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São subdelegados na presidente do Instituto Cultural, mestre
Ho Lai Chun da Luz, ou no seu substituto legal, todos os pode-
res necessários para representar a Região Administrativa Espe-
cial de Macau, como outorgante, no contrato de prestação de
serviços de segurança nas instalações do Museu de Macau e no
Centro Ecuménico Kun Iam, a celebrar com a empresa «G4S
Security Services (Macau), Limitada».

4 de Abril de 2007.

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Chui Sai On.

Despacho do Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura n.º 17/2007

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 5.º e do artigo 7.º, ambos do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 6/1999, conjugados com os n.os 1, 2 e 5 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:

São subdelegados na presidente do Instituto Cultural, mestre
Ho Lai Chun da Luz, ou no seu substituto legal, todos os pode-
res necessários para representar a Região Administrativa Espe-
cial de Macau, como outorgante, no contrato de prestação de
serviços de separação de cores e impressão dos n.os 21, 22, 23 e
24 da Revista de Cultura (edição internacional), a celebrar com
a empresa «Tipografia Macau Hung Heng, Limitada».

4 de Abril de 2007.

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Chui Sai On.

–––––––

Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura,
aos 9 de Abril de 2007. — O Chefe do Gabinete, Alexis, Tam
Chon Weng.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS TRANSPORTES

E OBRAS PÚBLICAS

Despacho do Secretário para os Transportes
e Obras Públicas n.º 12/2007

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 6.º e do artigo 7.º, ambos do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 6/1999, conjugados com os n.os 1, 2 e 5 da Ordem
Executiva n.º 13/2007, o Secretário para os Transportes e Obras
Públicas manda:

São subdelegados no director da Direcção dos Serviços de
Solos, Obras Públicas e Transportes, engenheiro Jaime Roberto
Carion, ou no seu substituto legal, todos os poderes necessários
para representar a Região Administrativa Especial de Macau,

轉授一切所需的權力予文化局局長何麗鑽碩士或其法定代任

人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“澳門安全有限公

司”簽訂為澳門博物館及觀音蓮花苑提供保安服務的合同。

二零零七年四月四日

社會文化司司長 崔世安

第17/2007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 6/1999 號行政法規第五條第二款及第七

條，連同第 14/2000 號行政命令第一款、第二款及第五款及第 6/

2005 號行政命令第四款的規定，作出本批示。

轉授一切所需的權力予文化局局長何麗鑽碩士或其法定代任

人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“鴻興柯式印刷有

限公司”簽訂提供《文化雜誌》外文版 21 、 22 、 23 、 24 期分色

印刷工作服務的合同。

二零零七年四月四日

社會文化司司長 崔世安

–––––––

二零零七年四月九日於社會文化司司長辦公室

辦公室主任 譚俊榮

運 輸 工 務 司 司 長 辦 公 室

第12/2007號運輸工務司司長批示

運輸工務司司長行使《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 號行政法規第六條第二款和第七

條，連同第13/2007 號行政命令第一款、第二款及第五款的規定，

作出本批示。

轉授一切所需權力予土地工務運輸局局長 Jaime Roberto

Carion（賈利安）工程師或其法定代任人，以便代表澳門特別行
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como outorgante, no contrato para a execução da empreitada
de «Ampliação do Terminal Marítimo do Porto Exterior», a ce-
lebrar entre a Região Administrativa Especial de Macau e a
Companhia de Decoração San Kei Ip, Limitada.

3 de Abril de 2007.

O Secretário para os Transportes e Obras Públicas, Lau Si Io.

Despacho do Secretário para os Transportes
e Obras Públicas n.º 13/2007

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do
artigo 7.º do Regulamento Administrativo  n.º 6/1999 e do n.º 5
da Ordem Executiva n.º 13/2007, o Secretário para os Transpor-
tes e Obras Públicas manda:

1. É subdelegada no chefe do Gabinete do Secretário para os
Transportes e Obras Públicas, Wong Chan Tong, a competência
para, no âmbito do Gabinete, praticar os seguintes actos:

1) Assinar os diplomas de provimento;

2) Conferir posse e receber a prestação de compromisso de
honra;

3) Autorizar a recondução e converter as nomeações provisó-
rias em nomeações definitivas, verificados os pressupostos legais;

4) Outorgar, em nome da Região Administrativa Especial de
Macau, em todos os contratos além do quadro, de assalariamento
e individual de trabalho;

5) Autorizar a renovação dos contratos além do quadro e de
assalariamento desde que não implique alteração das condições
remuneratórias;

6) Autorizar as mudanças de escalão nas categorias do pessoal
contratado além do quadro e em regime de assalariamento;

7) Conceder a rescisão de contratos, nos termos legais;

8) Conceder licença especial e licença de curta duração, pre-
vistas na legislação em vigor, e decidir sobre a transferência de
férias, por motivos pessoais ou por conveniência de serviço;

9) Autorizar, relativamente ao pessoal do Gabinete, a recupe-
ração do vencimento de exercício perdido por faltas por motivo
de doença;

10) Autorizar a apresentação do pessoal do Gabinete e res-
pectivos familiares às Juntas Médicas que funcionam no âmbito
dos Serviços de Saúde;

 11) Autorizar a participação do pessoal do Gabinete em
congressos, seminários, colóquios, jornadas e outras actividades
semelhantes, quando realizados na Região Administrativa Es-
pecial de Macau;

12) Autorizar as deslocações do pessoal do Gabinete à Região
Administrativa Especial de Hong Kong e ao Interior da China
que, nos termos da lei, confiram direito à percepção de ajudas
de custo até dois dias;

政區作為簽署人，與「新基業工程有限公司」簽訂「外港客運碼

頭擴建」工程合同。

二零零七年四月三日

運輸工務司司長 劉仕堯

第13/2007號運輸工務司司長批示

運輸工務司司長行使《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號行政法規第七條及第13/2007號行

政命令第五款的規定，作出本批示。

一、轉授予運輸工務司司長辦公室主任黃振東在該辦公室範

圍內作出下列行為的權限：

（一）簽署任用書；

（二）授予職權及接受名譽承諾；

（三）經法理前提之審查後，批准續任及將臨時委任轉為確

定委任；

（四）以澳門特別行政區的名義，簽訂所有編制外合同、散

位合同及個人勞動合同；

（五）在無須變更報酬條件下，批准編制外合同及散位合同

的續訂；

（六）批准編制外合同及散位合同人員在職級內的職階變

更；

（七）根據法例的規定，准許解除合同；

（八）根據現行法例，准許特別假期及短期無薪假，以及就

因個人理由或工作需要而移轉假期作出決定；

（九）批准辦公室人員收回因病缺勤而喪失的在職薪俸；

（十）批准辦公室人員及其家屬前往衛生局範圍內運作的健

康檢查委員會作檢查；

（十一）批准辦公室人員參加在澳門特別行政區舉辦的會

議、研討會、座談會、專題講座及其他同類活動；

（十二）根據法例的規定，批准辦公室人員到香港特別行政

區及內地公幹，但以該等人員有權收取二天日津貼的公幹情況

為限；




