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經 濟 財 政 司 司 長 辦 公 室

第 115/2010號經濟財政司司長批示

經濟財政司司長行使《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號行政法規第三條及第七條，

以及第121/2009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統計暨普查局局長鄺碧芳或其法定代

任人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“長城保安服

務有限公司”簽訂有關為統計暨普查局設施提供保安服務的合

同。

二零一零年十一月五日

經濟財政司司長 譚伯源

第 116/2010號經濟財政司司長批示

經濟財政司司長行使《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號行政法規第三條及第七條，

以及第121/2009號行政命令第一款、第二款及第五款的規定，

作出本批示。

授予上海世界博覽會澳門籌備辦公室主任楊寶儀一切所需

權力，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“寰宇宣傳推

廣有限公司”簽訂澳門文化演藝活動——特別日活動的服務及

宣傳報導（推廣）合同。

二零一零年十一月八日

經濟財政司司長 譚伯源

–––––––

二零一零年十一月十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 154/2010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6/1999號行政法規第五條第二款和第

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA                        

E FINANÇAS

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 115/2010

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos dos 
artigos 3.º e 7.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999, e dos 
n.os 1, 2 e 5 da Ordem Executiva n.º 121/2009, o Secretário para 
a Economia e Finanças manda:

São subdelegados na directora da Direcção dos Serviços de 
Estatística e Censos, Kong Pek Fong, ou no seu substituto legal, 
todos os poderes necessários para representar a Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, como outorgante, no contrato de 
prestação de serviços de segurança às instalações da Direcção 
dos Serviços de Estatística e Censos, a celebrar com a sociedade 
«Grande Muralha Segurança, Limitada».

5 de Novembro de 2010.

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

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 116/2010

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos dos 
artigos 3.º e 7.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999, e dos 
n.os 1, 2 e 5 da Ordem Executiva n.º 121/2009, o Secretário para 
a Economia e Finanças manda:

São delegados na coordenadora do Gabinete Preparatório 
para a Participação de Macau na Exposição Mundial de Shanghai, 
Ieong Pou Yee, todos os poderes necessários para representar a 
Região Administrativa Especial de Macau, como outorgante, no 
contrato de prestação de serviços para actividades artísticas e 
culturais de Macau — actividades de data especial, divulgação e 
promoção, a celebrar com a «Companhia de Serviços de Publi-
cidade Global, Limitada.».

8 de Novembro de 2010.

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

–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 10 
de Novembro de 2010. — 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 154/2010

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
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七條，以及第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。

一、轉授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一切所需權

力，以便其代表澳門特別行政區作為簽署人，與“新濠江報業

集團有限公司”簽訂“提供製作有關宣傳澳門旅遊的文章及圖

片且每月在「濠江日報」上刊登的服務合同”。 

二、本批示自公佈翌日起生效。

二零一零年十一月一日

社會文化司司長 張裕

第 155/2010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6/1999號行政法規第七條及第

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社會工作局代局長容光

耀：

（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）簽署社會工作局人員服務時間的計算及結算文件；

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:

1. São subdelegados no presidente do Conselho Administra-
tivo do Fundo de Turismo, engenheiro João Manuel Costa An-
tunes, ou no seu substituto legal, todos os poderes necessários 
para representar a Região Administrativa Especial de Macau, 
como outorgante, no contrato de prestação dos serviços de ela-
boração de textos e fotografias relativos à promoção turística de 
Macau e da sua inserção mensal no jornal «Hou Kong», a cele-
brar com a empresa «Publicação Novo Hou Kong Grupo, Lda.».

2. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação.

1 de Novembro de 2010.

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

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 155/2010

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 123/2009, o Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura manda:

1. É subdelegada no presidente, substituto, do Instituto de 
Acção Social, Iong Kong Io, a competência para a prática dos 
seguintes actos:

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 a 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 representação da Região Administrativa 
Especial de Macau, em todos os contratos além do quadro, de 
assalariamento e de direito privado;

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