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第 110/2012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經濟局局長蘇添平或其法定代任人，

以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“天網資訊科技（澳

門）有限公司”簽訂為經濟局提供電腦設備保養服務的合同。

二零一二年十二月十九日

經濟財政司司長 譚伯源

–––––––

二零一二年十二月二十七日於經濟財政司司長辦公室

辦公室代主任  林浩然

保 安 司 司 長 辦 公 室

第 1/2013號保安司司長批示

保安司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條賦

予的職權，參照經第3/2001號行政法規、第25/2001號行政法

規、第35/2001號行政法規、第25/2004號行政法規及第23/2010

號行政法規所修改的第6/1999號行政法規第四條第二款所指之

附件四第（四）項，並根據第122/2009號行政命令第一款，以

及第26/2009行政法規第十五條的規定，作出本批示。

Custódio Ribeiro Maria Mourão副警務總監﹝編號110831﹞

因自願退休，其在治安警察局擔任副局長的定期委任，自二零

一三年一月十一日起終止。

二零一三年一月二日

保安司司長 張國華

–––––––

二零一三年一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 232/2012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

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 110/2012

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 da Direcção dos Serviços de 
Economia, Sou Tim Peng, ou no seu substituto legal, todos os po-
deres necessários para representar a Região Administrativa Es-
pecial de Macau, como outorgante, no contrato de prestação de 
serviços de manutenção do equipamento informático à Direcção 
dos Serviços de Economia, a celebrar com a sociedade «Agência 
Comercial Netcraft (Macau), Limitada».

19 de Dezembro de 2012.

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

–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 27 
de Dezembro de 2012. — O Chefe do Gabinete, substituto, Lam 
Hou Iun.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 1/2013

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau, com referência à 
alínea 4) do anexo IV a que se refere o n.º 2 do artigo 4.º do Re-
gulamento Administrativo n.º 6/1999, com a nova redacção dada 
pelos Regulamentos Administrativos n.º 3/2001, n.º 25/2001, 
n.º 35/2001, n.º 25/2004 e n.º 23/2010, conjugados com o n.º 1 da 
Ordem Executiva n.º 122/2009, e nos termos do artigo 15.º do 
Regulamento Administrativo n.º 26/2009, o Secretário para a 
Segurança manda:

É cessada a comissão de serviço de Custódio Ribeiro Maria 
Mourão, superintendente n.º 110831, como segundo-comandante 
do Corpo de Polícia de Segurança Pública, por aposentação 
voluntária a partir de 11 de Janeiro de 2013.

2 de Janeiro de 2013.

O Secretário para Segurança, Cheong Kuoc Vá.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 2 de Janeiro de 
2013. — 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 232/2012

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“好傳媒製作有

限公司”簽訂“為教育暨青年局屬下教育資源中心提供2013年

教育電視節目攝製服務”之合同。

二零一二年十二月十四日

社會文化司司長 張裕

第 233/2012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“啦結製作”簽

訂“為教育暨青年局屬下教育資源中心提供2013年教育電視節

目攝製服務”之合同。

二零一二年十二月十四日

社會文化司司長 張裕

第 234/2012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“超數碼製作”

簽訂“為教育暨青年局屬下教育資源中心提供2013年教育電視

節目攝製服務”之合同。

二零一二年十二月十四日

社會文化司司長 張裕

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 produção de programas educativos de televisão 
para 2013, para o Centro de Recursos Educativos da Direcção 
dos Serviços de Educação e Juventude, a celebrar com a «Com-
panhia de Produção de Media Bom Lda.».

14 de Dezembro de 2012.

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

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 233/2012

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 Es-
pecial de Macau, como outorgante, no contrato de prestação de 
serviços de produção de programas educativos de televisão para 
2013, para o Centro de Recursos Educativos da Direcção dos 
Serviços de Educação e Juventude, a celebrar com a «Rachel 
Production House».

14 de Dezembro de 2012.

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

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 234/2012

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 Es-
pecial de Macau, como outorgante, no contrato de prestação de 
serviços de produção de programas educativos de televisão para 
2013, para o Centro de Recursos Educativos da Direcção dos 
Serviços de Educação e Juventude, a celebrar com a «Produção 
de Dv Chio».

14 de Dezembro de 2012.

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