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（十七）澳門街坊會聯合總會代表雷志江；

（十八）澳門工會聯合總會代表楊淑莊；

（十九）澳門婦女聯合總會代表黃潔貞；

（二十）澳門腎友協會代表沈志成。

二、續任下列人士為慢性病防制委員會成員：

（一）黃耀昆；

（二）陳步倩；

（三）龔樹根；

（四）梁玉華；

（五）李怡平。

三、續任陳丹梅為慢性病防制委員會的秘書長。

四、本批示自二零一四年六月一日起生效。

二零一四年五月二十一日

社會文化司司長 張裕

第 78/2014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及第七

條，以及經第29/2011號行政命令修改的第123/2009號行政命令

第一款、第二款（三）項和第五款的規定，作出本批示。

轉授一切所需的權力予教育暨青年局局長梁勵或其法定代

任人，以代表澳門特別行政區作為簽署人，與“宏遠護衛有限公

司”簽訂為教育暨青年局屬下單位提供2013至2014年保安管理

服務之附加合同。

二零一四年五月二十一日

社會文化司司長 張裕

第 79/2014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及第七

17) Lou Chi Kong, em representação da União Geral das 
Associações dos Moradores de Macau;

18) Ieong Sok Chong, em representação da Federação das 
Associações dos Operários de Macau;

19) Wong Kit Cheng, em representação da Associação Geral 
das Mulheres de Macau;

20) José Sam, em representação da Associação de Amizade 
de Insuficientes Renais de Macau.

2. É renovada a designação, como membros da Comissão de 
Prevenção e Controlo das Doenças Crónicas, das seguintes in-
dividualidades:

1) Wong Io Kuan;

2) Chan Pou Sin;

3) Kong Su Kan;

4) Leong Iok Wa;

5) Li Yi Ping.

3. É renovada a designação, como secretária-geral da Comis-
são de Prevenção e Controlo das Doenças Crónicas, de Chan 
Tan Mui.

4. O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Junho 
de 2014.

21 de Maio de 2014.

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

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 78/2014

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 Admi-
nistrativo n.º 6/1999, conjugados com o n.º 1, alínea 3) do n.º 2 e 
n.º 5 da Ordem Executiva n.º 123/2009, na redacção dada pela 
Ordem Executiva n.º 29/2011, o Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura manda:

São subdelegados na directora dos Serviços de Educação 
e Juventude, Leong Lai, ou no seu substituto legal, todos os 
poderes necessários para representar a Região Administrativa 
Especial de Macau, como outorgante, no aditamento ao con-
trato de prestação de serviços de segurança às subunidades da 
Direcção dos Serviços de Educação e Juventude nos anos de 
2013 e 2014, a celebrar com a «Companhia de Serviços de Se-
gurança Winnerway, Limitada».

21 de Maio de 2014.

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

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 79/2014

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
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條，以及經第29/2011號行政命令修改的第123/2009號行政命令

第一款、第二款（三）項和第五款的規定，作出本批示。

轉授一切所需的權力予教育暨青年局局長梁勵或其法定代

任人，以代表澳門特別行政區作為簽署人，與“SECURITAS保

安服務（澳門）有限公司”簽訂為教育暨青年局屬下單位提供

2013至2014年保安管理服務之附加合同。

二零一四年五月二十一日

社會文化司司長 張裕

聲 明

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第四十五條的規

定，曾雄昌自二零一四年二月十一日在文化產業基金開始擔任職

務之日起，終止在文化產業委員會以編制外合同擔任第一職階一

等高級技術員。

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第四十五條的規

定，謝小華自二零一四年五月十九日在城市規劃委員會開始擔任

職務之日起，終止在文化產業委員會以散位合同擔任第二職階勤

雜人員。

–––––––

二零一四年五月二十二日於社會文化司司長辦公室

辦公室代主任 梁慧明

運 輸 工 務 司 司 長 辦 公 室

第 28/2014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10/2013號法律《土地法》第一百二十五條

第二款及第二百一十三條的規定，作出本批示。

一、根據本批示組成部分的附件合同所載規定及條件，修改

一幅以長期租借制度批出，修正為108平方米，位於澳門半島海

邊新街，其上建有65號及73號樓宇，標示於物業登記局第14224

號和第14225號的土地的批給，以興建一幢樓高4層，屬分層所有

權制度，作住宅及商業用途的樓宇。

n.º 2 do artigo 5.º e do artigo 7.º, ambos do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 6/1999, conjugados com o n.º 1, alínea 3) do n.º 2 e 
n.º 5 da Ordem Executiva n.º 123/2009, na redacção dada pela 
Ordem Executiva n.º 29/2011, o Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura manda:

São subdelegados na directora dos Serviços de Educação 
e Juventude, Leong Lai, ou no seu substituto legal, todos os 
poderes necessários para representar a Região Administrativa 
Especial de Macau, como outorgante, no aditamento ao con-
trato de prestação de serviços de segurança às subunidades da 
Direcção dos Serviços de Educação e Juventude nos anos de 
2013 e 2014, a celebrar com a «Securitas Serviços de Segurança 
(Macau), LDA.».

21 de Maio de 2014.

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

Declarações

Para os devidos efeitos se declara que Chang Hong Cheong 
cessou as funções de técnico superior de 1.a classe, 1.º escalão, 
contratado além do quadro, no Conselho para as Indústrias 
Culturais, nos termos do artigo 45.º do ETAPM, em vigor, a 
partir de 11 de Fevereiro de 2014, data em que iniciou funções 
no Fundo das Indústrias Culturais.

— Para os devidos efeitos se declara que Che Martins Sio Wa 
cessou as funções de auxiliar, 2.º escalão, assalariado, no Con-
selho para as Indústrias Culturais, nos termos do artigo 45.º do 
ETAPM, em vigor, a partir de 19 de Maio de 2014, data em que 
iniciou funções no Conselho do Planeamento Urbanístico.

–––––––

Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, 
aos 22 de Maio de 2014. — A Chefe do Gabinete, substituta, 
Maria Leong Madalena.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS TRANSPORTES

E OBRAS PÚBLICAS

Despacho do Secretário para os Transportes
e Obras Públicas n.º 28/2014

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 125.º e do artigo 213.º, ambos da Lei n.º 10/2013 
(Lei de terras), o Secretário para os Transportes e Obras Públicas 
manda:

1. É revista, nos termos e condições constantes do contrato 
em anexo, que faz parte integrante do presente despacho, a 
concessão, por aforamento, do terreno com a área rectificada 
de 108 m2, situado na península de Macau, na Rua do Guimarães, 
onde se encontram construídos os prédios com os n.os 65 e 73, 
descritos na Conservatória do Registo Predial sob os n.os 14 224 
e 14 225, para aproveitamento com a construção de um edifício 
de 4 pisos, em regime de propriedade horizontal, destinado a 
habitação e comércio.
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