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第 68/2002 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，並根據第 32/2000 號行政法規第七條的規定，作出本批示。

一、將透過第 48/2001 號及第 49/2001 號行政長官批示分別發

給和記電話（澳門）有限公司及數碼通流動通訊（澳門）股份有

限公司關於公用地面流動電信服務的第1/2001號及第 2/2001號臨

時牌照的期限延長六個月。

二、本批示即時生效。

二零零二年三月二十二日

行政長官 何厚鏵

第 72/2002 號行政長官批示

鑑於專營公司澳門賽馬有限公司為了獲得經營賽馬投注經紀

業務的許可之延期而作出的闡述；

考慮到博彩監察暨協調局的贊同意見；

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，根據公佈於一九九九年十二月十七日第五十期《澳門政府公

報》的一九九九年十二月十三日契約所載的賽馬經營特許合同最

後文本第四條第五款的規定，並根據公佈於二零零一年一月八日

第二期《澳門特別行政區公報》第一組的第 245/2000 號行政長官

批示第一款末段的規定，作出本批示。

一、將公佈於二零零一年九月十七日第三十八期《澳門特別

行政區公報》第一組的第 191/2001 號行政長官批示給予澳門賽馬

有限公司的、關於經營賽馬投注經紀業務的許可期限延長至二零

零二年八月三十一日為止。

二、為本延期的效力，上述批示關於投注經紀業務的一切

規則繼續完全有效。

三、本批示自二零零二年三月一日起生效。

二零零二年三月二十五日

行政長官 何厚鏵

Despacho do Chefe do Executivo n.º 68/2002

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau, e nos termos do
artigo 7.º do Regulamento Administrativo n.º 32/2000, o Chefe
do Executivo manda:

1. São prorrogados, por mais 6 meses, os prazos de validade
das Licenças Provisórias n.os 1 e 2/2001, relativas ao Serviço de
Telecomunicações de Uso Público Móvel Terrestre, conferidas,
respectivamente, pelos Despachos do Chefe do Executivo n.os 48
e 49/2001, às sociedades «Hutchison — Telefone (Macau), Li-
mitada» e «Smartone — Comunicações Móveis S.A.».

2. O presente despacho entra imediatamente em vigor.

22 de Março de 2002.

O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 72/2002

Atendendo ao exposto pela concessionária, Companhia de
Corridas de Cavalos de Macau, S.A.R.L., no sentido de lhe ser
prorrogada a autorização concedida para o exercício da activida-
de dos corretores de apostas nas corridas de cavalos;

Tendo em conta o parecer favorável da Direcção de Inspecção
e Coordenação de Jogos;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau, e nos termos do
disposto no n.º 5 da cláusula quarta do contrato de concessão da
exploração de corridas de cavalos, na sua última versão lavrada
por escritura de 13 de Dezembro de 1999, e publicada no Boletim
Oficial de Macau n.º 50, de 17 de Dezembro de 1999, e ainda nos
termos do n.º 1, in fine, do Despacho do Chefe do Executivo
n.º 245/2000, publicado no Boletim Oficial da R.A.E.M. n.º 2,
I Série, de 8 de Janeiro de 2001, o Chefe do Executivo manda:

1. É prorrogada, até 31 de Agosto de 2002, a autorização con-
cedida à Companhia de Corridas de Cavalos de Macau, S.A.R.L.,
pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 191/2001, publicado no
Boletim Oficial da R.A.E.M. n.º 38, I Série, de 17 de Setembro de
2001, respeitante ao exercício da actividade dos corretores de
apostas nas corridas de cavalos.

2. Para efeitos da presente prorrogação, mantêm-se plenamen-
te em vigor todas as regras respeitantes à actividade dos correto-
res definidas pelo supra-identificado despacho.

3. O presente despacho produz efeitos desde 1 de Março de
2002.

25 de Março de 2002.

O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.




