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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“天網資訊科技（澳

門）有限公司”簽訂為澳門大學科技學院多個實驗室及中央計算

設施中心供應及安裝資訊設備——採購項目清單（二）的合同。

二零一八年四月二十七日

社會文化司司長 譚俊榮

第 58/2018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“Companhia de 

Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.”簽訂為澳門大學科技

學院多個實驗室及中央計算設施中心供應及安裝資訊設備——

採購項目清單（三）的合同。

二零一八年四月二十七日

社會文化司司長 譚俊榮

第 59/2018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2/1999號法律第十五條、第112/2014號行

政命令第一款及經七月二十九日第42/96/M號法令、十一月十七

日第47/97/M號法令及第26/2016號行政法規修改的八月二十八

日第45/95/M號法令第十八條第二款的規定，作出本批示：

一、委任澳門酒店協會代表鍾友雄為旅遊學院培訓活動協

調委員會成員，以代替原代表梁華基，直至被替代者的任期屆滿

為止。

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 Secretá-
rio 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 Espe-
cial de Macau, como outorgante, no contrato a celebrar com a 
«Agência Comercial Netcraft (Macau), Limitada», relativo ao 
fornecimento e instalação de equipamentos informáticos para 
vários laboratórios e o Central Computing Facilities Centre da 
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Macau 
— Lista de Aquisição II.

27 de Abril 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 58/2018

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 Secretá-
rio 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 necessá-
rios para representar a Região Administrativa Especial de Ma-
cau, como outorgante, no contrato a celebrar com a «Companhia 
de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L.», relativo ao forneci-
mento e instalação de equipamentos informáticos para vários la-
boratórios e o Central Computing Facilities Centre da Faculdade 
de Ciências e Tecnologia da Universidade de Macau — Lista de 
Aquisição III.

27 de Abril 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 59/2018

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica da 
Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do artigo 
15.º da Lei n.º 2/1999, do n.º 1 da Ordem Executiva n.º 112/2014 e 
do n.º 2 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 45/95/M, de 28 de Agos-
to, alterado pelo Decreto-Lei n.º 42/96/M, de 29 de Julho, pelo 
Decreto-Lei n.º 47/97/M, de 17 de Novembro, e pelo Regulamento 
Administrativo n.º 26/2016, o Secretário para os Assuntos Sociais 
e Cultura manda: 

1. É designado membro do Conselho Coordenador para a 
Acção Formativa do Instituto de Formação Turística, Chung 
Yau Hung Randy, representante da Associação de Hotéis de 
Macau, em substituição de Leong Va Kei, até ao termo do res-
pectivo mandato.
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二、委任澳門國際機場專營股份有限公司代表陳健容為旅遊

學院培訓活動協調委員會成員，以代替機場管理有限公司代表，

直至被替代者的任期屆滿為止。

三、本批示自公佈翌日起生效。

二零一八年四月三十日

社會文化司司長 譚俊榮

第 60/2018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“專業康健貿易

有限公司”簽訂為澳門大學應用物理及材料工程研究所材料測

試中心供應及安裝光電特性表徵設備與系統——採購項目清單

（一）的合同。

二零一八年四月三十日

社會文化司司長 譚俊榮

第 61/2018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“博科科學儀器

有限公司”簽訂為澳門大學應用物理及材料工程研究所材料測

2. É designado como membro do Conselho Coordenador 
para a Acção Formativa do Instituto de Formação Turística, 
Chan Kin Iong, representante da CAM — Sociedade do Ae-
roporto Internacional de Macau, S.A.R.L., em substituição do 
representante de Administração de Aeroportos, Lda, até ao 
termo do respectivo mandato.

3. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação.

30 de Abril 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 60/2018

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 Secretá-
rio 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 necessá-
rios para representar a Região Administrativa Especial de Ma-
cau, como outorgante, no contrato a celebrar com a empresa 
«Professional Health Importação Exportação Lda.», relativo 
ao fornecimento e instalação de equipamentos e sistemas de 
caracterização optoelectrónica para o Centro de Caracteriza-
ção de Materiais do Instituto de Física Aplicada e Engenharia 
de Materiais da Universidade de Macau — Lista de Aquisição I.

30 de Abril 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 61/2018

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 Secretá-
rio 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 «Com-
panhia de Científica Instrumento Pok Fo, Limitada», relativo 
ao fornecimento e instalação de equipamentos e sistemas de 
caracterização optoelectrónica para o Centro de Caracteriza-
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