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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO

Despacho do Chefe do Executivo n.º 464/2013

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 85/84/M, de 11 de Agosto (Bases 
gerais da estrutura orgânica da Administração Pública de Ma-
cau), o Chefe do Executivo manda:

São delegados no director do Gabinete de Comunicação So-
cial, Chan Chi Ping Victor, 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 produção redactorial, gráfica e industrial, distri-
buição, promoção, gestão e divulgação por meios electrónicos 
da Revista Macau em língua portuguesa, a celebrar com a 
«Delta Edições — Sociedade Unipessoal Lda.». 

17 de Dezembro de 2013.

A Chefe do Executivo, interina, Florinda da Rosa Silva 
Chan.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 465/2013

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 85/84/M (Bases gerais da estru-
tura orgânica da Administração Pública de Macau), de 11 de 
Agosto, o Chefe do Executivo manda:

São delegados no director do Gabinete de Comunicação So-
cial, Chan Chi Ping Victor, 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 limpeza, manutenção e vigilância das instala-
ções do GCS, a celebrar com a Sociedade de Administração de 
Propriedades Wing On Koi Limitada.

18 de Dezembro de 2013.

A Chefe do Executivo, interina, Florinda da Rosa Silva 
Chan.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 466/2013

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 85/84/M, de 11 de Agosto (Bases 
Gerais da Estrutura Orgânica da Administração Pública de 
Macau), o Chefe do Executivo manda:

澳門特別行政區

行 政 長 官 辦 公 室

第 464/2013號行政長官批示

行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職

權，並根據八月十一日第85/84/M號法令《澳門公共行政組織結

構大綱》第三條的規定，作出本批示。

授予新聞局局長陳致平或其法定代任人一切所需權限，代

表澳門特別行政區作為立約人，與Delta Edições-Sociedade 

Unipessoal Lda.簽署有關提供出版《澳門》雜誌葡文印刷版及

電子版之採編、版面設計、印製、發行、推廣、管理及相關服務之

合同。

二零一三年十二月十七日

代理行政長官 陳麗敏

第 465/2013號行政長官批示

行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職

權，並根據八月十一日第85/84/M號法令《澳門公共行政組織結

構大綱》第三條的規定，作出本批示。

授予新聞局局長陳致平或其法定代任人一切所需權限，代表

澳門特別行政區作為立約人，與永安居屋宇服務有限公司簽署提

供設施清潔、保養及看守服務之合同。

二零一三年十二月十八日

代理行政長官 陳麗敏

第 466/2013號行政長官批示

行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職

權，並根據八月十一日第85/84/M號法令《澳門公共行政組織結

構大綱》第三條的規定，作出本批示。
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一、授予醫療系統建設跟進委員會秘書長呂紅或其法定代

任人一切所需權力，以代表澳門特別行政區作為立約人，與“藝

楓工程顧問有限公司”簽訂為《完善醫療系統建設方案》提供工

程顧問諮詢服務的合同。

二、本批示自公佈翌日起生效。

二零一三年十二月十八日

 代理行政長官  陳麗敏

–––––––

二零一三年十二月二十七日於行政長官辦公室

辦公室代主任  盧麗卿

行 政 法 務 司 司 長 辦 公 室

第 61/2013號行政法務司司長批示

行政法務司司長行使《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號行政法規第二條第一款（一）項

及第七條，結合經第26/2011號行政命令修改的第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。

轉授一切所需的權力予行政公職局局長朱偉幹或其法定代

任人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，分別與“萬訊電腦

科技有限公司”、“高威電信（澳門）有限公司”、“天網資訊科技

（澳門）有限公司”及“澳門電訊有限公司”簽訂為行政公職局

提供《擴展數據中心網絡系統及設備營運能力方案》合同。

二零一三年十二月二十七日

行政法務司司長 陳麗敏

–––––––

二零一三年十二月二十七日於行政法務司司長辦公室

辦公室主任 張翠玲

1. São delegados na secretária-geral da Comissão de Acom-
panhamento da Rede de Infra-estruturas do Sistema de Saúde, 
Lu Hong, ou no seu substituto legal, todos os poderes neces-
sários para representar a Região Administrativa Especial de 
Macau, como outorgante, no contrato a celebrar com a «Ri-
chart Consultoria e Engenharia Limitada» para a prestação de 
serviços de consultadoria em engenharia sobre o Projecto de 
Melhoramento das Infra-estruturas do Sistema de Saúde.

2. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação.

18 de Dezembro de 2013.

A Chefe do Executivo, interina, Florinda da Rosa Silva Chan.

–––––––

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 27 de Dezembro de 
2013. — A Chefe do Gabinete, substituta, Lo Lai Heng.

GABINETE DA SECRETÁRIA PARA A ADMINISTRAÇÃO

E JUSTIÇA

Despacho da Secretária para a Administração 
e Justiça n.º 61/2013

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da 
alínea 1) do n.º 1 do artigo 2.º e do artigo 7.º, ambos do Regula-
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 director dos Serviços de Administração 
e Função Pública, José Chu, ou no seu substituto legal, todos os 
poderes necessários para representar a Região Administrativa 
Especial de Macau, como outorgante, no contrato de forneci-
mento do «Projecto para Desenvolvimento do Sistema da Rede 
e da Capacidade Operacional dos Respectivos Equipamentos 
do Centro de Dados» à Direcção dos Serviços de Administra-
ção e Função Pública, a celebrar com a «Mega Technologia 
Informática Lda.», a «Macroview Telecom (Macau) Limitada», 
a «Agência Comercial Netcraft (Macau), Limitada» e a «Com-
panhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.».

27 de Dezembro de 2013.

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

–––––––

Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça, aos 
27 de Dezembro de 2013. — A Chefe do Gabinete, Cheong 
Chui Ling.
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運 輸 工 務 司 司 長 辦 公 室

第 70/2013號運輸工務司司長批示

運輸工務司司長行使《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號行政法規第七條及第120/2013

號行政命令第一條第二款的規定，作出本批示。

一、轉授一切所需權力予交通事務局局長汪雲或其法定代

任人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與維澳蓮運公共運

輸股份有限公司的破產財產簽訂《商業企業租賃公證合同》。

二、本批示即時生效。

二零一三年十二月三十日

運輸工務司司長 劉仕堯

–––––––

二零一三年十二月三十日於運輸工務司司長辦公室

辦公室主任 黃振東

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS TRANSPORTES

E OBRAS PÚBLICAS

Despacho do Secretário para os Transportes 
e Obras Públicas n.º 70/2013

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Bá-
sica da Região Administrativa Especial de Macau e nos ter-
mos do artigo 7.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999 
e do n.º 2 do artigo 1.º da Ordem Executiva n.º 120/2013, o 
Secretário para os Transportes e Obras Públicas manda:

1. São subdelegados no director dos Serviços para os Assun-
tos de Tráfego, Wong Wan, ou no seu substituto legal, todos 
os poderes necessários para representar a Região Adminis-
trativa Especial de Macau, como outorgante, na assinatura da 
«Escritura de Contrato de Locação de Empresa Comercial», a 
celebrar entre a Região Administrativa Especial de Macau e a 
Massa Falida da Sociedade de Transportes Públicos Reolian, 
S.A.

2. O presente despacho entra imediatamente em vigor.

30 de Dezembro de 2013.

O Secretário para os Transportes e Obras Públicas, Lau Si 
Io.

–––––––

Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públi-
cas, aos 30 de Dezembro de 2013. — O Chefe do Gabinete, 
Wong Chan Tong.
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政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS

行  政  公  職  局

公 告

為填補行政公職局人員編制內翻譯員職程第一職階一等翻

譯員八缺，現根據第14/2009號法律《公務人員職程制度》、第

23/2011號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》及15/

SA EA P/90號批示的規定，以有限制及考核方式進行普通晉級

開考，有關開考通告正張貼在水坑尾街一百六十二號公共行政大

樓二十六樓行政公職局之行政及財政處內，並於本局網頁內公

佈，報考應自有關公告於《澳門特別行政區公報》公佈後第一個

辦公日起計十天內作出。

二零一三年十二月二十六日於行政公職局

局長 朱偉幹

（是項刊登費用為 $1,057.00）

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

E FUNÇÃO PÚBLICA

Anúncio

Torna-se público que se encontra afixado na Divisão Admi-
nistrativa e Financeira da Direcção dos Serviços de Adminis-
tração e Função Pública (SAFP), sita na Rua do Campo, n.º 162, 
Edifício Administração Pública, 26.º andar, e publicado na 
internet dos SAFP, o aviso de abertura do concurso comum, de 
acesso, de prestação de provas, condicionado, aos trabalhado-
res dos SAFP, nos termos definidos na Lei n.º 14/2009 (Regime 
das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), no Re-
gulamento Administrativo n.º 23/2011 (Recrutamento, selec-
ção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos) e no Despacho n.º 15/SAEAP/90, para o pre-
enchimento de oito lugares de intérprete-tradutor de 1.ª classe, 
1.º escalão, da carreira de intérprete-tradutor, do quadro de 
pessoal dos SAFP, com dez dias de prazo para a apresentação 
de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da 
publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau.

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 26 de Dezembro de 2013.

O Director dos Serviços, José Chu.

(Custo desta publicação $ 1 057,00)

印 務 局
Imprensa Oficial

每 份 售 價  $7.00
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