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基於梁錫泉警務總長在擔任出入境事務主管職務期間，為
促進治安警察局出入境事務管控的良好執法作出卓越貢獻，現
特藉梁錫泉廳長即將榮休之際，本人謹向其予以公開嘉獎。

二零一八年十月三十一日
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Pela excelência e mérito dos atributos enunciados durante o desempenho de diversos cargos de chefia, no âmbito da
migração, e aproximando-se o momento da sua aposentação,
impõe-se reconhecer o notável e relevante valor dos serviços
prestados para o bom trabalho de execução da lei no âmbito de
controlo de migração do Corpo de Polícia de Segurança Pública pelo chefe do Serviço de Migração, intendente Leung Sek
Chun, o que faço por via do presente público louvor.
31 de Outubro de 2018.

保安司司長

黃少澤

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

Extractos de despachos

批 示 摘 錄

摘錄自行政長官於二零一八年十月十五日作出的批示：
根據第15/2009號法律第五條及第26/2009號行政法規第八
條的規定，並維持先前有關委任的依據，梅山明擔任警察總局局
長助理的定期委任，自二零一九年一月一日起，續期一年。
摘錄自行政長官於二零一八年十月二十二日作出的批示：
根據第15/2009號法律第五條及第26/2009號行政法規第八
條的規定，並維持先前有關委任的依據，梁文昌警務總監（編號
107881）擔任治安警察局局長的定期委任，自二零一八年十二月
二十日起，續期一年。
–––––––

Mui San Meng — renovada a comissão de serviço, pelo período
de um ano, como adjunto do comandante-geral dos Serviços de
Polícia Unitários, nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009
e 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, a partir de 1
de Janeiro de 2019, por se manterem os fundamentos que prevaleceram à respectiva nomeação.
Por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 22 de
Outubro de 2018:
Leong Man Cheong, superintendente-geral n.º 107 881 — renovada a comissão de serviço, pelo período de um ano, como
comandante do Corpo de Polícia de Segurança Pública, nos
termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 e 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, a partir de 20 de Dezembro
de 2018, por se manterem os fundamentos que prevaleceram
à respectiva nomeação.
–––––––

二零一八年十月三十一日於保安司司長辦公室
辦公室主任

Por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 15 de
Outubro de 2018:

張玉英

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 31 de Outubro
de 2018. — A Chefe do Gabinete, Cheong Ioc Ieng.

社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS
SOCIAIS E CULTURA

第 137/2018 號社會文化司司長批示

Despacho do Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura n.º 137/2018

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“尚匯建築工程有

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 Regulamento 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
necessários para representar a Região Administrativa Especial de Macau, como outorgante, no contrato a celebrar com a
«Companhia de Construção Sunview Lda.», relativo às obras

澳門特別行政區公報——第二組
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限公司”簽訂澳門大學——N23科研大樓一樓為應用物理及材料
工程研究所潔淨室（1002至1004室）建造工程的合同。
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de construção de salas limpas do Instituto de Física Aplicada e
Engenharia de Materiais, localizadas nas salas 1002 a 1004 no
1.º andar do Edifício de Investigação Científica N23 da Universidade de Macau.
24 de Outubro de 2018.

二零一八年十月二十四日
社會文化司司長

譚俊榮

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

Despacho do Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura n.º 138/2018

第 138/2018 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“愛達利控股有限
公司”簽訂為澳門大學校園湖體、住宿式書院廚房及餐廳廚房供
應及安裝閉路電視監控系統的合同。

二零一八年十月二十九日

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 Regulamento 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 necessários
para representar a Região Administrativa Especial de Macau,
como outorgante, no contrato a celebrar com a empresa «Vodatel
Holdings Limited», relativo ao fornecimento e instalação de
sistemas de vigilância em circuito fechado de televisão para os
lagos e para as cozinhas dos colégios residenciais e dos restaurantes, na Universidade de Macau.
29 de Outubro de 2018.

社會文化司司長

譚俊榮

第 139/2018 號社會文化司司長批示

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

Despacho do Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura n.º 139/2018

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“廣裕建築工程有
限公司”簽訂澳門大學——樓宇外牆飾面修繕工程的合同。

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 Regulamento 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 necessários para representar a Região Administrativa Especial de
Macau, como outorgante, no contrato a celebrar com a «Companhia de Construção e Engenharia Kwong Yu, Lda.», relativo
às obras de reparação do revestimento das paredes exteriores
dos edifícios da Universidade de Macau.
29 de Outubro de 2018.

二零一八年十月二十九日
社會文化司司長

譚俊榮

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

