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林重新訂立為期兩年的編制外合同，職級為第一職階二等行政

技術助理員，自二零一二年八月三日起生效。

透過行政長官二零一二年六月八日之批示：

簡凝聳，政府總部輔助部門散位合同第一職階二等行政

技術助理員——根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第

二十五條及第二十六條規定，轉為訂立編制外合同，為期壹

年，職級及職階不變，自二零一二年六月二十六日起生效。

–––––––

二零一二年六月二十二日於行政長官辦公室

辦公室主任 譚俊榮

行 政 法 務 司 司 長 辦 公 室

批  示  摘  錄

摘錄自行政法務司司長於二零一二年五月二十五日作出的

批示：

朱偉幹——根據第15/2009號法律第五條及第26/2009號行

政法規第八條的規定，並維持先前有關委任的依據，自二零

一二年六月二十日起，以定期委任方式續任為行政公職局局

長，為期兩年。

–––––––

二零一二年六月十九日於行政法務司司長辦公室

辦公室主任 張翠玲

經 濟 財 政 司 司 長 辦 公 室

第 90/2012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，

以及經第27/2011號行政命令修改的第121/2009號行政命令第一

款、第二款（三）項及第五款的規定，作出本批示。

轉授一切所需權力予勞工事務局局長黃志雄或其法定代任

人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“天網資訊科技

calão, nos SASG, nos termos dos artigos 25.º e 26.º do ETAPM, 
em vigor, a partir de 3 de Agosto de 2012.

Por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Execu tivo, de 8 de Ju-
nho de 2012:

Jian Ning Song, assistente técnico administrativo de 2.ª classe, 1.º 
escalão, assalariado, dos SASG — alterado o regime do seu 
contrato para além do quadro, pelo período de um ano, na 
mesma categoria e escalão, nos termos dos artigos 25.º e 26.º 
do ETAPM, em vigor, a partir de 26 de Junho de 2012.

–––––––

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 22 de Junho de 2012. — 
O Chefe do Gabinete, Alexis, Tam Chon Weng.

GABINETE DA SECRETÁRIA PARA A ADMINISTRAÇÃO

E JUSTIÇA

Extracto de despacho

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para a Adminis-
tração e Justiça, de 25 de Maio de 2012:

José Chu — renovada a comissão de serviço, pelo período de 
dois anos, como director da Direcção dos Serviços de Admi-
nistração e Função Pública, nos termos dos artigos 5.º da Lei 
n.º 15/2009 e 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, 
por se manterem os fundamentos que prevaleceram à res-
pectiva nomeação, a partir de 20 de Junho de 2012.

–––––––

Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça, aos     
19 de Junho de 2012. — A Chefe do Gabinete, Cheong Chui 
Ling.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA 

E FINANÇAS

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 90/2012

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 do 
n.º 1, alínea 3) do n.º 2 e n.º 5 da Ordem Executiva n.º 121/2009, 
com a nova redacção dada pela Ordem Executiva n.º 27/2011, o 
Secretário para a Economia e Finanças manda:

São subdelegados no director dos Serviços para os Assuntos 
Laborais, Wong Chi Hong, ou no seu substituto legal, todos os 
poderes necessários para representar a Região Administrativa 
Especial de Macau, como outorgante, no contrato de prestação 
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（澳門）有限公司”簽訂提供Oracle Weblogic軟件之保養服務

的合同。

二零一二年六月十四日

經濟財政司司長 譚伯源

第 91/2012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，

以及經第27/2011號行政命令修改的第121/2009號行政命令第一

款、第二款（三）項及第五款的規定，作出本批示。

轉授一切所需權力予勞工事務局局長黃志雄或其法定代任

人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“創意電腦科技

有限公司”簽訂提供閉路電視監察及錄像系統和前線錄影錄音

系統保養服務的合同。

二零一二年六月十四日

經濟財政司司長 譚伯源

–––––––

二零一二年六月二十二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 109/2012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，並按照經第23/2010號行政法規修改的第6/1999

號行政法規第五條、以及經第13/2011號行政法規修改的第

33/2003號行政法規第二條第四款（九）項及（十）項的規定，

作出本批示。

一、委任以下人士為社會工作委員會成員，任期為兩年：

（一）澳門婦女聯合總會理事長林婉妹；

（二）母親會副理事長方靜儀；

（三）澳門工會聯合總會理事長鄭仲錫；

de serviços de manutenção do programa informático (software) 
«Oracle Weblogic», a celebrar com a «NetCraft Information 
Technology (Macau) Co., Ltd».

14 de Junho de 2012.

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

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 91/2012

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 do 
n.º 1, alínea 3) do n.º 2 e n.º 5 da Ordem Executiva n.º 121/2009, 
com a nova redacção dada pela Ordem Executiva n.º 27/2011, o 
Secretário para a Economia e Finanças manda:

São subdelegados no director dos Serviços para os Assuntos 
Laborais, Wong Chi Hong, 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 manutenção dos sistemas de fiscalização de cir-
cuito fechado de televisão e de gravação de imagens e também 
do sistema de gravação de sons e imagens da linha da frente, a 
celebrar com a «Companhia de Computadores Idea Limitada».

14 de Junho de 2012.

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

–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 22 
de Junho de 2012. — 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 109/2012

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
artigo 5.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999, na redac-
ção dada pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2010, e das 
alíneas 9) e 10) do n.º 4 do artigo 2.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 33/2003, na redacção dada pelo Regulamento Admi-
nistrativo n.º 13/2011, o Secretário para os Assuntos Sociais e 
Cul tura manda:

1. São designadas como vogais do Conselho de Acção Social, 
pelo período de dois anos, as seguintes individualidades: 

1) Lam Un Mui, presidente do Conselho Executivo da Asso-
ciação Geral das Mulheres de Macau;

2) Fong Ching Yee Tina, vice-presidente da Obra das Mães;

3) Chiang Chong Sek, presidente do Conselho Executivo da 
Federação das Associações dos Operários de Macau;
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