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Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 277/2014

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 Administrativo 
n.º 6/1999, conjugados com os n.os 1, 2 e 5 da Ordem Executi-
va 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 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 fornecimento de  
Sistema de Gestão de Bibliotecas «Symphony» para Biblio-
teca Central de Macau, a celebrar com a «Agência Comercial 
Netcraft (Macau), Limitada».

19 de Dezembro de 2014.

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

–––––––

Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, 
aos 19 de Dezembro de 2014. — A Chefe do Gabinete, Cheung 
So Mui Cecilia.

COMISSARIADO CONTRA A CORRUPÇÃO

Despacho do Comissário contra a Corrupção n.º 150/2014

Usando da faculdade conferida pelo artigo 16.º da Lei 
n.º 10/2000, na redacção dada pela Lei n.º 4/2012 e nos termos 
do artigo 6.º do Regulamento Administrativo n.º 3/2009, na 
redacção dada pelo Regulamento Administrativo n.º 3/2013, o 
Comissário contra a Corrupção manda:

1. É delegada no chefe do Gabinete do Comissário contra a 
Corrupção, licenciado Sam Vai Keong, a competência para, no 
âmbito deste Comissariado, praticar os seguintes actos:

1) Assinar os diplomas de provimento;

2) Conferir posse e receber a prestação de compromisso de 
honra;

3) Outorgar, em nome do Comissariado contra a Corrupção, 
em todos os contratos além do quadro, de assalariamento e 
contratos induviduais de trabalho;

4) Autorizar as mudanças de escalão nas categorias do pes-
soal em regime de contrato além do quadro e de assalariamen-
to;

5) Conceder licença especial, justificar faltas e decidir sobre 
pedidos de autorização e de acumulação de férias, por motivos 
pessoais ou por conveniência de serviço;

6) Autorizar a recuperação de vencimento de exercício per-
dido por motivo de doença;

第 277/2014 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“天網資訊科技

（澳門）有限公司”簽訂為澳門中央圖書館供應圖書館管理系統

Symphony的合同。

二零一四年十二月十九日

社會文化司司長 張裕

–––––––

二零一四年十二月十九日於社會文化司司長辦公室

辦公室主任 張素梅

廉 政 公 署

第 150/2014號廉政專員批示

廉政專員行使經第4/2012號法律修改的第10/2000號法律

第十六條賦予的職權，並根據經第3/2013號行政法規修改的第

3/2009號行政法規第六條的規定，作出本批示：

一、授權廉政專員辦公室主任沈偉強學士在本公署範圍內作

出下列行為：

（一）簽署任用書；

（二）授予職權並接受名譽承諾；

（三）代表廉政公署簽訂所有編制外合同、散位合同及個人

勞動合同；

（四）批准編制外合同及散位合同人員在職級內的職階變

更；

（五）批准特別假期及合理缺勤，以及就批准年假的請求及

因個人理由或工作需要累積年假的請求作出決定；

（六）批准收回因病缺勤而喪失的在職薪俸；
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