
N.º 10 — 6-3-2019 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 3469

條第二款、第四款（九）項，以及第6/1999號行政法規《政府部

門及實體的組織、職權與運作》第五條第一款（七）項的規定，作

出本批示。

一、委任崔天立為青年事務委員會的委員，任期至二零二零

年六月九日。

二、本批示自二零一九年三月一日起產生效力。

二零一九年二月二十六日

社會文化司司長 譚俊榮

第 17/2019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

行政命令第一款和第五款的規定，作出本批示。

一、轉授一切所需權力予旅遊局局長文綺華或其法定代任

人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“澳門影視製作文

化協會”簽訂舉辦第四屆「澳門國際影展暨頒獎典禮」的合作協

議。”

二、本批示自公佈日起產生效力。

二零一九年二月二十六日

社會文化司司長 譚俊榮

第 19/2019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“博亞工程有限公

lamento Administrativo n.º 12/2002 (Regula a composição, 
estrutura e modo de funcionamento do Conselho de Juventu-
de), alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 6/2012, e na 
alínea 7) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento Administrativo 
n.º 6/1999 (Organização, competências e funcionamento dos 
serviços e entidades públicos), o Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura manda:

1. É designado vogal do Conselho de Juventude Chui Calvin 
TinLop, até 9 de Junho de 2020.

2. O presente despacho produz efeitos desde 1 de Março de 
2019.

26 de Fevereiro de 2019.

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

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 17/2019

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 Admi-
nistrativo n.º 6/1999 (Organização, competências e funciona-
mento dos serviços e entidades públicos), conjugados com os 
n.os 1 e 5 da Ordem Executiva n.º 112/2014, o Secretário para os 
Assuntos Sociais e Cultura manda:

1. São subdelegados na directora dos Serviços de Turismo, 
Maria Helena de Senna Fernandes, ou no seu substituto legal, 
todos os poderes necessários para representar a Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, como outorgante, no acordo de 
cooperação da organização do «4.º Festival Internacional de 
Cinema e Cerimónia de Entrega de Prémios • Macau», a cele-
brar com a «Associação de Cultura e Produções de Filmes e 
Televisão de Macau».

2. O presente despacho entra em vigor a partir do dia da sua 
publicação.

26 de Fevereiro de 2019.

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

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 19/2019

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 
necessários para representar a Região Administrativa Espe-
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司”簽訂澳門大學——E34一樓公共區域及人文學院中葡雙語教

學暨培訓中心建造工程的合同。

二零一九年二月二十七日

社會文化司司長 譚俊榮

批 示 摘 錄

透過社會文化司司長二零一六年八月十九日批示：

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，修改社會工作局第一職階首席行政技術助理員鄭愛

敏徵用到社會文化司司長辦公室服務之狀況，新職級為第一職

階特級行政技術助理員，薪俸點305點，自二零一九年一月十六日

起生效。

摘錄自行政長官於二零一九年二月十三日作出的批示：

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，並因具備合適的管理能力及專業經驗，蘇朝暉擔任高

等教育局局長的定期委任，自二零一九年三月九日起續期兩年。

–––––––

二零一九年二月二十八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

透過運輸工務司司長二零一九年一月十七日之批示：

王豪——根據現行《行政長官及司長辦公室通則》第十九條

第十二款及第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第四條

第二款的規定，以附註形式修改其在本辦公室擔任職務之不具

期限的行政任用合同第三條款，晉升至第一職階首席技術員，薪

俸點450點，由二零一九年一月二十五日起生效。

cial de Macau, como outorgante, no contrato a celebrar com a 
«Companhia de Engenharia Poker Lda.», relativo às obras de 
construção da área pública e do Centro de Ensino e Formação 
Bilingue Chinês-Português da Faculdade de Letras, localiza-
dos no 1.º andar do Edifício E34 da Universidade de Macau.

27 de Fevereiro de 2019.

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

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Assun-
tos Sociais e Cultura, de 19 de Agosto de 2016:

Cheang Oi Man, assistente técnico administrativo principal, 1.º 
escalão, do Instituto de Acção Social — alterada a situação 
da sua requisição com referência à categoria de assistente 
técnico administrativo especialista, 1.º escalão, índice 305, 
no Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura, nos termos dos artigos 18.º e 19.º do Estatuto do Gabi-
nete do Chefe do Executivo e dos Secretários, na redacção 
vigente, a partir de 16 de Janeiro de 2019.

Por despacho de S. Ex.a o Chefe do Executivo, de 13 de 
Fevereiro de 2019:

Sou Chio Fai — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de dois anos, como director dos Serviços do Ensino Supe-
rior, nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 e 8.º do 
Regulamento Administrativo n.º 26/2009, por possuir capa-
cidade de gestão e experiência profissional adequadas para 
o exercício das suas funções, a partir de 9 de Março de 2019.

–––––––

Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, 
aos 28 de Fevereiro de 2019. — O Chefe do Gabinete, Ip Peng 
Kin.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS TRANSPORTES

E OBRAS PÚBLICAS

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 17 de Janeiro de 2019:

Wong Hou — alterada, por averbamento, a cláusula 3.a do seu 
contrato administrativo de provimento sem termo para o 
exercício de funções neste Gabinete, ascendendo a técnico 
principal, 1.º escalão, índice 450, nos termos dos artigos 19.º, 
n.º 12, do Estatuto do Gabinete do Chefe do Executivo e dos 
Secretários, em vigor, e 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015 (Regime do 
Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), a partir de 25 de 
Janeiro de 2019.




