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示修改的第184/2007號行政長官批示第四款（十三）項及第六款

的規定，作出本批示。

一、委任司法警察局代表程况明代替譚桂靈為旅遊危機處

理辦公室正選成員。

二、本批示自公佈翌日起生效。

二零一四年十一月十一日

社會文化司司長 張裕

第 214/2014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，連同經第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。

轉授一切所需的權力予文化局局長吳衛鳴或其法定代任人，

以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與“新寧建築裝修”簽訂

二零一五年一月一日至十二月三十一日期間為塔石廣場文化局大

樓提供日常小型維修服務合同。

二零一四年十一月十一日

社會文化司司長 張裕

第 215/2014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“啓盈科技（澳門）有

限公司”簽訂為澳門大學健康科學學院供應及安裝斑馬魚自動

飼養系統的合同。

二零一四年十一月十一日

社會文化司司長 張裕

disposto na alínea 13) do n.º 4 e no n.º 6 do Despacho do Chefe 
do Executivo n.º 184/2007, na redacção dada pelos Despachos 
do Chefe do Executivo n.os 302/2008 e 62/2009, o Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura manda:

1. É designado Cheng Fong Meng, em substituição de Tam 
Kuai Leng, como membro efectivo do Gabinete de Gestão de 
Crises do Turismo em representação da Polícia Judiciária.

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

11 de Novembro de 2014.

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

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 214/2014

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 Cultural, Ung 
Vai Meng, ou no seu substituto legal, todos os poderes neces-
sários para representar a Região Administrativa Especial de 
Macau, como outorgante, no contrato de prestação de serviços 
de pequenas reparações no Edifício do Instituto Cultural sito 
na Praça do Tap Seac, durante o período de 1 de Janeiro a 31 
de Dezembro de 2015, a celebrar com a empresa «Decoracao 
San Neng».

11 de Novembro de 2014.

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

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 215/2014

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 Administrati-
vo n.º 6/1999, conjugados com os n.os 1, 2 e 5 da Ordem Executiva 
n.º 123/2009, alterada pela Ordem Executiva n.º 29/2011, o Secre-
tário para os Assuntos Sociais e Cultura manda:

São subdelegados no reitor da Universidade de Macau, Zhao 
Wei, ou no seu substituto legal, todos os poderes necessários 
para representar a Região Administrativa Especial de Ma-
cau, como outorgante, no contrato relativo ao fornecimento e 
instalação do sistema de alimentação automática para peixes-
-zebra (Danio rerio), para a Faculdade de Ciências da Saúde, 
da Universidade de Macau, a celebrar com a «Companhia de 
Tecnologia Kai Ying (Macau) Limitada».  

11 de Novembro de 2014.

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