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GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA

E FINANÇAS

Despacho do Secretário para a Economia
e Finanças n.º 80/2005

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau, ao abrigo do dis-
posto no n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 27/97/M, de 30 de
Junho, e no uso das competências que lhe foram delegadas pela
Ordem Executiva n.º 12/2000 e confirmadas pela Ordem Execu-
tiva n.º 6/2005, o Secretário para a Economia e Finanças manda:

1. É autorizada a «Companhia de Seguros Fidelidade Mundial,
S.A. — Ramos Gerais», a explorar os ramos gerais de seguro de
«Seguro de máquinas, equipamentos e instalações», «Seguro de
avaria de máquinas» e «Seguro de responsabilidade civil», em
aditamento aos ramos já autorizados pela Portaria n.° 89/99, de
22 de Março, e pelos Despachos do Secretário para a Economia
e Finanças n.º 100/2000, n.º 102/2000, n.º 44/2001, n.º 4/2002 e
n.º 71/2005.

2. As condições gerais e especiais de exploração dos ramos de
seguros referidos no número anterior são aprovadas pela Auto-
ridade Monetária de Macau.

21 de Dezembro de 2005.

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

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS

SOCIAIS E CULTURA

Despacho do Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura n.º 164/2005

Sob proposta da Fundação Católica de Ensino Superior
Universitário;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do
disposto no n.º 1 do artigo 42.º do Decreto-Lei n.º 11/91/M, de 4
de Fevereiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 8/92/M, de 10 de Fevereiro, no n.º 2 do artigo 5.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 6/1999, conjugados com o n.º 1 da
Ordem Executiva n.º 14/2000 e com o n.º 4 da Ordem Executiva
n.º 6/2005, o Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura manda:

1. É alterado o plano de estudos do curso de mestrado em
Ciências da Educação do Instituto Inter-Universitário de Macau,
aprovado pelo Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais
e Cultura n.º 72/2002.

2. É aprovado o novo plano de estudos do curso referido no
número anterior, que passa a ter a redacção constante do anexo
a este despacho e que dele faz em parte integrante.

經 濟 財 政 司 司 長 辦 公 室

第80/2005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，並根據六月三十日第 27/97/M 號法令第三條第一款

的規定，以及行使經第6/2005號行政命令確認的第12/2000號行政

命令所授予的權限，作出本批示。

一、許可忠誠世界保險公司（非人壽）經營名為“機器、設

備及設施險”、“機器損壞險”及“民事責任險”的一般保險項

目，並將該項目附加於經三月二十二日第89/99/M號訓令、第100/

2000 號、第 102/2000 號、第 44/2001 號、第 4/2002 號及第 71/2005

號經濟財政司司長批示所許可經營的項目上。

二、經營上款所指保險項目的一般條件及特別條件由澳門金

融管理局核准。

二零零五年十二月二十一日

經濟財政司司長 譚伯源

社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

第164/2005號社會文化司司長批示

在天主教大學高等教育基金建議下；

社會文化司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條

賦予的職權，並根據經二月十日第8/92/M號法令修改的二月四日

第 11/91/M 號法令第四十二條第一款，第 6/1999 號行政法規第五

條第二款，第14/2000號行政命令第一款及第6/2005號行政命令第

四款的規定，作出本批示。

一、修改經第72/2002號社會文化司司長批示核准的澳門高等

校際學院教育學碩士學位課程的學習計劃。

二、核准上款所指課程新的學習計劃，該學習計劃載於本批

示附件，並為本批示的組成部分。




