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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE MACAU

GABINETE DA SECRETÁRIA PARA A

ADMINISTRAÇÃO E JUSTIÇA

Extracto de despacho

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para a Adminis-
tração e Justiça, de 27 de Setembro de 2004:

Chou Peng Keong — nomeado, em comissão de serviço, pelo
período de um ano, adjunto da Secretária deste Gabinete, nos
termos dos artigos 15.º, 18.º, n.os 1, 2 e 6, e 19.º, n.º 8, do Regu-
lamento Administrativo n.º 14/1999, a partir de 4 de Outubro
de 2004.

–––––––

Gabinete da Secretária para a Administração e Justiça, aos 30
de Setembro de 2004. — A Chefe do Gabinete, Cheong Chui
Ling.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS ASSUNTOS

SOCIAIS E CULTURA

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura, de 13 de Setembro de 2004:

Mestre Ip Peng Kin — renovada a comissão de serviço, pelo pe-
ríodo de um ano, como presidente do Instituto de Acção Social,
nos termos do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 85/89/M, de 21 de
Dezembro, na redacção do Decreto-Lei n.º 25/97/M, de 23 de
Junho, a partir de 1 de Dezembro de 2004.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura, de 6 de Outubro de 2004:

Associação de Educação de Macau, Associação das Escolas Ca-
tólicas de Macau, Associação de Gestão de Macau, Associa-
ção Promotora da Instrução dos Macaenses, Associação de
Educação de Adultos de Macau, Luís Manuel Fernandes
Sequeira, Tou Nam, Tong Chi Kin e Leong Heng Teng, mem-
bros do Conselho de Educação — renovados os mandatos, por
dois anos, nos termos do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 15/92/M,
de 2 de Março, a partir de 19 de Outubro de 2004.

–––––––

Gabinete do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura,
aos 8 de Outubro de 2004. — O Chefe do Gabinete, Alexis, Tam
Chon Weng.

–––––––

–––––––
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GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS TRANSPORTES

E OBRAS PÚBLICAS

 Despacho do Secretário para os Transportes
e Obras Públicas n.º 108/2004

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau, e nos termos do
n.º 2 do artigo 6.º e do artigo 7.º, ambos do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 6/1999, conjugados com os n.os 1, 2 e 5 da Ordem
Executiva n.º 15/2000, o Secretário para os Transportes e Obras
Públicas manda:

São subdelegados na directora da Capitania dos Portos,
engenheira Wong Soi Man, ou no seu substituto legal, todos os
poderes necessários para representar a Região Administrativa
Especial de Macau, como outorgante, no contrato da «Obra de
dragagem do vau circunvizinho do fundeadouro do abrigo no
Porto Interior», a celebrar entre a Região Administrativa Espe-
cial de Macau e a Firma «Long Cheong Construções e Engenha-
ria, Limitada».

4 de Outubro de 2004.

O Secretário para os Transportes e Obras Públicas, Ao Man
Long.

Despacho do Secretário para os Transportes
e Obras Públicas n.º 109/2004

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau, e nos termos dos
artigos 934.º e seguintes do Código Civil e dos artigos 29.º, n.º 1,
alínea c), 49.º e seguintes, 56.º, n.º 2, alínea d), e 127.º, todos da
Lei n.º 6/80/M, de 5 de Julho, o Secretário para os Transportes e
Obras Públicas manda:

1. Para efeitos de unificação do seu regime jurídico, são doadas,
em regime de propriedade perfeita, à Região Administrativa
Especial de Macau, e por esta concedida, em regime de
arrendamento, nos termos e condições constantes do contrato
em anexo, que faz parte integrante do presente despacho, as
parcelas de terreno com as áreas de 251 m2 e 74 m2, situadas na
península de Macau, onde se encontram construídos os prédios
n.º 28A da Estrada de Coelho do Amaral e n.º 44 da Rua de
Manuel de Arriaga, descritas na Conservatória do Registo Pre-
dial sob os n.os 11 134 e 11 136.

2. É concedida, por arrendamento, a parcela de terreno com a
área de 33 m2, confinante com o prédio n.º 28A da Estrada de
Coelho do Amaral, descrita na mencionada conservatória sob o
n.º 13 447.

3. As parcelas mencionadas nos números anteriores desti-
nam-se a ser aproveitadas em conjunto, em regime de arrenda-
mento, constituindo um único lote com a área de 358 m2.

4. O presente despacho entra imediatamente em vigor.

5 de Outubro de 2004.

O Secretário para os Transportes e Obras Públicas, Ao Man
Long.
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ANEXO

(Processo n.º 2261.02 da Direcção dos Serviços de Solos,
Obras Públicas e Transportes e Processo n.º 26/2004

da Comissão de Terras)

Contrato acordado entre:

A Região Administrativa Especial de Macau como primeiro
outorgante; e

A Sociedade de Investimento Imobiliário Chun On, Limitada,
como segundo outorgante.

Considerando que:

1. A «Sociedade de Investimento Imobiliário Chun On, Limi-
tada», com sede em Macau, na Avenida da Praia Grande, n.º 815,
Centro Comercial Talento, 1.º e 2.º andares, registada na Conser-
vatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis sob o n.º 6 536
a fls. 180 do livro C16, é titular, em regime de propriedade per-
feita, dos prédios urbanos n.º 28A da Estrada de Coelho do Ama-
ral e n.º 44 da Rua de Manuel de Arriaga na península de Macau,
com as áreas, respectivamente, de 251 m2 e 73 m2, esta rectificada
por nova medição para 74 m2, descritos na Conservatória do Re-
gisto Predial (CRP) sob os n.os 11 134 a fls. 19 do livro B30 e 11 136
a fls. 20 do livro B30 e inscritos a seu favor sob os n.os 14 222 a fls.
69 do livro G66L e 2 928 do Livro G.

2. De acordo com o alinhamento definido para o local, o apro-
veitamento do terreno ocupado pelos referidos imóveis impõe a
anexação de uma parcela de terreno confinante, com a área de
33 m2, descrita na CRP sob o n.º 13 447 a fls. 50v. do livro B36,
outrora concedida, por aforamento, ao então proprietário do pré-
dio n.º 28A da Estrada de Coelho do Amaral, para avanço deste
prédio ao novo alinhamento, finalidade esta que não foi cum-
prida nem pelo concessionário nem pelos seus sucessores, o que
determinou a caducidade da concessão, declarada pelo Despa-
cho do Secretário para os Transportes e Obras Públicas n.º 75/2000,
publicado no Boletim Oficial de Macau n.º 36/2000, II Série, de
6 de Setembro.

3. No seguimento da caducidade da aludida concessão e conse-
quente reversão do domínio útil do terreno à posse da Região
Administrativa Especial de Macau, ficou o mesmo registado a
favor desta entidade segundo a inscrição n.º 20 388G.

4. Nestas circunstâncias, através de requerimento dirigido a
S. Ex.ª o Chefe do Executivo, apresentado em 28 de Fevereiro
de 2001, a «Sociedade de Investimento Imobiliário Chun On,
Limitada», veio solicitar a concessão, por arrendamento, da re-
ferida parcela com a área de 33 m2 e a doação a favor da Região
Administrativa Especial de Macau, seguida da concessão, por
arrendamento, a seu favor, dos terrenos onde se encontram
construídos os prédios n.º 28A da Estrada de Coelho do Amaral
e n.º 44 da Rua de Manuel de Arriaga, para aproveitamento con-
junto, em conformidade com o respectivo projecto de arquitec-
tura, que foi considerado passível de aprovação, condicionada
ao cumprimento de alguns requisitos técnicos.

5. Instruído o procedimento, a Direcção dos Serviços de Solos,
Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) elaborou a minuta de
contrato, que mereceu a aceitação da sociedade requerente, ex-
pressa em declaração de 28 de Julho de 2004.
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6. O terreno objecto de aproveitamento, com a área global de
358 m2, encontra-se assinalado com as letras «A», «B» e «C» na
planta n.º 5 441/1997, emitida pela Direcção dos Serviços de Car-
tografia e Cadastro (DSCC), em 19 de Janeiro de 2001.

7. As parcelas de terreno identificadas pelas letras «A» e «C»
correspondem aos prédios de que a sociedade requerente é pro-
prietária e a parcela «B» ao terreno pertencente ao domínio pri-
vado da Região Administrativa Especial de Macau.

8. O procedimento seguiu a sua tramitação normal, tendo sido
enviado à Comissão de Terras que, reunida em sessão de 26 de
Agosto de 2004, emitiu parecer favorável ao deferimento do
pedido.

9. O parecer da Comissão de Terras foi homologado por des-
pacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 3 de Setembro de 2004,
exarado sobre parecer favorável do Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 30 de Agosto de 2004.

10. Nos termos e para os efeitos previstos no artigo 125.º da
Lei n.º 6/80/M, de 5 de Julho, as condições do contrato titulado
pelo presente despacho foram notificadas à sociedade requerente
e por esta expressamente aceites, mediante declaração de 17 de
Setembro de 2004, assinada por Ho Weng Cheong, casado, na-
tural de Macau, residente em Macau, na Rua do Pagode n.º 52,
r/c, na qualidade de gerente e em representação da «Sociedade
de Investimento Imobiliário Chun On, Limitada», qualidade e
poderes para o acto verificados pelo 2.º Cartório Notarial, con-
forme reconhecimento exarado naquela declaração.

11. O prémio estipulado na cláusula sétima do contrato foi
pago na Recebedoria da Repartição de Finanças de Macau em
15 de Setembro de 2004 (receita n.º 62 670), através da guia de
receita eventual n.º 135/2004, emitida pela Comissão de Terras,
em 9 de Setembro de 2004, cujo duplicado se encontra arquiva-
do no respectivo processo.

Cláusula primeira — Objecto do contrato

1. Constitui objecto do presente contrato:

1) A doação, livre de quaisquer ónus ou encargos, para efeitos
de unificação do regime jurídico, pelo segundo outorgante a fa-
vor do primeiro outorgante, que aceita, de duas parcelas de ter-
reno com as áreas de 251 m2 (duzentos e cinquenta e um metros
quadrados) e de 73 m2 (setenta e três metros quadrados), esta
rectificada por novas medições para 74 m2 (setenta e quatro me-
tros quadrados), onde se encontram construídos os prédios n.º 28A
da Estrada de Coelho do Amaral e n.º 44 da Rua de Manuel de
Arriaga, respectivamente, assinaladas com as letras «A» e «C»
na planta n.º 5 441/1997, emitida pela DSCC, em 19 de Janeiro
de 2001, descritas na CRP sob os n.os 11 134 e 11 136 e inscritas,
em regime de propriedade perfeita, na mesma conservatória, a
favor do segundo outorgante sob os n.os 14 222 e 2 928, às quais
são atribuídos os valores de $ 2 990 000,00 (dois milhões, nove-
centas e noventa mil patacas) e $ 880 000,00 (oitocentas e oiten-
ta mil patacas) respectivamente;

2) A concessão a favor do segundo outorgante, em regime de
arrendamento, das parcelas de terreno referidas na alínea ante-
rior;

3) A concessão a favor do segundo outorgante, em regime do
arrendamento, da parcela de terreno com a área de 33 m2 (trinta
e três metros quadrados), situada na Estrada de Coelho do Ama-

Ho Weng Cheong
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ral sem número, assinalada com a letra «B» na mesma planta,
descrita na CRP sob o n.º 13 447 e inscrita a favor da Região
Administrativa Especial de Macau sob o n.º 20 388G, à qual é
atribuído o valor de $ 395 000,00 (trezentas e noventa e cinco
mil patacas).

2. As parcelas de terreno referidas no número anterior, assi-
naladas com as letras «A», «B» e «C» na planta n.º 5 441/1997,
emitida pela DSCC, em 19 de Janeiro de 2001, destinam-se a ser
anexadas e aproveitadas conjuntamente, em regime de arrenda-
mento, constituindo um único lote com a área de 358 m2 (tre-
zentos e cinquenta e oito metros quadrados), de ora em diante
designado, simplesmente, por terreno, cuja concessão passa a
reger-se pelas cláusulas do presente contrato.

Cláusula segunda — Prazo do arrendamento

1. O arrendamento é válido pelo prazo de 25 (vinte e cinco)
anos, contados a partir da data da publicação no Boletim Oficial
do despacho que titula o presente contrato.

2. O prazo do arrendamento, fixado no número anterior, pode,
nos termos da legislação aplicável, ser sucessivamente renovado.

Cláusula terceira — Aproveitamento e finalidade do terreno

O terreno é aproveitado com a construção de um edifício com
7 (sete) pisos, em regime de propriedade horizontal, destinado
a habitação e comércio, com as seguintes áreas brutas de constru-
ção:

Habitação: 2 147 m2;

Comércio: 429 m2.

Cláusula quarta — Renda

1. De acordo com a Portaria n.º 50/81/M, de 21 de Março, o
segundo outorgante paga a seguinte renda anual:

1) Durante o período de execução da obra de aproveitamento
do terreno, $ 8,00 (oito patacas) por metro quadrado do terreno,
no montante global de $ 2 864,00 (duas mil, oitocentas e sessen-
ta e quatro patacas);

2) Após a conclusão da obra de aproveitamento, passa a pa-
gar $ 11 162,00 (onze mil, cento e sessenta e duas patacas), resul-
tante da seguinte discriminação:

(1) Área bruta de habitação:

2 147m2 x $ 4,00/m2 ..................................................... $ 8 588,00;

(2) Área bruta de comércio:

429m2 x $ 6,00/m2 ........................................................ $ 2 574,00.

2. As áreas referidas no número anterior estão sujeitas a even-
tual rectificação, resultante da vistoria a efectuar pelos Serviços
competentes, para efeitos de emissão da licença de utilização,
com a consequente rectificação do montante global da renda, se
for caso disso.

3. As rendas são revistas de cinco em cinco anos, contados a
partir da data da publicação no Boletim Oficial do despacho que
titula o presente contrato, sem prejuízo da aplicação imediata
de novos montantes de renda estabelecidos por legislação que,
durante a vigência do contrato, venha a ser publicada.
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Cláusula quinta — Prazo de aproveitamento

1. O aproveitamento do terreno deve operar-se no prazo glo-
bal de 30 (trinta) meses, contados a partir da data da publicação
no Boletim Oficial do despacho que titula o presente contrato.

2. O prazo fixado no ponto anterior inclui os prazos necessá-
rios para a apresentação dos projectos pelo segundo outorgante
e apreciação dos mesmos pelo primeiro.

Cláusula sexta — Multas

1. Salvo motivos especiais devidamente justificados, aceites
pelo primeiro outorgante, pelo incumprimento do prazo fixado
na cláusula quinta, relativamente à conclusão das obras, o se-
gundo outorgante fica sujeito a multa, que pode ir até $ 5 000,00
(cinco mil patacas), por cada dia de atraso, até 60 (sessenta) dias;
para além desse período e até ao máximo global de 120 (cento e
vinte) dias, fica sujeito a multa até ao dobro daquela importância.

2. O segundo outorgante fica exonerado da responsabilidade
referida no número anterior em casos de força maior ou de ou-
tros factos relevantes que estejam, comprovadamente, fora do
seu controlo.

3. Consideram-se casos de força maior os que resultem exclu-
sivamente de eventos imprevisíveis e irresistíveis.

4. Para efeitos do disposto no n.º 2, o segundo outorgante obri-
ga-se a comunicar, por escrito, ao primeiro outorgante, o mais
rapidamente possível, a ocorrência dos referidos factos.

Cláusula sétima — Prémio

O segundo outorgante paga ao primeiro outorgante, a título
de prémio do contrato, o montante de $ 393 142,00 (trezentas e
noventa e três mil, cento e quarenta e duas patacas), aquando
da aceitação das condições do presente contrato, a que se refere
o artigo 125.º da Lei n.º 6/80/M, de 5 de Julho.

Cláusula oitava — Caução

1. Nos termos do disposto no artigo 126.º da Lei n.º 6/80/M, de
5 de Julho, o segundo outorgante presta uma caução no valor de
$ 2 864,00 (duas mil, oitocentas e sessenta e quatro patacas), por
meio de depósito ou garantia bancária aceite pelo primeiro outor-
gante.

2. O valor da caução, referida no número anterior, deve acom-
panhar sempre o valor da respectiva renda anual.

Cláusula nona — Transmissão

1. A transmissão de situações decorrentes desta concessão,
enquanto o terreno não estiver integralmente aproveitado, de-
pende de prévia autorização do primeiro outorgante e sujeita o
transmissário à revisão das condições do presente contrato.

2. Para garantia do financiamento necessário ao empreen-
dimento, o segundo outorgante pode constituir hipoteca volun-
tária sobre o direito ao arrendamento do terreno, ora concedido,
a favor de instituições de crédito sediadas ou com sucursal na
Região Administrativa Especial de Macau, nos termos do dis-
posto no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 51/83/M, de 26 de Dezem-
bro.
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Cláusula décima — Fiscalização

Durante o período de aproveitamento do terreno concedido,
o segundo outorgante obriga-se a franquear o acesso ao mesmo
e às obras aos representantes dos Serviços da Administração,
que aí se desloquem no desempenho da sua acção fiscalizadora,
prestando-lhes toda a assistência e meios para o bom desempe-
nho da sua função.

Cláusula décima primeira — Caducidade

1. O presente contrato caduca nos seguintes casos:

1) Findo o prazo da multa agravada, previsto na cláusula sexta;

2) Alteração, não consentida, da finalidade da concessão, en-
quanto o aproveitamento do terreno não estiver concluído;

3) Interrupção do aproveitamento do terreno por um prazo
superior a 90 (noventa) dias, salvo motivos especiais devidamente
justificados e aceites pelo primeiro outorgante.

2. A caducidade do contrato é declarada por despacho de
S. Ex.ª o Chefe do Executivo, a publicar no Boletim Oficial.

3. A caducidade do contrato determina a reversão, total ou
parcial, do terreno, livre e desocupado, à posse do primeiro outor-
gante, sem direito a qualquer indemnização por parte do segun-
do outorgante.

Cláusula décima segunda — Rescisão

1. O presente contrato pode ser rescindido quando se verifi-
que qualquer dos seguintes factos:

1) Falta do pagamento pontual da renda;

2) Alteração, não consentida, do aproveitamento do terreno
e/ou da finalidade da concessão, no caso de já estar concluído o
aproveitamento do terreno;

3) Transmissão de situações decorrentes da concessão, com
violação do disposto na cláusula nona.

2. A rescisão do contrato é declarada por despacho de S. Ex.ª
o  Chefe do Executivo, a publicar no Boletim Oficial.

Cláusula décima terceira — Foro competente

Para efeitos de resolução de qualquer litígio emergente do
presente contrato, o foro competente é o do Tribunal Judicial de
Base da Região Administrativa Especial de Macau.

Cláusula décima quarta — Legislação aplicável

O presente contrato rege-se, nos casos omissos, pela Lei n.º 6/
/80/M, de 5 de Julho, e demais legislação aplicável.
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––––––––––

Companhia de Investimento Predial Uniconst,

S.A.R.L.

Companhia de Investimento Predial Uniconst, S.A.R.L.

Despacho do Secretário para os Transportes

e Obras Públicas n.º 110/2004

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau, e nos termos dos
artigos 29.º, n.º 1, alínea c), 49.º e seguintes, 56.º, n.º 2, alínea d),
107.º e 129.º, todos da Lei n.º 6/80/M, de 5 de Julho, o Secretário
para os Transportes e Obras Públicas manda:

1. São desanexadas do terreno descrito na Conservatória do
Registo Predial sob o n.º 10 079 duas parcelas com as áreas de
48 m2 e 286 m2, bem como do terreno descrito na mesma conser-
vatória sob o n.º 11 438 duas parcelas com as áreas de 63 m2 e
82 m2, as quais foram expropriadas pelo Diploma Legislativo
n.º 1 294, de 25 de Julho de 1953, destinadas a integrar o domí-
nio público da Região Administrativa Especial de Macau.

2. É revista, nos termos constantes do contrato em anexo, que
faz parte integrante do presente despacho, o terreno resultante
da anexação da parte remanescente dos prédios descritos na
Conservatória do Registo Predial sob os n.os 10 079 e 11 438 e do
prédio descrito nesta conservatória sob o n.º 13 976, com a área
global de 1 706 m2, situado na península de Macau, junto à Ave-
nida de Demétrio Cinatti e Travessa de Lam Mau.

3. Por força do alinhamento definido para o local, reverte para
o domínio público da Região Administrativa Especial de Macau
uma parcela do terreno identificado no número anterior, com a
área de 636 m2, sendo concedida, por arrendamento, uma parce-
la de terreno com a área de 2 m2, não descrita na aludida conser-
vatória, para anexação e aproveitamento conjunto com o terre-
no já concedido, que passa a ficar com a área de 1 072 m2.

4. O presente despacho entra imediatamente em vigor.

5 de Outubro de 2004.

O Secretário para os Transportes e Obras Públicas, Ao Man
Long.

––––––––––

ANEXO

(Processo n.º 2 089.01 da Direcção dos Serviços de Solos,
Obras Públicas e Transportes e Processo n.º 23/2004 da

Comissão de Terras)

Contrato acordado entre:

A Região Administrativa Especial de Macau, como primeiro
outorgante; e

A «Companhia de Investimento Predial Uniconst, S.A.R.L.»,
como segundo outorgante.

Considerando que:

1. A «Companhia de Investimento Predial Uniconst, S.A.R.L.»,
com sede em Macau, na Rua do Almirante Costa Cabral, n.º 125,
rés-do-chão, registada na Conservatória dos Registos Comercial
e de Bens Móveis sob o n.º 6 247, a fls. 35v. do livro C16, é titular
da concessão, por arrendamento, do terreno com a área global de
1 706 m2, situado na península de Macau, junto à Avenida de
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Ung Chi Fong

Serafim João Ho Alves

Companhia de Investimento Predial Uniconst, S.A.R.L.

Demétrio Cinatti e Travessa de Lam Mau, descrito na Conser-
vatória do Registo Predial (CRP) sob os n.os 10 079 a fls. 74 do
livro B27, 11 438 a fls. 179v. do livro B30 e 13 976 a fls. 144v. do
livro B37, e inscrito a seu favor sob os n.os 11 482F e 11 486F.

2. Pretendendo aproveitar o referido terreno para a constru-
ção de um edifício de 19 pisos, em regime de propriedade hori-
zontal, destinado a habitação, comércio e estacionamento, por
requerimento apresentado em 19 de Dezembro de 2003, a con-
cessionária solicitou, ao abrigo do disposto no artigo 107.º da
Lei n.º 6/80/M, de 5 de Julho, a autorização de revisão do con-
trato de concessão, em conformidade com o respectivo projecto
de obra, o qual foi considerado passível de aprovação, condicio-
nada ao cumprimento de alguns requisitos de ordem técnica, por
despacho do subdirector da Direcção dos Serviços de Solos,
Obras Públicas e Transportes (DSSOPT), de 15 de Julho de 2003.

3. Instruído o procedimento, foi elaborada a minuta de con-
trato de revisão da concessão, que mereceu a concordância da
requerente, expressa em carta datada de 27 de Julho de 2004.

4. O terreno em apreço encontra-se assinalado com as letras
«A1» e «A2» na planta n.º 2 095/1989, emitida pela Direcção
dos Serviços de Cartografia e Cadastro (DSCC) em 19 de De-
zembro de 2003.

5. De acordo com esta planta cadastral, as parcelas de terreno
assinaladas com as letras «B1» e «B2», e «C1» e «C2», que
correspondem aos bens expropriados a que se refere o Diploma
Legislativo n.º 1 294, publicado no Boletim Oficial de Macau,
n.º 30, de 25 de Julho de 1953, registralmente ainda fazem parte
integrante dos prédios descritos na CRP, respectivamente, sob
os n.os 10 079 e 11 438, devendo, por conseguinte, ser desanexadas
destes e integradas no domínio público na Região Administra-
tiva Especial de Macau.

6. Por força do alinhamento definido para o local, reverte para
o domínio público da Região Administrativa Especial de Macau
a parcela de terreno identificada pela letra «A2», com a área de
636 m2, e é concedida, por arrendamento, a parcela assinalada
com a letra «E», com a área de 2 m2, não descrita na CRP, pas-
sando o terreno a ficar com a área de 1 072 m2.

7. O procedimento seguiu a sua tramitação normal, tendo sido
enviado à Comissão de Terras que, reunida em sessão de 19 de
Agosto de 2004, emitiu parecer favorável ao deferimento do
pedido.

8. O parecer da Comissão de Terras foi homologado por des-
pacho de S.Ex.ª o Chefe do Executivo, de 3 de Setembro de 2004,
exarado sobre parecer favorável do Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 30 de Agosto de 2004.

9. Nos termos e para os efeitos previstos no artigo 125.º da Lei
n.º 6/80/M, de 5 de Julho, as condições do contrato titulado pelo
presente despacho foram notificadas à sociedade requerente e
por esta expressamente aceites, mediante declaração de 13 de
Setembro de 2004, assinada por Ung Chi Fong, casado, de nacio-
nalidade portuguesa, com domicílio profissional na Rua do Al-
mirante Costa Cabral, n.º 125, r/c, em Macau, na qualidade de
presidente do Conselho de Administração, e Serafim João Ho
Alves, casado, de nacionalidade portuguesa, com domicílio pro-
fissional na morada anteriormente referida, na qualidade de vice-
-presidente do Conselho de Administração, ambos em repre-
sentação da «Companhia de Investimento Predial Uniconst S.A.R.L.»,
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qualidades e poderes que foram verificados pelo 2.º Cartório
Notarial, conforme reconhecimento exarado naquela declaração.

10. A prestação do prémio a que se refere a alínea 1) da cláu-
sula oitava do contrato foi paga na Recebedoria da Repartição
de Finanças de Macau em 13 de Setembro de 2004 (receita
n.º 62 051), através da guia de receita eventual n.º 136/2004, emi-
tida pela Comissão de Terras em 9 de Setembro de 2004, cujo
duplicado se encontra arquivado no respectivo processo.

11. A caução a que se refere o n.º 2 da cláusula décima do con-
trato foi prestada através da garantia bancária n.º SBG-04/066,
emitida pelo Banco Weng Hang, S.A., em 17 de Setembro de 2004,
em termos aceites pela entidade concedente.

Cláusula primeira — Objecto do contrato

1. Constitui objecto do presente contrato:

1) A desanexação, livre de quaisquer ónus ou encargos, do
terreno descrito na CRP sob o n.º 10 079, após demolição do
edifício nele existente, de duas parcelas assinaladas com as le-
tras «B1» e «B2» na planta n.º 2 095/1989, emitida em 19 de
Dezembro de 2003, pela DSCC, com as áreas de 48 m2 (quarenta
e oito metros quadrados) e 286 m2 (duzentos e oitenta e seis
metros quadrados) respectivamente, expropriadas pelo Diplo-
ma Legislativo n.º 1 294, publicado no Boletim Oficial de Macau
n.º 30, de 25 de Julho de 1953, a integrar no domínio público da
Região Administrativa Especial de Macau;

2) A desanexação, livre de quaisquer ónus ou encargos, do
terreno descrito na CRP sob o n.º 11 438, de duas parcelas as-
sinaladas com as letras «C1» e «C2» na mesma planta, com as áreas
de 63 m2 (sessenta e três metros quadrados) e 82 m2 (oitenta e
dois metros quadrados), respectivamente, expropriadas pelo
Diploma Legislativo n.º 1 294, publicado no Boletim Oficial de
Macau n.º 30, de 25 de Julho de 1953, a integrar no domínio
público da Região Administrativa Especial de Macau;

3) A revisão do contrato de concessão, por arrendamento, do
terreno resultante da anexação do prédio descrito na CRP sob
o n.º 13 976, inscrito a favor do segundo outorgante sob o
n.º 11 486F, e das parcelas remanescentes dos prédios descritos
na CRP sob os n.os 10 079 e 11 438, inscritos a favor do segundo
outorgante sob os n.os 11 482F e 11 486F, assinalado com as le-
tras «A1» e «A2» na mencionada planta cadastral, com a área
global de 1 706 m2 (mil, setecentos e seis metros quadrados),
situado na península de Macau, junto à Avenida de Demétrio
Cinatti e Travessa de Lam Mau;

4) A reversão, por força dos novos alinhamentos, a favor do
primeiro outorgante, livre de quaisquer ónus ou encargos, da
parcela de terreno assinalada com a letra «A2» na planta ca-
dastral anteriormente mencionada, com a área de 636 m2 (seis-
centos e trinta e seis metros quadrados) e o valor atribuído de
$ 636 000,00 (seiscentas e trinta e seis mil patacas), a desanexar
do terreno referido na alínea anterior, destinada a integrar-se
no domínio público da Região Administrativa Especial de
Macau, como via pública;

5) A concessão, a favor do segundo outorgante, em regime de
arrendamento, de uma parcela de terreno não descrita na CRP,
assinalada com a letra «E» na referida planta cadastral, com a
área de 2 m2 (dois metros quadrados) e o valor atribuído de
$ 10 000,00 (dez mil patacas).
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2. As parcelas de terreno assinaladas com as letras «A1» e
«E» na referida planta cadastral, destinam-se a ser anexadas e
aproveitadas conjuntamente, em regime de arrendamento, cons-
tituindo um único lote com a área de 1 072 m2 (mil e setenta e
dois metros quadrados), de ora em diante designado, simples-
mente, por terreno, cuja concessão passa a reger-se pelas cláu-
sulas do presente contrato.

Cláusula segunda — Prazo do arrendamento

1. O arrendamento, objecto do presente contrato, é válido até
26 de Setembro de 2007.

2. O prazo do arrendamento, fixado no número anterior, pode,
nos termos da legislação aplicável, ser sucessivamente renovado.

Cláusula terceira — Aproveitamento e finalidade do terreno

1. O terreno é aproveitado com a construção de um edifício,
em regime de propriedade horizontal, compreendendo 19 (deza-
nove) pisos, sendo 1 (um) em cave.

2. O edifício, referido no número anterior, é afectado às fina-
lidades habitacional, comercial e de estacionamento, com as se-
guintes áreas brutas de construção:

Habitação .................................................................. 9 803 m2;

Comércio ...................................................................... 542 m2;

Estacionamento ........................................................ 2 221 m2.

3. As áreas, referidas no número anterior, podem ser sujeitas
a eventuais rectificações, a realizar no momento da vistoria, para
efeito de emissão da licença de utilização respectiva.

Cláusula quarta — Renda

1. De acordo com a Portaria n.º 50/81/M, de 21 de Março, o se-
gundo outorgante paga a seguinte renda anual:

1) Durante o período de execução da obra de aproveitamento
do terreno paga $ 6,00 (seis patacas) por metro quadrado do
terreno concedido, no montante global de $ 6 432,00 (seis mil,
quatrocentas e trinta e duas patacas);

2) Após a conclusão da obra de aproveitamento do terreno, a
renda será a resultante da aplicação dos seguintes valores:

(1) Habitação: $ 3,00/m2 de área bruta de construção;

(2) Comércio: $ 4,50/m2 de área bruta de construção;

(3) Estacionamento: $ 3,00/m2 de área bruta de construção.

2. As rendas são revistas de cinco em cinco anos, contados a
partir da data da publicação no Boletim Oficial do despacho que
titula o presente contrato, sem prejuízo da aplicação imediata
de novos montantes de renda estabelecidos por legislação que,
durante a vigência do contrato, venha a ser publicada.

Cláusula quinta — Prazo de aproveitamento

1. O aproveitamento do terreno deve operar-se no prazo glo-
bal de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data da pu-
blicação no Boletim Oficial do despacho que titula o presente
contrato.
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2. O prazo referido no número anterior inclui os prazos para a
apresentação, pelo segundo outorgante, e a apreciação, pelo pri-
meiro outorgante, dos projectos.

Cláusula sexta — Multas

1. Salvo motivos especiais, devidamente justificados, aceites
pelo primeiro outorgante, pelo incumprimento do prazo fixado
na cláusula anterior, o segundo outorgante fica sujeito a multa
até $ 5 000,00 (cinco mil patacas), por cada dia de atraso até 60
(sessenta) dias; para além desse período e até ao máximo global
de 120 (cento e vinte) dias, fica sujeito a multa até ao dobro
daquela importância.

2. O segundo outorgante fica exonerado da responsabilidade
referida no número anterior em casos de força maior ou de ou-
tros factos relevantes, cuja produção esteja, comprovadamente,
fora do seu controlo.

3. Consideram-se casos de força maior os que resultem exclu-
sivamente de eventos imprevisíveis e irresistíveis.

4. Para efeitos do disposto no n.º 2, o segundo outorgante obri-
ga-se a comunicar, por escrito, ao primeiro outorgante, o mais
rapidamente possível, a ocorrência dos referidos factos.

Cláusula sétima — Encargos especiais

1. Constituem encargos especiais, a suportar exclusivamente
pelo segundo outorgante:

1) A desocupação das parcelas de terreno, com a área global
de 2 559 m2, assinaladas com as letras «A1», «A2», «B1», «B2»,
«C1», «C2», «D1», «D2» e «E» na planta n.º 2 095/1989, emitida
em 19 de Dezembro de 2003 pela DSCC, e remoção das mesmas
de todas as construções, materiais e infra-estruturas, porventura
aí existentes;

2) A execução das obras de infra-estruturas, pavimentação dos
arruamentos e passeios, e arranjos urbanísticos nas parcelas, com
a área global de 1 487 m2, assinaladas com as letras «A2», «B1»,
«B2», «C1», «C2», «D1» e «D2», na referida planta da DSCC;

3) O procedimento de todos os actos jurídicos necessários para
a desanexação das parcelas de terreno referidas nas alíneas 4) e
5) do n.º 1 da cláusula primeira, incluindo o registo predial junto
da CRP, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da pu-
blicação no Boletim Oficial do despacho que titula o presente
contrato.

2. O segundo outorgante garante a boa execução e qualidade
dos materiais e equipamentos a aplicar nas obras de construção
referidas na alínea 2) do número anterior durante o período de
dois anos, contados da data da recepção provisória daquelas
obras, obrigando-se a reparar e a corrigir todas as deficiências
que vierem a manifestar-se durante aquele período.

Cláusula oitava — Prémio do contrato

O segundo outorgante paga ao primeiro outorgante, a título
de prémio do contrato, o montante de $ 5 675 083,00 (cinco mi-
lhões, seiscentas e setenta e cinco mil e oitenta e três patacas),
da seguinte forma:

1) $ 2 000 000,00 (dois milhões de patacas), aquando da acei-
tação das condições do presente contrato, a que se refere o arti-
go 125.º da Lei n.º 6/80/M, de 5 de Julho;
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2) O remanescente, no valor de $ 3 675 083,00 (três milhões,
seiscentas e setenta e cinco mil e oitenta e três patacas), que ven-
ce juros à taxa anual de 5%, é pago em 5 (cinco) prestações se-
mestrais, iguais de capital e juros, no montante de $ 791 050,00
(setecentas e noventa e uma mil e cinquenta patacas), cada uma,
vencendo-se a primeira 6 (seis) meses após a publicação no Bole-
tim Oficial que titula o presente contrato.

Cláusula nona — Caução

1. Nos termos do disposto no artigo 126.º da Lei n.º 6/80/M, de
5 de Julho, o segundo outorgante presta uma caução equivalen-
te à renda anual no valor de $ 6 432,00 (seis mil, quatrocentas e
trinta e duas patacas), por meio de depósito ou garantia bancá-
ria aceite pelo primeiro outorgante.

2. O valor da caução, referida no número anterior, deve acom-
panhar sempre o valor da respectiva renda anual.

Cláusula décima — Transmissão

1. A transmissão de situações decorrentes desta concessão,
enquanto o terreno não estiver integralmente aproveitado, de-
pende de prévia autorização do primeiro outorgante e sujeita o
transmissário à revisão das condições do presente contrato,
designadamente da relativa ao prémio.

2. Sem prejuízo do disposto na parte final do número anterior
o segundo outorgante, para garantia da obrigação aí estabelecida,
presta uma caução no valor de $ 180 000,00 (cento e oitenta mil
patacas), por meio de depósito, garantia ou seguro-caução, em
termos aceites pelo primeiro outorgante, a qual será devolvida,
a seu pedido, com a emissão da licença de utilização ou a autori-
zação para transmitir os direitos resultantes da concessão.

Cláusula décima primeira — Licenças de obras e de utilização

1. A licença de obras só é emitida mediante a apresentação do
comprovativo de que o segundo outorgante satisfez o pagamen-
to das prestações do prémio já vencidas, em conformidade com
o estabelecido na cláusula oitava do presente contrato.

2. A licença de utilização apenas é emitida após a apresenta-
ção do comprovativo de que o prémio fixado na cláusula oitava
se encontra pago na sua totalidade, e desde que se mostrem cum-
pridas as obrigações previstas na cláusula sétima.

Cláusula décima segunda — Fiscalização

Durante o período de aproveitamento do terreno concedido,
o segundo outorgante obriga-se a franquear o acesso ao mesmo
e às obras aos representantes dos Serviços do Governo, que aí
se desloquem no desempenho da sua acção fiscalizadora, pres-
tando-lhes toda a assistência e meios para o bom desempenho
da sua função.

Cláusula décima terceira — Caducidade

1. O presente contrato caduca nos seguintes casos:

1) Findo o prazo da multa agravada, previsto no n.º 1 da cláu-
sula sexta;

2) Alteração, não consentida, da finalidade da concessão, en-
quanto a modificação do aproveitamento do terreno não estiver
concluída;
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3) Interrupção da modificação do aproveitamento do terreno
por um prazo superior a 90 (noventa) dias, salvo motivos espe-
ciais devidamente justificados e aceites pelo primeiro outorgante.

2. A caducidade do contrato é declarada por despacho de
S. Ex.ª o Chefe do Executivo, a publicar no Boletim Oficial.

3. A caducidade do contrato determina a reversão do terreno
à posse do primeiro outorgante com todas as benfeitorias aí
introduzidas, sem direito a qualquer indemnização por parte do
segundo outorgante.

Cláusula décima quarta — Rescisão

1. O presente contrato pode ser rescindido quando se verifi-
que qualquer dos seguintes factos:

1) Falta do pagamento pontual da renda;

2) Alteração, não consentida, do aproveitamento do terreno
e/ou da finalidade da concessão, no caso de já estar concluída a
modificação do aproveitamento do terreno;

3) Incumprimento das obrigações estabelecidas nas cláusulas
sétima e oitava.

2. A rescisão do contrato é declarada por despacho de S. Ex.ª o
Chefe do Executivo, a publicar no Boletim Oficial.

Cláusula décima quinta — Foro competente

Para efeitos de resolução de qualquer litígio emergente do
presente contrato, o foro competente é o do Tribunal Judicial
de Base da Região Administrativa Especial de Macau.

Cláusula décima sexta — Legislação aplicável

O presente contrato rege-se, nos casos omissos, pela Lei n.º 6/
/80/M, de 5 de Julho, e demais legislação aplicável.
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E&E —

Empresa de Instalações e Engenharia, Limitada

–––––––

–––––––

Despacho do Secretário para os Transportes
e Obras Públicas n.º 111/2004

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau, e nos termos do
n.º 2 do artigo 6.º e do artigo 7.º, ambos do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 6/1999, conjugados com a alínea 2) do n.º 1 da Or-
dem Executiva n.º 30/2000, o Secretário para os Transportes e
Obras Públicas manda:

São subdelegados no coordenador do Gabinete para o De-
senvolvimento de Infra-estruturas, engenheiro António José
Castanheira Lourenço, ou no seu substituto legal, todos os po-
deres necessários para representar a Região Administrativa Es-
pecial de Macau, como outorgante, no contrato para a execução
da empreitada de «Concepção, Fornecimento e Instalação da
Iluminação Decorativa da Ponte Nobre de Carvalho e da Ponte
da Amizade», a celebrar com a «E&E — Empresa de Instala-
ções e Engenharia, Limitada».

6 de Outubro de 2004.

O Secretário para os Transportes e Obras Públicas, Ao Man
Long.

–––––––

Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas,
aos 6 de Outubro de 2004. — O Chefe do Gabinete, Wong Chan
Tong.

COMISSARIADO CONTRA A CORRUPÇÃO

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Comissário contra a
Corrupção, de 28 de Setembro de 2004:

Licenciada Lei Ieng Mui — renovada a comissão de serviço, pelo
período de dois anos, como adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º
escalão, nos termos dos artigos 16.º e 30.º da Lei n.º 10/2000,
conjugados com o artigo 27.º, n.º 1, do Regulamento Adminis-
trativo n.º 31/2000, e artigos 25.º e 26.º do ETAPM, vigente, a
partir de 31 de Outubro de 2004.

–––––––

Comissariado contra a Corrupção, aos 7 de Outubro de 2004. —
A Chefe de Gabinete, Ho Ioc San.

GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL

DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

Despacho do Presidente do Tribunal
de Última Instância n.º 4/GPTUI/2004

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei de Ba-
ses da Organização Judiciária e pelo artigo 1.º do Regulamento
Administrativo n.º 19/2000, e nos termos do artigo 13.º do De-
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creto-Lei n.º 122/84/M, de 15 de Dezembro, com a redacção dada
pelo Decreto-Lei n.º 30/89/M, de 15 de Maio, o Presidente do
Tribunal de Última Instância manda:

É designado o licenciado em Direito Lai Tong Sang para ser-
vir como oficial público na celebração do contrato entre o Gabi-
nete do Presidente do Tribunal de Última Instância da Região
Administrativa Especial de Macau e a «Agência Comercial Jar-
dine OneSolution (Macau), Limitada», para fornecimento e ins-
talação de 94 (noventa e quatro) computadores pessoais.

5 de Outubro de 2004.

O Presidente do TUI, Sam Hou Fai.

Extracto de despacho

Por despachos do presidente, de 28 de Setembro de 2004:

Lam Kiang Chun e Lio Chi Seng, auxiliares, 1.º escalão, assala-
riados, deste Gabinete — promovidos, pelo período de um ano,
a auxiliares qualificados, 1.º escalão, ao abrigo dos artigos 11.º,
n.º 1, e 13.º, n.º 1, do Regulamento Administrativo n.º 19/2000,
de 6 de Março, conjugados com os artigos 27.º e 28.º do
ETAPM, em vigor, a partir de 1 de Outubro de 2004.

–––––––

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, aos
7 de Outubro de 2004. — O Chefe do Gabinete, Pedro Tang.

FUNDAÇÃO MACAU

Extracto de despacho

De acordo com o artigo 19.° do Decreto-Lei n.° 53/93/M, de
27 de Setembro, publica-se a 1.ª alteração orçamental da Funda-
ção Macau, autorizada por despacho de 22 de Setembro de 2004,
de S. Ex.ª o Chefe do Executivo:

–––––––

MOP MOP
Códigos das

Rubricas Reforços Anulações
contas

Custos e perdas

Custos das actividades

Apoios financeiros concedidos

Subsídios e donativos
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MOP MOP
Códigos das

Rubricas Reforços Anulações
contas

Custos das actividades

Apoios financeiros concedidos

Bolsas de estudos

Acordos com instituições

Prémios

Projectos e centros de estudos

Instituto de Estudos de Macau

Centro UNESCO de Macau

Fornecimentos e serviços de terceiros

Serviços de terceiros (I)

Promoção e divulgação

Despesas com convidados

Publicidade e propaganda

Despesas de promoção e divulgação

Serviços de terceiros (II)

Trabalhos especiais

Auditores e consultores económicos financeiros

Despesas financeiras

Outras despesas e encargos

Imobilizações corpóreas

Total

–––––––

O Conselho de Administração da Fundação Macau, aos 8 de
Setembro de 2004. — O Presidente, Vitor Ng. — O Vogal, Lei
Song Fan.
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

E FUNÇÃO PÚBLICA

Extractos de despachos

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para a Adminis-
tração e Justiça, de 19 de Agosto de 2004:

Lao Peng Ian — contratado por assalariamento, pelo período de
um ano, como técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, índice
430, nestes Serviços, nos termos dos artigos 27.º e 28.º do
ETAPM, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, na redac-
ção dos Decretos-Leis n.os 80/92/M, ambos de 21 de Dezembro,
e 62/98/M, de 28 de Dezembro, a partir de 13 de Setembro de
2004.

Por despachos do director dos Serviços, de 2 de Setembro
de 2004:

Leong Sok Heng — renovado o contrato de assalariamento, pelo
período de um ano, e alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª
do seu contrato com referência à categoria de auxiliar, 5.º
escalão, índice 140, nestes Serviços, nos termos dos artigos
27.º e 28.º do ETAPM, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M,
na redacção dos Decretos-Leis n.os 80/92/M, ambos de 21 de
Dezembro, e 62/98/M, de 28 de Dezembro, a partir de 26 de
Outubro de 2004.

Tang Kam Chun — renovado o contrato de assalariamento, pelo
período de um ano, como operário semiqualificado, 6.º escalão,
nestes Serviços, nos termos dos artigos 27.º e 28.º do ETAPM,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, na redacção dos De-
cretos-Leis n.os 80/92/M, ambos de 21 de Dezembro, e 62/98/M,
de 28 de Dezembro, a partir de 1 de Novembro de 2004.

Por despachos do director dos Serviços, de 8 de Setembro
de 2004:

Yip Pak Tong — renovado o contrato além do quadro, pelo perío-
do de um ano, como técnico superior de informática principal,
1.º escalão, nestes Serviços, nos termos dos artigos 25.º e 26.º
do ETAPM, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de
Dezembro, na redacção do Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de
Dezembro, a partir de 1 de Novembro de 2004.

Cheang Kin Ian e Leong Lai Kuan — renovados os contratos de
assalariamento, pelo período de um ano, como operário semi-
qualificado, 5.º escalão, e auxiliar, 6.º escalão, respectivamente,
nestes Serviços, nos termos dos artigos 27.º e 28.º do ETAPM,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, na redacção dos
Decretos-Leis n.os 80/92/M, ambos de 21 de Dezembro, e 62/
/98/M, de 28 de Dezembro, a partir de 24 de Novembro de
2004.

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para a Adminis-
tração e Justiça, de 9 de Setembro de 2004:

Os funcionários abaixo mencionados, classificados nos respecti-
vos concursos a que se referem as listas insertas no Boletim
Oficial da RAEM n.º 32/2004, II Série, de 11 de Agosto —
nomeados, definitivamente, para as categorias e carreiras a
cada um indicadas do quadro de pessoal destes Serviços, nos
termos do artigo 10.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 86/89/M, conju-
gado com o artigo 22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, aprovado
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pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, ambos de 21 de Dezembro, na
redacção do Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro:

Vera Helena Boa-Nova e Moreira dos Santos Ferreira Ribei-
ro e Yolanda Lau Chan, técnicas superiores de 1.ª classe, 2.º
escalão, classificadas em 1.º e 2.º lugares, respectivamente, para
técnicas superiores principais, 1.º escalão, da carreira de técnico
superior;

Leong Si Man e Lam Ka Wai, segundos-oficiais, 2.º escalão,
classificadas em 1.º e 2.º lugares, respectivamente, para primei-
ros-oficiais, 1.º escalão, da carreira de oficial administrativo.

–––––––

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública,
aos 5 de Outubro de 2004. — O Director dos Serviços, substituto,
Tou Chi Man.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS

DE JUSTIÇA

Extractos de despachos

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para a Adminis-
tração e Justiça, de 27 de Agosto de 2004:

Lao Sou Mui, intérprete-tradutora chefe, 1.º escalão, e Cheang
Lai Han e Fong Kam Hong, intérpretes-tradutores principal e
de 1.ª classe, ambos do 2.º escalão, da Direcção dos Serviços
de Administração e Função Pública — prorrogadas, por mais
um ano, as suas requisições, nestes Serviços, as duas primeiras
como intérpretes-tradutoras chefes, 1.º escalão, e o último como
intérprete-tradutor principal, 1.º escalão, nos termos do artigo
34.º, n.os 1 e 3, do ETAPM, vigente, a partir de 1 de Setembro
de 2004.

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para a Adminis-
tração e Justiça, de 6 de Setembro de 2004:

Carolina dos Anjos Brito da Rosa Ferreira, segundo-oficial, 2.º
escalão, única candidata aprovada no concurso a que se refere
a lista inserta no Boletim Oficial da RAEM n.º 34/2004, II Série,
de 25 de Agosto — nomeada, definitivamente, primeiro-oficial,
1.º escalão, do grupo de pessoal administrativo do quadro de
pessoal destes Serviços, nos termos do artigo 10.º, n.º 1, do
Decreto-Lei n.º 86/89/M, de 21 de Dezembro, conjugado com
o artigo 22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, vigente.

Por despachos da subdirectora dos Serviços, de 9 de Setem-
bro de 2004:

Io Weng San, intérprete-tradutora de 2.ª classe, 1.º escalão, de
nomeação provisória, destes Serviços — nomeada, definitiva-
mente, para o mesmo lugar, nos termos do artigo 22.º, n.º 3, do
ETAPM, vigente, a partir de 16 de Outubro de 2004.

Wan Hao I, auxiliar qualificado, 2.º escalão, assalariado, destes
Serviços — renovado o contrato de assalariamento, pelo pe-
ríodo de um ano, ao abrigo dos artigos 27.º e 28.º do ETAPM,
em vigor, a partir de 11 de Outubro de 2004.

Vera Helena Boa-Nova e Moreira dos Santos Ferreira Ribeiro

Yolanda Lau Chan

–––––––

Carolina dos Anjos Brito da Rosa Ferreira
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Por despachos da subdirectora dos Serviços, de 10 e 17 de
Setembro de 2004, respectivamente:

Kong Mei Lan, técnica de 1.ª classe, 2.º escalão, assalariada, destes
Serviços — renovado o contrato de assalariamento, pelo pe-
ríodo de seis meses, ao abrigo dos artigos 27.º e 28.º do ETAPM,
em vigor, a partir de 2 de Outubro de 2004.

Chong Seng Mui, auxiliar, 5.º escalão, assalariada, destes Servi-
ços — alterada a cláusula 3.ª contratual com referência à mes-
ma categoria, 6.º escalão, índice 150, nos termos do artigo 27.º,
n.º 5, do ETAPM, em vigor, conjugado com o artigo 11.º, n.os 1,
3, alínea c), e 5, do Decreto-Lei n.º 86/89/M, de 21 de Dezembro,
a partir de 10 de Setembro de 2004.

Por despacho do signatário, de 28 de Setembro de 2004:

Leong Hio Leng, adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, assala-
riada, destes Serviços — renovado o contrato de assalariamento,
pelo período de um ano, ao abrigo dos artigos 27.º e 28.º do
ETAPM, em vigor, a partir de 1 de Outubro de 2004.

–––––––

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 7 de Outu-
bro de 2004. — O Director dos Serviços, Cheong Weng Chon.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO

Extractos de despachos

Por despacho do director dos Serviços, de 31 de Agosto de
2004:

Lam Su Cheong, auxiliar, 4.º escalão, assalariado, destes Serviços
— renovado o seu contrato de assalariamento, pelo prazo de
um ano, mantendo a mesma categoria e o mesmo escalão, nos
termos dos artigos 27.º e 28.º do ETAPM, aprovado pelo De-
creto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, na redacção do
Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, de 1 de Outubro
de 2004 a 30 de Setembro de 2005.

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para a Adminis-
tração e Justiça, de 6 de Setembro de 2004:

Lam Su Un, terceiro-oficial, 2.º escalão — alterado, por averba-
mento, o seu contrato além do quadro com referência à cate-
goria de segundo-oficial, 1.º escalão, índice 230, nos termos
dos artigos 25.º e 26.º do ETAPM, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, na redacção do Decreto-Lei
n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, a partir de 7 de Setembro de
2004.

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para a Adminis-
tração e Justiça, de 9 de Setembro de 2004:

Maria Ana da Silva Rosário, oficial administrativo principal, 3.º
escalão, destes Serviços — renovada a comissão de serviço,
pelo prazo de um ano, como chefe da Secção de Expediente,

–––––––
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Pessoal e Arquivo desta Direcção de Serviços, nos termos do
artigo 4.º do Estatuto do Pessoal da Direcção e Chefia dos Ser-
viços de Administração Pública de Macau, aprovado pelo De-
creto-Lei n.º 85/89/M, de 21 de Dezembro, na redacção do De-
creto-Lei n.º 25/97/M, de 23 de Junho, de 29 de Outubro de
2004 a 28 de Outubro de 2005.

–––––––

Direcção dos Serviços de Identificação, aos 4 de Outubro de
2004. — O Director dos Serviços, Lai Ieng Kit.

IMPRENSA OFICIAL

Extracto de despacho

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para a Adminis-
tração e Justiça, de 30 de Setembro de 2004:

Licenciado Ng Man Kuai, adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão,
assalariado, desta Imprensa — contratado além do quadro, pelo
período de um ano, para exercer as mesmas funções, nos ter-
mos dos artigos 21.º, n.º 1, alínea a), 25.º e 26.º do ETAPM,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, a
partir de 19 de Outubro de 2004.

–––––––

Imprensa Oficial, aos 13 de Outubro de 2004. — O Adminis-
trador, António Martins.

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS CÍVICOS

E MUNICIPAIS

Extractos de deliberações

Por deliberações do Conselho de Administração deste Ins-
tituto, na sessão realizada em 28 de Maio de 2004:

Chiang Kam Weng — contratado além do quadro, pelo período
de um ano, como técnico auxiliar de 2.ª classe, 1.º escalão, ín-
dice 195, nos SZVJ, nos termos dos artigos 25.º e 26.º do
ETAPM, vigente, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de
21 de Dezembro, a partir de 30 de Junho de 2004.

Por deliberações do Conselho de Administração deste Ins-
tituto, na sessão realizada em 4 de Junho de 2004:

Licenciada Chu Tak I, técnica superior de 2.ª classe, 1.º escalão,
contratada além do quadro, dos SZVJ — alterada a cláusula
3.ª do respectivo contrato com referência à categoria de técni-
co superior de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 485, ao abrigo dos
artigos 25.º e 26.º do ETAPM, vigente, aprovado pelo Decre-

Maria Ana

da Silva Rosário

–––––––

–––––––
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Alberto

Manuel da Silva Hung

Sandra Maria da Ascenção Joaquim

to-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, a partir de 11 de Ju-
nho de 2004.

Lao Sao Wai, técnica de 2.ª classe, 2.º escalão, contratada além
do quadro, dos SZVJ — alterada a cláusula 3.ª do respectivo
contrato com referência à categoria de técnico de 1.ª classe,
1.º escalão, índice 400, ao abrigo dos artigos 25.º e 26.º do
ETAPM, vigente, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de
21 de Dezembro, a partir de 11 de Junho de 2004.

Leong Cheok Man — contratado além do quadro, pelo período
de dois anos, como técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 350,
nos SIS, nos termos dos artigos 25.º e 26.º do ETAPM, vigente,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, a
partir de 11 de Junho de 2004.

Por deliberações do Conselho de Administração deste Ins-
tituto, na sessão realizada em 11 de Junho de 2004:

Alberto Manuel da Silva Hung, adjunto-técnico de 2.ª classe, 2.º
escalão, contratado além do quadro, do CCM — alterada a
cláusula 3.ª do respectivo contrato com referência à categoria
de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 305, ao abrigo
dos artigos 25.º e 26.º do ETAPM, vigente, aprovado pelo De-
creto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, a partir de 18 de
Junho de 2004.

Por deliberações do Conselho de Administração deste Ins-
tituto, na sessão realizada em 18 de Junho de 2004:

Licenciada Wong Iok Chu, do CA, e Chau Sou Cheng, dos SIS —
contratadas além do quadro, como técnica superior de 1.ª classe,
1.º escalão, índice 485, e adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º
escalão, índice 260, pelo período de um ano e de dois anos,
respectivamente, ao abrigo dos artigos 25.º e 26.º do ETAPM,
vigente, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de
Dezembro, a partir de 25 de Junho de 2004.

Por deliberação do Conselho de Administração deste Ins-
tituto, na sessão realizada em 15 de Setembro de 2004:

Licenciada Sandra Maria da Ascenção Joaquim, técnica superior
de 2.ª classe, 1.º escalão, de nomeação provisória — nomeada,
definitivamente, para a mesma categoria do quadro de pesso-
al da ex-Câmara Municipal de Macau Provisória, mantido nos
termos do artigo 4.º, n.º 6, da Lei n.º 17/2001, de 17 de
Dezembro, em conformidade com os artigos 22.º, n.os 4 e 5, do
ETAPM, vigente, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de
21 de Dezembro, e ainda o artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do
CPA, reportando os seus efeitos a 3 de Abril de 2003.

Por deliberação do Conselho de Administração deste Ins-
tituto, na sessão realizada em 7 de Outubro de 2004:

Licenciadas Kuok Sio Lai, Tang Wai Lin e Lam U Tong,
classificadas, respectivamente, do 1.º ao 3.º lugares no concur-
so — nomeadas, definitivamente, técnicas superiores de 1.ª
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Cris t ina

Bernardete Cândido

classe, 1.º escalão, do quadro de pessoal da ex-Câmara Muni-
cipal de Macau Provisória, mantido nos termos do artigo 4.º,
n.º 6, da Lei n.º 17/2001, de 17 de Dezembro, e em conformida-
de com o artigo 22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, vigente, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro.

Extractos de despachos

Por despacho do presidente do Conselho de Administração
deste Instituto, de 2 de Agosto de 2004, presente na ses-
são realizada em 6 do mesmo mês e ano:

Licenciado Vong Io Chou, técnico superior de 1.ª classe, 1.º
escalão, contratado além do quadro, dos SCEU — alterada a
cláusula 3.ª do respectivo contrato com referência à mesma
categoria, 2.º escalão, índice 510, ao abrigo dos artigos 25.º e
26.º do ETAPM, vigente, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/
/89/M, de 21 de Dezembro, a partir de 2 de Agosto de 2004.

Por despacho do presidente do Conselho de Administração
deste Instituto, de 3 de Agosto de 2004, presente na ses-
são realizada em 6 do mesmo mês e ano:

Siu Wai Seng, adjunto-técnico de 1.ª classe, 2.º escalão, contrata-
do além do quadro, do GC — alterada a cláusula 3.ª do respec-
tivo contrato com referência à mesma categoria, 3.º escalão,
índice 335, ao abrigo dos artigos 25.º e 26.º do ETAPM, vigente,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, a
partir de 4 de Agosto de 2004.

Por despacho da vice-presidente do Conselho de Adminis-
tração deste Instituto, de 9 de Agosto de 2004, presente
na sessão realizada em 13 do mesmo mês e ano:

Leong Mio Sam, técnica auxiliar de 2.ª classe, 2.º escalão, contra-
tada além do quadro, dos SAL — alterada a cláusula 3.ª do
respectivo contrato com referência à mesma categoria, 3.º
escalão, índice 220, e renovado o respectivo contrato, pelo
período de dois anos, a partir de 2 de Setembro de 2004, ao
abrigo dos artigos 25.º e 26.º do ETAPM, vigente, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro.

Por despacho do presidente do Conselho de Administração
deste Instituto, de 13 de Agosto de 2004, presente na ses-
são realizada na mesma data:

Licenciada Cristina Bernardete Cândido, técnica superior de in-
formática de 2.ª classe, 2.º escalão, contratada além do quadro,
da DI — alterada a cláusula 3.ª do respectivo contrato com
referência à mesma categoria, 3.º escalão, índice 480, ao abri-
go dos artigos 25.º e 26.º do ETAPM, vigente, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, a partir de 4 de
Setembro de 2004.

Por despachos da vice-presidente do Conselho de Adminis-
tração deste Instituto, de 13 de Agosto de 2004, presentes
na sessão realizada na mesma data:

Chan Sek Chao, técnico auxiliar principal, 2.º escalão, contrata-
do além do quadro, dos SAL — alterada a cláusula 3.ª do res-
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pectivo contrato com referência à mesma categoria, 3.º escalão,
índice 290, ao abrigo dos artigos 25.º e 26.º do ETAPM, vigente,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, a
partir de 13 de Agosto de 2004.

Os trabalhadores abaixo mencionados — renovados os respecti-
vos contratos além do quadro com referência às mesmas cate-
gorias e índices remuneratórios, ao abrigo dos artigos 25.º e
26.º do ETAPM, vigente, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/
/89/M, de 21 de Dezembro:

Licenciada Ng Hao Tai, como técnica superior de 1.ª classe, 3.º
escalão, índice 535, nos SZVJ, de 1 de Novembro de 2004 a 25
de Janeiro de 2005.

Nos SAL:

Che Mio Ha, como adjunto-técnico principal, 3.º escalão, ín-
dice 380, pelo período de dois anos, a partir de 6 de Outubro de
2004;

Ma Io Meng e Tam Wai Kuok, como técnicos de 2.ª classe, 2.º e
3.º escalão, índices 370 e 390, pelo período de um ano e de dois
anos, respectivamente, a partir de 19 de Outubro de 2004;

Lai Chan Long, como técnico auxiliar de 1.ª classe, 1.º escalão,
índice 230, pelo período de dois anos, a partir de 12 de Outubro
de 2004;

Ng Chon Leng e Chan Kuok Neng, como técnicos auxiliares
de 2.ª classe, 3.º escalão, índice 220, pelo período de dois anos, a
partir de 10 e 22 de Outubro de 2004, respectivamente.

Nos SIS:

Ku Kin Long, como técnico auxiliar de 1.ª classe, 1.º escalão,
índice 230, pelo período de dois anos, a partir de 26 de Outubro
de 2004;

Yuen Io Wai, como segundo-oficial, 1.º escalão, índice 230,
pelo período de dois anos, a partir de 22 de Setembro de 2004.

Por despacho do presidente do Conselho de Administração
deste Instituto, de 27 de Agosto de 2004, presente na ses-
são realizada na mesma data:

Ng I Hong, adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, contratada
além do quadro, dos SVT — alterada a cláusula 3.ª do respec-
tivo contrato com referência à mesma categoria, 2.º escalão,
índice 415, ao abrigo dos artigos 25.º e 26.º do ETAPM, vigente,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, a
partir de 27 de Agosto de 2004.

Por despachos do presidente do Conselho de Administra-
ção deste Instituto, de 31 de Agosto de 2004, presentes na
sessão realizada em 3 de Setembro do mesmo ano:

Licenciado Leong Song Lit e Lao Sok Chi, da DI — renovados os
respectivos contratos além do quadro, pelo período de dois
anos, como técnico superior assessor, 3.º escalão, índice 650, e
técnico de informática principal, 1.º escalão, índice 450, ao abri-
go dos artigos 25.º e 26.º do ETAPM, vigente, aprovado pelo
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Sandra Maria da Ascenção Joaquim

–––––––

Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, a partir de 2 e 3
de Outubro de 2004, respectivamente.

Por despacho da vice-presidente do Conselho de Adminis-
tração deste Instituto, de 1 de Setembro de 2004, presente
na sessão realizada em 3 do mesmo mês e ano:

Wu Hou Keong, técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, contratado além
do quadro, dos SCR — alterada a cláusula 3.ª do respectivo
contrato com referência à mesma categoria, 2.º escalão, índice
420, ao abrigo dos artigos 25.º e 26.º do ETAPM, vigente, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, a par-
tir de 6 de Setembro de 2004.

Por despacho do vice-presidente do Conselho de Adminis-
tração deste Instituto, de 3 de Setembro de 2004, presente
na sessão realizada na mesma data:

Sou Iam Un, ajudante de encarregado, 2.º escalão, contratado
além do quadro, dos SSVMU — alterada a cláusula 3.ª do res-
pectivo contrato com referência à mesma categoria, 3.º escalão,
índice 300, ao abrigo dos artigos 25.º e 26.º do ETAPM, vigente,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, a
partir de 22 de Setembro de 2004.

Declaração

Para os devidos efeitos foi considerada sem efeito a declara-
ção publicada no Boletim Oficial n.º 50/2002, II Série, de 11 de
Dezembro, a páginas 6932, referente à anulação da nomeação
provisória da licenciada Sandra Maria da Ascenção Joaquim,
no âmbito do concurso de ingresso para técnico superior de 2.ª
classe, 1.º escalão.

–––––––

Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, aos 7 de Outu-
bro de 2004. — A Administradora do Conselho de Adminis-
tração, Isabel Jorge.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

Extractos de despachos

Por despachos do director, substituto, dos Serviços, de 4 de
Outubro de 2004:

Nos termos do Decreto-Lei n.º 7/96/M, de 29 de Janeiro —  auto-
rizada a renovação da licença para o exercício da actividade
transitária da seguinte empresa:

Macau-Hong Kong-Terminal de Contentores SARL, licença
n.º 33/1996.

(Custo desta publicação $ 323,00)
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–––––––

Maria Fer-

nanda Baptista da Costa Reisinho

Nos termos do Decreto-Lei n.º 7/96/M, de 29 de Janeiro —  auto-
rizada a renovação da licença para o exercício da actividade
transitária da seguinte empresa:

Companhia Logísticos Ascendant Limitada, licença n.º 05/
/2003.

(Custo desta publicação $ 323,00)

–––––––

Direcção dos Serviços de Economia, aos 7 de Outubro de 2004.
— O Director dos Serviços, substituto, Sou Tim Peng.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia
e Finanças, de 10 de Setembro de 2004:

Maria Fernanda Baptista da Costa Reisinho — renovado o con-
trato além do quadro, pelo período de um ano, e alterada, por
averbamento, a cláusula 3.ª do seu contrato com referência à
categoria de adjunto-técnico especialista, 2.º escalão, índice 415,
nos termos dos artigos 25.º e 26.º do ETAPM, vigente, aprova-
do pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, a partir
de 1 de Outubro de 2004.
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— De harmonia com a legislação aplicável declara-se que, por
despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia e Finanças,
de 27 de Setembro de 2004, foi autorizada a criação das seguin-
tes rubricas:

a) No âmbito das Contas de Operações de Tesouraria:

Código Epígrafe

0660 Falta da D.R. (Desc. 1/6) — Lei n.º 11/2003

b) No âmbito dos Códigos de Abonos:

Código Epígrafe

292 Restit. 1/6 venc/rem.base (P.Quadro) — Lei n.º 11/
/2003

293 Restit. 1/6 venc/rem. base (P.Contrato) — Lei n.º 11/
/2003

294 Restit. 1/6 venc/rem. base (P.Supranum) — Lei n.º 11/
/2003

295 Restit. 1/6 venc/rem. base (Sala.P.Quadro) — Lei n.º 11/
/2003

296 Restit.1/6 venc/rem. base (P.Eventual) — Lei n.º 11/
/2003

297 Restit. 1/6 venc/rem. base (Acumulação) — Lei n.º 11/
/2003

–––––––

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 7 de Outubro de 2004.
— O Director dos Serviços, Carlos Fernando de Abreu Ávila.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia
e Finanças, de 6 de Setembro de 2004:

Chan Suk Fun, técnica superior de 2.ª classe, 3.º escalão, índice
480, contratada além do quadro, destes Serviços — renovado
o referido contrato, pelo período de um ano, nos termos dos
artigos 25.º e 26.º do ETAPM, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, na redacção do Decreto-Lei
n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, a partir de 11 de Outubro de
2004.

–––––––

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 28 de Se-
tembro de 2004. — A Directora dos Serviços, substituta, Mok
Iun Lei.

–––––––

–––––––
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Extracto de despacho

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia
e Finanças, de 10 de Setembro de 2004:

Lameiras, Noémia Maria de Fátima, Ting, Lai Kuan, Ma, Man
Leng, Chio, Pou Chu e U, Kuai Sang, técnicos superiores de 1.ª
classe, 2.º escalão, classificados do 1.º ao 5.º lugares, respectiva-
mente, no concurso a que se refere a lista inserta no Boletim
Oficial da RAEM n.º 34/2004, II Série, de 25 de Agosto —
nomeados, definitivamente, técnicos superiores principais, 1.º
escalão, do grupo de técnico superior do quadro de pessoal
destes Serviços, nos termos do artigo 10.º, n.º 1, do Decreto-Lei
n.º 86/89/M, conjugado com o artigo 22.º, n.º 8, alínea a), do
ETAPM, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, ambos de
21 de Dezembro.

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 7 de
Outubro de 2004. — O Director dos Serviços, Shuen Ka Hung.

FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia
e Finanças, de 27 de Setembro de 2004:

Ieong Iun Lai — renovada a comissão de serviço, por mais um
ano, como chefe do Departamento de Segurança Social deste
FSS, nos termos do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 85/89/M, de
21 de Dezembro, vigente, a partir de 29 de Novembro de 2004.

–––––––

Fundo de Segurança Social, aos 4 de Outubro de 2004. — O
Presidente do Conselho de Administração, Fung Ping Kuen.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS

DE SEGURANÇA DE MACAU

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança,
de 28 de Setembro de 2004:

Ho Pui San, Lam Peng Peng, Cho Un Mei, Lok Ka Man aliás Lo
Chia Min, Mak Chan Hou, Vong I San, Kuan Sut Fan, Chiang
Oi Chi, Wong Iok Ioi, Leong Iat Lam, Lao Man I, Lei Ka Weng,
Tam Leng In aliás Tum Rain Yan, e Lai Neng Kuan — reno-
vados os contratos de assalariamento, pelo período de seis
meses, como terceiros-oficiais, 1.º escalão, índice 195, nestes
Serviços, nos termos dos artigos 27.º e 28.º do ETAPM, vigente,
a partir de 12 para os seis primeiros, e 19 de Outubro de 2004,
para os restantes.

Lameiras,

Noémia Maria de Fátima

–––––––

–––––––
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–––––––

–––––––

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança,
de 5 de Outubro de 2004:

Ieong Chi Kit, Cheong Chon Kit e Ng Chi Hou — contratados
por assalariamento, pelo período de três meses, como tercei-
ros-oficiais, 1.º escalão, índice 195, nos termos dos artigos 27.º
e 28.º do ETAPM, vigente, a partir de 5 para os dois primeiros,
e 12 de Outubro de 2004, para o último.

–––––––

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, aos
8 de Outubro de 2004. — O Director dos Serviços, substituto,
Chan Peng Sam, superintendente.

CORPO DE POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança,
de 23 de Setembro de 2004:

Chan Iok Kuong, comissário n.º 100 951, deste CPSP — dada por
finda a sua comissão de serviço na DSFSM, transita para o
quadro de pessoal do mesmo Corpo de Polícia e passa à situa-
ção de supranumerário, nos termos do artigo 107.º, n.º 3, alínea
b), do EMFSM, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 66/94/M, de 30
de Dezembro, a partir de 9 de Agosto de 2004.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança,
de 28 de Setembro de 2004:

Leong Kam In, guarda n.º 159 900, deste CPSP, exercendo fun-
ções no Gabinete da Secretária para a Administração e Justi-
ça — dada por finda a sua comissão normal, a seu pedido, tran-
sita para o quadro de pessoal do mesmo Corpo de Polícia, e
passa à situação de «no quadro», nos termos do artigo 71.º do
EMFSM, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 66/94/M, de 30 de
Dezembro, a partir de 4 de Outubro de 2004.

–––––––

Corpo de Polícia de Segurança Pública, aos 5 de Outubro de
2004. — O Comandante, substituto, Lei Siu Peng, superinten-
dente.

ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE MACAU

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança,
de 20 de Setembro de 2004:

Licenciado Ung Pou Hong, técnico superior de informática de
2.ª classe, 1.º escalão, contratado além do quadro, deste EPM
— renovado o referido contrato, pelo período de um ano, na
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–––––––

Beoptic Eye/Ear Drops

MAC-00030 Beoptic-N Eye/Ear Drops

MAC-00031

mesma categoria, nos termos dos artigos 25.º e 26.º do ETAPM,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, a
partir de 22 de Novembro de 2004.

Por despacho do director, de 30 de Setembro de 2004:

Licenciado Cheong Iam Meng, adjunto-técnico de 1.ª classe, 2.º
escalão, contratado além do quadro, deste EPM — rescindido,
a seu pedido, o referido contrato, a partir de 22 de Novembro
de 2004.

–––––––

Estabelecimento Prisional de Macau, aos 4 de Outubro de
2004. — A Directora, substituta, Loi Kam Wan.

SERVIÇOS DE SAÚDE

Extractos de despachos

Por despachos do subdirector dos Serviços para os CSG, de
23 de Setembro de 2004:

Lam Sin Man e Lei Wing Yan — concedidas autorizações para o
exercício privado da profissão de médico de medicina tradici-
onal chinesa, licenças n.os W-0046 e W-0047.

(Custo desta publicação $ 284,00)

Por despacho do subdirector dos Serviços para os CSG, de
28 de Setembro de 2004:

Chao On On — concedida autorização para o exercício privado
da profissão de médico, licença n.º M-1316.

(Custo desta publicação $ 264,00)

Por despachos do director dos Serviços, de 30 de Setembro
de 2004:

Autorizada a actividade farmacêutica à Farmácia Chinesa «Kin
Fung», alvará n.º 169, com local de funcionamento na Rua de
Chiu Chau n.º 167, r/c, loja W, Taipa, em Macau, cuja titula-
ridade pertence a Wong Man Seng, com sede na Avenida de
Venceslau de Morais, n.º 112, r/c, loja A/C, em Macau.

(Custo desta publicação $ 333,00)

Cancelados a pedido do laboratório fabricante e titular dos regis-
tos, os «Laboratórios Ashford, Lda.», os registos das especia-
lidades farmacêuticas Beoptic Eye/Ear Drops e Beoptic-N Eye/
/Ear Drops, soluções oftálmicas e auriculares com os números
de registo MAC-00030 e MAC-00031, respectivamente.

(Custo desta publicação $ 333,00)
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–––––––

–––––––

Por despachos do subdirector dos Serviços para os CSG, de
5 de Outubro de 2004:

Fung Kwan Yue, Wong Yew Hian, Chao Wai Man e Ng Kun Wa
— concedidas autorizações para o exercício privado da profis-
são de médico, licenças n.os M-1317, M-1318, M-1319 e M-1320.

(Custo desta publicação $ 284,00)

–––––––

Serviços de Saúde, aos 7 de Outubro de 2004. — O Director
dos Serviços, Koi Kuok Ieng.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

E JUVENTUDE

Extracto de despacho

Por despacho da subdirectora dos Serviços, de 18 de Agosto
de 2004:

Licenciada Chan Sze Hang — alterada, por averbamento, a cláu-
sula 3.ª do contrato além do quadro com referência à catego-
ria de técnico superior de 2.ª classe, 3.º escalão, índice 480, nos
termos dos artigos 11.º do Decreto-Lei n.º 86/89/M, e 25.º e 26.º
do ETAPM, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, ambos
de 21 de Dezembro, na redacção do Decreto-Lei n.º 62/98/M,
de 28 de Dezembro, a partir de 29 de Outubro de 2004.

–––––––

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, aos 4 de
Outubro de 2004. — A Directora dos Serviços, substituta, Leong
Lai, subdirectora, substituta.

INSTITUTO CULTURAL

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura, de 28 de Setembro de 2004:

Os funcionários abaixo mencionados, classificados nos respecti-
vos concursos a que se referem as listas insertas no Boletim
Oficial da RAEM n.º 35/2004, II Série, de 1 de Setembro —
nomeados, em comissão de serviço, para as categorias a cada
um indicadas do quadro de pessoal deste Instituto, nos termos
dos artigos 12.º, n.os 1 e 2, do Decreto-Lei n.º 86/89/M, e 22.º,
n.º 8, alínea b), e 23.º do ETAPM, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 87/89/M, ambos de 21 de Dezembro, na redacção do De-
creto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, e conjugados com
os artigos 20.º e 21.º do Decreto-Lei n.º 63/94/M, de 19 de
Dezembro, na redacção do Decreto-Lei n.º 31/98/M, de 20 de
Julho:

Wong Sai Hong, técnica especialista, 1.º escalão, única classi-
ficada, para técnica superior de 1.ª classe, 2.º escalão, manten-
do-se na situação de supranumerário, nos termos do artigo 3.º,
n.º 3, do Decreto-Lei n.º 20/97/M, de 2 de Junho;
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–––––––

Canossa Ho

–––––––

Sara Ng Correia 

Tam Cheong Hei, técnico auxiliar especialista, 3.º escalão,
única classificada, para adjunto-técnico de 1.ª classe, 3.º escalão.

–––––––

Instituto Cultural, aos 7 de Outubro de 2004. — A Presidente
do Instituto, Ho Lai Chun da Luz.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura, de 20 de Setembro de 2004:

Canossa Ho — celebrado o contrato individual de trabalho, pelo
período de um ano, para prestar funções de apoio na
preparação, organização e realização das actividades e projec-
tos turístico-promocionais, desenvolvidos no âmbito da Direc-
ção dos Serviços de Turismo, e a ratificação da data da vigên-
cia aos 15 de Setembro de 2004.

Long Wai Kuan — contratada por assalariamento, pelo período
de seis meses, como técnica de 2.ª classe, 1.º escalão, índice
350, nestes Serviços, nos termos dos artigos 27.º e 28.º do
ETAPM, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de
Dezembro, na redacção do Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de
Dezembro, a partir de 8 de Outubro de 2004.

–––––––

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 6 de Outubro de 2004.
— Pel’O Director dos Serviços, Manuel Gonçalves Pires Júnior,
subdirector.

INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura, de 3 de Agosto de 2004:

Sara Ng Correia — contratada por assalariamento, pelo período
de seis meses, como técnica superior de 2.ª classe, 1.º escalão,
índice 430, neste Instituto, nos termos dos artigos 27.º e 28.º do
ETAPM, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de
Dezembro, na redacção do Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de
Dezembro, a partir de 4 de Outubro de 2004.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura, de 25 de Agosto de 2004:

Tai Man Chun e Cheong Kuok Wai — renovados os contratos de
assalariamento, pelo período de um ano, e alterada, por
averbamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos com referência
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à categoria de auxiliares, 4.º escalão, índice 130, nos termos
dos artigos 27.º e 28.º do ETAPM, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, na redacção do Decreto-Lei
n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, a partir de 2 de Outubro de
2004.

Por despachos do presidente do Instituto, substituto, de 31
de Agosto de 2004:

Os trabalhadores abaixo mencionados — renovados os contratos
de assalariamento, pelo período de um ano, para exercerem
as funções a cada um indicadas, neste Instituto, nos termos
dos artigos 27.º e 28.º do ETAPM, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, na redacção do Decreto-Lei
n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro:

Lai Chi Meng aliás Pedro Lai, como operário qualificado, 5.º
escalão, índice 200, a partir de 6 de Outubro de 2004;

Ao Ion Hong e Tam Pak Un, como auxiliares qualificados,
6.º escalão, índice 190, a partir de 30 de Outubro de 2004;

Lou Fat Wo, como operário, 6.º escalão, índice 160, a partir
de 7 de Outubro de 2004;

Choi Fong Cheong Bento, como auxiliar, 6.º escalão, índice
150, a partir de 7 de Outubro de 2004.

–––––––

Instituto de Acção Social, aos 8 de Outubro de 2004. — O
Presidente do Instituto, Ip Peng Kin.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS

E TRANSPORTES

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Transpor-
tes e Obras Públicas, de 20 de Agosto de 2004:

Ho Weng Fong — admitido por contrato de assalariamento, pelo
período de seis meses, como técnico superior de 2.ª classe, 1.º
escalão, nestes Serviços, nos termos dos artigos 27.º e 28.º do
ETAPM, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de
Dezembro, na redacção do Decreto-Lei n.º 62/98/M, de 28 de
Dezembro, a partir de 4 de Outubro de 2004.

–––––––

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes,
aos 4 de Outubro de 2004. — O Director dos Serviços, Jaime
Roberto Carion.

–––––––

–––––––
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–––––––

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA

E CADASTRO

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Transpor-
tes e Obras Públicas, de 18 de Agosto de 2004:

Chan, Sek Ion — contratado por assalariamento, pelo período de
seis meses, como adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, ín-
dice 260, nestes Serviços, ao abrigo dos artigos 27.º, n.º 3, alí-
nea c), e 28.º do ETAPM, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/
/89/M, de 21 de Dezembro, na redacção do Decreto-Lei n.º 62/
/98/M, de 28 de Dezembro, a partir de 20 de Setembro de 2004.

–––––––

Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, aos 6 de Ou-
tubro de 2004. — O Director dos Serviços, substituto, Cheong
Sio Kei, engenheiro-geógrafo.

OBRA SOCIAL DA CAPITANIA DOS PORTOS

E DA POLÍCIA MARÍTIMA E FISCAL

Extracto de despacho

De acordo com o artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 53/93/M, de
27 de Setembro, publica-se a alteração ao orçamento privativo
da Obra Social da Capitania dos Portos e da Polícia Marítima e
Fiscal, para o ano económico de 2004, aprovado por despacho
de 28 de Setembro do mesmo ano, do Ex.mo Senhor Secretário
para os Transportes e Obras Públicas:

Classificação
Importância

económica Designação da despesa

Reforço Anulação

Serviços autónomos

Empréstimos a curto prazo

Total

–––––––

Obra Social da Capitania dos Portos e da Polícia Marítima e Fiscal,
aos 4 de Outubro de 2004. — A Presidente, Wong Soi Man. — O
Vice-Presidente, Sin Wun Kao, adjunto dos Serviços de Alfân-
dega. — O Secretário, Tang Ieng Chun, chefe do D.A.G. da
C.P. — A Vogal, Chong Seng Sam, chefe do D.E.P.F. da D.S.F.
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS

E GEOFÍSICOS

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Transpor-
tes e Obras Públicas, de 14 de Setembro de 2004:

Iao Soc Fan, adjunto-técnico especialista, da carreira de adjun-
to-técnico do quadro de pessoal destes Serviços — renovada a
comissão de serviço, por mais um ano, como chefe da Secção
de Pessoal, Atendimento e Expediente desta Direcção de
Serviços, nos termos do artigo 4.º, n.os 1 e 4, do Decreto-Lei
n.º 85/89/M, de 21 de Dezembro, a partir de 15 de Dezembro
de 2004.

–––––––

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 30 de
Setembro de 2004. — O Director dos Serviços, Fong Soi Kun.

INSTITUTO DE HABITAÇÃO

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Transpor-
tes e Obras Públicas, de 8 de Julho de 2004:

Iu Va San, técnico superior principal, 1.º escalão, existente no
quadro de pessoal da ex-Câmara Municipal das Ilhas Provisó-
ria pertencente ao Instituto para os Assuntos Cívicos e Muni-
cipais — requisitado, pelo período de um ano, na mesma cate-
goria e escalão, para desempenhar funções neste Instituto, nos
termos do artigo 34.º do ETAPM, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, na redacção do Decreto-Lei
n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, a partir de 18 de Outubro de
2004.

–––––––

Instituto de Habitação, aos 6 de Outubro de 2004. — O Presi-
dente do Instituto, Chiang Coc Meng.

–––––––

–––––––


