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第 70/2012號保安司司長批示

保安司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條賦

予的職權，並根據經第25/2001號行政法規修改的第6/1999號行

政法規第四條第二款，第122/2009號行政命令第一款的規定，

以及按照四月十五日第93/96/M號訓令核准的《澳門保安部隊

高等學校規章》第一百條及第一百零三條的規定，作出本批

示：

一、現透過錄取考試方式，開考由澳門保安部隊高等學校

舉辦之第十四屆消防官培訓課程。

二、該考試旨在填補消防局高級職程十一缺，名額分配如

下：

（一）屬消防局之報考人：六缺；

（二）屬非消防局之報考人：五缺；

（三）倘上述第（二）款所述之空缺未能完全被填補時，

則由屬消防局之報考人依總評分次序填補之，相反亦然。

二零一二年五月八日

保安司司長  張國華

第 71/2012號保安司司長批示

保安司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條賦

予的職權，並根據經第25/2001號行政法規修改的第6/1999號行

政法規第四條第二款，第122/2009號行政命令第一款的規定，

以及按照四月十五日第93/96/M號訓令核准的《澳門保安部隊

高等學校規章》第一百零一條的規定，並根據第14/2009法律及

第23/2011號行政法規之規定，作出本批示：

負責協調及執行第十四屆消防官培訓課程錄取考試的甄選

委員會，由以下成員組成：

主席：林壘立消防總長

委員：蒙遠明副消防總長

   雷華龍警司

   黃永明關務監督

候補委員：劉小玲警司

     許永強一等消防區長

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 70/2012

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 4.º do Regulamento Administrativo 
n.º 6/1999, na redacção que lhe foi conferida pelo Regulamento 
Administrativo n.º 25/2001, conjugado com o n.º 1 da Ordem 
Executiva n.º 122/2009, e ao abrigo do disposto nos artigos 
100.º e 103.º do Regulamento da Escola Superior das Forças de 
Segurança de Macau, aprovado pela Portaria n.º 93/96/M de 15 
de Abril, o Secretário para a Segurança manda:

1. É aberto o concurso de admissão ao 14.º Curso de Forma-
ção de Oficiais destinado ao Corpo de Bombeiros, a ministrar 
na Escola Superior das Forças de Segurança de Macau (ESFSM).

2. O referido concurso destina-se ao preenchimento de onze 
vagas para o Corpo de Bombeiros, sendo:

1) Candidatos pertencentes ao CB: seis vagas;

2) Candidatos não pertencentes ao CB: cinco vagas.

3) Se as vagas destinadas aos candidatos mencionadas na 
alínea 2) não forem totalmente preenchidas, serão preenchidas 
pelos candidatos pertencentes ao CB tendo como critério a 
classificação final do concurso, por ordem decrescente, e vice-
-versa.

8 de Maio de 2012.

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 71/2012

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 4.º do Regulamento Administrativo 
n.º 6/1999, na redacção que lhe foi conferida pelo Regulamento 
Administrativo n.º 25/2001, conjugado com o n.º 1 da Ordem 
Executiva n.º 122/2009, e ao abrigo do disposto no artigo 101.º do 
Regulamento da Escola Superior das Forças de Segurança de 
Macau, aprovado pela Portaria n.º 93/96/M de 15 de Abril, e ao 
abrigo da Lei n.º 14/2009, conjugado com o Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2011, o Secretário para a Segurança manda:

O júri de selecção para coordenar e executar as fases do con-
curso de admissão ao 14.º Curso de Formação de Oficiais desti-
nado ao Corpo de Bombeiros, é constituído por:

Presidente: Lam Loi Lap, chefe principal.

Vogais: Mong Un Meng, chefe-ajudante;

Lui Va Long, comissário; e

Wong Weng Meng, comissário alfandegário.

Vogais suplentes: Lao Sio Leng, comissária; e

Hoi Weng Keong, chefe de primeira.
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秘書：梁慶輝關務監督

二零一二年五月八日

保安司司長 張國華       

–––––––

二零一二年五月九日於保安司司長辦公室

辦公室主任  黃傳發

社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

第 75/2012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號行政法規第五條第二款及第

七條，以及經第29/2011號行政命令修改的第123/2009號行政命

令第一款、第二款（三）項和第五款的規定，作出本批示。

轉授一切所需的權力予教育暨青年局局長梁勵或其法定代

任人，以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“氹仔TN27教育設施設計連裝修工程”

之合同。

二零一二年五月四日

社會文化司司長 張裕

第 77/2012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號行政法規第五條第二款和第

七條，以及經第29/2011號行政命令修改的第123/2009號行政命

令第一款、第二款及第五款的規定，作出本批示。

轉授一切所需權力予旅遊基金行政管理委員會主席Jo ã o 

Manuel Costa Antunes （安棟樑）或其法定代任人，以便代

表澳門特別行政區作為簽署人，與“Earth Television Network 

GmbH”簽訂“製作和直播澳門特別行政區影像的電視節目服

務合同”。

二零一二年五月四日

社會文化司司長 張裕

–––––––

二零一二年五月八日於社會文化司司長辦公室

辦公室主任  張素梅

Secretário: Leong Heng Fai, comissário alfandegário.

8 de Maio de 2012.

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 9 de Maio de 
2012. — O Chefe do Gabinete, Vong Chun Fat.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS

SOCIAIS E CULTURA

Despacho do Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura n.º 75/2012

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, conjugados com o n.º 1, alínea 3) do n.º 2 e 
n.º 5 da Ordem Executiva n.º 123/2009, na redacção dada pela 
Ordem Executiva n.º 29/2011, o Secretário para os Assuntos So-
ciais e Cultura manda:

São subdelegados na directora dos Serviços de Educação e 
Juventude, Leong Lai, ou no seu substituto legal, todos os pode-
res necessários para representar a Região Administrativa Espe-
cial de Macau, como outorgante, no contrato da empreitada de 
Concepção e Obras de Remodelação da Instalação Educativa 
do Lote TN27 da Taipa, a celebrar com a AD & C Engenharia e 
Construções Companhia Limitada.

4 de Maio de 2012.

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Cheong U.

Despacho do Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura n.º 77/2012

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, conjugados com os n.os 1, 2 e 5  da Ordem 
Executiva n.º 123/2009, com a redacção dada pela Ordem Exe-
cutiva n.º 29/2011, o Secretário para os Assuntos Sociais e Cul-
tura manda:

São subdelegados no presidente do Conselho Administrativo 
do Fundo de Turismo, João Manuel Costa Antunes, ou no seu 
substituto legal, todos os poderes necessários para representar 
a Região Administrativa Especial de Macau, como outorgante, 
no contrato de prestação de serviços de produção e transmissão 
televisiva, em directo, de imagens da Região Administrativa 
Especial de Macau, a celebrar com a empresa «Earth Television 
Network GmbH».

4 de Maio de 2012.

O Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Cheong U.

–––––––
Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, 

aos 8 de Maio de 2012. — A Chefe do Gabinete, Cheung So Mui 
Cecília.
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