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Administrativo n.º 6/1999, conjugados com os n.os 1, 2 e 5 da
Ordem Executiva n.º 11/2000, a Secretária para a Administra-
ção e Justiça manda:

São subdelegados no director dos Serviços de Identificação,
licenciado Lai Ieng Kit, ou no seu substituto legal, todos os po-
deres necessários para representar a Região Administrativa Es-
pecial de Macau, como outorgante, no contrato de prestação de
serviços de segurança à Direcção dos Serviços de Identificação,
a celebrar com a sociedade «Guardforce (Macau) — Serviços e
Sistemas de Segurança, Limitada».

18 de Janeiro de 2005.

A Secretária para a Administração e Justiça, Florinda da Rosa
Silva Chan.

Despacho da Secretária para a Administração
e Justiça n.º 3/2005

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau, e nos termos da
alínea 2) do n.º 1 do artigo 2.º e do artigo 7.º, ambos do Regula-
mento Administrativo n.º 6/1999, conjugados com os n.os 1, 2 e 5
da Ordem Executiva n.º 11/2000, a Secretária para a Adminis-
tração e Justiça manda:

São subdelegados no presidente do Conselho de Administra-
ção do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, Lau Si
Io, ou no seu substituto legal, todos os poderes necessários para
representar a Região Administrativa Especial de Macau, como
outorgante, no contrato para a empreitada do «Centro de Acti-
vidades Polivalentes da Taipa», a celebrar entre a Região Ad-
ministrativa Especial de Macau e a «Companhia de Construção
e Fomento Predial Lek Pou Wai, Limitada».

18 de Janeiro de 2005.

A Secretária para a Administração e Justiça, Florinda da Rosa
Silva Chan.

Extracto de despacho

 Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para a Adminis-
tração e Justiça, de 11 de Janeiro de 2005:

Licenciado António Ernesto Silveiro Gomes Martins — renova-
da a comissão de serviço, por mais um ano, como administra-
dor da Imprensa Oficial, nos termos do artigo 4.º do Decreto-
-Lei n.º 85/89/M, de 21 de Dezembro, alterado pelos Decre-
tos-Leis n.os 25/97/M, de 23 de Junho, e 37/91/M, de 8 de Junho,
a partir de 24 de Fevereiro de 2005.

–––––––

Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça, aos 18
de Janeiro de 2005. — A Chefe do Gabinete, Cheong Chui Ling.

及第七條，以及第11/2000號行政命令第一款、第二款及第五款的

規定，作出本批示。

轉授一切所需的權力予身份證明局局長黎英杰學士或其法定

代任人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“衛安（澳門）

有限公司”簽訂為身份證明局提供保安服務合同。

二零零五年一月十八日

行政法務司司長 陳麗敏

第3/2005號行政法務司司長批示

行政法務司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條

賦予的職權，並根據第 6/1999 號行政法規第二條第一款（二）項

及第七條，連同第11/2000號行政命令第一款、第二款及第五款的

規定，作出本批示。

轉授一切所需權力予民政總署管理委員會主席劉仕堯或其法

定代任人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與力寶威建築

置業有限公司簽署「仔多用途表演中心」工程承攬合同。

二零零五年一月十八日

行政法務司司長 陳麗敏

批 示 摘 錄

摘錄自行政法務司司長於二零零五年一月十一日作出的批

示：

根據經六月二十三日第25/97/M號法令及六月八日第37/91/M

號法令修改之十二月二十一日第 85/89/M 號法令第四條的規定，

馬丁士學士擔任印務局局長的定期委任，自二零零五年二月二十

四日起續期一年。

–––––––

二零零五年一月十八日於行政法務司司長辦公室

辦公室主任 張翠玲




