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Ordem Executiva n.º 56/2000

Usando da faculdade conferida pela alínea 4) do artigo 50.º
da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau, e
nos termos do n.º 1 do artigo 5.º e do n.º 1 do artigo 11.º da Lei
n.º 2/1999, o Chefe do Executivo manda publicar a presente or-
dem executiva:

Durante a minha ausência, de 18 a 22 de Setembro de 2000,
designo para exercer interinamente as funções de Chefe do Exe-
cutivo, a Secretária para a Administração e Justiça, licenciada
Florinda da Rosa Silva Chan.

5 de Setembro de 2000.

Publique-se.

O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.

Ordem Executiva n.º 57/2000

Usando da faculdade conferida pela alínea 4) do artigo 50.º
da Lei Básica, e nos termos do artigo 15.º da Lei n.º 2/1999 e do
artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 85/84/M, de 11 de Agosto, o Chefe
do Executivo manda publicar a presente ordem executiva:

Artigo 1.º

Delegação de competências

São delegadas no Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura, licenciado Chui Sai On, aliás Fernando Chui, as competên-
cias executivas do Chefe do Executivo em relação a todos os
assuntos relativos ao GCJAOM-2005 — Gabinete de Coorde-
nação dos Jogos da Ásia Oriental, em Macau, para o ano de 2005,
criado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 144/2000, de 27
de Julho, publicado no Boletim Oficial n.º 31, I Série, de 31 de
Julho de 2000.

Artigo 2.º

Âmbito

As competências executivas ora delegadas abrangem a com-
petência para outorgar, em representação da Região Adminis-
trativa Especial de Macau e independentemente do montante
em causa, os instrumentos relativos aos contratos para a realiza-
ção de obras ou a aquisição de bens e serviços.

Artigo 3.º

Competências indelegáveis

Exceptuam-se do disposto nos números anteriores as compe-
tências executivas do Chefe do Executivo que a lei qualifique
de indelegáveis.

第 56/2000 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

規定的職權，並根據第2/1999號法律第五條第一款及第十一條第

一款，發佈本行政命令。

在二零零零年九月十八日至二十二日行政長官不在澳門期

間，由行政法務司司長陳麗敏學士臨時代理行政長官的職務。

二零零零年九月五日發佈。

命令公佈。

行政長官 何厚鏵

第 57/2000 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

規定的職權，並根據第2/1999號法律第十五條及八月十一日第85/

84/M 號法令第三條的規定，發佈本行政命令。

第一條

授予的權限

將行政長官在二零零五年澳門東亞運動會協調辦公室，簡稱

為“二零零五澳門東亞運協調辦”的執行權限授予社會文化司司

長崔世安學士。行政長官於七月二十七日就成立該辦公室作出第

144/2000 號批示，並刊登在二零零零年七月三十一日第三十一期

第一組《澳門特別行政區公報》上。

第二條

範圍

所授予的執行權限包括代表澳門特別行政區簽署有關工程及

取得財貨和服務的合同文書的權限，而不論有關金額為何。

第三條

不可授予的權限

上兩款所指行政長官的執行權限不包括法律規定不可授予

者。




