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一、本人現轉授予警察總局局長白英偉警務總監在本身權

限內以澳門特別行政區名義簽訂所有個人勞動合同的權限。

二、本批示自公布日起產生效力。

二零一零年三月一日

保安司司長 張國華

批 示 摘 錄

摘錄自保安司司長於二零一零年二月二十三日作出之批

示：

馬耀榮消防總監（編號405841）——根據第24/2001號行政

法規第六條及第七條，以及經十二月三十日第66/94/M號法令

核准的《澳門保安部隊軍事化人員通則》第一百零五條第一款

b）項、第一百零七條第一款及第二款的規定，並維持先前有

關委任的依據，自二零一零年三月十二日起，以定期委任方式

續任為消防局局長，為期一年。

許少勇消防總監（編號412851）——根據一月三十日第

5/95/M號法令第三條a）項及第四條，以及經十二月三十日第

66/94/M號法令核准的《澳門保安部隊軍事化人員通則》第

一百零五條第一款a）項、第一百零七條第一款及第二款的規

定，並維持先前有關委任的依據，自二零一零年三月十二日

起，以定期委任方式續任為澳門保安部隊高等學校校長，為期

一年。

–––––––

二零一零年三月二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 27/2010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、續任吳榮恪為文化諮詢委員會成員。

1. É subdelegada no comandante-geral dos Serviços de Po-
lícia Unitários, superintendente-geral, José Proença Branco, a 
competência para, no âmbito daqueles, outorgar em nome da 
Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) em todos 
os contratos individuais de trabalho.

2. O presente despacho produz efeitos desde a data da sua 
publicação.

1 de Março de 2010.

  O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Seguran-
ça, de 23 de Fevereiro de 2010: 

Ma Io Weng, chefe-mor n.º 405 841 — renovada a comissão de 
serviço, pelo período de um ano, como comandante do Corpo 
de Bombeiros, nos termos dos artigos 105.º, n.º 1, alínea b), e 
107.º, n.os 1 e 2, do Estatuto dos Militarizados das Forças de 
Segurança de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 66/94/M, 
de 30 de Dezembro, conjugados com os artigos 6.º e 7.º do Re-
gulamento Administrativo n.º 24/2001, a partir de 12 de Março 
de 2010, por se manterem os fundamentos que prevaleceram à 
respectiva nomeação.

Hoi Sio Iong, chefe-mor n.º 412 851 — renovada a comissão de 
serviço, pelo período de um ano, como director da Escola 
Superior das Forças de Segurança de Macau, nos termos dos 
artigos 105.º, n.º 1, alínea a), e 107.º, n.os 1 e 2, do Estatuto dos 
Militarizados das Forças de Segurança de Macau, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 66/94/M, de 30 de Dezembro, conjugados 
com os artigos 3.º, alínea a), e 4.º do Decreto-Lei n.º 5/95/M, de 
30 de Janeiro, a partir de 12 de Março de 2010, por se mante-
rem os fundamentos que prevaleceram à respectiva nomeação.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 2 de Março 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 27/2010

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 designação de Vitor Ng, como vogal do Con-
selho Consultivo de Cultura.
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二、本批示自二零一零年三月十四日起產生效力。

二零一零年三月一日

社會文化司司長   張裕

第 28/2010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2/1999號法律第十五條及第123/2009

號行政命令第五款的規定，作出本批示。

一、將作出下列行為的權限轉授予文化局局長吳衛鳴碩

士：

（一）簽署任用書；

（二）授予職權及接受宣誓；

（三）批准特別假期及短期無薪假，以及就因個人理由或

工作需要而請求批准年假及累積年假作出決定；

（四）批准臨時委任、續任、以及將臨時委任或定期委任

轉為確定委任；

（五）批准編制內人員在各職程的職級內的職階變更，以

及批准以編制外合同、散位及私法合同聘任的人員在職級內的

職階變更；

（六）批准編制外合同、散位及私法合同的續期，但以不

涉及有關報酬條件的更改為限；

（七）按照法律規定，批准免職及解除編制外合同，散位

及私法合同；

（八）以澳門特別行政區的名義簽署所有編制外合同、散

位及私法合同；

（九）簽署計算及結算文化局人員服務時間的文件；

（十）批准以超時或輪值工作制度來提供服務；

（十一）批准收回因病缺勤而喪失的在職薪俸；

（十二）批准工作人員以及其親屬前往在衛生局範圍內運

作的健康檢查委員會作檢查；

（十三）按照法律規定，批准發放十二月二十一日第

87/89/M號法令核准的《澳門公共行政工作人員通則》規定的

2. O presente despacho produz efeitos a partir de 14 de Mar-
ço de 2010.

1 de Março de 2010.

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

Despacho do Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura n.º 28/2010

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
artigo 15.º da Lei n.º 2/1999 e do n.º 5 da Ordem Executiva 
n.º 123/2009, o Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura 
manda:

1. É subdelegada no presidente do Instituto Cultural, mestre 
Ung Vai Meng, a competência para a prática dos seguintes ac-
tos:

1) Assinar os diplomas de provimento;

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

3) Conceder licença especial e licença de curta duração e de-
cidir sobre pedidos de autorização e de acumulação de férias, 
por motivos pessoais ou por conveniência de serviço;

4) Autorizar a nomeação provisória e a recondução e con-
verter as nomeações provisórias ou em comissão de serviço em 
definitivas;

5) Autorizar a mudança de escalão nas categorias das car-
reiras de pessoal dos quadros e do pessoal contratado além do 
quadro, em regime de assalariamento e de direito privado;

6) Autorizar a renovação dos contratos além do quadro, de 
assalariamento e de direito privado, desde que não implique al-
teração das condições remuneratórias;

7) Conceder a exoneração e rescisão de contratos além do 
quadro, de assalariamento e de direito privado, nos termos le-
gais;

8) Outorgar, em nome da Região Administrativa Especial de 
Macau, em todos os contratos além do quadro, de assalariamen-
to e de direito privado;

9) Assinar os diplomas de contagem e liquidação de tempo de 
serviço prestado pelo pessoal do Instituto Cultural;

10) Autorizar a prestação de serviço em regime de horas ex-
traordinárias ou por turnos;

11) Autorizar a recuperação do vencimento de exercício per-
dido por motivo de doença;

12) Autorizar a apresentação de trabalhadores e seus familia-
res às Juntas Médicas, que funcionem no âmbito dos Serviços de 
Saúde;

13) Autorizar a atribuição de prémios de antiguidade e dos 
subsídios previstos no ETAPM, aprovado pelo Decreto-Lei 
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