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二、委任運輸工務司代表鄭岳威為旅遊發展委員會成員，以

替代原代表汪雲，直至被替代者的任期屆滿為止。

三、委任金光渡輪有限公司代表卓河祓為旅遊發展委員會

成員，以替代原代表梁小牧，直至被替代者的任期屆滿為止。

四、本批示自公佈翌日起生效。

二零一五年六月八日

社會文化司司長 譚俊榮

第 97/2015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實驗小鼠飼

養設備及生物分子分析設備的合同。

二零一五年六月十日

社會文化司司長 譚俊榮

第 98/2015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“專業康健貿易有限公

司”簽訂為澳門大學健康科學學院供應及安裝實驗小鼠飼養設

備及生物分子分析設備的合同。

二零一五年六月十日

社會文化司司長 譚俊榮

2. É designada como membro do Conselho para o Desenvol-
vimento Turístico Chiang Ngoc Vai, representante da Secreta-
ria para os Transportes e Obras Públicas, em substituição de 
Wong Wan, até ao termo do respectivo mandato.

3. É designada como membro do Conselho para o Desen-
volvimento Turístico Toh Hup Hock, representante da Cotai 
Companhia de Ferries Limitada, em substituição de Leong Sio 
Mok, até ao termo do respectivo mandato.

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

8 de Junho de 2015.

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

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 97/2015

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 do artigo 7.º, ambos do Regu-
lamento Administrativo n.º 6/1999, conjugados com os n.os 1, 2 
e 5 da Ordem Executiva n.º 112/2014, o Secretário para os As-
suntos 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 Macau, 
como outorgante, no contrato relativo ao fornecimento e ins-
talação de um sistema de criação de ratos de laboratório e de 
equipamento para a análise biomolecular, para a Faculdade de 
Ciências da Saúde da Universidade de Macau, a celebrar com a 
«Companhia de Tecnologia Kai Ying (Macau) Limitada». 

10 de Junho de 2015.

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

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 98/2015

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 do artigo 7.º, ambos do Regu-
lamento Administrativo n.º 6/1999, conjugados com os n.os 1, 2 
e 5 da Ordem Executiva n.º 112/2014, o Secretário para os As-
suntos 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 Macau, 
como outorgante, no contrato relativo ao fornecimento e ins-
talação de um sistema de criação de ratos de laboratório e de 
equipamento para a análise biomolecular, para a Faculdade de 
Ciências da Saúde da Universidade de Macau, a celebrar com a 
empresa «Professional Health Importação Exportação LDA».  

10 de Junho de 2015.

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


	A01) 11474-11477
	A02) 11478-11490
	A03) 11491-11512
	A04) 11513-11540

