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Despacho do Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura n.º 93/2017

第 93/2017 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》第五條第二款及第七條，以及第112/2014號
行政命令第一款、第二款（三）項和第五款的規定，作出本批示。

轉授一切所需的 權力予學生福利基金行政 管 理委員會主
席梁勵或其法定代任人，以代表澳門特別行政區作為簽署人，與
“維他奶（澳門）有限公司”簽訂2017/2018及2018/2019學校年
度向學校供應牛奶和豆奶飲品服務之合同。

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 Administrativo n.º 6/1999 (Organização, competências e funcionamento dos serviços e entidades públicos), conjugados com o n.º 1,
a alínea 3) do n.º 2 e o n.º 5 da Ordem Executiva n.º 112/2014, o
Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura manda:
São subdelegados na presidente do Conselho Administrativo do Fundo de Acção Social Escolar, Leong Lai, 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 fornecimento de leite e leite de soja às escolas nos anos escolares de 2017/2018 e
2018/2019, a celebrar com a «Vitasoja (Macau), Limitada».
27 de Setembro de 2017.

二零一七年九月二十七日
社會文化司司長

譚俊榮

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

Louvor

表 揚
在郭小麗因退休而卸任教育暨青年局副局長之際，對其專
業領導能力及優秀工作表現，本人特予嘉許。

郭小麗副局長於一九八二年進入公職，曾在多個公共部門
擔任不同職位，包括於民政總署擔任技術輔助辦公室部長，高等
教育輔助辦公室擔任代主任。二零一一年四月至今，以定期委任
方式獲委任為教育暨青年局副局長。

郭小麗副局長盡忠職守，勤勉敬業，處事認真，致力推動澳
門教育的發展，以其工作熱誠和專業能力，提高教育暨青年局的
管理和服務水平，其勇於承擔的精神和良好的人際關係，獲得同
事的敬重。

基於郭小麗副局長的專業領導才能和優秀表現，以及對澳
門教育的長期服務和貢獻，本人予以公開表揚。

二零一七年九月二十六日

社會文化司司長

譚俊榮

No momento em que Dr.ª Kuok Sio Lai cessa as funções de
subdirectora dos Serviços de Educação e Juventude, por motivo de aposentação, é justo destacar a sua capacidade profissional e de liderança e o desempenho excepcional daquelas.
A subdirectora Dr.ª Kuok Sio Lai iniciou funções na administração pública em 1982, tendo desempenhado diferentes
cargos em diversos serviços públicos, incluindo os de chefe do
Gabinete de Apoio Técnico do Instituto para os Assuntos
Cívicos e Municipais e de coordenadora do Gabinete de Apoio
ao Ensino Superior, substituta. Em Abril de 2011, foi nomeada,
em comissão de serviço, como subdirectora dos Serviços de
Educação e Juventude, cargo que desempenhou até ao presente.
A subdirectora Dr.ª Kuok Sio Lai desempenhou fielmente as
funções de que foi investida, tendo dado provas de grande dedicação e disponibilidade e demonstrado uma atitude séria no
seu trabalho, tendo ainda empenhado-se na promoção do desenvolvimento da educação em Macau. Com o seu entusiasmo
e a sua capacidade profissional, elevou a qualidade de gestão
da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, bem como
o nível dos serviços prestados. A sua coragem em assumir responsabilidades, a par da sua capacidade em estabelecer boas
relações interpessoais, granjeou-lhe a consideração e o respeito
dos seus colegas.
Pela capacidade profissional e de liderança, pelo desempenho excepcional e pelo serviço e contributo para a educação
em Macau durante largos anos, é-me grato e justo distinguir a
subdirectora Dr.ª Kuok Sio Lai, conferindo-lhe público louvor.
26 de Setembro de 2017.

–––––––

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

二零一七年九月二十九日於社會文化司司長辦公室

辦公室主任

葉炳權

Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura,
aos 29 de Setembro de 2017. — O Chefe do Gabinete, Ip Peng
Kin.

