
N.º 29 — 18-7-2012 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 8359

及葡文文本有不正確之處，現根據第3/1999號法律《法規的公

佈與格式》第九條的規定，更正如下：

原文為：「四、錄像監視系統包括七十三台攝影機，在上

述地點二十四小時運作，由司法警察局進行管理。」

應改為：「四、錄像監視系統包括七十一台攝影機，在上

述地點二十四小時運作，由司法警察局進行管理。」。

二零一二年七月十二日

保安司司長 張國華

–––––––

二零一二年七月十二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 121/2012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，並根據第6/1999號行政法規第五條第二款及第

七條，以及經第29/2011號行政命令修改的第123/2009號行政命

令第一款、第二款（三）項和第五款的規定，作出本批示。

轉授一切所需的權力予教育暨青年局局長梁勵或其法定代

任人，以代表澳門特別行政區作為簽署人，與“國際工程顧問

有限公司”簽訂“氹仔TN27教育設施設計連裝修工程協調和

監督工作”的服務合同。

二零一二年六月二十九日

社會文化司司長 張裕

第 126/2012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325/2008號行政長官批示修改的第

364/2005號行政長官批示第五款規定，作出本批示。

一、委任澳門監獄代表黃志偉先生為防治愛滋病委員會成

Macau n.º 28, II Série, Suplemento, de 11 de Julho de 2012, proce-
de-se, ao abrigo do previsto no artigo 9.º da Lei n.º 3/1999 (Publicação 
e formulário dos diplomas), à seguinte rectificação:

Onde se lê: «4. O sistema de videovigilância compreende 73 
câmaras de vídeo que funcionam durante 24 horas, abrangendo o 
local acima referido, cujo sistema é gerido pela PJ.»

deve ler-se: «4. O sistema de videovigilância compreende 71 
câmaras de vídeo que funcionam durante 24 horas, abrangendo o 
local acima referido, cujo sistema é gerido pela PJ.».

12 de Julho de 2012.

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 12 de Julho de 
2012. — 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 121/2012 

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 o n.º 1, alínea 3) do n.º 2 e 
n.º 5 da Ordem Executiva n.º 123/2009, na redacção dada pela 
Ordem Executiva n.º 29/2011, o Secretário para os Assuntos So-
ciais e Cultura manda:

São subdelegados na directora dos Serviços de Educação e 
Juventude, Leong Lai, 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 «Trabalho de Coordenação e Fiscalização da 
Concepção e Obras de Remodelação da Instalação Educativa 
do Lote TN27 da Taipa», a celebrar com a empresa «CPI — 
Consultoria e Projectos Internacionais, Limitada». 

29 de Junho de 2012.

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

Despacho do Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura n.º 126/2012

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do dis-
posto no n.º 5 do Despacho do Chefe do Executivo n.º 364/2005, 
com a redacção dada pelo Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 325/2008, o Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura 
manda:

1. É designado como membro da Comissão de Luta contra a 
SIDA Wong Chi Wai, representante do Estabelecimento Prisio-
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