macau e das competências que 
lhe foram delegadas pela Ordem Executiva n.º 181/2019, alterada 
pela Ordem Executiva n.º 85/2021, e nos termos da alínea a) do n.º 2 do 
artigo 4.º, do artigo 14.º e dos n.os 1 e 4 do artigo 15.º do Estatu-
to da Autoridade Monetária de Macau, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 14/96/M, de 11 de Março, 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 
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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 de Lau Hang Kun, como vogal do 
Conselho de Administração da Autoridade Monetária de 
Macau, pelo período de um ano, a partir de 26 de Agosto de 2022, 
por possuir experiência e competência profissional adequadas 
para o exercício das respectivas funções.

28 de Junho de 2022.

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

–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 30 
de Junho de 2022. — A Chefe do Gabinete, Ku Mei Leng.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-
mia e Finanças, de 25 de Abril de 2022:

Ho King Hang — nomeado, em regime de comissão de serviço, 
pelo período de um ano, chefe do Sector de Administração 
do Sistema Informático destes Serviços, nos termos dos 
artigos 2.º, 4.º, 5.º e 31.º da Lei n.º 15/2009, conjugados com 
os artigos 2.º, n.º 2, 5.º, 7.º e 9.º do Regulamento Administra-
tivo n.º 26/2009, e 9.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 61/96/M, de 14 
de Outubro, na redacção da Portaria n.º 81/99/M, de 15 de 
Março, e da Ordem Executiva n.º 56/2010, de 5 de Julho, a 
partir de 1 de Julho de 2022.

Ao abrigo do artigo 5.º, n.º 2, da Lei n.º 15/2009, é publicada 
a nota relativa aos fundamentos da respectiva nomeação e ao 
currículo académico e profissional do nomeado:

1. Fundamentos da nomeação:

— Vacatura do cargo e necessidade do seu preenchimento 
por motivo das atribuições destes Serviços;

— Ho King Hang possui competência profissional e aptidão 
para assumir o cargo de chefe do Sector de Administração do 
Sistema Informático destes Serviços, o que se demonstra pelo 
curriculum vitae.

2. Currículo académico:

— Licenciatura em Gestão.

3. Currículo profissional:

— Exerceu funções na categoria de técnico destes Serviços, 
entre Dezembro de 2008 e Novembro de 2010;

— Exerceu funções na categoria de técnico superior destes 
Serviços, a partir de Dezembro de 2010 até à presente data;


