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São subdelegados no presidente do Conselho de Administra-
ção do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, Tam Vai
Man, ou no seu substituto legal, todos os poderes necessários
para representar a Região Administrativa Especial de Macau,
como outorgante, no contrato para a empreitada da obra de me-
lhoramento do sistema de drenagem situado na Travessa dos Es-
taleiros e na Rua de João de Araújo, a celebrar entre a Região
Administrativa Especial de Macau e o «construtor Kuok Peng
Tong».

21 de Junho de 2007.

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 5 de Junho de 2007:

Lai Ieng Kit — renovada a comissão de serviço, pelo período de
dois anos, como director dos Serviços de Identificação, nos ter-
mos do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 85/89/M, de 21 de
Dezembro, na redacção dos  Decretos-Leis n.os 25/97/M, de 23
de Junho, e 37/91/M, de 8 de Junho, a partir de 1 de Agosto de
2007.

–––––––

Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça, aos 25
de Junho de  2007. — 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 65/2007

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 12/2000,
confirmadas pela Ordem Executiva n.º 6/2005, e nos termos do
n.º 2 do artigo 2.º do Regulamento da Comissão de Registo dos
Auditores e dos Contabilistas, aprovado pelo Despacho do Chefe
do Executivo n.º 2/2005, o Secretário para a Economia e Finan-
ças manda:

1. É nomeado presidente da Comissão de Registo dos Audito-
res e dos Contabilistas Iong Kong Leong, substituindo no cargo
Lau Ioc Ip.

2. São mantidos os demais termos do Despacho do Secretário
para a Economia e Finanças n.º 68/2006.

3. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação.

27 de Junho de 2007.

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

–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 28
de Junho de 2007. — A Chefe do Gabinete, Lok Kit Sim.

轉授一切所需權力予民政總署管理委員會主席譚偉文或其法

定代任人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與建築商郭炳

棠簽署改善船廠巷及大興街排水系統工程之承攬合同。

二零零七年六月二十一日

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二零零七年六月五日作出的批示：

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

號法令修改的十二月二十一日第 85/89/M 號法令第四條的規定，

黎英杰擔任身份證明局局長的定期委任，自二零零七年八月一日

起續期兩年。

–––––––

二零零七年六月二十五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65/2007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

賦予的職權及經第6/2005號行政命令確認的第12/2000號行政命令

所授予的權限，並根據第 2/2005 號行政長官批示通過的《核數師

暨會計師註冊委員會規章》第二條第二款的規定，作出本批示。

一、委任容光亮為核數師暨會計師註冊委員會主席，以代替

劉玉葉的職務。

二、保留第 68/2006 號經濟財政司司長批示的其他規定。

三、本批示自公佈翌日起生效。

二零零七年六月二十七日

經濟財政司司長 譚伯源

–––––––

二零零七年六月二十八日於經濟財政司司長辦公室

辦公室主任 陸潔嬋




