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印務（澳門）有限公司”簽訂為身份證明局提供“電子旅行證件

製作系統軟件和硬件維修保養及回應處理維修保養服務”的合

同。

二零一三年九月十六日

行政法務司司長 陳麗敏

–––––––

二零一三年九月十七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 77/2013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“國際清潔服務

有限公司”簽訂為統計暨普查局設施提供清潔服務的附加公證

合同。

二零一三年九月十三日

經濟財政司司長 譚伯源

–––––––

二零一三年九月十六日於經濟財政司司長辦公室

辦公室代主任 歐陽傑

社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

第 217/2013 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

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。

«Serviços de reparação e manutenção dos software e hardware 
e da resposta ao tratamento da reparação e manutenção do 
sistema de produção dos documentos de viagem electrónicos» 
destinados ao uso da Direcção dos Serviços de Identificação, a 
celebrar com a «Companhia de Comércio e Impressão de Se-
gurança C & C (Macau), Limitada».

16 de Setembro de 2013.

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

–––––––
Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça, aos 

17 de Setembro de 2013. — 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 77/2013

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 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 
Administrativa Especial de Macau, como outorgante, no aver-
bamento do contrato de prestação de serviços de limpeza das 
instalações da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, a 
celebrar com a sociedade «Companhia de Serviços de Limpeza 
Kok Chai, Limitada».

13 de Setembro de 2013.

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

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 16 
de Setembro de 2013. — O Chefe do Gabinete, substituto, Au 
Ieong Kit.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS

SOCIAIS E CULTURA

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 217/2013

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 
Administrativo n.º 6/1999, conjugados com os n.os 1, 2 e 5 da 
Ordem 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:
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轉授一切所需的權力予文化局局長吳衛鳴或其法定代任人，

以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“海洋園藝有限公司”

簽訂為澳門博物館提供二零一四年一月一日至二零一五年十二月

三十一日期間園藝服務的合同。

二零一三年九月五日

社會文化司司長 張裕

第 218/2013 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50/2013號行政命令第一條第二款的規

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簽署澳門特別行政區政府與葡萄牙

共和國訂立的《教育及培訓國際合作協議書》。

二零一三年九月十一日

社會文化司司長 張裕

第 219/2013 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一款（二）項

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衛生局局長李展潤或其法定代任人，

以代表澳門特別行政區作為簽署人，與“科達有限公司”簽訂向

衛生局供應及安裝一臺液態懸浮芯片系統之合同。

二零一三年九月十二日

社會文化司司長 張裕

第 220/2013 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一款（二）項

São subdelegados no presidente do Instituto Cultural, Ung 
Vai Meng, ou no seu substituto legal, todos os poderes neces-
sários para representar a Região Administrativa Especial de 
Macau, como outorgante, no contrato de prestação de servi-
ços de Jardinagem no Museu de Macau, durante o período 
de 1 de Janeiro de 2014 a 31 de Dezembro de 2015, a celebrar 
com a «Companhia de Ajardinamento Ocean Limitada».

5 de Setembro de 2013.

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

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 218/2013

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
disposto no n.º 2 do artigo 1.º da Ordem Executiva n.º 50/2013, 
o Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura manda:

São subdelegados na presidente do Instituto de Formação 
Turística, Vong Chuk Kwan, ou no seu substituto legal, todos 
os poderes necessários para representar a Região Administra-
tiva Especial de Macau, na assinatura do «Protocolo de Coope-
ração no âmbito da Colaboração Internacional em Formação e 
Educação», a celebrar entre o Governo da Região Administra-
tiva Especial de Macau e a República Portuguesa.

11 de Setembro de 2013.

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

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 219/2013

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da 
alínea 2) do n.º 1 do artigo 5.º e do artigo 7.º, ambos do Regu-
lamento Administrativo n.º 6/1999, conjugados com o n.º 1, alí-
nea 3) do n.º 2 e n.º 5 da Ordem 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 no director dos Serviços de Saúde, Lei 
Chin Ion, ou no seu substituto legal, todos os poderes necessá-
rios para representar a Região Administrativa Especial de Ma-
cau, como outorgante, no contrato relativo ao Fornecimento e 
instalação de um sistema de suspensão de matriz aos Serviços 
de Saúde, a celebrar com a «Four Star Companhia Limitada».

12 de Setembro de 2013.

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

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 220/2013

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da 
alínea 2) do n.º 1 do artigo 5.º e do artigo 7.º, ambos do Regu-
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