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社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

第 50/2019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》第七條及第112/2014號行政命令第五款的規

定，作出本批示。

一、轉授予醫學專科學院協調員林韻玲在其協調的機構範

疇內，作出下列行為的權限：

（一）簽署為編製卷宗及執行決定所需的信函及文書；

（二）批准工作人員參加在澳門特別行政區舉行的會議、研

討會、座談會、講座及其他同類活動； 

（三）在醫學專科學院職權範疇內，簽署發給澳門特別行政

區及以外地方的實體和機構的文書。

二、對行使現轉授予的權限所作出的行為，得提起必要訴

願。

三、獲轉授權人自二零一九年三月七日起在本轉授權範圍內

所作出的行為，予以追認。

四、在不妨礙上款規定的情況下，本批示自公佈日起產生效

力。

二零一九年四月二十五日

社會文化司司長 譚俊榮

–––––––

二零一九年四月二十五日於社會文化司司長辦公室

辦公室主任 葉炳權

立 法 會 輔 助 部 門

議 決 摘 錄

立法會執行委員會於二零一九年四月三十日議決如下：

鄭頴怡——根據經第14/2008號法律、第1/2010號法律及第

3/2015號法律修改的第11/2000號法律第九條第一款（二）項、第

15/2009號法律第五條及第26/2009號行政法規第八條之規定，

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS

SOCIAIS E CULTURA

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 50/2019

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
artigo 7.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999 (Organi-
zação, competências e funcionamento dos serviços e entidades 
públicos) e do n.º 5 da Ordem Executiva n.º 112/2014, o Secre-
tário para os Assuntos Sociais e Cultura manda:

1. É subdelegada na coordenadora da Academia Médica, 
Lam Wan Leng, a competência para a prática dos seguintes ac-
tos, no âmbito do organismo que coordena:

1) Assinar a correspondência e o expediente necessários à 
instrução de processos e à execução das decisões;

2) Autorizar a participação de trabalhadores em congressos, 
seminários, colóquios, jornadas e outras actividades semelhan-
tes, quando realizados na Região Administrativa Especial de 
Macau;

3) Assinar o expediente dirigido a entidades e organismos 
da Região Administrativa Especial de Macau e do exterior, no 
âmbito das competências da Academia Médica.

2. Dos actos praticados no uso das competências ora subde-
legadas cabe recurso hierárquico necessário.

3. São ratificados os actos praticados pela subdelegada, no 
âmbito da presente subdelegação de competências, desde 7 de 
Março de 2019.

4. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o presente 
despacho produz efeitos desde a data da sua publicação.

25 de Abril de 2019.

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

–––––––

Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, 
aos 25 de Abril de 2019. — O Chefe do Gabinete, Ip Peng Kin.

SERVIÇOS DE APOIO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Extractos de deliberações

Por deliberações da Ex.ma Mesa da Assembleia Legislati-
va, de 30 de Abril de 2019:

Cheang Luzia Wing Yee — renovada a comissão de serviço, 
pelo período de um ano, como chefe da Secção de Venci-
mentos destes Serviços, nos termos dos artigos 9.º, n.º 1, alí-
nea 2), da Lei n.º 11/2000, alterada pelas Lei n.º 14/2008, Lei 
n.º 1/2010 e Lei n.º 3/2015, conjugado com o artigo 5.º da Lei 


