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及第二款、經第29/2011號行政命令修改的第123/2009號行政命

令第一款及第3/2012號法律《非高等教育私立學校教學人員制

度框架》第五十條的規定，作出本批示。

一、續任下列人士為教學人員專業委員會成員，自二零一四

年九月一日起，任期為兩年：

（一）學校領導高錦輝；

（二）學校領導馮家輝；

（三）學校領導郭華邦；

（四）澳門天主教學校聯會代表潘志明；

（五）施綺蓮；

（六）鄭振偉；

（七）教師張月嫦，如其不在或因故不能視事時，由教師何

佩芝代任；

（八）教師吳宇庭，如其不在或因故不能視事時，由教師高

震宇代任；

（九）教師林詩雅，如其不在或因故不能視事時，由教師羅

麗珊代任；

（十）教師王碧霞，如其不在或因故不能視事時，由教師馮

燕嫻代任。

二、委任澳門中華教育會代表鄭杰釗為教學人員專業委員會

成員，自二零一四年九月一日起，任期為兩年。

三、第一款（六）項所指人士繼續擔任教學人員專業委員會

的副主席。

四、本批示自二零一四年九月一日起生效。

二零一四年八月四日

社會文化司司長 張裕

第 144/2014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一款（二）項

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衛生局局長李展潤或其法定代任人，

以代表澳門特別行政區作為簽署人，與“新工（澳門）有限公司”

alínea 1) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 6/1999, do n.º 1 da Ordem Executiva n.º 123/2009, 
alterada pela Ordem Executiva n.º 29/2011, conjugados com o 
artigo 50.º da Lei n.º 3/2012 (Quadro geral do pessoal docente 
das escolas particulares do ensino não superior), o Secretário 
para os Assuntos Sociais e Cultura manda:

1. São renovados os mandatos das seguintes individualidades 
como membros do Conselho Profissional do Pessoal Docente, 
pelo período de dois anos, a partir do dia 1 de Setembro de 
2014:

1) Kou Kam Fai, na qualidade de dirigente escolar;

2) Fong Ka Fai, na qualidade de dirigente escolar;

3) Koc Va Pong, na qualidade de dirigente escolar;

4) Pun Chi Meng, representante da Associação das Escolas 
Católicas de Macau;

5) Maria Edith da Silva;

6) Cheng Chun Wai George;

7) Cheong Ut Seong, na qualidade de docente, sendo substi-
tuído nas suas ausências e impedimentos por Ho Pui Chi;

8) Ng U Teng, na qualidade de docente, sendo substituído 
nas suas ausências e impedimentos por Kou Chan U;

9) Lam Si Nga, na qualidade de docente, sendo substituído 
nas suas ausências e impedimentos por Lo Lai San;

10) Wong Pek Ha, na qualidade de docente, sendo substituí-
do nas suas ausências e impedimentos por Fong In Han.

2. É designado Zheng Jiezhao, representante da Associação 
de Educação de Macau, como membro do Conselho Profissio-
nal do Pessoal Docente, pelo período de dois anos, a partir do 
dia 1 de Setembro de 2014.

3. A individualidade referida na alínea 6) do n.º 1 continua a 
desempenhar as funções de vice-presidente do Conselho Pro-
fissional do Pessoal Docente.

4. O presente despacho entra em vigor no dia 1 de Setembro 
de 2014.

4 de Agosto de 2014.

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

Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 144/2014

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da 
alínea 2) do n.º 1 do artigo 5.º e do artigo 7.º, ambos do Regu-
lamento Administrativo 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 no director dos Serviços de Saúde, Lei 
Chin Ion, ou no seu substituto legal, todos os poderes neces-
sários para representar a Região Administrativa Especial de 
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簽訂向衛生局興建離島醫院首階段提供技術顧問服務合同的解

除協議。

二零一四年八月一日

社會文化司司長 張裕

批 示 摘 錄

摘錄自社會文化司司長於二零一四年七月二十九日作出的批

示： 

根據第15/2009號法律第五條及第26/2009號行政法規第八

條的規定，並因具備合適的管理能力及專業經驗，葉炳權擔任社

會保障基金行政管理委員會主席的定期委任，自二零一四年十一

月一日起續期一年。

–––––––

二零一四年八月五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 41/2014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6/1999號行政法規第七條及第124/2009

號行政命令第六款的規定，作出本批示。

一、轉授予房屋局代局長楊錦華作出下列行為的權限：

（一）簽署任用書；

（二）授予職權並接受名譽承諾；

（三）根據現行法例，准許特別假期及短期無薪假，以及就

因個人理由或工作需要而移轉假期作出決定；

（四）經法理前提之審查後，批准臨時委任、續任，以及將

臨時委任或定期委任轉為確定委任；

（五）批准編制內人員、編制外合同及散位合同制度人員在

職程職級內的職階變更；

Macau, como outorgante, no acordo de resolução relativo ao 
Contrato de Prestação dos Serviços de Consultadoria Técni-
ca da Primeira Fase para a Construção do Novo Hospital das 
Ilhas aos Serviços de Saúde, a celebrar com a «Companhia 
CPGConsultants (Macau) Limitada».

1 de Agosto de 2014. 

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

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura, de 29 de Julho de 2014:

Ip Peng Kin  — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como presidente do Conselho de Administração 
do Fundo de Segurança Social, nos termos dos artigos 5.º 
da Lei n.º 15/2009, e 8.º do Regulamento Administrativo 
n.º 26/2009, por possuir capacidade de gestão e experiência 
profissional adequadas para o exercício das suas funções, a 
partir de 1 de Novembro de 2014.

–––––––

Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, 
aos 5 de Agosto 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 41/2014

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
artigo 7.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999 e do n.º 6 
da Ordem Executiva n.º 124/2009, o Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas manda:

1. É subdelegada no presidente, substituto, do Instituto de 
Habitação, Ieong Kam Wa, a competência para a prática dos 
seguintes actos:

1) Assinar os diplomas de provimento;

2) Conferir posse e receber a prestação do compromisso de 
honra;

3) Conceder licença especial e licença de curta duração, nos 
termos da legislação em vigor, e decidir sobre a transferência 
de férias, por motivos pessoais ou por conveniência de serviço;

4) Autorizar a nomeação provisória, a recondução e conver-
ter as nomeações provisórias ou em comissão de serviço em 
definitivas, verificados os pressupostos legais;

5) Autorizar a mudança de escalão nas categorias das car-
reiras de pessoal dos quadros e do pessoal contratado além do 
quadro e em regime de assalariamento;
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