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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“南方保安服務（澳

門）有限公司”簽訂“提供保安服務”的合同。

二零一四年十二月十八日

經濟財政司司長  譚伯源

第 127/2014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

賦予的職權及第116/2014號行政命令所授予的權限，並根據三

月二日第13/92/M號法令第二條第一款的規定，作出本批示。

一、委任呂紅替代陳敬紅以兼任方式擔任澳門投資發展股

份有限公司董事。

二、本批示自公佈翌日起生效，並自二零一五年一月一日起產

生效力。

二零一四年十二月三十日

經濟財政司司長  梁維特

批 示 摘 錄

摘錄自經濟財政司司長於二零一四年十二月二十九日作出的

批示：

根據七月五日第29/99/M號法令修訂的七月十一日第33/94/M

號法令核准的《澳門貿易投資促進局章程》第三條第二款f）項

的規定，澳門貿易投資促進局行政管理委員會主席張祖榮因具

備適當經驗及專業能力履行職務，故其委任自二零一五年二月一

日起獲續期一年。

–––––––

二零一四年十二月三十日於經濟財政司司長辦公室

辦公室主任 陸潔嬋

保 安 司 司 長 辦 公 室

第 289/2014號保安司司長批示

保安司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條賦予

的職權，及參照第6/1999號行政法規第四條第二款所指附件四第

São subdelegados no director 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 contrato de prestação 
de serviços de segurança, a celebrar com a «Sociedade de Ser-
viços de Segurança SUL (Macau) Limitada».

18 de Dezembro de 2014. 

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

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 127/2014

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei 
Básica da Região Administrativa Especial de Macau e das 
competências que me foram delegadas pela Ordem Executiva 
n.º 116/2014, e nos termos previstos no n.º 1 do artigo 2.º do 
Decreto-Lei n.º 13/92/M, de 2 de Março, o Secretário para a 
Economia e Finanças manda:

1. É nomeada como administradora do Conselho de Admi-
nistração da Macau Investimento e Desenvolvimento, S.A. Lu 
Hong, em regime de acumulação de funções, em substituição 
de Chan Keng Hong.

2. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação e produz efeitos desde 1 de Janeiro de 2015.

30 de Dezembro de 2014. 

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

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-
mia e Finanças, de 29 de Dezembro de 2014:

Cheong Chou Weng — renovada a nomeação, pelo prazo de 
um ano, como presidente do Conselho de Administração 
do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento 
de Macau, a partir de 1 de Fevereiro de 2015, nos termos do 
artigo 3.º, n.º 2, alínea f), do Estatuto do Instituto de Pro-
moção do Comércio e do Investimento de Macau, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 33/94/M, de 11 de Julho, na redacção 
do Decreto-Lei n.º 29/99/M, de 5 de Julho, por possuir com-
petência profissional e experiência adequadas para o exercício 
das respectivas funções.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 30 
de Dezembro de 2014. — A Chefe do Gabinete, Lok Kit Sim.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 289/2014

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau, com referência 
à competência que lhe advém do disposto na alínea 1) do Ane-
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