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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

Despacho do Chefe do Executivo n.º 202/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
n.º 1 do artigo 5.º, da alínea a) do n.º 1 do artigo 23.º, da alínea a) 
do artigo 24.º e do artigo 26.º da Lei n.º 3/90/M, de 14 de Maio 
(Bases do regime das concessões de obras públicas e serviços 
públicos), o Chefe do Executivo manda:

1. É aberto o concurso público para a concepção, constru-
ção e concessão da exploração do Centro de Recuperação de 
Resíduos Orgânicos.

2. O presente despacho entra em vigor no dia da sua publi-
cação.

10 de Novembro de 2022.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

GABINETE DA SECRETÁRIA PARA OS ASSUNTOS 

SOCIAIS E CULTURA

Despacho da Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 84/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da 
alínea 6) do n.º 2 do artigo 4.º e da alínea 7) do n.º 1 do artigo 
12.º do Regulamento Administrativo n.º 28/2019 (Estatutos 
da Universidade Politécnica de Macau), republicado pelo Re-
gulamento Administrativo n.º 8/2022, do n.º 2 do artigo 5.º do 
Regulamento Administrativo n.º 6/1999 (Organização, com-
petências e funcionamento dos serviços e entidades públicos), 
republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 2/2021, e do 
n.º 1 da Ordem Executiva n.º 183/2019, alterada pela Ordem 
Executiva n.º 87/2021, a Secretária para os Assuntos Sociais e 
Cultura manda:

1. É aprovado o modelo de carta de grau de doutor honoris 
causa e demais distinções honoríficas, anexo ao presente des-
pacho e que dele faz parte integrante, em formato A4, de edi-
ção exclusiva da Imprensa Oficial.

2. A carta é impressa em cor preta sobre fundo de cor creme, 
com uma cercadura dupla em cor dourada, e com o logotipo da 
Universidade Politécnica de Macau.

3. A carta é assinada pelo Chanceler e reitor da Universida-
de Politécnica de Macau e autenticada com o selo branco em 
uso nesta Universidade.

14 de Novembro de 2022.

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