
2576 澳門特別行政區公報 ––––第二組 第 15期 –––– 2007年 4月 11日

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE MACAU

GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO

Despacho do Chefe do Executivo n.º 102/2007

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos dos
n.os 2, 3 e 4 do artigo 5.º do Regulamento Administrativo n.º 3/
/2007, o Chefe do Executivo manda:

1. São nomeados membros do Conselho Administrativo do
Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca:

Presidente — Wong Soi Man, Directora da Capitania dos
Portos, e nas suas ausências e impedimentos, o seu substituto
legal.

Vogal — Tang Ieng Chun e, como substituto, Chan Hou Wo;

Vogal — Jorge Siu Lam e, como substituto, Chan Melinda;

Vogal — Kuok Choi Fun e, como substituto, Chou Chi Tak;

Vogal — Wong Sin Hung Cecilia e, como substituto, Tam Lai
Ha, em representação da Direcção dos Serviços de Finanças.

2. A nomeação a que se refere o número anterior é efectuada
pelo prazo de dois anos.

3. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação e os seus efeitos retroagem a 29 de Março de
2007.

2 de Abril de 2007.

O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.

–––––––

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 2 de Abril de 2007. — O
Chefe do Gabinete, Ho Veng On.

GABINETE DA SECRETÁRIA PARA A ADMINISTRAÇÃO

E JUSTIÇA

Despacho da Secretária para a Administração
e Justiça n.º 8/2007

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:

澳 門 特 別 行 政 區

行 政 長 官 辦 公 室

第 102/2007 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3/2007號行政法規第五條第二款、第三款及第四款

的規定，作出本批示。

一、委任下列人士為漁業發展及援助基金行政管理委員會成

員：

主席——港務局局長黃穗文；當局長不在或因故不能視事時

——其合法代任人；

委員——鄧應銓；代任人——陳浩和；

委員——蕭錦明；代任人—— Chan Melinda；

委員——郭趣歡；代任人——曹賜德；

委員（財政局代表）——黃羨虹；代任人——譚麗霞。

二、上款所指的委任為期二年。

三、本批示自公佈翌日起生效，其效力追溯至二零零七年三

月二十九日。

二零零七年四月二日

行政長官　何厚鏵

–––––––

二零零七年四月二日於行政長官辦公室

辦公室主任 何永安

行 政 法 務 司 司 長 辦 公 室

第 8/2007 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，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。
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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“國際商業

機器世界貿易公司”簽訂向身份證明局提供資訊設備系統AS/400

維修保養服務（包括硬件維修保養及支援服務）的合同。

二零零七年三月三十日

 行政法務司司長 陳麗敏

第 9/2007 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，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“國際商業

機器世界貿易公司”簽訂向身份證明局提供資訊設備系統S/390維

修保養及支援服務的合同。

二零零七年三月三十日

行政法務司司長 陳麗敏

第 10/2007 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，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“國際商業

機器世界貿易公司”簽訂向身份證明局提供資訊設備系統S/390軟

件租賃的合同。

二零零七年三月三十日

 行政法務司司長 陳麗敏

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 fornecimento de servi-
ços de reparação e manutenção do sistema de equipamento
informático AS/400 (incluindo os serviços de reparação e ma-
nutenção do hardware e os serviços de apoio) à Direcção dos
Serviços de Identificação, a celebrar com a empresa «IBM World
Trade Corporation».

30 de  Março de 2007.

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

Despacho da Secretária para a Administração
e Justiça n.º 9/2007

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 fornecimento de servi-
ços de reparação e manutenção e de apoio do sistema do equi-
pamento informático S/390 à Direcção dos Serviços de
Identificação, a celebrar com a empresa «IBM World Trade
Corporation».

30 de Março de 2007.

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

Despacho da Secretária para a Administração
e Justiça n.º 10/2007

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 fornecimento de servi-
ço de aluguer de software do sistema do equipamento
informático S/390 à Direcção dos Serviços de Identificação, a
celebrar com a empresa «IBM World Trade Corporation».

30 de Março de 2007.

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




