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第 25/2015號行政法務司司長批示

行政法務司司長行使《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號行政法規第二條第一款（一）項

及第七條，結合第109/2014號行政命令第一款、第二款及第五款

的規定，作出本批示。

轉授一切所需的權力予行政公職局代局長高炳坤，以便代

表澳門特別行政區作為簽署人，與“萬訊電腦科技有限公司”、

“天網資訊科技（澳門）有限公司”、“高威電信（澳門）有限公

司”及“澳門電訊有限公司”簽訂為行政公職局提供“資訊設備

及系統保養維護服務”的合同。

二零一五年三月四日

行政法務司司長 陳海帆

第 26/2015號行政法務司司長批示

行政法務司司長行使《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號行政法規第二條第一款（一）項

及第七條，結合第109/2014號行政命令第一款、第二款及第五款

的規定，作出本批示。

轉授一切所需的權力予行政公職局代局長高炳坤，以便代

表澳門特別行政區作為簽署人，與“理大科技及顧問有限公司”

簽訂向行政公職局提供“研究及制訂澳門資訊系統中文編碼統

一方案顧問服務”的合同。

二零一五年三月四日

行政法務司司長 陳海帆

批 示 摘 錄

透過簽署人二零一五年二月六日之批示：

根據第14/2009號法律第十三條第一款（二）項、第四款及

現行《澳門公共行政工作人員通則》第二十六條第三款的規定，

以附註形式修改王紅在本辦公室擔任職務的編制外合同第三條

款，晉階至第三職階顧問高級技術員，薪俸點650點，由二零一五

年三月九日起生效。

–––––––

二零一五年三月六日於行政法務司司長辦公室

辦公室主任 丘曼玲

Despacho da Secretária para a Administração 
e Justiça n.º 25/2015

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da 
alínea 1) do n.º 1 do artigo 2.º e do artigo 7.º, ambos do Regula-
mento Administrativo n.º 6/1999, conjugados com os n.os 1, 2 e 
5 da Ordem Executiva n.º 109/2014, a Secretária para a Admi-
nistração e Justiça manda:

São subdelegados no director, substituto, da Direcção dos 
Serviços de Administração e Função Pública, Kou Peng Kuan, 
todos os poderes necessários para representar a Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, como outorgante, no contrato de 
prestação dos «Serviços de Manutenção e Reparação de Equi-
pamentos e Sistemas Informáticos» à Direcção dos Serviços 
de Administração e Função Pública, a celebrar com a «Mega 
Tecnologia Informática Lda.» e «Agência Comercial Netcraft 
(Macau), Limitada» e «Macroview Telecom (Macau) Limita-
da» e «Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L».

 4 de Março de 2015.

A Secretária para a Administração e Justiça, Chan Hoi Fan.

Despacho da Secretária para a Administração 
e Justiça n.º 26/2015

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da 
alínea 1) do n.º 1 do artigo 2.º e do artigo 7.º, ambos do Regula-
mento Administrativo n.º 6/1999, conjugados com os n.os 1, 2 e 
5 da Ordem Executiva n.º 109/2014, a Secretária para a Admi-
nistração e Justiça manda:

São subdelegados no director, substituto, da Direcção dos 
Serviços de Administração e Função Pública, Kou Peng Kuan, 
todos os poderes necessários para representar a Região Ad-
ministrativa Especial de Macau, como outorgante, no contrato 
de fornecimento do «Serviço de consultadoria para o estudo e 
elaboração da proposta de uniformização da codificação dos 
caracteres chineses dos sistemas informáticos de Macau» à 
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, a 
celebrar com a «PolyU Technology and Consultancy Company 
Limited».

4 de Março de 2015.

A Secretária para a Administração e Justiça, Chan Hoi Fan.

Extracto de despacho

Por despacho da signatária, de 6 de Fevereiro de 2015:

Wong Hong — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato além do quadro progredindo a técnica superior 
assessora, 3.º escalão, índice 650, neste Gabinete, nos ter-
mos dos artigos 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, 
e 26.º, n.º 3, do ETAPM, em vigor, a partir de 9 de Março de 
2015.

–––––––

Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça, aos 6 
de Março de 2015. — A Chefe do Gabinete, Iao Man Leng.
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