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及第七條，結合第109/2014號行政命令第一款、第二款及第五款
的規定，作出本批示。
轉授一切所需權力予市政署市政管理委員會主席戴祖義或
其法定代任人，以代表澳門特別行政區作為簽署人，與“長江建
築有限公司”簽署《九澳堤壩馬路及九澳高頂馬路部份重鋪瀝
青路面工程合同》。

二零一九年七月二日
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mento Administrativo n.º 6/1999, conjugados com os n.os 1, 2 e
5 da Ordem Executiva n.º 109/2014, a Secretária para a Administração e Justiça manda:
São subdelegados no presidente do Conselho de Administração para os Assuntos Municipais do Instituto para os Assuntos
Municipais, José Maria da Fonseca Tavares, ou no seu substituto legal, todos os poderes necessários para representar a
Região Administrativa Especial de Macau, como outorgante,
no contrato da «Obra de repavimentação parcial com asfalto
da Estrada da Barragem de Ká Hó e da Estrada do Altinho de
Ká Hó», a celebrar com a «Companhia de Construção Cheong
Kong Limitada».
2 de Julho de 2019.

行政法務司司長

陳海帆

Despacho da Secretária para a Administração
e Justiça n.º 10/2019

第 10/2019 號行政法務司司長批示

行政法務司司長行使《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號行政法規第二條第一款（二）項
及第七條，結合第109/2014號行政命令第一款、第二款及第五款
的規定，作出本批示。
轉授一切所需權力予市政署市政管理委員會主席戴祖義或
其法定代任人，以代表澳門特別行政區作為簽署人，與“駿和工
程機械有限公司”簽署《龍環葡韻環湖步行徑建造工程合同》。
二零一九年七月三日
行政法務司司長

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

陳海帆

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 2.º e do artigo 7.º, ambos do Regulamento Administrativo n.º 6/1999, conjugados com os n.os 1, 2 e
5 da Ordem Executiva n.º 109/2014, a Secretária para a Administração e Justiça manda:
São subdelegados no presidente do Conselho de Administração para os Assuntos Municipais do Instituto para os Assuntos
Municipais, José Maria da Fonseca Tavares, ou no seu substituto legal, todos os poderes necessários para representar a Região Administrativa Especial de Macau, como outorgante, no
contrato da «Obra de construção no circuito pedonal no Lago
das Casas-Museu da Taipa», a celebrar com a «Macau Junhe
Maquinaria de Engenharia Lda.».
3 de Julho de 2019.

–––––––

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

二零一九年七月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 59/2019 號經濟財政司司長批示

Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça, aos 3
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 59/2019

經刊登於二零一九年二月八日第六期《澳門特別行政區公
報》第二組的第22/2019號經濟財政司司長批示，撥予地圖繪製
暨地籍局一筆常設基金並指定其行政委員會的成員；

基於該常設基金行政委員會其中一名成員終止執行該委員
會的職務，故有必要對組成該行政委員會的成員作出適當調整；

Pelo Despacho do Secretário para a Economia e Finanças
n.º 22/2019, publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 6, II Série, de 8 de Fevereiro, foi
atribuído um fundo permanente à Direcção dos Serviços de
Cartografia e Cadastro e definida a composição da respectiva
comissão administrativa;
Considerando que um dos seus elementos deixou de exercer
funções naquela comissão, torna-se necessário actualizar a
composição da referida comissão administrativa;
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在該局的建議下，並經聽取財政局意見；

Sob proposta da aludida Direcção e ouvida a Direcção dos
Serviços de Finanças;

經濟財政司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau, conjugado com
a Ordem Executiva n.º 110/2014, o Secretário para a Economia
e Finanças manda:

及第110/2014號行政命令賦予的職權，作出本批示。
經第22/2019號經濟財政司司長批示許可設立的地圖繪製暨
地籍局常設基金的行政委員會改由以下成員組成：
主席：代局長雅永健，當其出缺或因故不能視事時，由其合
法代任人代任；

A comissão administrativa do fundo permanente, cuja constituição foi autorizada pelo Despacho do Secretário para a
Economia e Finanças n.º 22/2019, da Direcção dos Serviços de
Cartografia e Cadastro, passará a ter a seguinte composição:

委員：行政暨財政處處長劉麗群；

Presidente: Vicente Luís Gracias, director, substituto, dos
Serviços e, nas suas faltas ou impedimentos, o seu substituto
legal.

委員：特級技術員盧貴珍；

Vogal: Lao Lai Kuan, chefe da Divisão Administrativa e
Financeira;
Vogal: Lou Kuai Chan, técnica especialista.

候補委員：首席特級行政技術助理員區海芝；
候補委員：首席特級行政技術助理員Teresa Ro sa Xeque

Vogal suplente: Au Hoi Chi Raquel, assistente técnica administrativa especialista principal;
Vogal suplente: Teresa Rosa Xeque Rodrigues de Oliveira,
assistente técnica administrativa especialista principal.

Rodrigues de Oliveira。
本批示由二零一九年六月十一日起生效。

O presente despacho produz efeitos a partir de 11 de Junho
de 2019.

二零一九年七月四日
經濟財政司司長

梁維特

–––––––

4 de Julho de 2019.
O Secretário para a Economia e Finanças, Leong Vai Tac.
–––––––

二零一九年七月四日於經濟財政司司長辦公室
辦公室代主任

趙寶珠

運 輸 工 務 司 司 長 辦 公 室
第 24/2019 號運輸工務司司長批示
“澳門陳族聯誼會”，總辦事處設於澳門水字巷13號地下
B，登記於身份證明局第520號，為一幅以租賃方式批出，面積15
平方米，位於澳門半島，其上曾建有河邊新街19A-21號及陳樂巷
1-1A號樓宇的土地批給所衍生權利的持有人。

透 過 載 於 公 鈔 暨 會 計 廳 1 0 2 簿 冊 第 8 8頁 和 續 後 數 頁 的
一九五五年十二月二十九日的公證書，向Chan Kan Fan、Chan
Sio Cheong、Chan Iek Tin及Chan Kin Tak批出上述土地，以
便河邊新街19號A樓宇的正面外牆與該地點訂定的街道準線一
致。上述人士過去以完全所有權制度擁有該樓宇。

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 4
de Julho de 2019. — A Chefe do Gabinete, substituta, Chio
Pou Chu.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS TRANSPORTES
E OBRAS PÚBLICAS
Despacho do Secretário para os Transportes
e Obras Públicas n.º 24/2019
A «Associação Fraternal dos Indivíduos de Apelido Chân de
Macau», com sede em Macau, na Travessa do Cais, n.º 13, rés-do-chão B, registada na Direcção dos Serviços de Identificação
sob o n.º 520, é titular dos direitos resultantes da concessão, por
arrendamento, do terreno com a área de 15 m2, situado na península de Macau, onde se encontrava construído o prédio com
os n.os 19A-21 da Rua do Almirante Sérgio e n.os 1-1A da Travessa de Chan Loc.
O referido terreno foi concedido por arrendamento pela escritura de 29 de Dezembro de 1955, exarada a fls. 88 e seguintes do livro de notas n.º 102 da Repartição Provincial dos Serviços de Fazenda e Contabilidade, a favor de Chan Kan Fan,
Chan Sio Cheong, Chan Iek Tin e Chan Kin Tak, para avanço
do prédio n.º 19A da Rua do Almirante Sérgio aos alinhamentos fixados para o local, prédio este de que os mesmos eram
titulares em regime de propriedade perfeita.

