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第 19/2005 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（六）項

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，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

“SIEMENS LIMITED”公司簽訂向身份證明局提供智能卡式身

份證製作系統軟件維護、硬件維修保養及零件倉存服務的合同。

二零零五年六月十五日

行政法務司司長 陳麗敏

–––––––

二零零五年六月十六日於行政法務司司長辦公室

辦公室主任 張翠玲

經 濟 財 政 司 司 長 辦 公 室

第 54/2005 號經濟財政司司長批示

鑑於刊登於二零零五年五月十八日第二十期《澳門特別行政

區公報》第二組的第 51/2005 號經濟財政司司長批示，撥予能源

業發展辦公室一筆常設基金並指定其行政委員會的成員；

基於該常設基金行政委員會之其中一名成員因辦公室之內部

工作安排而終止可使其成為成員之職務；

而有必要對組成該行政委員會的成員作出適當調整；

在能源業發展辦公室的建議下，經聽取財政局意見；

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，並根據一九九九年十二月二十日公佈的第1/1999號

法律第七條規定，作出本批示。

經第 51/2005 號經濟財政司司長批示撥予能源業發展辦公室

之常設基金的行政委員會改由以下成員組成：

Despacho da Secretária para a Administração
e Justiça n.º 19/2005

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau, e nos termos da
alínea 6) do n.º 1 do artigo 2.º e do artigo 7.º do Regulamento
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,
Lai Ieng Kit, ou no seu substituto legal, todos os poderes neces-
sários para representar a Região Administrativa Especial de
Macau, como outorgante, no contrato de prestação de serviços
de manutenção de software, manutenção e reparação de
hardware e armazenagem das peças acessórias do sistema de
produção do bilhete de identidade do tipo smart card à Direc-
ção dos Serviços de Identificação, a celebrar com a sociedade
«Siemens Limited».

15 de Junho de 2005.

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

–––––––

Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça, aos 16
de Junho de 2005. — A Chefe do Gabinete, Cheong Chui Ling.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA

E FINANÇAS

Despacho do Secretário para a Economia
e Finanças n.º 54/2005

Considerando que, através do Despacho do Secretário para a
Economia e Finanças n.º 51/2005, publicado no Boletim Oficial
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 20/2005, II Série,
de 18 de Maio, foi atribuído um fundo permanente ao Gabinete
para o Desenvolvimento do Sector Energético, e definida a com-
posição da respectiva comissão administrativa;

Considerando que os ajustamentos internos naquele Gabine-
te determinaram que um elemento deixasse de pertencer à
comissão.

Tornando-se necessário actualizar a composição da referida
comissão administrativa;

Sob proposta do Gabinete para o Desenvolvimento do Sector
Energético e ouvida a Direcção dos Serviços de Finanças;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau, e nos termos do
artigo 7.º da Lei n.º 1/1999, publicada em 20 de Dezembro, o
Secretário para a Economia e Finanças manda:

A comissão administrativa do fundo permanente atribuído pelo
Despacho do Secretário para a Economia e Finanças n.º 51/2005,
ao Gabinete para o Desenvolvimento do Sector Energético, pas-
sa a ter a seguinte composição:
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Presidente: Arnaldo Ernesto dos Santos, coordenador do
Gabinete.

Vogal: Chu Kar Kit, técnico assessor;

Vogal: Kong Chim Chan, técnica superior.

Vogal suplente: Vong Mio Ngo, técnica assessora;

Vogal suplente: Hong Sio Ian, apoio técnico.

10 de Junho de 2005.

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

–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 16
de Junho de 2005. — A Chefe do Gabinete, Lok Kit Sim.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS

SOCIAIS E CULTURA

Despacho do Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura n.º 59/2005

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau, e ao abrigo do
disposto no n.º 5 do Despacho do Chefe do Executivo n.º 154/
/2005, o Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura manda:

 É nomeado, em comissão de serviço, pelo período de dois
anos, coordenador do Centro de Promoção e Informação Turís-
tica de Macau, em Portugal, o licenciado Rodolfo Manuel
Baptista Faustino, a partir de 16 de Junho de 2005.

14 de Junho de 2005.

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Chui Sai On.

Despacho do Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura n.º 60/2005

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 5.º e do artigo 7.º, ambos do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 6/1999, conjugados com os n.os 1, 2 e 5 da Ordem
Executiva n.º 14/2000 e com o n.º 4 da Ordem Executiva n.º 6/2005,
o Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura manda:

São subdelegados na presidente do Instituto Cultural, licen-
ciada Ho Lai Chun da Luz, ou no seu substituto legal, todos os
poderes necessários para representar a Região Administrativa
Especial de Macau, como outorgante, no contrato para a execu-
ção de «Obras de Melhoramento do Teatro Dom Pedro V», a
celebrar com o construtor civil Cheong Vai Kei.

14 de Junho de 2005.

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Chui Sai On.

主席：辦公室主任山禮度；

委員：技術顧問朱嘉傑；

委員：高級技術員江暹珍；

候補委員：技術顧問黃妙娥；

候補委員：技術輔助員熊兆茵。

二零零五年六月十日

經濟財政司司長 譚伯源

–––––––

二零零五年六月十六日於經濟財政司司長辦公室

辦公室主任 陸潔嬋

社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

第 59/2005 號社會文化司司長批示

社會文化司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條

賦予的職權，並根據第154/2005號行政長官批示第五款的規定，

作出本批示。

以定期委任方式委任 Rodolfo Manuel Baptista Faustino 學

士擔任澳門駐葡萄牙旅遊推廣暨諮詢中心協調員職務，為期兩

年，自二零零五年六月十六日起生效。

二零零五年六月十四日

社會文化司司長 崔世安

第 60/2005 號社會文化司司長批示

社會文化司司長行使《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 號行政法規第五條第二款和第七

條，連同第 14/2000 號行政命令第一款、第二款及第五款及第 6/

2005 號行政命令第四款的規定，作出本批示。

轉授一切所需的權力予文化局局長何麗鑽學士或其法定代任

人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“張偉基”簽訂為

崗頂劇院大樓修繕工程的合同。

二零零五年六月十四日

社會文化司司長 崔世安




