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政 府 總 部 輔 助 部 門

批 示 摘 錄

透過簽署人二零一四年七月十六日之批示：

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第四十五條的規

定，周穎聰自二零一四年十月二十九日在旅遊局擔任職務日起，

自動終止以編制外合同方式在政府總部輔助部門擔任第一職階

二等技術員之職務。

–––––––

二零一四年十月三十日於行政長官辦公室

辦公室主任 譚俊榮

行 政 法 務 司 司 長 辦 公 室

第 51/2014號行政法務司司長批示

行政法務司司長行使《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號行政法規第二條第一款（二）項

及第七條，結合經第26/2011號行政命令修改的第120/2009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民政總署管理委員會主席黃有力或其

法定代任人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“新康眾

汽車有限公司”簽署“購置兩台運送動物屠體車輛——冷藏（肉

類）重型運輸車”合同。

二零一四年十月二十九日

行政法務司司長 陳麗敏

第 52/2014號行政法務司司長批示

行政法務司司長行使《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號行政法規第二條第一款（六）項

及第七條，結合經第26/2011號行政命令修改的第120/2009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身份證明局局長黎英杰或其法定代

任人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“國際商業機器

SERVIÇOS DE APOIO DA SEDE DO GOVERNO

Extracto de despacho

Por despacho do signatário, de 16 de Julho de 2014:

Chao Weng Chong — cessou, automaticamente, as funções de 
técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, em regime de contrato além 
do quadro, dos SASG, nos termos do artigo 45.º do ETAPM, 
em vigor, a partir de 29 de Outubro de 2014, data em que 
iniciou funções na Direcção dos Serviços de Turismo.

–––––––

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 30 de Outubro de 2014. 
— O Chefe do Gabinete, Alexis, Tam Chon Weng.

GABINETE DA SECRETÁRIA PARA A ADMINISTRAÇÃO

E JUSTIÇA

Despacho da Secretária para a Administração 
e Justiça n.º 51/2014

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da 
alínea 2) do n.º 1 do artigo 2.º e do artigo 7.º, ambos do Regula‑
mento Administrativo n.º 6/1999, conjugados com os n.os 1, 2 e 
5 da Ordem Executiva n.º 120/2009, com a nova redacção dada 
pela Ordem Executiva n.º 26/2011, a Secretária para a Admi‑
nistração e Justiça manda:

São subdelegados no presidente do Conselho de Administração 
do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, Vong Iao 
Lek, ou no seu substituto legal, todos os poderes necessários 
para representar a Região Administrativa Especial de Macau, 
como outorgante, no contrato de «Aquisição de dois veículos 
para transporte de carcaças de animais — Veículos pesados, 
com câmara frigorífica, para transporte de carnes», a celebrar 
com a «Xin Kang Zhong — Auto Serviços, Investimentos 
Comerciais e Industriais, Importação e Exportação, Limitada».

29 de Outubro de 2014.

A Secretária para a Administração e Justiça, Florinda da 
Rosa Silva Chan.

Despacho da Secretária para a Administração
e Justiça n.º 52/2014

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 1 do artigo 2.º e do artigo 7.º do Regulamento 
Administrativo n.º 6/1999, conjugados com os n.os 1, 2 e 5 da 
Ordem Executiva n.º 120/2009, com a nova redacção dada pela 
Ordem Executiva n.º 26/2011, a Secretária para a Administra‑
ção e Justiça manda:

São subdelegados no director dos Serviços de Identificação, 
Lai Ieng Kit, ou no seu substituto legal, todos os poderes ne‑
cessários para representar a Região Administrativa Especial 
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世界貿易公司”簽訂購買供身份證明局使用的“I BM Content 

Manager影像系統安裝服務”的合同。

二零一四年十月三十日

行政法務司司長 陳麗敏

–––––––

二零一四年十一月四日於行政法務司司長辦公室

辦公室主任 張翠玲

保 安 司 司 長 辦 公 室

第 217/2014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，並根據十月十一日第57/99/M號法令核准的《行政程序

法典》第三十八條及三十九條，聯同十二月二十日第122/2009號

行政命令第一款及第五款的規定，作出本批示：

本人將一切所需權力轉授予司法警察局局長黃少澤博士或

其法定代任人以澳門特別行政區名義與馬起峰博士續簽個人勞

動合同。

二零一四年十月二十九日

保安司司長 張國華

第 220/2014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，並根據第6/1999號行政法規第四條第二款及第七條，及

經第28/2011號行政命令修改的第122/2009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司法警察局局長黃少澤博士或其法定

代任人，以便代表澳門特別行政區作為立約人，與愛達利控股有

限公司簽訂為司法警察局供應及安裝無線電通訊系統調度控制

台及相關配件的合同。

二零一四年十月二十九日

保安司司長 張國華

–––––––

二零一四年十月三十日於保安司司長辦公室

辦公室主任 黃傳發

de Macau, como outorgante, no contrato para a aquisição dos 
“Serviços da instalação do sistema de imagem IBM Content 
Manager” destinados à Direcção dos Serviços de Identificação, 
a celebrar com a «IBM World Trade Corporation».

30 de Outubro de 2014.

A Secretária para a Administração e Justiça, Florinda da 
Rosa Silva Chan.

–––––––

Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça, aos 4 
de Novembro de 2014. — A Chefe do Gabinete, Cheong Chui 
Ling.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 217/2014

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos das 
disposições dos artigos 38.º e 39.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto‑Lei n.º 57/99/M, de 11 de 
Outubro, conjugadas com os n.os 1 e 5 da Ordem Executiva 
n.º 122/2009, de 20 de Dezembro, o Secretário para a Segurança 
manda:

São subdelegados no director da Polícia Judiciária, doutor 
Wong Sio Chak, ou no seu substituto legal, todos os poderes 
necessários para outorgar em nome da Região Administrativa 
Especial de Macau, a renovação do contrato individual de tra‑
balho, com a doutora Ma Hei Fung.

29 de Outubro de 2014.

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 220/2014

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 4.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 122/2009, na redacção dada pela Ordem Executi‑
va n.º 28/2011, o Secretário para a Segurança manda:

São subdelegados no director da Polícia Judiciária, doutor 
Wong Sio Chak, ou no seu substituto legal, todos os poderes 
necessários para representar a Região Administrativa Especial 
de Macau, como outorgante, no contrato de fornecimento e 
instalação do equipamento Tetra radio console e respectivos 
acessórios destinado à mesma Polícia, a celebrar com a Voda‑
tel Holdings Limited.

29 de Outubro de 2014.

O Secretário para a Segurança, Cheong Kuoc Vá.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 30 de Outubro 
de 2014. — O Chefe do Gabinete, Vong Chun Fat.
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