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（二十四）在體育局職責範疇，簽署發給澳門特別行政區及

以外地方的實體和機構的文書。

二、轉授予體育基金行政管理委員會主席潘永權作出下列行

為的權限：

（一）批准發放載於體育基金本身預算開支表中的津貼，但

以澳門幣三十萬元為限；

（二）以澳門特別行政區的名義簽署一切在體育基金範圍內

訂立的有關合同的公文書。

三、對行使現轉授予的權限而作出的行為，得提起必要訴

願。

四、透過經社會文化司司長認可並公佈於《澳門特別行政區

公報》的批示，獲轉授權人可將有利於部門良好運作的權限轉

授予領導及主管人員。

五、獲轉授權人自二零一六年二月二十二日起在本轉授權範

圍內所作出的行為，予以追認。

六、在不妨礙上款規定的情況下，本批示自公佈日起產生效

力。

二零一六年二月二十六日

社會文化司司長 譚俊榮

第 30/2016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，並根據經第8/2012號行政法規修改的第6/2005號

行政法規第十二條第二款的規定，作出本批示。

續任林佩嫦為婦女事務委員會秘書長，自二零一六年三月六

日起，任期為一年。

二零一六年三月三日

社會文化司司長 譚俊榮

第 31/2016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40/2011號行政法規第四條第一款及第二

款及第五條第一款、第二款及第四款的規定，作出本批示。

一、委任下列人士為旅遊發展委員會成員：

（一）社會文化司代表：林曉白；

24) Assinar o expediente dirigido a entidades e organismos 
da Região Administrativa Especial de Macau e do exterior, no 
âmbito das atribuições do Instituto do Desporto.

2. É subdelegada no presidente do Conselho Administrativo 
do Fundo do Desporto, Pun Weng Kun, a competência para 
praticar os seguintes actos:

1) Autorizar a atribuição de quaisquer subsídios da tabela de 
despesa do Orçamento Privativo do Fundo do Desporto, até ao 
montante de 300 000,00 (trezentas mil) patacas;

2) Outorgar, em nome da Região Administrativa Especial de 
Macau, em todos os instrumentos públicos relativos a contratos 
que devam ser lavrados no âmbito do Fundo do Desporto.

3. Dos actos praticados no uso das competências ora subde-
legadas cabe recurso hierárquico necessário.

4. Por despacho a publicar no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau, homologado pelo Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura, o subdelegado pode sub-
delegar no pessoal de direcção e chefia as competências que 
julgue adequadas ao bom funcionamento dos serviços.

5. São ratificados os actos praticados pelo subdelegado, no 
âmbito da presente subdelegação de competências, desde 22 de 
Fevereiro de 2016.

6. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o presente 
despacho produz efeitos desde a data da sua publicação.

26 de Fevereiro de 2016.

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

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 30/2016

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 12.º do Regulamento Administrati-
vo n.º 6/2005, com a redacção dada pelo Regulamento Admi-
nistrativo n.º 8/2012, o Secretário para os Assuntos Sociais e 
Cultura manda:

É renovada a nomeação de Lam Pui Seong para exercer fun-
ções de secretária-geral da Comissão dos Assuntos das Mulhe-
res, pelo período de um ano, a partir de 6 de Março de 2016.

3 de Março de 2016.

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

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 31/2016

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e ao abrigo do 
disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 4.º e 1, 2 e 4 do artigo 5.º do 
Regulamento Administrativo n.º 40/2011, o Secretário para os 
Assuntos Sociais e Cultura manda:

1. São designados membros do Conselho para o Desenvolvi-
mento Turístico: 

1) Lam Io Pak, representante da Secretaria para os Assuntos 
Sociais e Cultura;
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