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及第七條，連同第26/2011號行政命令所修改的第120/2009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民政總署管理委員會主席或其法定代

任人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“澳門油漆工程

有限公司”簽署《氹仔海濱休憩區遛狗區工程合同》。

二零一三年八月十六日

行政法務司司長 陳麗敏

–––––––

二零一三年八月二十日於行政法務司司長辦公室

辦公室主任 張翠玲

保 安 司 司 長 辦 公 室

第 134/2013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，並根據第6/1999號行政法規第四條第二款及第七條，及

經第28/2011號行政命令修改的第122/2009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澳門監獄獄長李錦昌學士或其法定代

任人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“澳門通訊行” 

簽訂“購買電子鎖匙箱”之合同。

二零一三年八月十九日

保安司司長 張國華

–––––––

二零一三年八月二十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 206/2013 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七

mento Administrativo n.º 6/1999, conjugados com os n.os 1, 2 e 
5 da Ordem Executiva n.º 120/2009, com a nova redacção dada 
pela Ordem Executiva n.º 26/2011, a Secretária para a Admi
nistração e Justiça manda:

São subdelegados no presidente do Conselho de Adminis
tração do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, 
ou no seu substituto legal, todos os poderes necessários para 
representar a Região Administrativa Especial de Macau, como 
outorgante, no contrato de «Obra de Construção da Zona de 
Passeio com Instalações para Animais de Estimação na Zona 
de Lazer da BeiraMar na Taipa», a celebrar com a «Compa
nhia de Pintura e Construção Macau Limitada».

16 de Agosto de 2013.

A Secretária para a Administração e Justiça, Florinda da 
Rosa Silva Chan.

–––––––

Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça, aos 
20 de Agosto de 2013. — A Chefe do Gabinete, Cheong Chui 
Ling.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Despacho do Secretário para a 
Segurança n.º 134/2013

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 4.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 122/2009, na redacção da Ordem Executiva 
n.º 28/2011, o Secretário para a Segurança manda:

São subdelegados no director do Estabelecimento Prisional 
de Macau (EPM), licenciado Lee Kam Cheong, ou no seu 
substituto legal, todos os poderes necessários para representar 
a Região Administrativa Especial de Macau, como outorgante, 
no contrato de aquisição do «Chaveiro Electrónico», a celebrar 
com a «Agência Comercial Macau Comunicações».

19 de Agosto de 2013.

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 20 de Agosto 
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 206/2013

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 Ad
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條，連同經第29/2011號行政命令修改的第123/2009號行政命令

第一款、第二款和第五款的規定，作出本批示。

轉授一切所需權力予旅遊學院院長黃竹君或其法定代任人，

以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”簽訂供應及安裝網絡交換機的合同。

二零一三年八月十五日

社會文化司司長 張裕

第 214/2013 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123/2009號行政命令第一款和第五款，以

及第43/2013號行政命令的規定，作出本批示。

轉授一切所需權力予高等教育輔助辦公室主任蘇朝暉或其

法定代任人，以代表澳門特別行政區作為簽署人，與中華人民共

和國國家民族事務委員會簽署《關於促進國家民委直屬院校與

澳門高等院校加強合作的框架協議》。

二零一三年八月二十五日

社會文化司司長 張裕

表  揚

羅永儀自一九七八年入職教育暨青年局，擔任中葡小學教

師，一九九八年至二零一三年期間擔任公立小學校長職務，在其

退休之際，對其多年以來的工作表現，本人特予嘉許。

羅永儀在擔任校長職務近十五年裡，勤勉樂業，關懷學生、

家長和教職員工，推動氹仔中葡學校“教與學”的改革和發展，

與教職員共同策劃、推行及革新學校發展規劃。其工作表現、成

績及卓越貢獻深受認同。

基於羅永儀的敬業樂業、工作表現及對澳門教育的貢獻，本

人決定對其作出公開表揚。

二零一三年七月十六日

社會文化司司長 張裕

ministrativo n.º 6/1999, conjugados com os n.os 1, 2 e 5 da Or
dem Executiva n.º 123/2009, com a redacção dada pela Ordem 
Executiva n.º 29/2011, o Secretário para os Assuntos Sociais e 
Cultura manda:

São subdelegados na presidente do Instituto de Formação 
Turística, Vong Chuk Kwan, ou na sua substituta legal, todos 
os poderes necessários para representar a Região Administra
tiva Especial de Macau, como outorgante, no contrato de For
necimento e Instalação do Comutador de Rede, a celebrar com 
a «Agência Comercial Netcraft (Macau), Limitada».

15 de Agosto de 2013.

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

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 214/2013

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos dos 
n.os 1 e 5 da Ordem Executiva n.º 123/2009, conjugado com a 
Ordem Executiva n.º 43/2013, o Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura manda:

São subdelegados no coordenador do Gabinete de Apoio 
ao Ensino Superior, Sou Chio Fai, ou no seu substituto legal, 
todos os poderes necessários para representar a Região Ad
ministrativa Especial de Macau, na assinatura do «Acordo
Quadro para a Promoção de Cooperação entre as Instituições 
do Ensino Superior de Macau e as Instituições do Ensino 
Superior Directamente Subordinadas à Comissão Estatal dos 
Assuntos Étnicos», a celebrar entre a Região Administrativa 
Especial de Macau e a Comissão Estatal dos Assuntos Étnicos 
da República Popular da China.

25 de Agosto de 2013.

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

Louvor

Lo Veng I iniciou funções na Direcção dos Serviços de Edu
cação e Juventude em 1978, como professora do ensino primá
rio lusochinês. Entre os anos de 1998 e 2013, desempenhou as 
funções de directora de escola primária pública. No momento 
em que cessa funções, por motivo de aposentação, é justo des
tacar a forma empenhada como, ao longo destes anos, desem
penhou as suas funções.

Nos cerca de quinze anos em que desempenhou as funções 
de directora deu provas de grande dedicação e disponibilidade, 
demonstrando cuidado para com os alunos, pais e pessoal da 
escola, promovendo a reforma e o desenvolvimento do progra
ma «Ensinar e Aprender» da Escola LusoChinesa da Taipa. 
Delineou, implementou e actualizou, juntamente com o pesso
al da escola, o planeamento do seu desenvolvimento. Pelo seu 
trabalho, resultados e grande contributo obteve reconhecimen
to público.

Pela dedicação, trabalho desenvolvido e contributo para a 
educação de Macau, éme grato e justo distinguir Lo Veng I, 
conferindolhe público louvor. 

16 de Julho de 2013.

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