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及第七條，連同第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身份證明局局長歐陽瑜，或其法定代

任人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“C&C安全印務

（澳門）有限公司”簽訂為身份證明局提供“電子旅行證件製作

系統軟件和硬件維修保養及回應處理維修保養服務”的合同。

二零一五年四月二日

行政法務司司長 陳海帆

–––––––

二零一五年四月八日於行政法務司司長辦公室

辦公室主任 丘曼玲

經 濟 財 政 司 司 長 辦 公 室

第 89/2015號經濟財政司司長批示

經濟財政司司長行使《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號行政法規第三條及第七條，以及

第110/2014號行政命令第一款、第二款（三）項及第五款的規定，

作出本批示。

轉授一切所需權力予勞工事務局局長黃志雄或其法定代任

人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“澳門廣播電視股

份有限公司”簽訂提供“澳門電台”廣告服務的合同。

二零一五年三月十六日

經濟財政司司長 梁維特

–––––––

二零一五年三月三十一日於經濟財政司司長辦公室

辦公室主任 陸潔嬋

社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

第 57/2015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

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 Administra-
ção e Justiça manda:

São subdelegados na directora da Direcção dos Serviços de 
Identificação, Ao Ieong U, ou no seu substituto legal, todos os 
poderes necessários para representar a Região Administrativa 
Especial de Macau, como outorgante, no contrato para a pres-
tação de «Serviços de reparação e manutenção dos software 
e hardware e da resposta ao tratamento da reparação e ma-
nutenção do sistema de produção dos documentos de viagem 
electrónicos», destinados ao uso da Direcção dos Serviços de 
Identificação, a celebrar com a «Companhia de Comércio e 
Impressão de Segurança  C & C (Macau), Limitada». 

2 de Abril de 2015.

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

–––––––

Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça, aos 8 
de Abril de 2015. — A Chefe do Gabinete, Iao Man Leng.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA

E FINANÇAS

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 89/2015

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos dos 
artigos 3.º e 7.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999, e do 
n.º 1, alínea 3) do n.º 2 e n.º 5 da Ordem Executiva n.º 110/2014, 
o Secretário para a Economia e Finanças manda:

São subdelegados no director dos Serviços para os Assuntos 
Laborais, Wong Chi Hong, 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 de publicidade na «Rádio Macau», a celebrar com a 
«TDM — Teledifusão de Macau, S.A.».

16 de Março de 2015.

O Secretário para a Economia e Finanças, Leong Vai Tac.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 31 
de Março de 2015. — A Chefe do Gabinete, Lok Kit Sim.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS

SOCIAIS E CULTURA

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 57/2015

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-
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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、續任關志輝為重審小組正選成員，任期至二零一六年三

月三十一日止。

二、本批示自公佈翌日起生效，其效力追溯至二零一五年四

月一日。

二零一五年三月三十日

社會文化司司長 譚俊榮

第 67/2015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，以及第112/2014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“中德工程有限公司”

簽訂為澳門大學新校區學院課室及電腦室增設假天花工程的合

同。

二零一五年四月一日

社會文化司司長 譚俊榮

批 示 摘 錄

摘錄自社會文化司司長於二零一五年三月十日作出的批示：

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第二十七條及第

二十八條的規定，以試用期性質的散位合同方式聘用黃惠芳在文

化產業委員會擔任第一職階勤雜人員，為期六個月，自二零一五

年三月十六日起生效。

聲 明

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第四十五條的規

定，陳錦添自二零一五年三月三日在旅遊局開始擔任職務之日

起，終止在文化產業委員會以散位合同擔任第二職階輕型車輛

司機。

–––––––

二零一五年四月二日於社會文化司司長辦公室

辦公室主任 黎英杰

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 renovado o mandato de Kwan Chi Fai como membro 
efectivo do Grupo de Reapreciação, até 31 de Março de 2016.

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 
2015.

30 de Março de 2015.

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis, 
Tam Chon Weng.

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 67/2015

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 112/2014, 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 à «empreitada da insta-
lação de tectos falsos para as salas de aulas das faculdades e as 
salas de informática no novo campus da Universidade de Ma-
cau», a celebrar com a «Companhia de Construção Urbana J & T 
Limitada».

1 de Abril de 2015.

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis, 
Tam Chon Weng.

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Assun-
tos Sociais e Cultura, de 10 de Março de 2015:

Wong Wai Fong — admitido por assalariamento, pelo período 
experimental de seis meses, como auxiliar, 1.º escalão, no 
Conselho para as Indústrias Culturais, nos termos dos arti-
gos 27.º e 28.º do ETAPM, em vigor, a partir de 16 de Março 
de 2015.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Chan Kam Tim cessou 
as funções de motorista de ligeiros, 2.º escalão, assalariado, no 
Conselho para as Indústrias Culturais, nos termos do artigo 
45.º do ETAPM, em vigor, a partir de 3 de Março de 2015, data 
em que iniciou funções na Direcção dos Serviços de Turismo.

–––––––

Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, 
aos 2 de Abril de 2015. — O Chefe do Gabinete, Lai Ieng Kit.
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