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João Barata Gonçalves一等督察在司法警察局服務超過

二十五年，期間擔任過多個調查部門的主管，曾代表該局參與多

項重要的安保工作，處事公正無私，深受同事愛戴，回歸前後，

曾領導相關調查部門偵破多宗嚴重刑事案件，並因傑出表現而

屢獲個人嘉獎和集體嘉獎，更曾獲澳門政府頒授勞績勳章。

João Barata Gonçalves一等督察勇於承擔，且具備出色的指

揮調度能力，帶領轄下人員打擊罪惡、維護法紀，為澳門特別行

政區的社會安寧作出了重大貢獻，為此對João Barata Gonçalves

一等督察的傑出表現予以肯定，特此公開嘉獎。

二零一四年十一月二十一日

保安司司長 張國華

批 示 摘 錄

摘錄自保安司司長於二零一四年十月二十八日作出之批示：

冼桓球關務總長（編號18 821）、吳國慶關務總長（編號

38831）——根據第21/2001號行政法規第四條的規定，並維持先

前有關委任的依據，自二零一五年一月一日起，以定期委任方式

分別獲續任為澳門特別行政區助理海關關長，為期一年。

–––––––

二零一四年十一月二十六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 217/2014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，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。

轉授一切所需的權力予文化基金行政管理委員會主席吳

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

João Barata Gonçalves, inspector de 1.ª classe, ao serviço da 
Polícia Judiciária há mais de vinte e cinco anos, desempenhou 
funções de chefia em diversas subunidades de investigação e 
representou a Polícia Judiciária em várias acções importantes 
ligadas à área de segurança. O mesmo inspector tem demons-
trado imparcialidade no exercício das suas funções que lhe 
granjeou um grande afecto dos seus colegas. Com a liderança 
do mesmo, foram resolvidos, antes e depois do retorno de Ma-
cau à Pátria, vários casos criminais significativos. O seu desem-
penho relevante foi reconhecido não só por diversos louvores 
individuais e colectivos, como também pela Medalha de Dedi-
cação do Governo de Macau. 

 João Barata Gonçalves tem revelado responsabilidade e ca-
pacidade distintas na orientação e coordenação, tendo liderado 
a sua equipa no combate à criminalidade e defesa da lei, dando 
assim um contributo relevante para a estabilidade e segurança 
da RAEM. Por tais factos, louvo publicamente João Barata 
Gonçalves, inspector de 1.ª classe, da Polícia Judiciária. 

21 de Novembro de 2014.

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

Extracto de despacho

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Segu-
rança, de 28 de Outubro de 2014: 

Sin Wun Kao, intendente alfandegário n.º 18 821, Ng Kuok 
Heng, intendente alfandegário n.º 38 831 — renovadas as 
comissões de serviço, pelo período de um ano, respectiva-
mente como adjuntos dos SA da RAEM, nos termos do 
artigo 4.º do Regulamento Administrativo n.º 21/2001, por 
se manterem os fundamentos que prevaleceram à respectiva 
nomeação, a partir de 1 de Janeiro de 2015.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 26 de Novem-
bro 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 217/2014

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 do Conselho Administrati-
vo do Fundo de Cultura, Ung Vai Meng, ou no seu substituto 
legal, todos os poderes necessários para representar a Região 
Administrativa Especial de Macau, como outorgante, no con-
trato de prestação de serviços de limpeza a sete propriedades 
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“國際清潔服務有限公司”簽訂為文化局轄下的七個場所提供

2015年度清潔服務的合同。

二零一四年十一月十二日

社會文化司司長 張裕

第 222/2014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“三M香港有限公司

（澳門分公司）”簽訂為澳門中央圖書館提供二零一五年度圖書

偵測防盜系統設備維修保養服務的合同。

二零一四年十一月二十日

社會文化司司長 張裕

第 223/2014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，並按照經第325/2008號行政長官批示修改的第

364/2005號行政長官批示第四款、第五款、第六款及第十款的規

定，作出本批示。

一、委任以下人士為防治愛滋病委員會成員，任期三年： 

（一）社會文化司司長辦公室代表蘇兆祥；

（二）衛生中心代表黎嫦燕；

（三）仁伯爵綜合醫院內科（愛滋病治療範疇）代表李德

明；

（四）警察總局代表余光輝；

（五）澳門監獄代表黃志偉；

（六）澳門理工學院高等衛生學校代表唐海誼；

（七）澳門鏡湖醫院慈善會代表何敬全；

que se encontram sob a gestão do Instituto Cultural, para o 
ano 2015, a celebrar com a «Companhia de serviços de limpeza 
Kok Chai, Limitada».

12 de Novembro de 2014.

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

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 222/2014

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 Adminis-
trativo n.º 6/1999, conjugados com os n.os 1, 2 e 5 da Ordem Exe-
cutiva n.º 123/2009, com a redacção dada pela Ordem Executiva  
n.º 29/2011, o Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura man-
da:

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 serviços 
de manutenção do sistema anti-roubo de livros na Biblioteca 
Central de Macau, durante o ano de 2015, a celebrar com a em-
presa «3M Hong Kong Limitada (Sucursal de Macau)».

20 de Novembro de 2014.

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

Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais 
e Cultura n.º 223/2014

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
disposto nos n.os 4, 5, 6 e 10 do Despacho do Chefe do Executi-
vo n.º 364/2005, com a redacção dada pelo Despacho do Chefe 
do Executivo n.º 325/2008, o Secretário para os Assuntos So-
ciais e Cultura manda:

1. São designados membros da Comissão de Luta contra a 
SIDA, pelo período de três anos, as seguintes individualidades:

1) Sou Sio Cheong, em representação do Gabinete do Secre-
tário para os Assuntos Sociais e Cultura;

2) Lai Sheung Yin, em representação dos Centros de Saúde;

3) Li Tak Ming, em representação dos Serviços de Medicina 
Interna do Centro Hospitalar Conde de S. Januário, área tera-
pêutica da SIDA;

4) Iu Kong Fai, em representação dos Serviços de Polícia 
Unitários; 

5) Wong Chi Wai, em representação do Estabelecimento Pri-
sional de Macau;

6) Tong Hoi Yee, em representação da Escola Superior de 
Saúde do Instituto Politécnico de Macau;

7) He Jing Quan, em representação da Associação de Bene-
ficência do Hospital Kiang Wu de Macau;
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