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社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

第 36/2021號社會文化司司長批示
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第 37/2021號社會文化司司長批示

2/2021

6/1999

manteve-se sempre no seu posto com coragem e elevado sentido 
de abnegação, tendo, graças à sua integridade e à excelente 
capacidade de cooperação, conferido eficácia às tarefas que lhe 
foram cometidas, disso resultando a externação do espírito de 
sacrifício e uma boa imagem do corpo policial, caracterizado 
por profissionalismo e eficiência.

Pelo exposto, outorgo ao subchefe do Corpo de Polícia de 
Segurança Pública, Tam Nai Chao, este público louvor.

18 de Junho de 2021.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, 1 de Julho de 
2021. — A Chefe do Gabinete, Cheong Ioc Ieng.

GABINETE DA SECRETÁRIA PARA OS ASSUNTOS

SOCIAIS E CULTURA

Despacho da Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 36/2021

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), republicado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 2/2021, conjugados com 
os n.os 1, 2 e 5 da Ordem Executiva n.º 183/2019, a Secretária 
para os Assuntos Sociais e Cultura manda:

São subdelegados no reitor da Universidade de Macau, Song 
Yonghua, todos os poderes necessários para praticar os seguin-
tes actos:

(1) Representar a Região Administrativa Especial de Macau, 
como outorgante, no contrato a celebrar com a empresa «A & 
P Instrumentos Lda.», relativo ao fornecimento e instalação de 
equipamentos de óptica, de electroquímica e de micro-estrutu-
ração dos materiais avançadas para o Instituto de Física Apli-
cada e Engenharia de Materiais da Universidade de Macau —
Lista de aquisição I;

(2) Executar o contrato referido na alínea anterior, salvo no 
que respeita à rescisão e à resolução convencional do contrato.

22 de Junho de 2021.

A Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Ao Ieong U.

Despacho da Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 37/2021

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), republicado 


