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第一條

廢止四月二十九日第 103/96/M 號訓令給予“San Tung Fong

（Casa de Câmbio）, Limitada”，中文名稱為「新東方銀號有限

公司」在澳門特別行政區從事兌換業務之許可。

第二條

本行政命令於公佈翌日起生效。

二零零零年七月二十四日發佈。

命令公佈。

行政長官 何厚鏵

第 48/2000 號行政命令

行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條（四）項

及（九）項規定的職權，並根據該法第九十條第三款，發佈本行

政命令。

第一條

任命

經檢察長提名，行政長官任命胡曉法律碩士以定期委任方式

擔任澳門特別行政區檢察院司法官，為期三年，可續任。

第二條

生效

本行政命令自二零零零年九月一日起生效。

二零零零年七月二十六日發佈。

命令公佈。

行政長官 何厚鏵

第 136/2000 號行政長官批示

鑑於判給長江建築有限公司執行「水塘新道路」的承攬工

程，施工期跨越一財政年度，因此必須保證其財政支付。

Artigo 1.º

É revogada a autorização para o exercício da actividade de
comércio de câmbios na Região Administrativa Especial de
Macau concedida à “San Tung Fong (Casa de Câmbio), Limita-
da”, em chinês “San Tung Fong Ngán Hou Iao Han Cong Si”,
pela Portaria n.º 103/96/M, de 29 de Abril.

Artigo 2.º

A presente ordem executiva entra em vigor no dia seguinte
ao da sua publicação.

24 de Julho de 2000.

Publique-se.

O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.

Ordem Executiva n.º 48/2000

Usando da faculdade conferida pela alínea 4) do artigo 50.º
da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau, e
nos termos da alínea 9) do artigo 50.º, bem como do terceiro
parágrafo do artigo 90.º da mesma Lei, o Chefe do Executivo
manda publicar a presente ordem executiva:

Artigo 1.º

Nomeação

O Chefe do Executivo nomeia o Mestre em Direito Wu Hio
em comissão de serviço, por um período de três anos, renovável,
como magistrado do Ministério Público da Região Administra-
tiva Especial de Macau, mediante indigitação do Procurador.

Artigo 2.º

Entrada em vigor

A presente ordem executiva entra em vigor no dia 1 de Se-
tembro de 2000.

Promulgada em 26 de Julho de 2000.

Publique-se.

O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 136/2000

Tendo sido adjudicada à Companhia de Construção Cheong
Kong, Limitada, a execução da empreitada da “Variante do
Reservatório”, cujo prazo de execução se prolonga por mais de
um ano económico, torna-se necessário garantir a sua cobertura
financeira.




