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社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

第 144/2018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“啓盈科技（澳門）

有限公司”簽訂為澳門大學中華醫藥研究院供應及安裝藥物篩

選及製劑工藝設備——採購項目清單（一）的合同。

二零一八年十一月七日

社會文化司司長 譚俊榮

第 145/2018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“A&P儀器有限公

司”簽訂為澳門大學中華醫藥研究院供應及安裝藥物篩選及製

劑工藝設備——採購項目清單（二）的合同。

二零一八年十一月七日

社會文化司司長 譚俊榮

第 146/2018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

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS

SOCIAIS E CULTURA

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 144/2018

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 «Com-
panhia de Tecnologia Kai Ying (Macau) Limitada», relativo ao 
fornecimento e instalação de equipamentos de selecção de me-
dicamentos e de engenharia farmacêutica para o Instituto de 
Ciências Médicas Chinesas da Universidade de Macau — Lista 
de Aquisição I.

7 de Novembro 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 145/2018

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 em-
presa «A & P Instrumentos Lda.», relativo ao fornecimento e 
instalação de equipamentos de selecção de medicamentos e de 
engenharia farmacêutica para o Instituto de Ciências Médicas 
Chinesas da Universidade de Macau – Lista de Aquisição II.  

7 de Novembro 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 146/2018

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-
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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“生譜貿易行”簽訂

為澳門大學中華醫藥研究院供應及安裝藥物篩選及製劑工藝設

備——採購項目清單（三）的合同。

二零一八年十一月七日

社會文化司司長 譚俊榮

第 147/2018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、委任下列人士為八月二十八日第45/95/M號法令第十八

條第一款g）項所指的旅遊學院培訓活動協調委員會的成員，為

期兩年：

（一）澳門酒店協會指定的代表：鍾友雄，如其不在或因故

不能視事時由黃淑霞代任；

（二）澳門旅遊商會指定的代表：關德暉，如其不在或因故

不能視事時由鄧嘉敏代任；

（三）澳門酒店旅業商會指定的代表：廖惠民，如其不在或

因故不能視事時由麥黃麗薇代任；

（四）澳門餐飲業聯合商會指定的代表：Chung Elizabeth，

如其不在或因故不能視事時由周永騰代任；

（五）澳門會議展覽業協會指定的代表：潘耀榮，如其不在

或因故不能視事時由潘立峰代任；

（六）澳門旅遊零售服務業總商會指定的代表：胡芷菱，如

其不在或因故不能視事時由葉榮發代任；

（七）澳門國際機場專營股份有限公司指定的代表：陳健

容，如其不在或因故不能視事時由Deolinda Maria de Azevedo 

Matos Couto代任；

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 empresa 
«Prudent Trading», relativo ao fornecimento e instalação de 
equipamentos de selecção de medicamentos e de engenharia 
farmacêutica para o Instituto de Ciências Médicas Chinesas da 
Universidade de Macau — Lista de Aquisição III. 

7 de Novembro 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 147/2018

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 Agosto, 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. São nomeados membros do Conselho Coordenador para a 
Acção Formativa do Instituto de Formação Turística previstos 
na alínea g) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 45/95/M, 
de 28 de Agosto, com mandato de dois anos:

1) Chung Yau Hung Randy, em representação da Associação 
de Hotéis de Macau, sendo substituído nas suas ausências e im-
pedimentos por Wong Shuk Ha Noel;

2) Guan Dehui, em representação da Associação das Agên-
cias de Turismo de Macau, sendo substituído nas suas ausên-
cias e impedimentos por Tang Ka Man;

3) Liu Wai Man Raymond, em representação da Associação 
dos Hoteleiros de Macau, sendo substituído nas suas ausências 
e impedimentos por Mac Wong Lai Mei;

4) Chung Elizabeth, em representação da União das Asso-
ciações dos Proprietários de Estabelecimentos de Restauração 
e Bebidas de Macau, sendo substituída nas suas ausências e 
impedimentos por Chau Veng Tang;

5) Poon Yiu Wing Irwin, em representação da Associação 
de Convenções e Exposições de Macau, sendo substituído nas 
suas ausências e impedimentos por Pun Lap Fung;

6) Wu Chi Leng Isabel, em representação da Associação dos 
Retalhistas e Serviços de Turismo de Macau, sendo substituída 
nas suas ausências e impedimentos por Yip Wing Fat Frederick;

7) Chan Kin Iong, em representação da CAM — Sociedade 
do Aeroporto Internacional de Macau, S.A.R.L., sendo substi-
tuída nas suas ausências e impedimentos por Deolinda Maria 
de Azevedo Matos Couto;


