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二、素質評鑑專家組主席每月有權收取相等於公共行政薪俸

表一百二十點的報酬。

三、素質評鑑專家組其他成員每月有權收取相等於公共行政

薪俸表八十點的報酬。

四、本批示自二零一九年一月一日起產生效力。

二零一八年十一月一日

社會文化司司長 譚俊榮

第 141/2018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“華聯創基建築工

程有限公司”簽訂澳門大學——N23科研大樓三樓應用物理及材

料工程研究所實驗室與辦公室設計及建造工程的合同。

二零一八年十一月七日

社會文化司司長 譚俊榮

批 示 摘 錄

摘錄自社會文化司司長於二零一八年十月三十一日作出之批

示：

根據經第302/2008號及第62/2009號行政長官批示修改的

第184/2007號行政長官批示第四款（一）項及第五款的規定，以

兼任形式續任文綺華為旅遊危機處理辦公室協調員，自二零一八

年十二月二十日起，為期兩年。

–––––––

二零一八年十一月八日於社會文化司司長辦公室

辦公室主任 葉炳權

2. O presidente do Grupo de Peritos para a Avaliação de Qua-
lidade tem direito a uma remuneração mensal correspondente 
ao índice 120 da tabela indiciária da Administração Pública.

3. Os restantes membros do Grupo de Peritos para a Ava-
liação de Qualidade têm direito a uma remuneração mensal 
correspondente ao índice 80 da tabela indiciária da Adminis-
tração Pública.

4. O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Janeiro 
de 2019.

1 de Novembro 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 141/2018

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 «AD 
& C Engenharia e Construções Companhia Limitada», rela-
tivo à empreitada de concepção e construção de laboratórios 
e gabinetes do Instituto de Física Aplicada e Engenharia de 
Materiais, localizados no 3.º andar do Edifício de Investigação 
Científica N23 da Universidade de Macau.

7 de Novembro de 2018.

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 31 de Outubro de 2018:

Maria Helena de Senna Fernandes — renovada a designação, 
em regime de acumulação, pelo período de dois anos, como 
coordenadora do Gabinete de Gestão de Crises do Turismo, 
nos termos dos n.os 4, alínea 1), e 5, do Despacho do Chefe 
do Executivo n.º 184/2007, na redacção dos Despachos do 
Chefe do Executivo n.os 302/2008 e 62/2009, a partir de 20 
de Dezembro de 2018.

–––––––

Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, 
aos 8 de Novembro de 2018. — O Chefe do Gabinete, Ip Peng 
Kin.




