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Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Segu-
rança, de 7 de Julho de 2017:

Cheong Iok Kuan, superintendente n.º 114 781 — renovada a 
comissão de serviço, pelo período de um ano, como sub-
director da Escola Superior das Forças de Segurança de 
Macau, nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 e 8.º do 
Regulamento Administrativo n.º 26/2009, a partir de 4 de 
Agosto de 2017, por se manterem os fundamentos que pre-
valeceram à respectiva nomeação.

Kok Fong Mei, intendente alfandegária n.º 03 880 — renovada 
a comissão de serviço, pelo período de um ano, como subdi-
rectora da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança 
de Macau, nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 e 
8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, a partir de 
4 de Agosto de 2017, por se manterem os fundamentos que 
prevaleceram à respectiva nomeação.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 13 de Julho de 
2017. — 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 63/2017

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 Regula-
mento Administrativo n.º 6/1999 (Organização, competências e 
funcionamento dos serviços e entidades públicos), conjugados 
com os n.os 1, 2 e 5 da Ordem Executiva n.º 112/2014, o Secretá-
rio 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 a celebrar com a empresa «Glo-
bal Vision Hongkong Limited», relativo ao fornecimento e 
instalação de um sistema de electrofisiologia da visão animal, 
para a Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de 
Macau.  

7 de Julho de 2017.

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

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 64/2017

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 Regula-

批 示 摘 錄

摘錄自保安司司長於二零一七年七月七日作出的批示：

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，並維持先前有關委任的依據，張玉坤副警務總監（編

號114781）擔任澳門保安部隊高等學校副校長的定期委任，自二

零一七年八月四日起，續期一年。

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，並維持先前有關委任的依據，郭鳳美關務總長（編

號03880）擔任澳門保安部隊事務局副局長的定期委任，自二零

一七年八月四日起，續期一年。

–––––––

二零一七年七月十三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 63/2017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《政府部門及實體的

組織、職權與運作》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“高視遠望香港有限公

司”簽訂為澳門大學健康科學學院供應及安裝動物眼電生理研

究系統的合同。

二零一七年七月七日

社會文化司司長 譚俊榮

第 64/2017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《政府部門及實體的
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組織、職權與運作》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“專業康健貿易有限公

司”簽訂為澳門大學健康科學學院供應及安裝納升級蛋白結晶

篩選工作站的合同。

二零一七年七月七日

社會文化司司長 譚俊榮

批 示 摘 錄

透過社會文化司司長二零一七年六月三十日批示：

鄭愛敏，社會工作局第一職階一等行政技術助理員——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，在社會文化司司長辦公室擔任第一職階首席行政技術助理

員的徵用，自二零一七年九月十二日起續期一年。

–––––––

二零一七年七月十二日於社會文化司司長辦公室

辦公室代主任 惠程勇

廉 政 公 署

批 示 摘 錄

摘錄自廉政專員於二零一七年六月三十日批示如下：

邱蕊杏及劉添樂——根據第4/2012號法律修改的第10/2000

號法律第十六條和第三十條、第3/2013號行政法規修改的第

3/2009號行政法規第三十條第一款、第14/2009號法律第十四條

第一款第二項，以及第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》

第四條及第七條，以附註形式修改其不具期限的行政任用合同

第三條款，將其職位調整為第一職階首席高級技術員，自二零

一七年七月一日起生效。

mento Administrativo n.º 6/1999 (Organização, competências e 
funcionamento dos serviços e entidades públicos), conjugados 
com os n.os 1, 2 e 5 da Ordem Executiva n.º 112/2014, o Secretá-
rio 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 a celebrar com a empresa «Pro-
fessional Health Importação Exportação Lda.», relativo ao 
fornecimento e instalação de uma estação de trabalho de tria-
gem de cristalização de proteínas à escala manométrica, para a 
Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Macau.  

7 de Julho de 2017.

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 30 de Junho de 2017:

Cheang Oi Man, assistente técnica administrativa de 1.ª classe, 
1.º escalão, do Instituto de Acção Social — prorrogada, pelo 
período de um ano, a sua requisição para o exercício das 
funções de assistente técnico administrativo principal, 1.º 
escalão, no 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 vi-
gor, a partir de 12 de Setembro de 2017.

–––––––

Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, 
aos 12 de Julho de 2017. — O Chefe do Gabinete, substituto, 
Wai Cheng Iong.

COMISSARIADO CONTRA A CORRUPÇÃO

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Comissário contra a Cor-
rupção, de 30 de Junho de 2017:

Iao Ioi Hang e Lao Tim Lok — alterada, por averbamento, a 
cláusula 3.ª dos seus contratos  administrativos de provimen-
to sem termo com referência à categoria de técnico superior 
principal, 1.º escalão, nos termos dos artigos 16.º e 30.º da 
Lei n.º 10/2000, na redacção da Lei n.º 4/2012, 30.º, n.º 1, 
do Regulamento Administrativo n.º 3/2009, na redacção do 
Regulamento Administrativo n.º 3/2013, 14.º, n.º 1, alínea 2), 
da Lei n.º 14/2009, e 4.º e 7.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do 
Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», a partir de 1 
de Julho de 2017.
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