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第12/2000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勞工事務局局長孫家雄博士或其法定代

任人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“澳門幸運博彩

業職工總會”簽訂合辦第七期博彩操作從業員培訓課程的合同。

二零零五年三月十六日

經濟財政司司長 譚伯源

–––––––

二零零五年三月十七日於經濟財政司司長辦公室

辦公室主任 陸潔嬋

保 安 司 司 長 辦 公 室

第 21/2005 號保安司司長批示

保安司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條賦予

的職權，並根據經第6/2005號行政命令確認的第13/2000號行政命

令第一、第二及第五款規定，作出本批示：

本人將一切所需權力轉授予司法警察局局長黃少澤學士或其

法定代任人，以便代表澳門特別行政區作為立約人，與萬訊電腦

科技有限公司簽訂有關二零零五年度司法警察局之Oracle軟件產

品及 Compaq 伺服器的保養及技術支援服務合同。

二零零五年三月二十一日

保安司司長 張國華

第 22/2005 號保安司司長批示

保安司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條賦予

的職權，並根據經第6/2005號行政命令確認的第13/2000號行政命

令第一、第二及第五款規定，作出本批示：

本人將一切所需權力轉授予司法警察局局長黃少澤學士或其

法定代任人，以便代表澳門特別行政區作為立約人，與眾城金徽

artigos 3.º e 7.º, ambos do Regulamento Administrativo n.º 6/
/1999 e dos n.os 1, 2 e 5 da Ordem Executiva n.º 12/2000, o Secre-
tário para a Economia e Finanças manda:

São subdelegados no director dos Serviços para os Assuntos
Laborais, doutor Shuen Ka Hung, ou no seu substituto legal,
todos os poderes necessários para representar a Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, como outorgante, no contrato de
coorganização do VII curso de formação de croupiers, a cele-
brar com a «Associação dos Trabalhadores da Indústria de Jo-
gos de Fortuna e Azar de Macau».

16 de Março de 2005.

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

–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 17
de Março de 2005. — A Chefe do Gabinete, Lok Kit Sim.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 21/2005

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e das competên-
cias que lhe foram delegadas pela Ordem Executiva n.º 13/2000,
n.os 1, 2 e 5, e confirmadas pela Ordem Executiva n.º 6/2005, o
Secretário para a Segurança manda:

São subdelegados no director da Polícia Judiciária, licenciado
Wong Sio Chak, ou no seu substituto legal, todos os poderes
necessários para representar a Região Administrativa Especial
de Macau, como outorgante, no contrato de prestação de servi-
ços de manutenção e de assistência técnica sobre os produtos de
software da Oracle e os servidores Compaq, no ano 2005, a cele-
brar com a firma «Mega Tecnologia Informática Limitada».

21 de Março de 2005.

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 22/2005

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e das competên-
cias que lhe foram delegadas pela Ordem Executiva n.º 13/2000,
n.os 1, 2 e 5, e confirmadas pela Ordem Executiva n.º 6/2005, o
Secretário para a Segurança manda:

São subdelegados no director da Polícia Judiciária, licenciado
Wong Sio Chak, ou no seu substituto legal, todos os poderes
necessários para representar a Região Administrativa Especial
de Macau, como outorgante, no contrato de manutenção do sis-
tema automatizado de identificação de impressões digitais




