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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“吳兆平”簽訂為

澳門大學科技學院智慧製造與機器人實驗室供應及安裝科研設

備——採購項目清單（三）的合同。

二零一九年九月二十七日

社會文化司司長 譚俊榮

第 157/2019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”簽訂為澳門大學科技學院智慧製造與機器人實驗室供

應及安裝科研設備——採購項目清單（四）的合同。

二零一九年九月二十七日

社會文化司司長 譚俊榮

第 158/2019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“萬眾機電工程有

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 «Ung Siu 
Peng», relativo ao fornecimento e instalação de equipamentos 
de investigação científica para o Laboratório de Fabricação 
Inteligente e Robótica da Faculdade de Ciências e Tecnologia 
da Universidade de Macau — Lista de Aquisição III.

27 de Setembro de 2019.

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

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 157/2019

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 de investigação 
científica para o Laboratório de Fabricação Inteligente e Ro
bótica da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 
de Macau — Lista de Aquisição IV.

27 de Setembro de 2019.

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

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 158/2019

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 Engenharia Electrica e Mecanica People, Limita
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限公司”簽訂為澳門大學科技學院智慧製造與機器人實驗室供

應及安裝科研設備——採購項目清單（五）的合同。

二零一九年九月二十七日

社會文化司司長 譚俊榮

批 示 摘 錄

摘錄自行政長官於二零一九年八月二十一日作出的批示：

黃竹君——根據第15/2009號法律《領導及主管人員通則的

基本規定》第五條及第26/2009號行政法規《領導及主管人員通

則的補充規定》第八條的規定，因具備合適的管理能力及專業經

驗履行職務，其擔任澳門旅遊學院院長的定期委任，自二零一九

年十一月一日起續期兩年。

–––––––

二零一九年十月三日於社會文化司司長辦公室

辦公室主任 葉炳權

運 輸 工 務 司 司 長 辦 公 室

第 38/2019號運輸工務司司長批示

運輸工務司司長行使《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號行政法規第六條第一款（四）

項、第113/2014號行政命令第一款、經十二月二十一日第87/89/M

號法令核准的《澳門公共行政工作人員通則》第三十條第一款b）

項及第8/2019號行政法規第五條第二款的規定，作出本批示。

一、以臨時定期委任方式委任附表所載的五十八名交通事務

局人員在澳門輕軌股份有限公司擔任職務，自二零一九年十月一

日起為期一年。

二、以臨時定期委任方式委任交通事務局人員潘文輝在澳門

輕軌股份有限公司擔任職務，自二零一九年十月一日起至二零二

零年六月十八日止。

da», relativo ao fornecimento e instalação de equipamentos de 
investigação científica para o Laboratório de Fabricação Inte
ligente e Robótica da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade de Macau — Lista de Aquisição V.

27 de Setembro de 2019.

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

Extracto de despacho

Por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 21 de 
Agosto de 2019:

Vong Chuk Kwan — renovada a comissão de serviço, pelo 
período de dois anos, como presidente do Instituto de For
mação Turística de Macau, nos termos dos artigos 5.º da Lei 
n.º 15/2009 (Disposições Fundamentais do Estatuto do Pessoal 
de Direcção e Chefia) e 8.º do Regulamento Administrativo 
n.º 26/2009 (Disposições complementares do estatuto do 
pessoal de direcção e chefia), a partir de 1 de Novembro de 
2019, por possuir capacidade de gestão e experiência profis
sional adequadas para o exercício das suas funções.

–––––––

Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, 
aos 3 de Outubro de 2019. — O Chefe do Gabinete, Ip Peng 
Kin.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS TRANSPORTES

E OBRAS PÚBLICAS

Despacho do Secretário para os Transportes
e Obras Públicas n.º 38/2019

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da 
alínea 4) do n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento Administra
tivo n.º 6/1999, do n.º 1 da Ordem Executiva n.º 113/2014, da 
alínea b) do n.º 1 do artigo 30.º do Estatuto dos Trabalhadores 
da Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto
Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, e do n.º 2 do artigo 5.º do 
Regulamento Administrativo n.º 8/2019, o Secretário para os 
Transportes e Obras Públicas manda:

1. São nomeados os 58 trabalhadores da Direcção dos Servi
ços para os Assuntos de Tráfego, adiante designada por DSAT, 
constantes da tabela em anexo para exercer funções, em 
comissão eventual de serviço, na Sociedade do Metro Ligeiro 
de Macau, S.A., pelo prazo de um ano, a partir de 1 de 
Outubro de 2019.

2. É nomeado Manuel Pon, trabalhador da DSAT, para exer
cer funções, em comissão eventual de serviço, na Sociedade 
do Metro Ligeiro de Macau, S.A., a partir de 1 de Outubro de 
2019 a 18 de Junho de 2020.


