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嘉獎治安警察局警司，羅志強，編號105961，自1999年起，

擔任保安協調辦公室主任助理一職，並同時兼任統計組主管。過

去十五年來，他一直以專注和專業的態度去執行上級指派的任

務。在統計方面，他收集各執法行動部門的罪案資料作整合和分

析，並與司法機關保持良好的溝通，適時更新，巨細無遺，提供

精準和詳細的數據予上級作為制定保安政策和公佈之用。除此

之外，他亦協助保安司司長辦公室籌辦各項大型跨區的警務會

議，多方面顯示出他高度的專業能力。

羅志強警司為人勤奮認真、敬業樂業、主動進取。他對工作

的熱誠及積極態度，更深得上級及同事之認同，值得尊重和表

彰，因此公開嘉獎。

二零一四年十一月二十六日

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十一月十八日作出的批示：

潘樹平警務總監（編號102861）——根據第9/2002號行政

法規第三條及第四條的規定，以及現行《澳門保安部隊軍事化人

員通則》第一百零五條第一款a）項、第一百零七條第一款，並維

持先前有關委任的依據，自二零一五年一月二十日起，以定期委

任方式續任為澳門保安部隊事務局局長，為期一年。

–––––––

二零一四年十二月二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 225/2014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。

Louva o Comissário, Lo Chi Keong, n.º 105 961, do Corpo 
de Polícia de Segurança Pública, adjunto do Coordenador do 
Gabinete Coordenador de Segurança e chefe do Núcleo de 
Estatística, desde o ano de 1999. Ao longo dos quinze anos, ele 
tem exercido de forma dedicada e profissional as tarefas que 
lhe foram cometidas superiormente. Na área da estatística, ele 
é responsável não só pela recolha dos dados relacionados com 
os crimes registados nas corporações e serviços de segurança 
em prol da respectiva integração e análise, como também pela 
actualização dos dados em tempo oportuno, mediante a manu-
tenção de bom diálogo com os órgãos judiciais, permitindo que 
sejam facultados superiormente dados precisos e detalhados 
para fins de definição das políticas de segurança e de publica-
ção. Por outro lado, o mesmo tem coadjuvado o Gabinete do 
Secretário para a Segurança na organização de vários encon-
tros regionais no âmbito policial, revelando, a todos os níveis, a 
sua alta competência.

O Comissário Lo Chi Keong, diligente e zeloso, com eleva-
do sentido de responsabilidade e dedicação, granjeou, deste 
modo, o respeito e o reconhecimento dos superiores e dos cole-
gas, que o fazem credor, por razões de elementar justiça, deste 
público louvor.

26 de Novembro de 2014.

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Seguran-
ça,  de 18 de Novembro de 2014: 

Pun Su Peng, superintendente-geral n.º 102 861 — renovada a 
comissão de serviço, pelo período de um ano, como director 
da Direcção de Serviços das Forças de Segurança de Ma-
cau, nos termos dos artigos 3.º e 4.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 9/2002, conjugados com os artigos 105.º, n.º 1, 
alínea a), e 107.º, n.º 1, do EMFSM, em vigor, a partir de 20 
de Janeiro de 2015, por se manterem os fundamentos que 
prevaleceram à respectiva nomeação.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 2 de Dezem-
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 225/2014

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作為簽署人，與“思想科技（澳門）有限公

司”簽訂更新無線網絡的合同。

二零一四年十一月十七日

社會文化司司長 張裕

第 228/2014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教育暨青年局局長梁勵或其法定代

任人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“人民教育出版社

有限公司”簽訂修訂《品德與公民》教材的服務合同。

二零一四年十一月二十五日

社會文化司司長 張裕

第 229/2014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號行政命令修改之第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澳門大學校長趙偉或其法定代任人，

以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“啟益工程有限公司”

簽訂為澳門大學新校區健康科學學院、科研大樓北二十一座、北

二十二座及北二十三座供應及安裝窗簾的合同。

二零一四年十一月二十五日

社會文化司司長 張裕

第 230/2014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及第七

São subdelegados na presidente do Instituto de Formação 
Turística, Vong Chuk Kwan, ou na sua substituta legal, todos os 
poderes necessários para representar a Região Administrativa 
Especial de Macau, como outorgante, no contrato de Actuali-
zação da Rede Wireless, a celebrar com a empresa «Tecnologia 
Master Concept (Macau) Lda.».

17 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 228/2014

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 Admi-
nistrativo n.º 6/1999, conjugados com os n.º 1, alínea 3) do n.º 2 
e n.º 5 da Ordem Executiva n.º 123/2009, na redacção dada pela 
Ordem Executiva n.º 29/2011, o Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura manda:

São subdelegados na directora dos Serviços de Educação 
e Juventude, Leong Lai, 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 para revisão dos materiais didácticos sobre a Edu-
cação Moral e Educação Cívica, a celebrar com a empresa «人
民教育出版社有限公司».

25 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 229/2014

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 Admi-
nistrativo n.º 6/1999, conjugados com os n.os 1, 2 e 5 da Ordem 
Executiva n.º 123/2009, alterada pela Ordem Executiva n.º 29/2011, 
o Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura manda:

São subdelegados no reitor da Universidade de Macau, Zhao 
Wei, ou no seu substituto legal, todos os poderes necessários 
para representar a Região Administrativa Especial de Macau, 
como outorgante, no contrato relativo ao fornecimento e ins-
talação de cortinas para a Faculdade de Ciências da Saúde e 
Edifícios de Investigação Científica N21, N22 e N23, no novo 
campus da Universidade de Macau, a celebrar com a «Compa-
nhia de Engenharia de Kai Iek Limitada».

25 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 230/2014

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 Admi-
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