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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，與“先皓電子科技

有限公司”簽訂《優化政府資訊中心現行綜合資訊系統服務》合

同。

二零一三年十二月十七日

行政法務司司長 陳麗敏

–––––––

二零一三年十二月十八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 93/2013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博彩監察協調局局長雪萬龍或其法定

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”簽訂提供資訊網絡及設備的保養及技術支援

服務合同。

二零一三年十二月十日

經濟財政司司長 譚伯源

第 94/2013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勞工事務局局長黃志雄或其法定代任

人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“高威電信（澳門）

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 Adminis-
trativa Especial de Macau, como outorgante, no contrato de 
«Aperfeiçoamento dos Serviços do Sistema de Informação In-
tegrado do Centro de Informações ao Público», a celebrar com 
a «SinoKru Companhia de Tecnologia Electrónica Limitada».

17 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 
18 de Dezembro 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 93/2013

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 no director da Direcção de Inspecção e 
Coordenação de Jogos, Manuel Joaquim das Neves, 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 manutenção e serviços 
de apoio técnico para os equipamentos de rede, a celebrar com 
a «Agência Comercial Netcraft (Macau), Limitada».

10 de Dezembro de 2013.

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

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 94/2013

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 no director da Direcção dos Serviços para 
os Assuntos Laborais, Wong Chi Hong, ou no seu substituto 
legal, todos os poderes necessários para representar a Região 
Administrativa Especial de Macau, como outorgante, no con-
trato para o fornecimento de um comutador central e acessó-
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有限公司”簽訂“提供核心交換機及其配備”的合同。

二零一三年十二月十日

經濟財政司司長 譚伯源

–––––––

二零一三年十二月十七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 281/2013 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“黃如楷建築設計有限公

司”簽訂衛生局第一期擴建工程——專科大樓、綜合服務大樓及

前線人員宿舍的設計延續服務之合同附註。

二零一三年十二月二日

社會文化司司長 張裕

第 299/2013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所指附

件五（四）項所規定的權限，第18/2011號行政法規第二十一條第

二款、第二十三條、第二十六條第一款及第二十八條，第15/2009

號法律第一條第一款、第二條第三款（二）項、第四條及第五條，

連同第26/2009號行政法規第二條、第五條、第七條及第九條，以

及第123/2009號行政命令第一款的規定，作出本批示： 

一、以定期委任方式委任施力濤為旅遊局商務旅遊及活動

處處長，自二零一四年一月一日起，為期一年。

二、因本委任所產生的負擔，由旅遊局預算承擔。

rios, a celebrar com a «Macroview Telecom (Macau) Limita-
da».

10 de Dezembro de 2013.

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

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 17 
de Dezembro 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 281/2013

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, 
alínea 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 neces-
sários para representar a Região Administrativa Especial 
de Macau, como outorgante, no averbamento ao contrato de 
prestação de serviços de continuação do projecto da Fase I da 
empreitada da ampliação dos Serviços de Saúde — Edifício da 
Clínica de Especialidade, Edifício Multiusos e Edifício Resi-
dencial do Pessoal de Primeira Linha, a celebrar com o «Gabi-
nete de Arquitectura Eddie Wong Limitada».

2 de Dezembro de 2013.

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

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 299/2013

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau, com referência à 
competência que lhe advém do disposto na alínea 4) do Anexo 
V a que se refere o n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 6/1999, nos termos do n.º 2 do artigo 21.º, artigo 23.º, 
n.º 1 do artigo 26.º e artigo 28.º do Regulamento Administrati-
vo n.º 18/2011, do n.º 1 do artigo 1.º, alínea 2) do n.º 3 do artigo 2.º 
e artigos 4.º e 5.º da Lei n.º 15/2009, conjugados com os artigos 
2.º, 5.º, 7.º e 9.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, 
e ao abrigo do n.º 1 da Ordem Executiva n.º 123/2009, o Se-
cretário para os Assuntos Sociais e Cultura manda:

1. É nomeado, em comissão de serviço, Ernesto Rodrigues 
César para exercer o cargo de chefe da Divisão do Turismo de 
Negócios e Eventos da Direcção dos Serviços de Turismo, pelo 
período de um ano, a partir de 1 de Janeiro de 2014.

2. Os encargos resultantes da presente nomeação são supor-
tados pelo orçamento da Direcção dos Serviços de Turismo.
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