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三、工作人員可透過專門的資訊系統查閱其本人已提供的工

作時數。

四、未作出第一款所指記錄即被視為缺勤，但出勤監管儀故

障或不能運作，或工作人員自該事實發生之日起計兩個工作日內

向財政局局長作出解釋並獲接納除外。

五、工作人員可自獲悉其出勤紀錄或在合理缺勤後返回部門

之日起計三個工作日內，就第二款所指的出勤紀錄向財政局局長

提出異議。

六、如上款所指異議獲財政局局長接納，具職權單位須對工

作人員的出勤紀錄作出更正。

第七條

最後規定

一、因執行本規章所產生的疑問，由財政局局長以批示解

決。

二、對本規章未特別規定的事宜，補充適用《澳門公共行政

工作人員通則》的規定。

社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

第 106/2020 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》第五條第一款（四）項及第11/2013號法律

《文化遺產保護法》第二十二條第三款的規定，作出本批示。

一、在石敢當行臺、三聖廟（九澳）、加思欄後新馬路2號房

屋、九澳聖母村（原痳瘋院舍及康樂室舊址）的評定程序中訂定

臨時緩衝區，其圖示範圍載於作為本批示組成部分的附件一至

附件四。

二、本批示自公佈日起生效。

二零二零年十一月十六日

社會文化司司長 歐陽瑜

3. Os trabalhadores podem, através do sistema informático 
específico, consultar as horas de trabalho por si prestadas.

4. É considerada ausência do serviço a falta do registo a que 
se refere o n.º 1, salvo nos casos de avaria ou não funcionamento 
ou quando o trabalhador faça prova, junto do director da DSF, 
no prazo de dois dias úteis a contar da data da sua ocorrência, 
que houve erro ou lapso justificável e seja aceite pelo mesmo.

5. O prazo para a reclamação do registo de assiduidade 
referido no n.º 2 é de três dias úteis contados a partir da data 
em que o trabalhador tomar conhecimento ou regressar ao ser-
viço, caso se encontre em situação de ausência justificada.

6. As correcções a introduzir são efectuadas no registo de 
assiduidade pela unidade competente caso a reclamação seja 
aceite pelo director da DSF.

Artigo 7.º

Disposição final

1. As dúvidas resultantes da aplicação do presente Regula-
mento são resolvidas por despacho do director da DSF.

2. Em tudo o que não esteja especialmente regulado no pre-
sente diploma, é aplicável subsidiariamente o disposto no Esta-
tuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau.

GABINETE DA SECRETÁRIA PARA OS ASSUNTOS

SOCIAIS E CULTURA

Despacho da Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 106/2020 

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da 
alínea 4) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento Administrativo 
n.º 6/1999 (Organização, competências e funcionamento dos 
serviços e entidades públicos) e do n.º 3 do artigo 22.º da Lei 
n.º 11/2013 (Lei de Salvaguarda do Património Cultural), a 
Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura manda:

1. São fixadas, no âmbito dos procedimentos de classificação 
do Pagode de Seak Kam Tong Hang Toi, do Pagode de Sam 
Seng (Ká-Hó), do Edifício na Estrada Nova, n.º 2 e da Vila 
de Nossa Senhora (Antiga Leprosaria de Ká-Hó), as zonas de 
protecção provisórias, cujas delimitações gráficas constam dos 
anexos I a IV ao presente despacho e do qual fazem parte inte-
grante.

2. O presente despacho entra em vigor no dia da sua publicação.

16 de Novembro de 2020.

A Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Ao Ieong U.



5132 澳門特別行政區公報—— 第一組 第 47 期 —— 2020 年 11 月 23 日



N.º 47 — 23-11-2020 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — I SÉRIE 5133



5134 澳門特別行政區公報—— 第一組 第 47 期 —— 2020 年 11 月 23 日



N.º 47 — 23-11-2020 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — I SÉRIE 5135


	01) 5125-5131
	02) 5132-5135



