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司”簽訂為文化局提供二零一五年一月一日至二零一五年十二月

三十一日期間的空調系統保養服務公證合同。

二零一四年十二月十九日

社會文化司司長 張裕

第 273/2014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、第二款和第五款的規定，作出本批示。

轉授一切所需的權力予文化基金行政管理委員會主席吳

衛鳴或其法定代任人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與

“慧科訊業有限公司”簽訂為澳門中央圖書館及澳門歷史檔案

館供應二零一五年度慧科新聞資訊服務的合同。

二零一四年十二月十九日

社會文化司司長 張裕

第 274/2014 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，連同經第29/2011號行政命令修改的第123/2009號行政命令

第一款、第二款和第五款的規定，作出本批示。

轉授一切所需的權力予文化基金行政管理委員會主席吳

衛鳴或其法定代任人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與

“廣星傳訊有限公司”簽訂為文化局提供2015年1月1日至12月31

日期間整體售票服務合同。

二零一四年十二月十九日

社會文化司司長 張裕

第 278/2014 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，以及第112/2014號行政命令第一款、第二款和第五款的規

定，作出本批示。

de manutenção dos sistemas de ar-condicionado do Instituto 
Cultural, durante o período de 1 de Janeiro de 2015 a 31 de 
Dezembro de 2015, a celebrar com a «Empresa de Engenharia 
Consolidated, Limitada».

19 de Dezembro de 2014.

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

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 273/2014

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 5.º e do artigo 7.º, ambos do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 6/1999, conjugados com os n.os 1, 2 e 5 da Or-
dem Executiva n.º 123/2009, com a redacção dada pela Ordem 
Executiva n.º 29/2011, o Secretário para os Assuntos Sociais e 
Cultura manda:

São subdelegados no presidente do Conselho Administrati-
vo do Fundo de Cultura, Ung Vai Meng, ou no seu substituto 
legal, todos os poderes necessários para representar a Região 
Administrativa Especial de Macau, como outorgante, no con-
trato de prestação de serviços de fornecimento de informações 
e notícias da Wisers, para a Biblioteca Central de Macau e o 
Arquivo Histórico de Macau, durante o ano 2015, a celebrar 
com a «Sociedade de Informação Wisers, Limitada».

19 de Dezembro de 2014.

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

Despacho do Secretário para os Assuntos                                    
Sociais e Cultura n.º 274/2014

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 5.º e do artigo 7.º, ambos do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 6/1999, conjugados com os n.os 1, 2 e 5 da Or-
dem Executiva n.º 123/2009, com a redacção dada pela Ordem 
Executiva n.º 29/2011, o Secretário para os Assuntos Sociais e 
Cultura manda:

São subdelegados no presidente do Conselho Administrati-
vo do Fundo de Cultura, Ung Vai Meng, ou no seu substituto 
legal, todos os poderes necessários para representar a Região 
Administrativa Especial de Macau, como outorgante, no con-
trato de prestação de serviços de venda global de bilhetes do 
Instituto Cultural, durante o período de 1 de Janeiro a 31 de 
Dezembro de 2015 a celebrar com a «Sociedade de Prestação 
de Serviços Kong Seng Paging Limitada».

19 de Dezembro de 2014.

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

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 278/2014

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 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 112/2014, o Secretário para os Assuntos Sociais e 
Cultura manda:
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轉授一切所需的權力予澳門大學校長趙偉或其法定代任人，

以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“廣東南粵集團建設有

限公司”簽訂澳門大學新校區 ——住宿式書院10及住宿式書院

11之設計及裝修工程連配套項目的合同。

二零一四年十二月二十六日

社會文化司司長 譚俊榮

嘉 獎

在即將卸任中華人民共和國澳門特別行政區政府社會文化

司司長職務之際，本人對在本辦公室工作的全體人員包括辦公

室人員及政府總部輔助部門人員，以及對隸屬或由本人監督的

公共部門及實體的各級領導和人員，包括衛生局、教育暨青年

局、文化局、旅遊局、社會工作局、體育發展局、高等教育輔助辦

公室、社會保障基金、文化產業基金、澳門大學、澳門理工學院、

旅遊學院、澳門格蘭披治大賽車委員會等的各級領導和人員，因

其在工作上表現出的專心致志、能力及專業精神，使行政當局的

服務得以日漸完善和獲得認同，故本人對此予以公開嘉獎。

二零一四年十二月十五日

社會文化司司長 張裕

批 示 摘 錄

摘錄自社會文化司司長於二零一四年十一月二十日作出的批

示：

吳子健——根據第14/2009號法律及現行《澳門公共行政工

作人員通則》第二十七條及第二十八條的規定，在旅遊發展委

員會擔任第二職階輕型車輛司機的散位合同續期一年，自二零

一四年十二月三十日起生效。

–––––––

二零一四年十二月二十六日於社會文化司司長辦公室

辦公室主任 黎英杰

運 輸 工 務 司 司 長 辦 公 室

嘉 獎

在本人即將御任運輸工務司司長職務之際，決定對運輸工

務司司長辦公室工作的下列全體人員，包括辦公室人員及政府

São subdelegados no reitor da Universidade de Macau, Zhao 
Wei, ou no seu substituto legal, todos os poderes necessários 
para representar a Região Administrativa Especial de Macau, 
como outorgante, no contrato relativo às obras de projecto, 
acabamento e apetrechamento dos Colégios Residenciais 10 e 
11 no novo campus da Universidade de Macau, a celebrar com 
a «Empresa de Construção Guang Dong Nam Yue, Limitada». 

26 de Dezembro de 2014.

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

Louvor

Ao cessar funções de Secretário para os Assuntos Sociais 
e Cultura do Governo da Região Administrativa Especial de 
Macau da República Popular da China, apraz-me prestar pú-
blico louvor a todos aqueles que exerceram funções no meu 
Gabinete, incluindo os membros do Gabinete e o pessoal dos 
Serviços de Apoio da Sede do Governo, e bem assim aos di-
rigentes e pessoal dos serviços públicos e entidades na minha 
dependência hierárquica ou tutelar, como sejam, dos Serviços 
de Saúde, da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, 
do Instituto Cultural, da Direcção dos Serviços de Turismo, 
do Instituto de Acção Social, do Instituto do Desporto, do Ga-
binete de Apoio ao Ensino Superior, do Fundo de Segurança 
Social, do Fundo das Indústrias Culturais, da Universidade 
de Macau, do Instituto Politécnico de Macau, do Instituto de 
Formação Turística, da Comissão do Grande Prémio de Ma-
cau, pela dedicação, competência e profissionalismo com que 
desempenharam as funções que lhes foram confiadas e em que 
muito contribuíram para a melhoria e dignificação da Admi-
nistração Pública.

15 de Dezembro de 2014.

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

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Assun-
tos Sociais e Cultura, de 20 de Novembro de 2014:

Ng Chi Kin — renovado o contrato de assalariamento, pelo 
período de um ano, como motorista de ligeiros, 2.º escalão, 
na Conselho para o Desenvolvimento Turístico, nos termos 
da Lei n.º 14/2009 e dos artigos 27.º e 28.º do ETAPM, em 
vigor, a partir de 30 de Dezembro de 2014.

–––––––

Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, aos 
26 de Dezembro de 2014. — O Chefe do Gabinete, Lai Ieng Kit.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS TRANSPORTES

E OBRAS PÚBLICAS

Louvor

Ao cessar funções de Secretário para os Transportes e 
Obras Públicas é justo destacar e louvar todos os membros que 
exerceram funções no meu Gabinete e o pessoal dos Serviços 
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