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三、本批示自公佈日起生效。

二零零三年十二月十一日

行政長官 何厚鏵

經 濟 財 政 司 司 長 辦 公 室

第 80/2003 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，並根據第 34/2003 號行政法規第十五條第二款的規

定，作出本批示。

一、核准博彩監察協調局使用的各工作證式樣，有關式樣載

於本批示附件並為其組成部分。

二、式樣一證件供第34/2003號行政法規第十五條第二款所指

人員使用，而式樣二證件則供其餘的博彩監察協調局人員使用。

三、本批示附件的各工作證式樣為白色，規格為90毫米 x 60

毫米，左上方為澳門特別行政區區徽。

四、本批示自公佈日起生效。

二零零三年十二月五日

經濟財政司司長 譚伯源

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

11 de Dezembro de 2003.

O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA
E FINANÇAS

Despacho do Secretário para a Economia
e Finanças n.º 80/2003

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau, e nos termos do
n.º 2 do artigo 15.º do Regulamento Administrativo n.º 34/2003,
o Secretário para a Economia e Finanças manda:

1. São aprovados os modelos do cartão de identificação a se-
rem usados na Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos
em anexo ao presente despacho, do qual fazem parte integrante.

2. O cartão do modelo I destina-se ao uso do pessoal que goza
do estatuto previsto no n.º 2 do artigo 15.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 34/2003, e o cartão do modelo II ao restante pes-
soal da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos.

3. Os modelos do cartão em anexo ao presente despacho são
de cor branca e de formato 90mm x 60mm, tendo no canto supe-
rior esquerdo o emblema regional da Região Administrativa
Especial de Macau.

4. O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua
publicação.

5 de Dezembro de 2003.

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

––––––––––

附件

ANEXO

式樣一

MODELO I
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式樣二

MODELO II

工作證正面 工作證背面
Frente do cartão Verso do cartão

規格：90 毫米× 60 毫米
Dimensões: 90mm x 60mm




