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第 21/2013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，連同經第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。

轉授一切所需的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“策安保安（澳

門）有限公司”簽訂為身份證明局提供“工作流程系統及開發服

務”的合同。

二零一三年七月一日

行政法務司司長 陳麗敏

第 22/2013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（三）、

（四）、（五）及（七）項及第七條，連同經第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法務局局長張永春或其法定代任人，以

便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“海星中學”簽訂為法務

局從屬機構少年感化院院生提供初中及高中回歸教育課程的合

同。

二零一三年七月一日

行政法務司司長 陳麗敏

第 23/2013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16/2006號行政法規第二條第二款（一）

項、第五條第一款至第三款，第15/2009號法律第五條，以及第

26/2009號行政法規第八條，結合第120/2009號行政命令第一款

的規定，作出本批示。

Despacho da Secretária para a Administração
e Justiça n.º 21/2013

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 
de Macau, como outorgante, no contrato para a aquisição do 
«Sistema do fluxo de trabalho e serviços de explorações» des
tinados ao uso da Direcção dos Serviços de Identificação, a 
celebrar com a «Certis Segurança (Macau) Limitada».

1 de Julho de 2013.

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

Despacho da Secretária para a Administração 
e Justiça n.º 22/2013

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos das 
alíneas 3), 4), 5) e 7) do n.º 1 do artigo 2.º e do artigo 7.º, ambos 
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 Administração e Justiça manda:

São subdelegados no director dos Serviços de Assuntos de 
Justiça, Cheong Weng Chon, ou no seu substituto legal, todos 
os poderes necessários para representar a Região Administra
tiva Especial de Macau, como outorgante, no contrato para os 
cursos do ensino secundário geral e do ensino secundário com
plementar recorrentes destinados aos internados do Instituto 
de Menores, organismo dependente da DSAJ, a celebrar com a 
«Escola Estrela do Mar».

1 de Julho de 2013.

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

Despacho da Secretária para a Administração 
e Justiça n.º 23/2013

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Bási
ca da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos 
dos artigos 2.º, n.º 2, alínea 1), e 5.º, n.os 1 a 3, do Regulamento 
Administrativo n.º 16/2006, do artigo 5.º da Lei n.º 15/2009 e 
do artigo 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, con
jugados com o n.º 1 da Ordem Executiva n.º 120/2009, a Secre
tária para a Administração e Justiça manda:
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楊儉儀因具備合適的管理能力及專業經驗，其擔任退休基

金會行政管理委員會主席的定期委任，自二零一三年八月二十六

日起續期兩年。

二零一三年七月二日

行政法務司司長 陳麗敏

–––––––

二零一三年七月三日於行政法務司司長辦公室

辦公室代主任  辜美玲

社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

第 158/2013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。

轉授一切所需權力予體育發展局局長黃有力或其法定代

任人，以代表澳門特別行政區作為簽署人，與“Companhia de 

Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. ”簽訂澳門國際馬拉松

報名系統及網站開發服務合同。

二零一三年六月十八日

社會文化司司長 張裕

第 175/2013 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號行政命令修改之第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“銳豐建聲工程有限公

É renovada a comissão de serviço, pelo período de dois anos, 
de Ieong Kim I, como presidente do Conselho de Administra
ção do Fundo de Pensões, por possuir capacidade de gestão e 
experiência profissional adequadas para o exercício das suas 
funções, a partir de 26 de Agosto de 2013.

2 de Julho de 2013.

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

–––––––

Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça, aos 3 
de Julho de 2013. — A Chefe do Gabinete, substituta, Ku Mei 
Leng.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS

SOCIAIS E CULTURA

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 158/2013

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 Instituto do Desporto, 
Vong Iao Lek, ou no seu substituto legal, todos os poderes ne
cessários para representar a Região Administrativa Especial 
de Macau, como outorgante, no contrato de prestação de ser
viços de desenvolvimento do sistema de inscrições e do website 
da Maratona Internacional de Macau, a celebrar com a «Com
panhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.». 

18 de Junho de 2013.

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

Despacho do Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura n.º 175/2013

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 Adminis
trativo n.º 6/1999, conjugados com os n.os 1, 2 e 5 da Ordem Exe
cutiva n.º 123/2009, alterada pela Ordem Executiva n.º 29/2011, 
o Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura manda:

São subdelegados no reitor da Universidade de Macau, Wei 
Zhao, ou no seu substituto legal, todos os poderes necessários 
para representar a Região Administrativa Especial de Macau, 
como outorgante, no contrato relativo ao fornecimento e ins
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