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Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 28 de Maio de 2018:

Brenda Cheong Perola, intérprete-tradutora chefe, 1.º escalão, 
do quadro do pessoal da Polícia Judiciária — nomeada, em 
comissão de serviço, pelo prazo de um ano, para exercer 
funções neste Gabinete, nos termos dos artigos 10.º, n.º 1, 
alínea 5), 18.º, n.os 1 e 2, e 19.º, n.º 10, do Estatuto do Ga-
binete do Chefe do Executivo e dos Secretários, e 23.º do 
ETAPM, em vigor, a partir de 20 de Junho de 2018.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 13 de Junho 
de 2018. — A Chefe do Gabinete, Cheong Ioc Ieng.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS

SOCIAIS E CULTURA

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 79/2018

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
n.º 15 do Despacho do Chefe do Executivo n.º 123/2010, o Se-
cretário para os Assuntos Sociais e Cultura manda:

É nomeada Wong Keng Chao para exercer, em regime de 
acumulação não remunerada, as funções de secretária-geral 
do Conselho para as Indústrias Culturais, pelo período de um 
ano, a partir de 15 de Junho de 2018.

8 de Junho de 2018.

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

Despacho do Secretário para os Assuntos
 Sociais e Cultura n.º 80/2018

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 5.º e no artigo 7.º, ambos do Regula-
mento Administrativo n.º 6/1999 (Organização, competências e 
funcionamento dos serviços e entidades públicos), 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:

São subdelegados no reitor da Universidade de Macau, Song 
Yonghua, ou no seu substituto legal, todos os poderes neces-
sários para representar a Região Administrativa Especial de 
Macau, como outorgante, no contrato a celebrar com a empre-

批 示 摘 錄

透過保安司司長二零一八年五月二十八日的批示：

根據現行《行政長官及司長辦公室通則》第十條第一款

（五）項，第十八條第一款、第二款，第十九條第十款，以及現行

《澳門公共行政工作人員通則》第二十三條的規定，以定期委

任方式委任司法警察局編制人員第一職階主任翻譯員Brenda 

Cheong Perola在本辦公室執行職務，為期一年，自二零一八年六

月二十日起生效。

–––––––

二零一八年六月十三日於保安司司長辦公室

辦公室主任 張玉英

社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

第 79/2018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，並根據行政長官第123/2010號批示第十五款的規

定，作出本批示。

委任王勁秋以無償兼任方式擔任文化產業委員會秘書長的

職務，自二零一八年六月十五日起，為期一年。

二零一八年六月八日

社會文化司司長 譚俊榮

第 80/2018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《政府部門及實體的

組織、職權與運作》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。

轉授一切所需的權力予澳門大學校長宋永華或其法定代任

人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“生譜貿易行”簽訂
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