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二、因本委任所產生的財務負擔，由社會保障基金的預算承

擔。

三、以附件形式公佈委任理由及被委任人的學歷及專業簡

歷。

二零一五年十一月三十日

社會文化司司長 譚俊榮

––––––––––

附件

委任容光耀為社會保障基金行政管理委員會主席的理由如

下：

——職位出缺；

——容光耀的個人履歷顯示其具備專業能力及才幹擔任社

會保障基金行政管理委員會主席一職。

學歷：

——台灣國立成功大學工程科學學士；

——澳門東亞大學及葡萄牙國立行政管理學院聯合舉辦之

公共行政管理學學士。

專業簡歷：

——1986年至1987年 教育暨青年司中葡學校教師；

——1987年至今 社會工作局編制內高級技術員；

——1991年至1997年 社會工作司組織暨資訊組組長；

——1997年至1998年 衛生司組織及資訊廳廳長；

——1998年至2011年 社會工作局副局長；

——2010年至2011年 社會工作局代局長；

——2011年至今 社會工作局局長。

第 170/2015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“卓成工程有限公司”

2. Os encargos financeiros resultantes da presente nomeação 
são suportados pelo orçamento do Fundo de Segurança Social.

3. É publicada, em anexo, a nota relativa aos fundamentos da 
nomeação e ao currículo académico e profissional do nomeado.

30 de Novembro de 2015.

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

––––––––––

ANEXO

Fundamentos da nomeação de Iong Kong Io para o cargo de 
presidente do Conselho de Administração do Fundo de Segu-
rança Social:

— Vacatura do cargo;

— Iong Kong Io possui competência profissional e aptidão 
para o exercício do cargo de presidente do Conselho de Ad-
ministração do Fundo de Segurança Social, que se demonstra 
pelo curriculum vitae.

Currículo académico:

— Licenciatura em Engenharia pela Universidade Nacional 
Cheng Gong de Taiwan;

— Licenciatura em Gestão e Administração Pública pela 
Universidade da Ásia Oriental de Macau e pelo Instituto Na-
cional de Administração de Portugal.

Currículo profissional:

— 1986-1987 Professor da escola luso-chinesa da Direcção 
dos Serviços de Educação e Juventude;

— Desde 1987 Técnico superior do quadro do Instituto de 
Acção Social;

— 1991-1997 Chefe do Sector de Organização e Informática 
do Instituto de Acção Social;

— 1997-1998 Chefe do Departamento de Organização e In-
formática dos Serviços de Saúde;

— 1998-2011 Vice-Presidente do Instituto de Acção Social;

— 2010-2011 Presidente do Instituto de Acção Social, substi-
tuto;

— Desde 2011 Presidente do Instituto de Acção Social.

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 170/2015

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
disposto no n.º 2 do artigo 5.º e no artigo 7.º, ambos do Regu-
lamento Administrativo n.º 6/1999, conjugados com os n.os 1, 2 
e 5 da Ordem Executiva n.º 112/2014, o Secretário para os As-
suntos 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 das obras 
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簽訂澳門大學——E12健康科學學院教學實驗室及功能房裝修

工程的合同。

二零一五年十二月十日

社會文化司司長 譚俊榮

嘉 獎

因為退休的關係，黎英杰先生即終止本辦公室主任的職務。

鑑於其在工作中所表現出的勤奮謹慎、積極進取、敬業樂業的精

神，尤其是卓越的工作能力與傑出的才幹，特予以公開肯定。

黎英杰主任一直恪守公僕精神，以其多年來在公共行政領

域所汲取的豐富經驗，使本辦公室工作規範有序；同時，其優秀

的品德與人文素養，創造出融洽的工作環境，有效地協調本辦公

室的工作。表現出色，堪為楷模！

基於此，本人謹以澳門特別行政區政府的名義，對黎英杰主

任於二零一四年十二月二十日至二零一五年十二月十九日期間，

於工作上的忠誠盡責，以及所作出的巨大的、無私的奉獻，予以

公開嘉獎。

二零一五年十二月十日

社會文化司司長 譚俊榮

批 示 摘 錄

透過社會文化司司長二零一五年十一月九日之批示：

林曉白、何麗鑽、惠程勇、林韻妮及羅健儀——根據現行

《行政長官及司長辦公室通則》第十八條及第十九條的規定，其

擔任社會文化司司長辦公室顧問之定期委任，自二零一五年十二

月二十日起續期兩年。

潘惠賢及譚佩賢——根據現行《行政長官及司長辦公室通

則》第十八條及第十九條的規定，其擔任社會文化司司長辦公室

司長秘書之定期委任，自二零一五年十二月二十日起續期兩年。

陳智輝——根據現行《行政長官及司長辦公室通則》第十八

條及第十九條的規定，其擔任社會文化司司長辦公室司長助理之

定期委任，自二零一五年十二月二十日起續期兩年。

de acabamento de laboratórios de ensino e de salas de apoio 
da Faculdade de Ciências da Saúde E12 na Universidade de 
Macau, a celebrar com a «Companhia de Engenharia C & S 
Limitada». 

10 de Dezembro de 2015.

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

Louvor

Ao cessar funções como chefe do meu Gabinete, por motivo 
de aposentação, manifesto publicamente o reconhecimento 
pelo notável empenho, rigor, zelo, capacidade e assinalável 
competência com que o Dr. Lai Ieng Kit coordenou as diversas 
funções que lhe foram confiadas.

As múltiplas tarefas inerentes à chefia do meu Gabinete, 
permitiram ao Dr. Lai Ieng Kit revelar um elevado sentido de 
serviço público, assegurando uma eficaz coordenação do gabi-
nete e criando um ambiente de trabalho harmonioso, fruto de 
qualidades humanas singulares, bem como de comprovada e 
vasta experiência adquirida ao longo de uma notável carreira 
em que serviu de forma exemplar a administração pública. 

Por tudo isto, apraz-me registar e, o que é de inteira justiça, 
reconhecer publicamente e em nome do Governo da Região 
Administrativa Especial de Macau, o inexcedível contributo do 
Dr. Lai Ieng Kit pela total dedicação e lealdade com que de-
sempenhou as diversas funções que lhe foram confiadas desde 
20 de Dezembro de 2014 até 19 de Dezembro de 2015.

10 de Dezembro de 2015. 

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

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para os Assun-
tos Sociais e Cultura, de 9 de Novembro de 2015:

Lam Io Pak, Ho Lai Chun da Luz, Wai Cheng Iong, Lam 
Wan Nei e Lo Kin I — renovada a comissão de serviço, 
pelo período de dois anos, como assessores do Gabinete do 
Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, nos termos 
dos artigos 18.º e 19.º do Estatuto do Gabinete do Chefe do 
Executivo e dos Secretários, em vigor, a partir de 20 de De-
zembro de 2015.

Pun Vai In e Tam Pui In — renovada a comissão de serviço, 
pelo período de dois anos, como secretários pessoais do 
Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, 
nos termos dos artigos 18.º e 19.º do Estatuto do Gabinete 
do Chefe do Executivo e dos Secretários, em vigor, a partir 
de 20 de Dezembro de 2015.

Herculano da Conceição Fernandes Carvalho — renovada a 
comissão de serviço, pelo período de dois anos, como adjun-
to do secretário do Gabinete do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura, nos termos dos artigos 18.º e 19.º do Esta-
tuto do Gabinete do Chefe do Executivo e dos Secretários, 
em vigor, a partir de 20 de Dezembro de 2015.
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