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及第七條，連同經第26/2011號行政命令修改的第120/2009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行政公職局代局長高炳坤或其法定

代任人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“博維資訊系

統有限公司”簽訂為行政公職局提供“升級虛擬伺服器”的合

同。

二零一四年十一月二十日

行政法務司司長 陳麗敏

第 59/2014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，連同經第26/2011號行政命令修改的第120/2009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“Giesecke & 

Devrient Gesellschaft mit beschränkter Haftung”公司簽訂為

身份證明局提供“智能卡式居民身份證製作系統之個人化設備

零件”的合同。

二零一四年十一月二十日

行政法務司司長 陳麗敏

第 60/2014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（一）項

及第七條，連同經第26/2011號行政命令修改的第120/2009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行政公職局代局長高炳坤或其法定

代任人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“理大科技及

alínea 1) do n.º 1 do artigo 2.º e do artigo 7.º, ambos do Regula-
mento Administrativo n.º 6/1999, conjugados com os n.os 1, 2 e 
5 da Ordem Executiva n.º 120/2009, com a nova redacção dada 
pela Ordem Executiva n.º 26/2011, a Secretária para a Admi-
nistração e Justiça manda:

São subdelegados no director, substituto, dos Serviços de 
Administração e Função Pública, Kou Peng Kuan, ou no seu 
substituto legal, todos os poderes necessários para representar 
a Região Administrativa Especial de Macau, como outorgante, 
no contrato para a «Actualização do servidor virtual» des-
tinada à Direcção dos Serviços de Administração e Função 
Pública, a celebrar com a «Boardware Sistema de Informação 
Limitada».

20 de Novembro de 2014.

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

Despacho da Secretária para a Administração 
e Justiça n.º 59/2014

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 os n.os 1, 2 e 5 da 
Ordem Executiva n.º 120/2009, com a nova redacção dada pela 
Ordem Executiva n.º 26/2011, 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 
«Equipamentos e peças de personalização para o sistema de 
produção do bilhete de identidade de residente do tipo “cartão 
inteligente”» destinados ao uso da Direcção dos Serviços de 
Identificação, a celebrar com a empresa «Giesecke & Devrient 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung».

20 de Novembro de 2014.

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

Despacho da Secretária para a Administração 
e Justiça n.º 60/2014

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da 
alínea 1) do n.º 1 do artigo 2.º e do artigo 7.º, ambos do Regula-
mento Administrativo n.º 6/1999, conjugados com os n.os 1, 2 e 
5 da Ordem Executiva n.º 120/2009, com a nova redacção dada 
pela Ordem Executiva n.º 26/2011, a Secretária para a Admi-
nistração e Justiça manda:

São subdelegados no director, substituto, dos Serviços de 
Administração e Função Pública, Kou Peng Kuan, ou no seu 
substituto legal, todos os poderes necessários para representar 
a Região Administrativa Especial de Macau, como outorgante, 
no contrato de fornecimento do «Serviço de consultadoria para 
o estudo e elaboração da proposta de uniformização da codi-
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顧問有限公司”簽訂為行政公職局提供“研究及制訂澳門資訊

系統中文編碼統一方案顧問服務”的合同。

二零一四年十一月二十一日

行政法務司司長 陳麗敏

–––––––

二零一四年十一月二十四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 109/2014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，以及

經第27/2011號行政命令修改的第121/2009號行政命令第一款、

第二款（三）項及第五款的規定，作出本批示。

轉授一切所需權力予勞工事務局局長黃志雄或其法定代任

人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“澳門大學”簽訂合

辦「移動機器人強化課程」的合同。

二零一四年十一月二十日

經濟財政司司長 譚伯源

第 110/2014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，以及

經第27/2011號行政命令修改的第121/2009號行政命令第一款、

第二款（三）項及第五款的規定，作出本批示。

轉授一切所需權力予勞工事務局局長黃志雄或其法定代任

人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“澳門花藝設計師

學會”簽訂合辦「花藝設計強化課程」及選拔賽的合同。

二零一四年十一月二十日

經濟財政司司長 譚伯源

ficação dos caracteres chineses dos sistemas informáticos de 
Macau» à Direcção dos Serviços de Administração e Função 
Pública, a celebrar com a «PolyU Technology and Consultancy 
Company Limited».

21 de Novembro de 2014.

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

–––––––

Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça, aos 
24 de Novembro de 2014. — 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 109/2014

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, e do 
n.º 1, alínea 3) do n.º 2 e n.º 5 da Ordem Executiva n.º 121/2009, 
com a nova redacção dada pela Ordem Executiva n.º 27/2011, o 
Secretário para a Economia e Finanças manda:

São subdelegados no director dos Serviços para os Assuntos 
Laborais, Wong Chi Hong, ou no seu substituto legal, todos os po-
deres necessários para representar a Região Administrativa Es-
pecial de Macau, como outorgante, no contrato de co-organização 
do «Curso intensivo da robótica», a celebrar com a “Universidade 
de Macau”.

20 de Novembro de 2014. 

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

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 110/2014

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, e do 
n.º 1, alínea 3) do n.º 2 e n.º 5 da Ordem Executiva n.º 121/2009, 
com a nova redacção dada pela Ordem Executiva n.º 27/2011, o 
Secretário para a Economia e Finanças manda:

São subdelegados no director dos Serviços para os Assuntos 
Laborais, Wong Chi Hong, ou no seu substituto legal, todos os 
poderes necessários para representar a Região Administrativa Es-
pecial de Macau, como outorgante, no contrato de co-organização 
do «Curso intensivo dos arranjos florais» e da prova elimina-
tória, a celebrar com a «Associação de Academia de Arranjos 
Florais (Macau)».

20 de Novembro de 2014.

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