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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，與德國

“Giesecke & Devrient GmbH”公司簽訂向身份證明局提供

智能卡式身份證系統之智能身份證製作設備系統（SCPS）升

級服務（第一部份）的合同。

二零零八年五月二十八日

行政法務司司長 陳麗敏

批 示 摘 錄

透過行政法務司司長二零零八年五月十三日批示：

Francisca Romana Kuan——根據現行《澳門公共行政工

作人員通則》第二十六條第一及三款的規定，其擔任本辦公室

第三職階特級技術輔導員之編制外合同，自二零零八年六月四

日起續期一年。

–––––––

二零零八年五月三十日於行政法務司司長辦公室

辦公室主任 張翠玲

保 安 司 司 長 辦 公 室

第 58/2008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，並根據第6/1999號行政法規第四條第二款和第七

條，連同第13/2000號行政命令第一款、第二款和第五款的規

定，作出本批示：

轉授予海關關長徐禮恆一切所需的權限，以便代表澳門特

別行政區作為簽署人，與“鑫榮華里程有限公司”簽訂，向澳

門特別行政區海關提供“巡邏船及相關設備”的合同。

二零零八年五月三十日

保安司司長 張國華

–––––––

二零零八年五月三十日於保安司司長辦公室

辦公室主任  黃傳發

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 
Ma cau, como outorgante, no contrato de prestação de serviços 
de sublimação (1.ª Parte) do sistema dos equipamentos (SCPS) 
para produção do bilhete de identidade do «tipo cartão inteli-
gente», dependente do sistema do bilhete de identidade do tipo 
«cartão inteligente», à Direcção dos Serviços de Identificação, a 
celebrar com a empresa alemã «Giesecke & Devrient GmbH».

28 de Maio de 2008.

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 13 de Maio de 2008:

Francisca Romana Kuan — renovado o seu contrato além do 
qua dro, pelo período de um ano, como adjunto-técnico espe-
cialista, 3.º escalão, neste Gabinete, nos termos do artigo 26.º, 
n.os 1 e 3, do ETAPM, em vigor, a partir de 4 de Junho de 
2008.

–––––––

Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça, aos 30 
de Maio de 2008. — A Chefe do Gabinete, Cheong Chui Ling.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 58/2008

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 4.º e do artigo 7.º do Regulamento Administrati-
vo n.º 6/1999, conjugados com os n.os 1, 2 e 5 da Ordem Executi-
va n.º 13/2000, o Secretário para a Segurança manda:

São subdelegados no director-geral dos Serviços de Alfânde-
ga, Choi Lai Hang, todos os poderes necessários para represen-
tar a Região Administrativa Especial de Macau, como outor-
gante, no contrato de aquisição de «Lancha da Fiscalização e os 
respectivos equipamentos» para os mesmos Serviços, a celebrar 
com a «Iam Wing Wah Lei Cheng Limitada».

30 de Maio de 2008.

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 30 de Maio de 
2008. — O Chefe do Gabinete, Vong Chun Fat.




