
6722 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 25 期 —— 2011 年 6 月 22 日

關於預防及遏止清洗黑錢犯罪及資助恐怖主義犯罪方面的互換

資料的諒解備忘錄或合作協議。

二、本批示自公佈之日起開始生效。

二零一一年六月十四日

經濟財政司司長 譚伯源

–––––––

二零一一年六月十六日於經濟財政司司長辦公室

辦公室代主任  林浩然

保 安 司 司 長 辦 公 室

第 66/2011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122/2009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“超明科技有限公司”簽訂，向澳門

特別行政區海關提供“車載移動式大體積封裝貨件檢查系統維

修保養服務”的合同。

二零一一年六月十四日

保安司司長 張國華

–––––––

二零一一年六月十五日於保安司司長辦公室

辦公室主任  黃傳發

社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

摘錄自社會文化司司長於二零一一年六月十日作出的批

示：

孔潔心——根據現行《行政長官及司長辦公室通則》第

十八條第一款、第二款及第五款的規定，以編制外合同方式續

cooperação para a troca de informação financeira relativa a pre
venção e repressão dos crimes de branqueamento de capitais 
e financiamento ao terrorismo, a celebrar com o AntiMoney 
Laundering Office da Tailândia. 

2. O presente despacho entra em vigor no dia da sua publica
ção. 

14 de Junho de 2011. 

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

–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 16 de 
Junho de 2011. — O Chefe do Gabinete, substituto, Lam Hou Iun.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 66/2011

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 Administra
tivo n.º 6/1999, conjugados com os n.os 1, 2 e 5 da Ordem Exe
cutiva n.º 122/2009, o Secretário para a Segurança manda:

São subdelegados no directorgeral dos Serviços de Alfân
dega, Choi Lai Hang, todos os poderes necessários para repre
sentar a Região Administrativa Especial de Macau, como outor
gante, no contrato de prestação de «Serviços de reparação e de 
manutenção para equipamentos de sistema Móvel de Inspecção 
de Carga/contentor» para os mesmos Serviços, a celebrar com a 
«Companhia de Tecnologia Superclrar, Limitada».

14 de  Junho  de  2011.

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 15 de Junho de 
2011. — O Chefe do Gabinete, Vong Chun Fat.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS                   

SOCIAIS E CULTURA

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para os Assun
tos Sociais e Cultura, de 10 de Junho de 2011:

Kong Telo Mexia Kit Sam — renovado o contrato além do qua
dro, pelo período de dois anos, como intérpretetradutora de 
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