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（二十）以澳門特別行政區的名義簽署一切與應由印務局

訂立的合同有關的公文書；

（二十一）批准提供與印務局存檔文件有關的資訊、查閱

該等文件或發出該等文件的證明，但法律另有規定者除外；

（二十二）簽署發給澳門特別行政區各實體及澳門特別行

政區以外地方的實體的屬印務局職責範圍內的文書。

二、獲轉授權人認為有利於部門的良好運作時，可將有關

權限轉授予領導及主管人員。

三、對行使現轉授的權限而作出的行為，得提起必要訴

願。

四、本批示自公布日起產生效力。

五、獲轉授權人自二零零九年一月二日起在本轉授權範圍

內所作出的行為，予以追認。

二零零九年三月十九日

行政法務司司長  陳麗敏

第 7/2009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“科技導航

（澳門）有限公司”簽訂向身份證明局提供ORACLE駐場資

料庫管理員支援服務的合同。

二零零九年三月十九日

行政法務司司長 陳麗敏

第 8/2009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

20) Outorgar, em nome da Região Administrativa Especial de 
Macau, em todos os instrumentos públicos relativos a contratos 
que devam ser lavrados na Imprensa Oficial;

21) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certi-
dões de documentos arquivados na Imprensa Oficial, com ex-
clusão dos excepcionados por lei;

22) Assinar o expediente dirigido a entidades da Região 
Administrativa Especial de Macau e do exterior no âmbito das 
atribuições da Imprensa Oficial.

2. O subdelegado pode subdelegar no pessoal de direcção e 
chefia as competências que julgue adequadas ao bom funciona-
mento dos serviços.

3. Dos actos praticados no uso da competência ora subdelega-
da cabe recurso hierárquico necessário.

4. O presente despacho produz efeitos desde a data da sua 
publicação.

5. São ratificados os actos praticados pelo subdelegado, no 
âmbito das competências ora subdelegadas, desde 2 de Janeiro 
de 2009.

19 de Março de 2009.

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

Despacho da Secretária para a Administração  
e Justiça n.º 7/2009

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 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 director dos Serviços de Identificação, 
Lai Ieng Kit, ou no seu substituto legal, todos os poderes ne-
cessários para representar a Região Administrativa Especial de 
Macau, como outorgante, no contrato para a aquisição de servi-
ço de «Oracle Onsite DBA Support» destinado à Direcção dos 
Serviços de Identificação, a celebrar com a empresa «IT Chan-
nel (Macau) Ltd.».

19 de Março de 2009.

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

Despacho da Secretária para a Administração  
e Justiça n.º 8/2009

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 
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（六）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，簽訂澳門特別

行政區向“國際商業機器世界貿易公司”購買供身份證明局使

用的“資訊中心電腦室的伺服器重組及安裝服務”的合同。

二零零九年三月十九日

行政法務司司長 陳麗敏

第 9/2009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，簽訂澳門特別

行政區向“國際商業機器世界貿易公司”購買供身份證明局使

用的“資訊設備系統AS/400及pSeries的硬件維修保養及軟件支

援服務”的合同。

二零零九年三月二十五日

行政法務司司長  陳麗敏

–––––––

二零零九年三月二十六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 53/2009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，

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 Executiva 
n.º 11/2000, a Secretária para a Administração e Justiça manda: 

São subdelegados no director da Direcção dos Serviços de 
Identificação, Lai Ieng Kit, ou no seu substituto legal, todos os 
poderes necessários para representar a Região Administrativa 
Especial de Macau, como outorgante, no contrato para a aqui-
sição dos «Serviços de Reestruturação e Instalação do Servidor 
da Sala de Computadores do Centro de Informática» destina-
dos ao uso da Direcção dos Serviços de Identificação, a celebrar 
entre a Região Administrativa Especial de Macau e a «IBM 
World Trade Corporation». 

19 de Março de 2009.

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

Despacho da Secretária para a Administração
e Justiça n.º 9/2009

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 o n.º 1 da Ordem Exe-
cutiva 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 director dos Serviços de Identificação, 
Lai Ieng Kit, ou no seu substituto legal, todos os poderes ne-
cessários para representar a Região Administrativa Especial 
de Macau, como outorgante, no contrato para a aquisição dos 
«Serviços de reparação e manutenção do hardware dos equi-
pamentos informáticos «AS/400» e «pSeries» e de suporte do 
software dos respectivos equipamentos» destinados ao uso da 
Direcção dos Serviços de Identificação, a celebrar entre a Re-
gião Administrativa Especial de Macau e a «IBM World Trade 
Corporation».

25 de Março de 2009.

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

–––––––
Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça, aos 26 

de Março de 2009. — 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 53/2009

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos 
dos artigos 3.º e 7.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999, 




