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案。與此同時，其以個人的專業知識及豐富經驗，致力於提出具

建設性的建議，積極協調腎科團隊，不斷提高的醫療技術水平，

在讓病人享有優質醫療服務的同時，亦致力於提高病人的生活

質量。郭婉儀主任醫生敬業樂業、專業熱誠的工作態度，更備受

病人及同事的認同和肯定。

為表彰其專業能力、工作成績及多年來的努力付出，本人特

予公開表揚。

二零一九年八月二十八日

社會文化司司長 譚俊榮

–––––––

二零一九年八月二十九日於社會文化司司長辦公室

辦公室代主任 林韻妮

運 輸 工 務 司 司 長 辦 公 室

第 36/2019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110/2019號行政命令獨一條第二款的規

定，作出本批示。

一、轉授一切權力予海事及水務局局長黃穗文或其法定代

任人，以便代表澳門特別行政區作為簽署人，與中華人民共和國

廣東省人民政府、澳門自來水股份有限公司及珠海經濟特區對

澳門供水有限公司簽署《粵澳供水協議之補充協議（四）》。

二、本批示自公佈翌日起生效。

二零一九年八月二十三日

運輸工務司司長 羅立文

–––––––

二零一九年八月二十六日於運輸工務司司長辦公室

辦公室代主任 Carlos Rangel Fernandes

De igual modo, com o seu conhecimento profissional e vasta 
experiência, apresentou sugestões construtivas, coordenan-
do activamente a equipa do serviço de nefrologia e elevando 
constantemente o nível técnico médico dos serviços, a fim de 
possibilitar aos pacientes o usufruto de serviços de cuidados 
de saúde com qualidade, a par do aumento da sua qualidade 
de vida. A sua capacidade profissional e o elevado sentido de 
responsabilidade no desempenho de funções foram objecto de 
reconhecimento entre colegas e pacientes.

Em reconhecimento da sua capacidade profissional, desem-
penho de funções e dedicação ao longo desses anos, é-me grato 
louvá-la publicamente.

28 de Agosto de 2019.

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

–––––––

Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, 
aos 29 de Agosto de 2019. — A Chefe do Gabinete, substituta, 
Lam Wan Nei.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS TRANSPORTES

E OBRAS PÚBLICAS

Despacho do Secretário para os Transportes
e Obras Públicas n.º 36/2019

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 único da Ordem Executiva n.º 110/2019, o Secre-
tário para os Transportes e Obras Públicas manda:

1. São subdelegados na directora dos Serviços de Assuntos 
Marítimos e de Água, Wong Soi Man, ou no seu substituto 
legal, todos os poderes necessários para representar a Região 
Administrativa Especial de Macau, como outorgante, na assi-
natura da «Adenda IV ao Acordo de Fornecimento de Água 
Guangdong-Macau», a celebrar com o Governo Popular da 
Província de Guangdong da República Popular da China, a 
Sociedade de Abastecimento de Águas de Macau, S.A.R.L. e 
a Companhia de Abastecimento de Água da Zona Económica 
Especial de Zhuhai a Macau, Limitada.

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

23 de Agosto de 2019.

O Secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimun-
do Arrais do Rosário.

–––––––

Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públi-
cas, aos 26 de Agosto de 2019. — O Chefe do Gabinete, substi-
tuto, Carlos Rangel Fernandes.


