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第 77/2014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，並根據十月十一日第57/99/M號法令核准的《行政程序

法典》第三十八條及三十九條，聯同經二月二日第6/2005號行政

命令確認的十二月二十日第122/2009號行政命令第一款及第五

款的規定，作出本批示：

本人將一切所需權力轉授予司法警察局局長黃少澤博士或

其法定代任人以澳門特別行政區名義與馬起峰博士以附註形式

修改其個人勞動合同。

二零一四年四月三十日

保安司司長 張國華

第 82/2014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和第七條，以

及經第28/2011號行政命令修改之第122/2009號行政命令第一

款、第二款和第五款的規定，作出本批示：

轉授予海關關長徐禮恆一切所需的權限，以便代表澳門特

別行政區作為簽署人，與「超明科技有限公司」簽訂，向澳門特別

行政區海關提供“關檢設備租賃服務”的合同。

二零一四年五月八日

保安司司長 張國華

–––––––

二零一四年五月九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 64/2014 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，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、第二款和第五款的規定，作出本批示。

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 77/2014

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos das 
disposições dos artigos 38.º e 39.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 
de Outubro, conjugados com os n.os 1 e 5 da Ordem Executiva 
n.º 122/2009, de 20 de Dezembro, confirmada pela Ordem Exe-
cutiva n.º 6/2005, de 2 de Fevereiro, o Secretário para a Segu-
rança manda:

São subdelegados no director da Polícia Judiciária, doutor 
Wong Sio Chak, ou no seu substituto legal, todos os poderes 
necessários para outorgar em nome da Região Administrativa 
Especial de Macau, a alteração, por averbamento, do contrato 
individual de trabalho, celebrado com a doutora Ma Hei Fung.

30 de Abril de 2014.

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 82/2014

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 Ad-
ministrativo n.º 6/1999, conjugados com os n.os 1, 2 e 5 da Ordem 
Executiva n.º 122/2009, alterada pela Ordem Executiva n.º 28/2011, 
o Secretário para a Segurança manda:

São subdelegados no director-geral dos Serviços de Alfândega, 
Choi Lai Hang, todos os poderes necessários para representar 
a Região Administrativa Especial de Macau, como outorgante, 
no contrato de prestação de «Serviços de arrendamento do 
equipamento para fiscalização aduaneira» para os mesmos Ser-
viços, a celebrar com a «Companhia de Tecnologia Superclrar, 
Limitada».

8 de Maio de  2014.

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 9 de Maio de 
2014. — 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 64/2014

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-
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:
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轉授一切所需權力予體育發展基金行政管理委員會代主席

戴祖義或其法定代任人，以代表澳門特別行政區作為簽署人，與

“郭天賜建築商”簽訂為2014澳門國際龍舟賽搭建及拆卸有頂

蓋流動觀眾席及篷架服務之合同。

二零一四年四月三十日

社會文化司司長 張裕

第 65/2014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，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、第二款和第五款的規定，作出本批示。

轉授一切所需權力予體育發展基金行政管理委員會代主席

戴祖義或其法定代任人，以代表澳門特別行政區作為簽署人，與

“Companhia de Telecomunicações de Macau S.A.R.L.”簽訂

運動易及公共體育設施網絡系統和硬件支援服務之合同。

二零一四年四月三十日

社會文化司司長 張裕

第 66/2014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3/2011號行政法規《殘疾分類分級的評

估、登記及發證制度》第十一條第二款及第三款的規定，作出本

批示。

一、委任關志輝為重審小組正選成員，任期至二零一五年三

月三十一日止。

二、本批示自公佈翌日起生效，其效力追溯至二零一四年四

月一日。

二零一四年四月三十日

社會文化司司長 張裕

São subdelegados no presidente, substituto, do Conselho 
Administrativo do Fundo de Desenvolvimento Desportivo, 
José Maria da Fonseca Tavares, ou no seu substituto legal, to-
dos os poderes necessários para representar a Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, como outorgante, no contrato 
de prestação de serviços para execução das obras de monta-
gem e desmontagem da bancada amovível com cobertura e 
da estrutura do toldo das Regatas Internacionais de Barcos-
-Dragão de Macau 2014, a celebrar com a empresa «Kok Tin 
Chi Construtor Civil».

30 de Abril de 2014.

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

Despacho do Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura n.º 65/2014

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-
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 no presidente, substituto, do Conselho Ad-
ministrativo do Fundo de Desenvolvimento Desportivo, José 
Maria da Fonseca Tavares, ou no seu substituto legal, todos os 
poderes necessários para representar a Região Administrativa 
Especial de Macau, como outorgante, no contrato de presta-
ção de serviços de Assistências aos Sistemas e Hardware de 
SportEasy e da Rede das Instalações Desportivas Públicas, a 
celebrar com a «Companhia de Telecomunicações de Macau 
S.A.R.L».

30 de Abril de 2014.

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

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 66/2014

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e ao abrigo do 
disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 11.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 3/2011 (Regime de avaliação do tipo e grau da defi-
ciência, seu registo e emissão de cartão), o Secretário para os 
Assuntos Sociais e Cultura manda:

1. É nomeado Kwan Chi Fai como membro efectivo do Gru-
po de Reapreciação, com mandato até 31 de Março de 2015.

2. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 1 de Abril de 
2014.

30 de Abril de 2014.

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