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及第七條，連同第6/2005號行政命令第一款及第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，與廣告天地有

限公司簽署澳門藝術博物館購置展覽設備（可移動展覽展櫃）合

同。

二零零七年十月二十五日

行政法務司司長 陳麗敏

第26/2007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（二）項

及第七條，連同第6/2005號行政命令第一款及第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，與廣告天地有

限公司簽署澳門回歸賀禮陳列館訂購文物展覽展櫃合同。

二零零七年十月二十五日

行政法務司司長 陳麗敏

–––––––

二零零七年十月二十九日於行政法務司司長辦公室

辦公室代主任 辜美玲

經 濟 財 政 司 司 長 辦 公 室

第89/2007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

mento Administrativo n.º 6/1999, conjugados com o n.º 1 da
Ordem Executiva n.º 6/2005 e os n.os 1, 2 e 5 da Ordem Executi-
va n.º 11/2000, a Secretária para a Administração e Justiça manda:

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 aquisição de equipamen-
tos para sala de exposição do Museu de Arte de Macau (Armário
para Exposição Amovível), a celebrar entre a Região Adminis-
trativa Especial de Macau e a «Companhia de Criações de
Publicidade, Limitada».

25 de Outurbo de 2007.

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

Despacho da Secretária para a Administração
e Justiça n.º 26/2007

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 o n.º 1 da
Ordem Executiva n.º 6/2005 e os n.os 1, 2 e 5 da Ordem Executi-
va n.º 11/2000, a Secretária para a Administração e Justiça manda:

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 aquisição de equipamen-
tos para o Museu das Ofertas Sobre a Transferência de Sobera-
nia de Macau (Armário para Exposição de Património), a cele-
brar entre a Região Administrativa Especial de Macau e a «Com-
panhia de Criações de Publicidade, Limitada».

25 de Outubro de 2007.

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

–––––––

Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça, aos 29
de Outubro de 2007. — A Chefe do Gabinete, substituta, Ku
Mei Leng.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA

E FINANÇAS

Despacho do Secretário para a Economia
e Finanças n.º 89/2007

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
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e confirmadas pela Ordem Executiva n.º 6/2005, e nos termos da
alínea c) do n.º 1 do artigo 35.º do Regime Jurídico do Sistema
Financeiro, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 32/93/M, de 5 de Julho,
o Secretário para a Economia e Finanças manda:

1. É revogada a autorização concedida por Despacho do Se-
cretário para a Economia e Finanças n.º 53/2002, ao Banco Del-
ta Asia, S.A.R.L., com sede na Região Administrativa Especial
de Macau, para o estabelecimento dum escritório de represen-
tação na cidade de Tóquio, Japão.

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

26 de Outubro de 2007.

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

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia
e Finanças, de 12 de Setembro de 2007:

Cheong Chok Man — nomeada, em comissão de serviço, pelo pe-
ríodo de dois anos, assessora deste Gabinete, nos termos do
artigo 18.º, n.os 1 e 2, do Regulamento Administrativo n.º 14/1999,
na redacção do Regulamento Administrativo n.º 1/2005, a partir
de 1 de Novembro de 2007.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia
e Finanças, de 13 de Setembro de 2007:

Chio Pou Chu  — nomeada, em comissão de serviço, pelo perío-
do de dois anos, assessora deste Gabinete, nos termos do arti-
go 18.º, n.os 1 e 2, do Regulamento Administrativo n.º 14/1999,
na redacção do Regulamento Administrativo n.º 1/2005, a par-
tir de 24 de Setembro de 2007.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 23
de Outubro de 2007. — A Chefe do Gabinete, Lok Kit Sim.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 92/2007

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos das
disposições dos artigos 38.º e 39.º do Código do Procedimento
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n° 57/99/M, de 11
de Outubro, conjugadas com os n.os 1 e 5 da Ordem Executiva
n.º 13/2000, de 28 de Fevereiro, confirmada pela Ordem Execu-
tiva n.º 6/2005, de 2 de Fevereiro, o Secretário para a Segurança
manda:

授予的權限，並根據七月五日第 32/93/M 號法令核准的《金融體

系法律制度》第三十五條第一款 c 項的規定，作出本批示。

一、廢止第53/2002號經濟財政司司長批示給予總部位於澳門

特別行政區的匯業銀行股份有限公司在日本東京市開設一所代理

辦事處的許可。

二、本批示自公佈翌日起生效。

二零零七年十月二十六日

經濟財政司司長 譚伯源

批 示 摘 錄

摘錄自經濟財政司司長於二零零七年九月十二日作出的批

示：

根據經第1/2005號行政法規修訂的第14/1999號行政法規第十

八條第一款及第二款的規定，以定期委任方式委任張作文為本辦

公室顧問，自二零零七年十一月一日起為期兩年。

摘錄自經濟財政司司長於二零零七年九月十三日作出的批

示：

根據經第1/2005號行政法規修訂的第14/1999號行政法規第十

八條第一款及第二款的規定，以定期委任方式委任趙寶珠為本辦

公室顧問，自二零零七年九月二十四日起為期兩年。

–––––––

二零零七年十月二十三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92/2007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，並根據十月十一日第 57/99/M 號法令核准的《行政程序

法典》第三十八條及三十九條，聯同經二月二日第 6/2005 號行政

命令確認的二月二十八日第13/2000號行政命令第一款及第五款的

規定，作出本批示：




