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第28/2000號行政長官批示

經八月三日第 40/99/M 號法令核准且於一九九九年十一月一

日開始生效的《商法典》，在澳門的法律與商業領域內就新制度

產生的企業實體以及規範其內部運作及對外活動的眾多情況，引

入了極大的變更。

新的法典自然對地區的經濟活動產生較大的回響。立法者已

預知此情況，並在該法典的序言法令第八條中規定，有需要委任

一個由法律工作者及企業主組成的關注委員會，於《商法典》生

效首五年內跟進其適用情況；該委員會負責接收旨在完善《商法

典》的意見，並將其認為有利於完善《商法典》的措施向行政長

官作出建議，以評估有關回響。

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，並根據八月三日第 40/99/M 號法令第八條的規定，作出本批

示。

一、設立跟進《商法典》的適用情況的關注委員會，下稱委

員會。

二、委員會的職責為：

（一）收集或製作有關《商法典》及補足法例適用情況的資料

及資訊；

（二） 從澳門特別行政區的法制及經濟體系的角度分析及討論

收集的資料及資訊；

（三） 就該法典及補足法例的適用情況編製定期報告，尤以透

徹瞭解此等法規是否迎合企業界的變化；如有不合適的情況，應

建議採納屬立法性或組織運作性的有利措施。

三、按上款（三）項的規定，首份報告書應自本批示公佈之

日起六個月內呈交行政長官。

四、委員會由行政法務司司長負責協調且由下列成員組成：

徐偉坤；

馬秀立；

高舒婷；

區志卿；

梁金泉；

梁維特；

黃國勝；

歐安利；

盧瑞祥。

Despacho do Chefe do Executivo n.º 28/2000

O Código Comercial aprovado pelo Decreto-Lei n.º 40/99/M,
de 3 de Agosto, cuja vigência se iniciou no passado dia 1 de
Novembro de 1999, introduziu profundas alterações no tecido
jurídico-comercial de Macau, quer quanto à entidade em torno
da qual o novo regime se desenvolveu — a empresa — quer
quanto a inúmeros aspectos da regulamentação da vida interna
e da actividade externa de tal entidade.

Seria grande o impacto que a nova codificação iria produzir na
actividade económica da Região. Para o avaliar, o próprio legis-
lador, bem consciente de tal facto, previu a nomeação de «uma
comissão composta por juristas e empresários para acompanhar,
durante os primeiros cinco anos de vigência, a aplicação do
Código Comercial, a qual receberá as exposições tendentes ao
aperfeiçoamento do Código e proporá ao» Chefe do Executivo
«as providências que para esse fim entenda convenientes». (arti-
go 8.º do Decreto Preambular do Código)

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau, e ao abrigo do
disposto no artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 40/99/M, de 3 de Agosto,
o Chefe do Executivo manda:

1. É criada uma Comissão de Acompanhamento da Aplicação
do Código Comercial, doravante designada por Comissão.

2. A Comissão tem por atribuições:

1) Recolher ou produzir elementos e informações relativos à
aplicação do Código Comercial e legislação complementar;

2) Analisar e debater, do ponto de vista dos sistemas jurídico
e económico da Região Administrativa Especial de Macau, os
elementos e informações recolhidos;

3) Elaborar relatórios regulares sobre a aplicação do Código e
legislação complementar, designadamente sobre a sua ade-
quabilidade à evolução do tecido empresarial, propondo, quan-
do seja o caso, a adopção das medidas de tipo legislativo ou
organizatório que entenda convenientes.

3. O primeiro dos relatórios previstos na alínea 3) do número
anterior será presente ao Chefe do Executivo no prazo não
superior a seis meses contado a partir da publicação do presente
despacho.

4. A Comissão é coordenada pela Secretária para a Adminis-
tração e Justiça e composta pelos seguintes membros:

Ao Chi Heng;

Diana Loureiro;

Leonel Alberto Alves;

Leong Kam Chun;

Leong Vai Tac;

Lou Soi Cheong, aliás Lu Suy Xiong;

Ma Sao Lap;

Tsui Wai Kwan;

Vong Kok Seng.
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5. Nas suas ausências, a coordenadora da Comissão é substituí-
da pelo membro que indique.

6. A Comissão pode solicitar o apoio dos organismos da Ad-
ministração Pública e de quaisquer outras entidades, consubs-
tanciado, designadamente, no fornecimento de informações e na
afectação de pessoal à recolha, produção, análise, debate e ela-
boração de relatórios sobre matérias específicas.

7. O presente despacho entra em vigor no dia 1 de Março de
2000.

28 de Fevereiro de 2000.

O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 30/2000

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau, e nos termos do
n.º 2 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 88/99/M, de 29 de Novem-
bro, o Chefe do Executivo manda:

1. Considerando o proposto pela Direcção dos Serviços de
Correios e Telecomunicações, é emitida e posta em circulação, a
partir do dia 5 de Maio de 2000, cumulativamente com as que
estão em vigor, uma emissão extraordinária de selos designada
«Literatura e Personagens Literárias — Jornada para Ocidente»,
nas taxas e quantidades seguintes:

$ 1,00 pataca 750 000

$ 1,50 patacas 750 000

$ 2,00 patacas 750 000

$ 2,50 patacas 750 000

$ 3,00 patacas 750 000

$ 3,50 patacas 750 000

Bloco com selo de $ 9,00 750 000

2. Os selos são impressos em 375 000 folhas miniatura, das
quais 93 750 serão mantidas completas para fins filatélicos.

3. O presente despacho entra em vigor no dia da sua publica-
ção.

1 de Março de 2000.

O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 31/2000

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau, e nos termos do
n.º 2 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 88/99/M, de 29 de Novem-
bro, o Chefe do Executivo manda:

1. Considerando o proposto pela Direcção dos Serviços de
Correios e Telecomunicações, é emitida e posta em circulação, a
partir do dia 8 de Junho de 2000, cumulativamente com as que
estão em vigor, uma emissão extraordinária de selos designada

五、委員會協調員不在時，由其所指定的成員代替。

六、委員會可要求公共行政機構及任何人士給予協助，尤以

在資訊提供以及就特定事宜提供人員用以收集、製作、分析、討

論有關資料與資訊及編製報告書。

七、本批示自二零零零年三月一日起生效。

二零零零年二月二十八日

行政長官 何厚鏵

第30/2000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，並根據十一月二十九日第 88/99/M 號法令第十九條第二款的

規定，作出本批示：

一、經考慮郵電局的建議，除現行郵票外，自二零零零年五

月五日起，發行並流通以「文學與人物——西遊記」為題、屬特

別發行之郵票，面額與數量如下：

澳門幣一元 750,000枚

澳門幣一元五角 750,000枚

澳門幣二元 750,000枚

澳門幣二元五角 750,000枚

澳門幣三元 750,000枚

澳門幣三元五角 750,000枚

含面額澳門幣九元郵票之小全張 750,000枚

二、該等郵票印刷成三十七萬五千張小版張，其中九萬三千

七百五拾張將保持完整，以作集郵用途。

三、本批示自公佈之日起生效。

二零零零年三月一日

行政長官 何厚鏵

第31/2000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，並根據十一月二十九日第 88/99/M 號法令第十九條第二款的

規定，作出本批示：

一、經考慮郵電局的建議，除現行郵票外，自二零零零年六

月八日起，發行並流通以「東方及西方棋子」為題、屬特別發行




