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（2）決定有權收取日津貼的工作人員出外公幹，但以收取三

日津貼為限；

（3）批准消防局工作人員參加在澳門特別行政區舉行的會

議、研討會、座談會、講座及其他同類活動，以及批准有關人員

在上項所指條件下參加在澳門特別行政區以外地方舉行的該等

活動；

（4）批准在消防局內擔任職務的所有人員之年假累積，並將

有關事宜告知澳門保安部隊事務局；

（5）批准文職人員不超越法定上限的超時或輪值工作。

（三）在消防局範疇內：

（1）批准提供與消防局存檔文件有關的資訊、查閱該等文

件或發出該等文件的證明，但法律另有規定者除外；

（2）在消防局職責範疇，簽署發給澳門特別行政區及以外

地方的實體和機構的文書；

（3）批准金額不超過澳門幣二萬元的招待費；

（4）按照內部運作資金限制，批准取得資產及勞務。

二、對行使現轉授予的權限而作出的行為，得提起必要訴

願。

三、透過經保安司司長認可並公佈於《澳門特別行政區公

報》的批示，獲轉授權人可將有利於部門良好運作的權限轉授

予領導及主管人員。

四、獲轉授權人自二零一六年二月三日起在本轉授權範圍內

所作的行為，予以追認。

五、在不妨礙上款規定的情況下，本批示自公佈日起產生效

力。

二零一六年二月十八日

保安司司長 黃少澤

–––––––

二零一六年二月十八日於保安司司長辦公室

辦公室主任 張玉英

社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

第 18/2016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

(2) Determinar deslocações de trabalhadores, de que resulte 
direito à percepção de ajudas de custo diárias por três dias;

(3) Autorizar a participação de trabalhadores do CB em 
congressos, seminários, colóquios, jornadas e outras actividades 
semelhantes, quando realizados na Região Administrativa 
Especial de Macau ou quando realizados no exterior, nas con-
dições referidas na alínea anterior;

(4) Autorizar, relativamente a todo o pessoal que presta serviço 
no CB, decidir sobre a acumulação de férias, dando disso co-
nhecimento à Direcção de Serviços das Forças de Segurança 
de Macau;

(5) Autorizar a prestação de serviço em regime de horas 
extraordinárias ou por turnos, apenas ao pessoal civil, até ao 
limite legalmente previsto.

3) No âmbito do CB:

(1) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certidões de 
documentos arquivados no CB, com exclusão dos excepcionados 
por lei;

(2) Assinar o expediente dirigido a entidades e organismos 
da Região Administrativa Especial de Macau e do exterior no 
âmbito das atribuições do CB;

(3) Autorizar despesas de representação até ao montante de 
20 000,00 (vinte mil) patacas;

(4) Autorizar a aquisição de bens e serviços, de acordo com 
os limites do fundo de maneio interno.

2. Dos actos praticados no uso das competências ora subde-
legadas cabe recurso hierárquico necessário.

3. Por despacho a publicar no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau, homologado pelo Secretário 
para a Segurança, o subdelegado pode subdelegar no pessoal 
de direcção e chefia as competências que julgue adequadas ao 
bom funcionamento dos serviços.

4. São ratificados os actos praticados pelo subdelegado, no 
âmbito da presente subdelegação de competências, desde 3 de 
Fevereiro de 2016.

5. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o presente 
despacho produz efeitos desde a data da sua publicação.

18 de Fevereiro de 2016.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

–––––––
Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 18 de Feverei-

ro de 2016. — A Chefe do Gabinete, Cheong Ioc Ieng.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS

SOCIAIS E CULTURA

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 18/2016

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
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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“德華工程有限公司”

簽訂澳門大學——N22科研大樓二樓及四樓健康科學學院濕型

實驗室裝修工程的合同。

二零一六年二月十二日

社會文化司司長 譚俊榮

–––––––

二零一六年二月十六日於社會文化司司長辦公室

辦公室主任 葉炳權

運 輸 工 務 司 司 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

摘錄自行政長官於二零一六年二月三日作出的批示：

陳穎雄──根據第15/2009號法律第五條及第26/2009號行

政法規第八條的規定，因具備合適的管理能力及專業經驗，其擔

任民航局局長的定期委任，自二零一六年三月三十一日起續期一

年。

–––––––

二零一六年二月十七日於運輸工務司司長辦公室

辦公室主任 張翠玲

海 關

批 示 摘 錄

摘錄自保安司司長於二零一六年一月二十九日所作的批示：

鑑於符合第2/2008號法律修訂的第3/2003號法律第十條第

二款、第十七條第一款及第二款的規定，根據現行《澳門公共行

政工作人員通則》第十九條、第二十條第一款a）項、第二十二條

第八款a）項及第1/2004號行政法規第四十三條的規定，確定委

任刊登於二零一五年十二月三十日第五十二期《澳門特別行政區

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 
de acabamento de laboratórios húmidos (wet laboratories) da 
Faculdade de Ciências da Saúde, localizados nos 2.º e 4.º anda-
res do Edifício de Investigação Científica N22 da Universidade 
de Macau, a celebrar com a «Companhia de Engenharia Tak 
Wa, Limitada».

12 de Fevereiro de 2016.

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

–––––––
Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, 

aos 16 de Fevereiro de 2016. — O Chefe do Gabinete, Ip Peng 
Kin.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS TRANSPORTES

E OBRAS PÚBLICAS

Extracto de despacho

Por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 3 de 
Fevereiro de 2016:

Chan Weng Hong — renovada a comissão de serviço, pelo 
período de um ano, como presidente da Autoridade de 
Aviação Civil, nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 15/2009 e 
8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, por possuir 
capacidade de gestão e experiência profissional adequadas 
para o exercício das suas funções, a partir de 31 de Março 
de 2016.

–––––––

Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas, 
aos 17 de Fevereiro de 2016. — A Chefe do Gabinete, Cheong 
Chui Ling.

SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 29 de Janeiro de 2016:

Os verificadores de primeira alfandegários e os verificadores 
alfandegários abaixo mencionados, classificados do 1.º ao 
70.º lugares da lista de classificação final publicada no Boletim 
Oficial da RAEM n.º 52/2015, II Série, de 30 de Dezembro 
— nomeados, definitivamente, verificadores principais 
alfandegários, 1.º escalão, da carreira geral de base do quadro 
do pessoal alfandegário dos Serviços de Alfândega, por 


	A01) 4075-4089
	A02) 4090-4102
	A03) 4103-4121
	A04) 4122-4135

