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（3）批准人員、物資及設備、動產及車輛，以及其他同類

性質財產的保險；

（4）按照法例規定，批准給予現行薪俸、年資獎金和其他

補助及津貼，並依法作出有關之扣除，以及第8/2006號法律訂

定的《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；

（5）發出及簽署於澳門保安部隊提供服務之文職及軍事化

人員的衛生護理證，並包括正處於徵用或定期委任制度下之人

員；

（6）在人員任用前，核實所有涉及職程晉升及出任官職有

關卷宗的開支預留。

二、局長得以批示將有利於澳門保安部隊事務局良好運作

的權限轉授予副局長或具主管職務之人員，但該批示須經保安

司司長認可並刊登於《澳門特別行政區公報》。

三、本轉授權限不妨礙收回權與監管權的行使。

四、對行使現轉授的權限而作出的行為，可提起必要訴

願。

五、在本轉授權批示簽署日至刊登於《澳門特別行政區公

報》日之期間，按轉授權限範疇內作出之所有行為均獲追認。

六、廢止第155/2009號保安司司長批示。

二零一零年一月十五日

保安司司長 張國華

–––––––

二零一零年一月十五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 91/2009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，連同第123/2009號行政命令第一款、第二款和第五款的

規定，作出本批示。

(3) Autorizar o seguro de pessoal, material e equipamento, 
móveis e viaturas, bem como outros de idêntica natureza;

(4) Autorizar, nos termos legais, a concessão de vencimentos, 
prémios de antiguidade e outros abonos e subsídios em vigor, 
operando os respectivos descontos previstos na lei, e bem assim, 
a atribuição do prémio de tempo de contribuição previsto no 
Regime de Previdência dos Trabalhadores dos Serviços Públi
cos, estabelecido pela Lei n.º 8/2006, ao respectivo pessoal;

(5) Emitir e assinar os cartões de acesso a cuidados de saúde 
ao pessoal civil e militarizado em serviço nas FSM, incluindo o 
pessoal que se encontre em regime de requisição ou comissão 
de serviço;

(6) Verificar, previamente ao provimento, todos os processos 
relativos à promoção na carreira e investidura em cargos públi
cos, no que respeita à cabimentação da despesa. 

2. Por despacho a publicar em Boletim Oficial, homologado 
pelo Secretário para a Segurança, o director pode subdelegar no 
subdirector ou no pessoal com funções de chefia, as competên
cias que forem julgadas adequadas ao bom funcionamento da 
DSFSM. 

3. A presente subdelegação de competência é feita sem prejuí
zo dos poderes de avocação e superintendência. 

4. Dos actos praticados no uso das subdelegações aqui confe
ridas, cabe recurso hierárquico necessário. 

5. São ratificados todos os actos praticados no âmbito desta 
subdelegação de competências, entre a data de assinatura do 
presente despacho e a data de respectiva publicação no Boletim 
Oficial.

6. É revogado o Despacho do Secretário para a Segurança 
n.º 155/2009.

15 de Janeiro de 2010.

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 15 de Janeiro 
de 2010. — 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 91/2009

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 123/2009, o Secretário para os Assuntos Sociais e 
Cultura manda:
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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“怡和科技

（澳門）有限公司”簽訂為文化局提供二零一零年度資訊設備

及網絡系統保養服務的合同。

二零零九年十二月三十一日

社會文化司司長 張裕

第 92/2009 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，連同第123/2009號行政命令第一款、第二款和第五款的

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“Companhia 

de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.”簽訂為文化局提供

二零一零年度資訊設備及網絡系統保養服務的合同。

二零零九年十二月三十一日

社會文化司司長 張裕

第 93/2009 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，連同第123/2009號行政命令第一款、第二款和第五款的

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“華綸泰花

店”簽訂為文化局提供二零一零年至二零一二年日常花藝維護

服務的合同。

二零零九年十二月三十一日

社會文化司司長 張裕

São subdelegados na presidente do Instituto Cultural, mestre 
Ho Lai Chun da Luz, ou no seu substituto legal, todos os po
deres necessários para representar a Região Administrativa 
Especial de Macau, como outorgante, no contrato de prestação 
de serviços de manutenção do equipamento informático e do 
sistema de rede do Instituto Cultural, durante o ano 2010, a ce
lebrar com a empresa «Agência Comercial Jardine Onesolution 
(Macau), Limitada». 

31 de Dezembro de 2009.

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Cheong U.

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 92/2009

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 123/2009, 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 Es
pecial de Macau, como outorgante, no contrato de prestação de 
serviços de manutenção do equipamento informático e do siste
ma de rede do Instituto Cultural, durante o ano 2010, a celebrar 
com a empresa «Companhia de Telecomunicações de Macau, 
S.A.R.L.».  

31 de Dezembro de 2009.

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Cheong U.

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 93/2009

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 123/2009, 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 po
deres necessários para representar a Região Administrativa 
Especial de Macau, como outorgante, no contrato de prestação 
de serviços de manutenção de arte floral do Instituto Cultural, 
durante os anos de 2010 a 2012, a celebrar com a empresa «Va
lentine Florista».  

31 de Dezembro de 2009.

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Cheong U.




