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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，與科達有

限公司簽署為民政總署購置化驗所檢測儀器及配套設施合同。

二零零八年七月十一日

行政法務司司長  陳麗敏

–––––––

二零零八年七月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 75/2008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，並根據第6/1999號行政法規第三條及第七條，

第12/2000號行政命令第一款、第二款及第五款，以及第6/2005

號行政命令第二款的規定，作出本批示。

轉授一切所需權力予中國與葡語國家經貿合作論壇常設秘

書處輔助辦公室主任姍桃絲或其法定代任人，以便代表澳門

特別行政區作為簽署人，與“澳門傳媒工作者協會”簽訂提供

“第十二屆中國國際投資貿易洽談會——中國與葡語國家經貿

合作圖片展之圖片及佈置服務”的合同。

二零零八年七月十四日

經濟財政司司長 譚伯源

第76/2008號經濟財政司司長批示

基於有需要對本年度澳門特別行政區財政預算第十九章經

常開支中職能分類8-01-0經濟分類04-01-05-00-54，項目為“經

mento Administrativo n.º 6/1999, conjugados com o n.º 1 da Or-
dem Executiva n.º 6/2005 e os n.os 1, 2 e 5 da Ordem Executiva 
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 «Aparelhos 
para testes e respectivos equipamentos de apoio para o Labo-
ratório do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais», a 
celebrar com o «Four Star Companhia Limitada».

11 de Julho de 2008.

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

–––––––

Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça, aos 15 
de Julho de 2008. — 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 75/2008

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Bási-
ca da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos 
dos artigos 3.º e 7.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999, 
dos n.os 1, 2 e 5 da Ordem Executiva n.º 12/2000, e do n.º 2 da 
Ordem Executiva n.º 6/2005, o Secretário para a Economia e 
Finanças manda:

São subdelegados na coordenadora do Gabinete de Apoio ao 
Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Econó-
mica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portugue-
sa, Rita Botelho dos Santos ou no seu substituto legal, todos os 
poderes necessários para representar a Região Administrativa 
Especial de Macau, como outorgante, no contrato de prestação 
de serviço de organização e concepção de uma Exposição de 
fotografias sobre a Cooperação Económica e Comercial entre 
a China e os Países de Língua Portuguesa durante a 12.ª Feira 
Internacional de Investimento e Comércio da China, a celebrar 
com a «Associação dos Jornalistas de Macau». 

14 de Julho de 2008.

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

Despacho do Secretário para a Economia 

e Finanças n.º 76/2008

Tornando-se necessário fazer a distribuição de verba do capí-
tulo 19, com as classificações funcional 8-01-0 e económica 
04-01-05-00-54 da tabela de despesa corrente do Orçamento 
da Região Administrativa Especial de Macau para o corrente 




