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在該局的建議下，並聽取財政局意見；

經濟財政司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四

條及第6/2005號行政命令第二款賦予的職權，作出本批示。

撥予身份證明局一項金額為$300,000.00（澳門幣叁拾萬元

整）的常設基金。該基金由以下成員組成之行政委員會負責管

理：

主席：局長黎英杰，當其出缺或因故不能視事時，由其合

法代任人代任；

委員：行政暨財政處處長羅健儀，當其出缺或因故不能視

事時，由其合法代任人代任；

委員：二等高級技術員徐昕，當其出缺或因故不能視事

時，由二等高級技術員尹潔琳代任。

本批示由二零零八年一月一日起生效。

二零零八年二月二十日

經濟財政司司長 譚伯源

–––––––

二零零八年二月二十一日於經濟財政司司長辦公室

辦公室主任 陸潔嬋

社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

第 12/2008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號行政法規第七條，第14/2000

號行政命令第五款及第6/2005號行政命令第四款的規定，作出

本批示。

一、現將第52/2003號社會文化司司長批示第一款（七）

項、（九）項及（十四）項的行文修改如下：

“（七）批准編制外合同、散位合同及私法合同的續

期，但以薪酬條件不變者為限；

（九）以澳門特別行政區名義簽署所有編制外合同、散

位合同及私法合同；

（十四）按照法律規定，批准將十二月二十一日第87/89/

M號法令核准的《澳門公共行政工作人員通則》所規定的

Sob proposta da aludida Direcção e ouvida a Direcção dos 
Serviços de Finanças;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau, conjugado com o 
n.º 2 da Ordem Executiva n.º 6/2005, o Secretário para a Econo-
mia e Finanças manda:

É atribuído à Direcção dos Serviços de Identificação um fun-
do permanente de $ 300 000,00 (trezentas mil patacas), para ser 
gerido por uma comissão administrativa composta pelos seguin-
tes membros:

Presidente: Lai Ieng Kit, director dos Serviços e, nas suas fal-
tas ou impedimentos, o seu substituto legal.

Vogal: Lo Kin I, chefe da Divisão Administrativa e Financeira 
e, nas suas faltas ou impedimentos, o seu substituto legal;

Vogal: Xu Xin, técnica superior de 2.ª classe e, nas suas faltas 
ou impedimentos, Van Kit Lam, técnica superior de 2.ª classe.

O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Janeiro 
de 2008.

20 de Fevereiro de 2008.

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

–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 21 
de Fevereiro de 2008. — A Chefe do Gabinete, Lok Kit Sim.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS                   

SOCIAIS E CULTURA

Despacho do Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura n.º 12/2008

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, do n.º 5 da 
Ordem Executiva n.º 14/2000 e do n.º 4 da Ordem Executiva 
n.º 6/2005, o Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura man-
da:

1. As alíneas 7), 9) e 14) do n.º 1 do Despacho do Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 52/2003 passam a ter a 
seguinte redacção:

«7) Autorizar a renovação dos contratos além do quadro, 
de assalariamento e de direito privado, desde que não im-
plique alteração das condições remuneratórias;

9) Outorgar, em nome da Região Administrativa Espe-
cial de Macau, em todos os contratos além do quadro, de 
assalariamento e de direito privado;

14) Autorizar a atribuição dos prémios de antiguida-
de e dos subsídios previstos no ETAPM, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, e a atribuição 
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年資獎金和津貼，以及將第8/2006號法律《公務人員公積

金制度》所規定的供款時間獎金發放予有關人員；”

二、在不影響下款規定的情況下，本批示自公佈日起生

效。

三、旅遊局局長至本批示公佈之日止在本轉授權範圍內所

作出的行為，均予以追認。

二零零八年二月十五日

社會文化司司長 崔世安

第 13/2008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和第

七條、第14/2000號行政命令第一款、第二款和第五款，以及第

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旅遊基金行政管理委員會主席João 

Manuel Costa Antunes（安棟樑）工程師或其法定代任人，以

便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“澳門日報有限公司”

簽訂“提供製作有關宣傳澳門旅遊的文章和圖片且每月在《澳

門日報》上刊登的服務合同”。

二零零八年二月十八日

社會文化司司長 崔世安

第 14/2008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，並根據一月二十三日第1/2006號行政法規第

三條第一款，十二月二十一日第85/89/M號法令第三條和第四

條，第14/2000號行政命令第一款，以及第6/2005號行政命令第

四款的規定，作出本批示。

委任黃有力學士為體育發展局局長，自二零零八年三月一

日起，任期為兩年。

二零零八年二月二十日

社會文化司司長 崔世安

–––––––

二零零八年二月二十二日於社會文化司司長辦公室

辦公室代主任  王慧嫻

do prémio de tempo de contribuição previsto no Regime 
de Previdência dos Trabalhadores dos Serviços Públicos, 
estabelecido pela Lei n.º 8/2006, ao respectivo pessoal, nos 
termos legais;»

2. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, o presente 
despacho produz efeitos desde a data da sua publicação.

3. São ratificados os actos praticados pelo director dos Servi-
ços de Turismo, no âmbito da presente subdelegação de compe-
tências, até à data de publicação do presente despacho.

15 de Fevereiro de 2008.

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

Despacho do Secretário para os Assuntos                                           
Sociais e Cultura n.º 13/2008

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 no presidente do Conselho Administrativo 
do Fundo de Turismo, engenheiro João Manuel Costa Antunes, 
ou no seu substituto legal, todos os poderes necessários para 
representar a Região Administrativa Especial de Macau, como 
outorgante, no contrato de prestação de serviços de elaboração 
de textos e fotografias relativos à promoção turística de Macau 
e sua inserção mensal no jornal «Diário de Macau», a celebrar 
com a empresa «Diário de Macau — Empresa Jornalística e 
Editorial, Limitada».

18 de Fevereiro de 2008.

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

Despacho do Secretário para os Assuntos                                           
Sociais e Cultura n.º 14/2008

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e ao abrigo do 
disposto no n.º 1 do artigo 3.º do Regulamento Administrativo 
n.º 1/2006, de 23 de Janeiro, nos artigos 3.º e 4.º do Decreto-  
-Lei n.º 85/89/M, de 21 de Dezembro, 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: 

É nomeado presidente do Instituto do Desporto, pelo período 
de dois anos, a contar a partir de 1 de Março de 2008, o licencia-
do Vong Iao Lek.

20 de Fevereiro de 2008.

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

–––––––

Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, 
aos 22 de Fevereiro de 2008. — A Chefe do Gabinete, substituta, 
Vong Wai Han.




