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第 34/2023號經濟財政司司長批示

2/2018

$320,000.00

叁

2/2018

85/2021 181/2019

$320,000.00 叁

 

第 35/2023號經濟財政司司長批示

181/2019

15/2009

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 3 de Janeiro 
de 2023.

27 de Janeiro de 2023.

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

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 34/2023

Considerando a necessidade de ser atribuído à Direcção 
de Inspecção e Coordenação de Jogos, para o corrente ano 
económico, um fundo permanente de $ 320 000,00 (trezentas 
e vinte mil patacas), constituído nos termos do disposto nos 
artigos 56.º a 59.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 
(Regulamentação da Lei de enquadramento orçamental);

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 e pelo n.º 1 do 
artigo 57.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regu-
lamentação da Lei de enquadramento orçamental), conjugado 
com a Ordem Executiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem 
Executiva n.º 85/2021, o Secretário para a Economia e Finanças 
manda:

É atribuído à Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos 
um fundo permanente de $ 320 000,00 (trezentas e vinte mil 
patacas), para ser gerido por uma comissão administrativa 
composta pelos seguintes membros:

Presidente: Adriano Marques Ho, director dos Serviços e, 
nas suas faltas ou impedimentos, o seu substituto legal.

Vogal: Iu Keng Fong, chefe da Divisão Administrativa e 
Financeira e, nas suas faltas ou impedimentos, o seu substituto 
legal;

Vogal: Teng Man Heong, chefia funcional.

Vogal suplente: Chiu da Luz Yun Kuen, chefia funcional;

Vogal suplente: Pang Ka Man, adjunta-técnica especialista.

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 1 de Janeiro 
de 2023.

27 de Janeiro de 2023.

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

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 35/2023

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei 
Básica da Região Administrativa Especial de Macau e das 
competências que lhe foram delegadas pelo n.º 1 da Ordem 
Executiva n.º 181/2019, e nos termos dos artigo 4.º e artigo 
5.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições Fundamentais do Estatuto 
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do Pessoal de Direcção e Chefia), bem como do artigo 9.º do 
Regulamento Administrativo n.º 26/2009 (Disposições comple-
mentares do estatuto do pessoal de direcção e chefia), o Secre-
tário para a Economia e Finanças manda:

1. É nomeado, em comissão de serviço, Chui Hou Ian para 
exercer o cargo de subdirector da Direcção de Inspecção e 
Coordenação de Jogos, pelo período de um ano, a partir de 8 
de Fevereiro de 2023.

2. É publicada, em anexo, a nota relativa aos fundamentos da 
nomeação e ao currículo académico e profissional do nomeado.

31 de Janeiro de 2023.

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

––––––––––

ANEXO

Fundamentos da nomeação de Chui Hou Ian para o cargo 
de subdirector da Direcção de Inspecção e Coordenação de 
Jogos:

— Vacatura do cargo;

— Chui Hou Ian possui competência profissional e aptidão 
para o exercício do cargo de subdirector da Direcção de 
Inspecção e Coordenação de Jogos, que se demonstra pelo 
curriculum vitae.

Currículo académico:

2012 Mestrado em Gestão e Administração Hoteleira pela 
Universidade de Nevada em Las Vegas, Estados Unidos 
da América

2006 Licenciatura em Gestão de Jogos pela Universidade de 
Nevada em Las Vegas, Estados Unidos da América

Currículo profissional:

2020 até à 
presente data

Assessor do Gabinete do Secretário para a 
Economia e Finanças

2020 – 2021 Delegado do Governo junto da Sociedade 
de Lotarias Wing Hing, Limitada

2006 – 2019 Gestor em empresas privadas

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia 
e Finanças, de 12 de Janeiro de 2023: 

Tai Kin Ip — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de dois anos, como director da Direcção dos Serviços de 
Economia e Desenvolvimento Tecnológico, nos termos do 
artigo 5.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições Fundamentais do 
Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia) e do artigo 8.º do 
Regulamento Administrativo n.º 26/2009 (Disposições com-
plementares do estatuto do pessoal de direcção e chefia), 
a partir de 5 de Abril de 2023, por possuir capacidade de 
gestão e experiência profissional adequadas para o exercício 
das suas funções. 


