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茲聲明，根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第四十四

條第一款c）項及第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第

十五條（一）項的規定，梁健垣於二零一八年二月七日因達到擔任

公職的最高年齡限制，其在政府總部輔助部門擔任第六職階勤

雜人員的行政任用合同於同日失效。

–––––––

二零一八年二月十二日於行政長官辦公室

辦公室主任 柯嵐

社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

第 15/2018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宋永華或其法定代任

人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“明信建築置業有

限公司”簽訂澳門大學——N22科研大樓八樓中華醫藥研究院

製藥工程中心設計及建造工程的合同。

二零一八年二月九日

社會文化司司長 譚俊榮

第 17/2018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宋永華或其法定代任

— Para os devidos efeitos se declara que o contrato adminis-
trativo de provimento de Leong Kin Fun, para o exercício de 
funções de auxiliar, 6.º escalão, nos Serviços de Apoio da Sede 
do Governo, caducou em 7 de Fevereiro de 2018, por ter atin-
gido o limite de idade para o exercício de funções públicas, nos 
termos do artigo 44.º, n.º 1, alínea c), do ETAPM, vigente, con-
jugado com o artigo 15.º, alínea 1), da Lei n.º 12/2015 (Regime 
do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos).

–––––––

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 12 de Fevereiro de 
2018. — A Chefe do Gabinete, O Lam.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS

SOCIAIS E CULTURA

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 15/2018

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, Song 
Yonghua, ou no seu substituto legal, todos os poderes neces-
sários para representar a Região Administrativa Especial de 
Macau, como outorgante, no contrato a celebrar com a «Com-
panhia de Construção e Investimento Predial Ming Shun, Li-
mitada», relativo à empreitada de concepção e construção do 
Centro de Engenharia Farmacêutica do Instituto de Ciências 
Médicas Chinesas, localizado no 8.º andar do Edifício de In-
vestigação Científica N22 da Universidade de Macau. 

9 de Fevereiro de 2018.

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

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 17/2018

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, Song 
Yonghua, ou no seu substituto legal, todos os poderes neces-
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人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“南方建築置業有

限公司”簽訂澳門大學——S36教職員宿舍建築工程的合同。

二零一八年二月十二日

社會文化司司長 譚俊榮

–––––––

二零一八年二月十二日於社會文化司司長辦公室

辦公室主任 葉炳權

廉 政 公 署

第 2/2018號廉政專員批示

廉政專員行使經第4/2012號法律修改的第10/2000號法律第

十六條賦予的職權，並根據經十月二十五日第62/99/M號法令核

准的《公證法典》第三條第一款及第二款的規定，作出本批示。

一、第17/2016號廉政專員批示第二款修改如下：

“二、在兩名廉政公署專責公證員同時不在或因故不能視

事時，由Regina Gageiro Madeira法學士代任專責公證員

的職務。”

二、本批示自公佈翌日起生效。

二零一八年二月十二日

廉政專員 張永春

–––––––

二零一八年二月十二日於廉政公署

辦公室主任 沈偉強

終 審 法 院 院 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

摘錄自終審法院院長辦公室主任於二零一八年二月二日作出

的批示：

根據經十二月十九日第39/2011號行政法規重新公佈的三月

六日第19/2000號行政法規第十三條第一款、第3/GP T UI/2016

sários para representar a Região Administrativa Especial de 
Macau, como outorgante, no contrato a celebrar com a «Em-
presa de Construção e Fomento Predial Nam Fong, Limitada», 
relativo à empreitada da obra de construção da residência de 
docentes e funcionários S36 da Universidade de Macau.

12 de Fevereiro de 2018.

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

–––––––

Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, 
aos 12 de Fevereiro de 2018. — O Chefe do Gabinete, Ip Peng 
Kin.

COMISSARIADO CONTRA A CORRUPÇÃO

Despacho do Comissário contra a Corrupção n.º 2/2018

Usando da faculdade conferida pelo artigo 16.º da Lei 
n.º 10/2000, na redacção dada pela Lei n.º 4/2012, e nos 
termos dos n.os 1 e 2 do artigo 3.º do Código do Notariado, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 62/99/M, de 25 de Outubro, o 
Comissário contra a Corrupção manda:

1. O número 2 do Despacho do Comissário contra a Corrup-
ção n.º 17/2016 passa a ter a seguinte redacção:

«2. Nas ausências e impedimentos das duas notárias pri-
vativas do Comissariado contra a Corrupção em simultâ-
neo, as mesmas são substituídas pela licenciada em Direito 
Regina Gageiro Madeira.»

2. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação.

12 de Fevereiro de 2018.

O Comissário, Cheong Weng Chon.

–––––––

Comissariado contra a Corrupção, aos 12 de Fevereiro de 
2018. — O Chefe do Gabinete, Sam Vai Keong.

GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL

DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

Extractos de despachos

Por despacho da chefe do Gabinete do Presidente do Tri-
bunal de Última Instância, de 2 de Fevereiro de 2018:

Chan Mei Nang, técnica superior assessora, 1.º escalão, em re-
gime de contrato administrativo de provimento sem termo, 
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