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第 25/2017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”簽訂為澳門大學供應及安裝《行政當局投資與發展開支

計劃》之實驗室儀器設備的合同。

二零一七年三月二十三日

社會文化司司長 譚俊榮

第 26/2017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3/2011號行政法規《殘疾分類分級的評

估、登記及發證制度》第十一條第二款及第三款的規定，作出本

批示。

一、續任關志輝為重審小組正選成員，任期至二零一八年三

月三十一日止，並由劉秉權擔任其候補人。

二、本批示自二零一七年四月一日起產生效力。

二零一七年三月二十四日

社會文化司司長 譚俊榮

第 28/2017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“愛達利控股有限公

Despacho do Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura n.º 25/2017

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, Zhao 
Wei, ou no seu substituto legal, todos os poderes necessários 
para representar a Região Administrativa Especial de Macau, 
como outorgante, no contrato a celebrar com a «Companhia 
de Tecnologia Kai Ying (Macau) Limitada», relativo ao for-
necimento e instalação, para a Universidade de Macau, de 
aparelhos e equipamentos de laboratório, no âmbito do «Plano 
de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Adminis-
tração» (PIDDA).

23 de Março de 2017.

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

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 26/2017

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e ao abrigo do 
disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 11.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 3/2011 (Regime de avaliação do tipo e grau da defi-
ciência, seu registo e emissão de cartão), o Secretário para os 
Assuntos Sociais e Cultura manda:

1. É renovado a nomeação de Kwan Chi Fai como membro 
efectivo do grupo de nova apreciação, até 31 de Março de 2018, 
tendo como seu suplente Lau Ping Kuen. 

2. O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Abril 
de 2017. 

24 de Março de 2017.

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

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 28/2017

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, Zhao 
Wei, ou no seu substituto legal, todos os poderes necessários 
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司”簽訂澳門大學——南面邊界及公共區域供應及安裝閉路電

視監控系統工程的合同。

二零一七年三月二十三日

社會文化司司長 譚俊榮

–––––––

二零一七年三月二十九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 24/2017號運輸工務司司長批示

透過載於前財政司283冊第125頁及續後數頁的一九九一

年五月八日公證書及以公佈於一九八九年十二月二十六日第

五十二期《澳門政府公報》第二副刊的第40/S AT OP/89號批

示作為憑證，以租賃方式及免除公開競投將一幅面積659平方

米，位於澳門半島青洲河邊馬路1-B號的土地批予總辦事處設

於澳門區華利街7號慧華閣8字樓A D，登記於商業及動產登記

局第3029（SO）號的「Companhia de Engenharia e Indústria 

Guangdong (Macau), Limitada」公司。

該批給已登記於物業登記局，有關土地標示於B147M冊第

193頁第22635號，而批給所衍生的權利以該公司的名義登錄於

F84M冊第92頁第15578號。

按照第229415G號登錄，其後，以摘錄自澳門特別行政區初級

法院第2民事法庭的二零一一年七月八日第CV2-06-0082-CEO

號卷宗的移轉憑證，在取得行政長官根據七月五日第6/80/M號法

律第一百五十七條作出的批准後，將土地批給所衍生的權利移

轉予與羅麗明以取得共同財產制結婚的關偉霖。

根據批給合同第二條款的規定，土地租賃的有效期為25年，

由簽訂有關公證書之日起計。

按照同一合同第三條款的規定，土地將用作興建一幢屬分層

所有權制度，樓高6層，作工業及停車場用途的樓宇。

para representar a Região Administrativa Especial de Ma-
cau, como outorgante, no contrato a celebrar com a empresa 
«Vodatel Holdings Limited», relativo à obra de fornecimento 
e instalação de sistemas de vigilância por circuito fechado de 
televisão ao longo do limite sul e nas zonas públicas da Univer-
sidade de Macau.

23 de Março de 2017.

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

–––––––

Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, 
aos 29 de Março de 2017. — 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 24/2017

Através de escritura pública de 8 de Maio de 1991, exarada 
a fls. 125 e seguintes do livro 283 da Direcção dos Serviços de 
Finanças, em conformidade com o Despacho n.º 40/SATOP/89, 
publicado no 2.º Suplemento ao Boletim Oficial n.º 52, de 26 de 
Dezembro de 1989, foi titulada a concessão, por arrendamento, 
e com dispensa de concurso público, do terreno com a área de 
659 m2, situado na península de Macau, na Estrada Marginal 
da Ilha Verde, n.º 1-B, a favor da «Companhia de Engenharia 
e Indústria Guangdong (Macau), Limitada», com sede em 
Macau, na Rua  de Jorge Álvares, n.º 7, Viva Court, 8.º andar 
«AD», registada na Conservatória dos Registos Comercial e de 
Bens Móveis com o n.º 3 029 (SO).

A concessão foi registada na Conservatória do Registo Pre-
dial, adiante designada por CRP, ficando o terreno descrito sob 
o n.º 22 635 a fls. 193 do livro B147M e o direito resultante da 
concessão inscrito a favor daquela sociedade sob o n.º 15 578 a 
fls. 92 do livro F84M.

Posteriormente, por título de transmissão extraído do pro-
cesso n.º CV2-06-0082-CEO, de 8 de Julho de 2011, do 2.º 
Juízo do Tribunal Judicial de Base da Região Administrativa 
Especial de Macau, depois de obtida a autorização do Chefe 
do Executivo a que se reporta o artigo 157.º da Lei n.º 6/80/M, 
de 5 de Julho, o direito resultante da concessão do terreno foi 
transmitido para Kuan Vai Lam, casado com Lo Lai Meng, no re-
gime da comunhão de adquiridos, conforme inscrição n.º 229 415G.

Em conformidade com o estipulado na cláusula segunda do 
contrato de concessão, o arrendamento do terreno é válido 
pelo prazo de 25 anos, contados a partir da outorga da respec-
tiva escritura pública.

Segundo o estabelecido na cláusula terceira do mesmo con-
trato, o terreno seria aproveitado com a construção de um 
edifício de 6 pisos, em regime de propriedade horizontal, desti-
nado a indústria e estacionamento.
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