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展工程建設有限公司”簽署《龍環葡韻環湖步行徑建造工程（第

二期）合同》。

二零一九年七月二十二日

行政法務司司長 陳海帆

–––––––

二零一九年七月二十三日於行政法務司司長辦公室

辦公室主任 丘曼玲

經 濟 財 政 司 司 長 辦 公 室

第 62/2019號經濟財政司司長批示

經濟財政司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條

賦予的職權及第110/2014號行政命令第一款所授予的權限，並

根據三月十一日第14/96/M號法令核准的《澳門金融管理局通

則》第四條第二款a）項、第十四條、第十五條第一款及第四款，

以及第15/2009號法律第一條第二款及第五條第二款的規定，作

出本批示。

一、委任劉杏娟為澳門金融管理局行政管理委員會委員，自

二零一九年八月二十六日起為期一年。

二、以附件形式公佈委任理由及獲委任人的學歷及專業簡

歷。

二零一九年七月十九日

經濟財政司司長 梁維特

––––––––––

附件 

委任劉杏娟為澳門金融管理局行政管理委員會委員的理由

如下：

——職位出缺；

——劉杏娟的個人履歷顯示其具備專業能力及才幹擔任澳

門金融管理局行政管理委員會委員一職。

學歷

——英國特許公認會計師專業資格；

a Região Administrativa Especial de Macau, como outorgante, 
no contrato da «Obra de construção no circuito pedonal no 
Lago das Casas-Museu da Taipa – 2.ª fase», a celebrar com a 
«Sociedade de Engenharia de Construção Desenvolvimento 
Enterprising, Limitada».

22 de Julho de 2019.

A Secretária para a Administração e Justiça, Chan Hoi Fan.

–––––––

Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça, aos 
23 de Julho de 2019. — A Chefe do Gabinete, Iao Man Leng.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA

E FINANÇAS

Despacho do Secretário para a Economia e 
Finanças n.º 62/2019

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei 
Básica da Região Administrativa Especial de Macau e das 
competências que lhe foram delegadas pelo n.º 1 da Ordem 
Executiva n.º 110/2014, e nos termos da alínea a) do n.º 2 do ar-
tigo 4.º, do artigo 14.º e dos n.os 1 e 4 do artigo 15.º do Estatuto 
da Autoridade Monetária de Macau, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 14/96/M, de 11 de Março, e do n.º 2 do artigo 1.º e do n.º 2 
do artigo 5.º da Lei n.º 15/2009, o Secretário para a Economia e 
Finanças manda:

1. É nomeada Lau Hang Kun para exercer o cargo de mem-
bro do Conselho de Administração da Autoridade Monetária 
de Macau, pelo prazo de um ano, com efeitos a partir de 26 de 
Agosto de 2019.

2. É publicada, em anexo, a nota relativa aos fundamentos da 
respectiva nomeação e ao currículo académico e profissional 
da nomeada.

19 de Julho de 2019.

O Secretário para a Economia e Finanças, Leong Vai Tac.

––––––––––

ANEXO

Fundamentos da nomeação de Lau Hang Kun para o cargo 
de membro do Conselho de Administração da Autoridade 
Monetária de Macau:

— Vacatura do cargo;

— Possuir competência profissional e aptidão para o exer-
cício do cargo por parte de Lau Hang Kun, que se demonstra 
pelo curriculum vitae.

Currículo académico:

— Qualificação profissional da “The Association of Chartered 
Certified Accountants”;
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——澳門東亞大學工商管理學士。

專業簡歷

2017至今 澳門金融管理局銀行監察處（廳）總監；

2006—2017 澳門金融管理局銀行監察處副總監；

1998—2006 澳門金融管理局銀行監察處協調技術員；

1993—1998 澳門金融管理局銀行監察處技術員；

1991—1993 私營機構任職。

–––––––

二零一九年七月十九日於經濟財政司司長辦公室

辦公室主任 丁雅勤

運 輸 工 務 司 司 長 辦 公 室

第 27/2019號運輸工務司司長批示

透過載於公鈔局52冊第6頁及續後數頁的一九二八年十月二

日公證書作為憑證，以租賃方式將一幅面積1,770平方米，位於

澳門半島化驗所巷及鴨涌馬路的土地批予陳文，由公證書之日

期起計為期三十年，用作設置石灰工廠。

該批給已登記於物業登記局，土地標示於B30冊第17頁第

11130號，而批給所衍生的權利以上述承批人的名義登錄於F3冊

第199頁背頁第2133號。

上述土地被劃分為三幅地塊，面積分別為604.5平方米（地

塊一）、686.68平方米（地塊二）及478.82平方米（地塊三）。

透過載於中央公鈔局 7 8冊第14頁背頁及續後數頁的

一九四一年八月十四日公證書，將地塊二的批給移轉予譚亦材，

用作設置石油蒸餾工業設施。

該地塊的租賃期透過載於公鈔暨會計廳110冊第97頁背頁

及續後數頁的一九五八年十月三十日公證書作為憑證的合同續

期二十五年，並於一九八三年十月一日屆滿。

— Licenciatura em Gestão de Empresas pela Universidade 
da Ásia Oriental.

Currículo profissional:

2017 até à presente data Directora do Departamento de 
Supervisão Bancária da Autoridade Monetária de Macau;

2006—2017 Directora-Adjunta do Departamento de 
Supervisão Bancária da Autoridade Monetária de Macau;

1998—2006 Técnica-coordenadora do Departamento de 
Supervisão Bancária da Autoridade Monetária de Macau;

1993—1998 Técnica do Departamento de Supervisão Ban-
cária da Autoridade Monetária de Macau;

1991—1993 Funcionária do sector privado.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 19 
de Julho de 2019. — A Chefe do Gabinete, Teng Nga Kan.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS TRANSPORTES

E OBRAS PÚBLICAS

Despacho do Secretário para os Transportes 
e Obras Públicas n.º 27/2019

Pela escritura pública de 2 de Outubro de 1928, exarada a 
fls. 6 e seguintes do livro n.º 52 da Direcção dos Serviços de 
Fazenda, foi titulada a concessão, por arrendamento, de um 
terreno com a área 1 770 m2, situado na península de Macau, 
na Travessa do Laboratório e Estrada do Canal dos Patos, a 
favor de Chan Man, pelo prazo de 30 anos, a contar da data da 
escritura, para instalação de uma fábrica de cal. 

A concessão foi registada na Conservatória do Registo Pre-
dial, doravante designada por CRP, ficando o terreno descrito 
sob o n.º 11 130 a fls. 17 do livro B30 e o direito resultante da 
concessão inscrito a favor do concessionário sob o n.º 2 133 a 
fls. 199v do livro F3.

O referido terreno foi dividido em três parcelas de terreno 
com as áreas de 604,5 m2 (parcela 1), 686,68 m2 (parcela 2) e 
478,82 m2 (parcela 3).

Por escritura de 14 de Agosto de 1941, exarada a fls. 14 verso 
e seguintes do livro n.º 78 da Repartição Central dos Serviços 
de Fazenda foi transmitida a favor de Tam Iec Choi a conces-
são da parcela 2, destinada à instalação da indústria de destila-
ção de petróleo.

O prazo de arredamento desta parcela de terreno foi reno-
vado por um período de 25 anos, que terminou em 1 de Ou-
tubro de 1983, mediante contrato titulado por escritura de 
30 de Outubro de 1958, exarada a fls. 97 verso e seguintes do 
livro n.º 110 da Repartição Provincial dos Serviços de Fazenda 
e Conta bilidade.


