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附件二

（第二十七條第二款所指者）

家團成員人數 可選擇的房屋類型

1人 T1

2人 T1，T2

3人或以上 T1，T2，T3

第 201/2020號行政長官批示

行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職

權，並根據經第19/2020號法律修改的第8/2012號法律《保安部

隊及保安部門的附帶報酬》第三-A條第二款及十二月二十一日第

87/89/M號法令核准的《澳門公共行政工作人員通則》第七十七

條第三款的規定，作出本批示。

一、司法警察局刑事偵查員職程人員、海關關員職程人員、

獄警隊伍職程人員、治安警察局及消防局本身編制的人員如被

要求實際提供每周超過四十四小時的工作，有權每月收取相當

於第14/2009號法律《公務人員職程制度》附件一表一所載公共

行政薪俸表中的薪俸點100點的增補性報酬。

二、本批示自第19/2020號法律生效之日起生效。

二零二零年九月二十三日

行政長官 賀一誠

ANEXO II

(a que se refere o n.º 2 do artigo 27.º)

N.º de elementos do Agregado
Familiar

Tipologias

1 T1

2 T1，T2

3 ou mais T1，T2，T3

Despacho do Chefe do Executivo n.º 201/2020

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos 
do n.º 2 do artigo 3.º-A da Lei n.º 8/2012 (Remunerações 
acessórias das forças e serviços de segurança), alterada pela 
Lei n.º 19/2020, e do n.º 3 do artigo 77.º do Estatuto dos Tra-
balhadores da Administração Pública de Macau, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, o Chefe do 
Executivo manda:

1. O pessoal da carreira de investigação criminal da Polícia 
Judiciária, o pessoal da carreira de pessoal alfandegário dos 
Serviços de Alfândega, o pessoal da carreira do Corpo de 
Guardas Prisionais e o pessoal dos quadros próprios do Corpo 
de Polícia de Segurança Pública e do Corpo de Bombeiros, 
quando chamado a uma prestação efectiva de trabalho de du-
ração superior a 44 horas semanais, tem direito a uma remu-
neração mensal suplementar correspondente ao índice 100 da 
tabela indiciária da Administração Pública constante do Mapa 
I do Anexo I à Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos traba-
lhadores dos serviços públicos).

2. O presente despacho entra em vigor na data do início da 
vigência da Lei n.º 19/2020.

23 de Setembro de 2020.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

ANEXO I

(a que se refere o n.º 1 do artigo 12.º)

Tipologias

Área de utilização mínima (m2)

Varanda
Área de utilização 

total mínima Sala Quarto 1 Quarto 2 Quarto 3 Cozinha
Instalações 
Sanitárias

T1 10 7,5     3,5 2,5 2,0 25,5

T2 10 7,5 7,5   3,5 2,5 2,0 33,0

T3 12 7,5 7,5 7,5 3,5 2,5 2,0 42,5

Dimensão 
mínima entre 
paredes (m)

2,4 2,2 2,2 2,2 1,4 1,2 -- --

Nota 1: Considera-se área de utilização do fogo (AU) o somatório das áreas de utilização de todos os compartimentos (quartos, 
sala, cozinha e instalações sanitárias), dependências (incluindo varandas) e espaços de circulação. Por área de utilização de um 
compartimento entende-se a área do polígono definido pelo perímetro interno das paredes do compartimento, ao nível do pavi-
mento.

Nota 2:  É obrigatória a construção de varanda em todos os fogos habitacionais.


