
2594 澳門特別行政區公報 ––––第二組 第 13期 –––– 2006年 3月 29日

一、現透過錄取考試方式，招考由澳門保安部隊高等學校舉

辦之第十屆消防局的消防官培訓課程。

二、該考試旨在填補高級職程十缺，名額分配如下：

（一）屬消防局之報考人：七缺。

（二）非消防局之報考人：三缺。

二零零六年三月二十二日

保安司司長 張國華

第 18/2006 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，並根據經第6/2005號行政命令確認的第13/2000號行政命

令第一、第二及第五款規定，作出本批示：

本人將一切所需權力轉授予司法警察局局長黃少澤學士或其

法定代任人，代表澳門特別行政區作為立約人，與國際清潔服務

有限公司簽訂為司法警察局提供清潔服務公證合同。

二零零六年三月二十二日

保安司司長 張國華

–––––––

二零零六年三月二十三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

第 29/2006 號社會文化司司長批示

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，並根據第65/2001號行政長官批示第四款及第五款的

規定，作出本批示。

一、續任吳榮恪先生為文化諮詢委員會成員。

1. É aberto o concurso de admissão ao 10.º Curso de Forma-
ção de Oficiais, a ministrar na Escola Superior das Forças de
Segurança de Macau (ESFSM) e destinado ao Curso de Oficiais
do Corpo de Bombeiros.

2. O referido concurso destina-se ao preenchimento de dez
(10) vagas da carreira superior, sendo:

1) Candidatos pertencentes ao CB: sete vagas.

2) Candidatos não pertencentes ao CB: três vagas.

22 de Março de 2006.

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 18/2006

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e das competên-
cias que lhe foram delegadas pela Ordem Executiva n.º 13/2000,
n.os 1, 2 e 5, e confirmadas pela Ordem Executiva n.º 6/2005, o
Secretário para a Segurança manda:

São subdelegados no director da Polícia Judiciária, licenciado
Wong Sio Chak, ou no seu substituto legal, todos os poderes
necessários para representar a Região Administrativa Especial
de Macau, como outorgante, no contrato de prestação de servi-
ços de limpeza à mesma Polícia, a celebrar com a Companhia de
Serviços de Limpeza Kok Chai Limitada.

22 de Março de 2006.

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 23 de Março de
2006. — O Chefe do Gabinete, Vong Chun Fat.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS

SOCIAIS E CULTURA

Despacho do Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura n.º 29/2006

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do
disposto nos n.os 4 e 5 do Despacho do Chefe do Executivo
n.º 65/2001, o Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura
manda:

1. É renovada a nomeação de Vitor Ng, como membro do
Conselho Consultivo de Cultura.




