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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO

Despacho do Chefe do Executivo n.º 46/2021

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
disposto no n.º 3 do Despacho do Chefe do Executivo n.º 79/2011, 
o Chefe do Executivo manda:

1. É renovada a nomeação dos seguintes membros da Comissão 
de apreciação de pedidos relativos ao exercício de actividade 
privada por parte dos ex-titulares do cargo de Chefe do Execu-
tivo e dos principais cargos, pelo período de dois anos:

1) Lau Cheok Va, que preside;

2) Paula Hsião Yun Ling;

3) Kou Peng Kuan.

2. O presente despacho produz efeitos a partir de 5 de Maio 
de 2021.

15 de Março de 2021.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 47/2021 

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 10.º do Regulamento Administrativo n.º 16/2006 
(Organização e funcionamento do Fundo de Pensões), o Chefe 
do Executivo manda:

1. São renovadas as nomeações das seguintes personalidades 
como membros do Conselho Consultivo do Fundo de Pensões 
referidos nas alíneas 6), 7) e 8) do n.º 1 do artigo 10.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 16/2006, pelo período de dois anos:

1) Chow Seak Keong, representante do Secretário para a 
Administração e Justiça;

2) Lo Chi Fai, representante do Secretário para a Economia 
e Finanças;

3) Vong Lap Fong, administrador da Autoridade Monetária 
de Macau;

4) Personalidades de reconhecido mérito, com experiência 
no sector económico-financeiro ou segurador:

(1) Ieong Chi Kuong;

(2) Chan Kim Peng;

(3) Law Kam Ki.
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第 48/2021號行政長官批示
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第 49/2021號行政長官批示
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2. As personalidades referidas na alínea 4) do número ante-
rior têm direito a senhas de presença pelas reuniões efectua-
das, nos termos do n.º 5 do artigo 215.º do Estatuto dos Traba-
lhadores da Administração Pública de Macau, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro.

3. O presente despacho produz efeitos a partir de 5 de Abril 
de 2021.

15 de Março de 2021.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 48/2021

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
artigo 6.º do Regulamento Administrativo n.º 5/2014 (Regu-
lamentação da Lei do planeamento urbanístico), o Chefe do 
Executivo manda:

1. É designada Chan Mei Pou, representante da Direcção dos 
Serviços de Protecção Ambiental, como membro da Comissão 
Interdepartamental, em substituição de Vong Man Hung, até 
22 de Abril de 2023.

2. É designado Sio Iat Pang, representante da Direcção 
dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, como suplente do 
membro da Comissão Interdepartamental, em substituição de 
Kuong Vai Cheok, até 22 de Abril de 2023.

3. O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da 
sua publicação.

16 de Março de 2021.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 49/2021

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
disposto no n.º 3 do Despacho do Chefe do Executivo n.º 53/2011, 
o Chefe do Executivo manda:

É renovada a nomeação dos seguintes membros da Comissão 
de Patrocínio Judiciário para o Exercício de Funções Públicas, 
pelo período de dois anos a contar de 7 de Abril de 2021:

1) Kou Peng Kuan, que preside;

2) Leong Kam Chun;

3) Chiang Chong Sek;

4) Chong Seng Sam;

5) Chow Seak Keong.

16 de Março de 2021.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.
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第 51/2021號行政長官批示

85/84/M

Despacho do Chefe do Executivo n.º 50/2021

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
artigo 15.º da Lei n.º 12/2013 (Lei do planeamento urbanístico) 
e das alíneas 4) e 5) do n.º 3 e do n.º 4 do artigo 3.º do Regula-
mento Administrativo n.º 3/2014 (Conselho do Planeamento 
Urbanístico), alterado pelos Regulamentos Administrativos 
n.os 2/2015 e 7/2017, o Chefe do Executivo manda:

1. É designado Chiang Ngoc Vai como substituto do director da 
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego no cargo 
de vogal do Conselho do Planeamento Urbanístico, em substi-
tuição de Kuong Vai Cheok.

2. É designada Chan Mei Pou, como substituta do director 
da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental no cargo de 
vogal do Conselho do Planeamento Urbanístico, em substitui-
ção de Vong Man Hung.

3. O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da 
sua publicação.

16 de Março de 2021.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 51/2021

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos 
do disposto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 85/84/M, de 11 de 
Agosto (Bases gerais da estrutura orgânica da Administração 
Pública de Macau), o Chefe do Executivo manda:

1. São delegadas no secretário-geral da Comissão de Desen-
volvimento de Talentos, Chang Kun Hong, as competências 
para a prática dos seguintes actos:

1) Outorgar, em nome da Região Administrativa Especial de 
Macau, doravante designada por RAEM, em todos os contra-
tos referentes aos trabalhadores do secretariado da Comissão 
de Desenvolvimento de Talentos, doravante designada por 
Comissão;

2) Autorizar a renovação dos contratos dos trabalhadores 
que integram o secretariado da Comissão, desde que não implique 
alteração das condições remuneratórias;

3) Autorizar a rescisão de contratos dos trabalhadores;

4) Conceder licença especial e decidir sobre transferência de 
férias, por motivos pessoais dos trabalhadores ou por conveniência 
de serviço;

5) Autorizar o gozo de férias, a respectiva antecipação ou 
adiamento a pedido do trabalhador, bem como a justificação 
das faltas dos trabalhadores;

6) Assinar os documentos comprovativos da contagem e 
liquidação do tempo de serviço prestado pelos trabalhadores;

7) Autorizar a prestação de serviço em regime de horas 
extraordinárias ou por turnos até ao limite legalmente previsto;
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87/89/M

2/2011

8/2006

8) Autorizar a apresentação dos trabalhadores e dos seus 
familiares às Juntas Médicas, que funcionam no âmbito dos 
Serviços de Saúde;

9) Autorizar a atribuição dos prémios de antiguidade e de 
outros subsídios previstos no Estatuto dos Trabalhadores da 
Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, na Lei n.º 2/2011 (Regime do 
prémio de antiguidade e dos subsídios de residência e de fa-
mília) ou nos contratos, e a atribuição do prémio de tempo de 
contribuição previsto na  Lei n.º 8/2006 (Regime de Previdên-
cia dos Trabalhadores dos Serviços Públicos), aos respectivos 
trabalhadores, nos termos legais;

10) Determinar deslocações de trabalhadores, de que resulte 
direito à percepção de ajudas de custo por três dias;

11) Autorizar a participação de trabalhadores em congressos, 
seminários, colóquios, jornadas e outras actividades semelhantes, 
quando realizados na RAEM ou, quando realizados no exte-
rior, nas condições referidas na alínea anterior;

12) Autorizar a restituição de documentos que não sejam 
pertinentes à garantia de compromissos ou à execução de con-
tratos com a Comissão ou com a RAEM;

13) Autorizar os seguros de pessoal, material e equipamento, 
imóveis e viaturas;

14) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certi-
dões de documentos arquivados na Comissão, com exclusão 
dos excepcionados por lei;

15) Autorizar despesas com a realização de obras e a aquisi-
ção de bens e serviços por força das dotações inscritas no capítulo 
da tabela de despesas do Orçamento da RAEM relativo à 
Comissão, até ao montante de 300 000 patacas, sendo este valor 
reduzido a metade quando tenha sido dispensada a consulta ou 
a celebração de contrato escrito;

16) Autorizar, para além das despesas referidas na alínea 
anterior, as despesas decorrentes de encargos mensais certos, 
necessários ao funcionamento da Comissão, como sejam os de 
arrendamento de instalações e aluguer de bens móveis, paga-
mento de electricidade, água, serviços de limpeza, despesas de 
condomínio, serviços de transporte e telecomunicações, publica-
ções periódicas (em suporte de papel ou informático) ou outras 
da mesma natureza, independentemente do respectivo valor;

17) Autorizar despesas de representação até ao montante de 
20 000 patacas;

18) Autorizar o abate à carga de bens patrimoniais afectos à 
Comissão que forem julgados incapazes para o serviço;

19) Assinar o expediente dirigido a entidades e organismos 
da RAEM ou do exterior, no âmbito das atribuições da Comissão;

20) Outorgar, em nome da RAEM, em todos os acordos, 
contratos ou protocolos a celebrar com outros serviços públicos e 
entidades públicas ou privadas, da RAEM ou do exterior, no 
âmbito das atribuições da Comissão.

2. Por despacho a publicar no Boletim Oficial da RAEM, 
homologado pelo Chefe do Executivo, o secretário-geral da 
Comissão pode subdelegar no secretário-geral adjunto as 
competências que julgue adequadas ao bom funcionamento do 
secretariado da Comissão.
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–––––––

 

行 政 法 務 司 司 長 辦 公 室

批 示 摘 錄
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經 濟 財 政 司 司 長 辦 公 室

第 43/2021號經濟財政司司長批示

2/2018

$652,600.00

3. São ratificados os actos praticados pelo secretário-geral da 
Comissão, no âmbito da presente delegação de competências, 
desde 1 de Fevereiro de 2021.

4. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o presente 
despacho produz efeitos desde a data da sua publicação.

18 de Março de 2021.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

–––––––

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 18 de Março de 2021. 
— A Chefe do Gabinete, Hoi Lai Fong.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ADMINISTRAÇÃO 

E JUSTIÇA

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 9 de Fevereiro de 2021:

He Sin Tong, intérprete-tradutora principal, 1.º escalão, do 
Gabinete do Procurador — prorrogada a requisição, pelo 
período de um ano, para o exercício de funções na mesma 
categoria, no Gabinete do Secretário para a Administração 
e Justiça, nos termos dos n.os 1, 2 e 7 do artigo 18.º e n.º 10 do 
artigo 19.º do Estatuto do Gabinete do Chefe do Executivo 
e dos Secretários, conjugados com o artigo 34.º do Estatuto 
dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, em 
vigor, a partir de 25 de Março de 2021.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça, aos 
17 de Março de 2021. — O Chefe do Gabinete, Lam Chi Long.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA

E FINANÇAS

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 43/2021

Considerando a necessidade de ser atribuído à Direcção dos 
Serviços para os Assuntos da Sede do Governo, para o corren-
te ano económico, um fundo permanente de $ 652 600,00 (seis-
centas e cinquenta e duas mil e seiscentas patacas), constituído 
nos termos do disposto nos artigos 56.º a 59.º do Regulamento 
Administrativo n.º 2/2018 (Regulamentação da Lei de enqua-
dramento orçamental);

Sob proposta da aludida Direcção e ouvida a Direcção dos 
Serviços de Finanças;
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第 44/2021號經濟財政司司長批示

2/2018

$373,100.00

2/2018

181/2019

$373,100.00

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e pelo n.º 1 do 
artigo 57.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regu-
lamentação da Lei de enquadramento orçamental), conjugado 
com a Ordem Executiva n.º 181/2019, o Secretário para a Eco-
nomia e Finanças manda:

É atribuído à Direcção dos Serviços para os Assuntos da 
Sede do Governo um fundo permanente de $ 652 600,00 (seis-
centas e cinquenta e duas mil e seiscentas patacas), para ser 
gerido por uma comissão administrativa composta pelos se-
guintes membros:

Presidente: Lao Kuan Lai da Luz, directora dos Serviços e, 
nas suas faltas ou impedimentos, o seu substituto legal.

Vogal: Che Pui Man, chefe do Departamento Administrativo 
e Financeiro;

Vogal: Kuok Sok Wa, chefe da Divisão de Gestão Financei-
ra.

Vogal suplente: Lu Rui Lin, adjunto-técnico principal;

Vogal suplente: Lei Im Wa, adjunta-técnica de 2.ª classe.

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 9 de Fevereiro 
de 2021.

12 de Março de 2021.

O Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong.

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 44/2021

Considerando a necessidade de ser atribuído à Direcção dos 
Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, para o 
corrente ano económico, um fundo permanente de $ 373 100,00 
(trezentas e setenta e três mil e cem patacas), constituído nos 
termos do disposto nos artigos 56.º a 59.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 2/2018 (Regulamentação da Lei de enquadra-
mento orçamental);

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

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e pelo n.º 1 do 
artigo 57.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regu-
lamentação da Lei de enquadramento orçamental), conjugado 
com a Ordem Executiva n.º 181/2019, o Secretário para a Eco-
nomia e Finanças manda:

É atribuído à Direcção dos Serviços de Economia e Desen-
volvimento Tecnológico um fundo permanente de $ 373 100,00 
(trezentas e setenta e três mil e cem patacas), para ser gerido 
por uma comissão administrativa composta pelos seguintes 
membros:

Presidente: Tai Kin Ip, director dos Serviços e, nas suas fal-
tas ou impedimentos, o seu substituto legal.
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第 45/2021號經濟財政司司長批示
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–––––––

 

Vogal: Antonio Leung, chefe da Divisão Administrativa e 
Financeira e, nas suas faltas ou impedimentos, Lo Ka Man, 
técnica especialista;

Vogal: Leong Ka I, técnica superior principal e, nas suas fal-
tas ou impedimentos, Lung Vai Kong, adjunto-técnico especia-
lista principal.

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

12 de Março de 2021.

O Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong.

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 45/2021

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau, e nos termos dos 
n.os 4 e 5 do artigo 6.º da Lei n.º 1/2021 (Regime de benefícios 
fiscais para as empresas que exerçam actividades de inova-
ção científica e tecnológica), o Secretário para a Economia e 
Finanças manda:

1. São designados membros da Comissão de Avaliação de 
Empresas de Actividades de Inovação Científica e Tecnológica, 
pelo período de dois anos:

1) Chong Seng Sam, subdirectora da Direcção dos Serviços 
de Finanças, como presidente e, nas suas faltas ou impedimentos, 
a sua substituta legal;

2) Che Weng Keong, representante da Direcção dos Serviços 
de Economia e Desenvolvimento Tecnológico e, como substi-
tuto, Chan Chou Weng;

3) Shuen Ka Hung, representante do Centro de Produtivida-
de e Transferência de Tecnologia de Macau e, como substituto, 
Kuan Chan Victoria Alexa;

4) Ma Chi Ngai Frederico, representante do sector industrial 
e comercial, dentro da área da ciência e tecnologia e, como 
substituto, Chui Sai Peng José;

5) Lei Si Tai, representante do sector industrial e comercial, 
dentro da área da ciência e tecnologia e, como substituto, 
Leong Im Wa;

6) Yang Zhixin, representante do sector académico, dentro 
da área da ciência e tecnologia e, como substituto, Yen Jerome;

7) Tong Ka Lok, representante do sector académico, dentro da 
área da ciência e tecnologia e, como substituto, Jiang Zhihong.

2. O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Abril 
de 2021.

15 de Março de 2021.

O Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 17 
de Março de 2021. — A Chefe do Gabinete, Ku Mei Leng.
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GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Seguran-
ça, de 8 de Janeiro de 2021:

Zhao Yuan — renovado o contrato individual de trabalho, pelo 
período de um ano, como técnico superior de 1.ª classe, 3.º 
escalão, neste Gabinete, nos termos do n.º 4 do artigo 18.º 
da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho nos 
Serviços Públicos), a partir de 4 de Março de 2021.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 1 de Março de 2021:

Lam Loi Lap, chefe-mor adjunto n.º 410 871 — renovada a 
comissão de serviço, pelo período de um ano, como sub-
director da Escola Superior das Forças de Segurança de 
Macau, nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 e 8.º 
do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, a partir de 25 
de Março de 2021, por se manterem os fundamentos que 
prevaleceram à respectiva nomeação.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 18 de Março 
de 2021. — O Chefe do Gabinete, substituto, Chang Cheong.

COMISSARIADO CONTRA A CORRUPÇÃO

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Comissário contra a Cor-
rupção, de 2 de Março e 4 de Março de 2021:

Maria da Graça Mendes de Morais Rodrigues de Carvalho, 
contratada em regime de contrato administrativo de provi-
mento de longa duração, deste Comissariado — alteradas, 
por averbamento, as cláusulas 2.ª e 3.ª do seu contrato para 
contrato administrativo de provimento sem termo e pro-
gredindo para técnica superior principal, 3.º escalão, nos 
termos dos artigos 16.º e 30.º da Lei n.º 10/2000, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 4/2012, 30.º, n.º 1, do 
Regulamento Administrativo n.º 3/2009, alterado pelo Re-
gulamento Administrativo n.º 3/2013, 13.º, n.os 1, alínea 2), 
e 4, da Lei n.º 14/2009, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 4/2017, 4.º, 6.º, n.º 2, alínea 2), e 7.º da Lei n.º 12/2015 
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», a 
partir de 1 de Março de 2021.

Por despacho do Ex.mo Senhor Comissário contra a Cor-
rupção, de 2 de Março de 2021:

Wong Kam Lin, auxiliar, 3.º escalão, contratada em regime de 
contrato administrativo de provimento, deste Comissariado — 
alterada, por averbamento, a cláusula 2.ª do seu contrato para 
contrato administrativo de provimento de longa duração, pelo 
período de três anos, nos termos dos artigos 16.º e 30.º da Lei 
n.º 10/2000, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 4/2012, 
30.º, n.º 1, do Regulamento Administrativo n.º 3/2009, alterado 
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–––––––

 

審 計 署

批 示 摘 錄

4/2017 14/2009

23/2017 14/2016

12/2015

540

–––––––

 

警 察 總 局

批 示 摘 錄

13/2017 5/2009

pelo Regulamento Administrativo n.º 3/2013, 4.º e 6.º, n.º 2, 
alínea 1), da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho 
nos Serviços Públicos», a partir de 19 de Fevereiro de 2021.

Por despacho do Ex.mo Senhor Comissário contra a Cor-
rupção, de 16 de Março de 2021:

Tam Wai Wa — nomeada, em comissão de serviço, intérprete-
-tradutora assessora, 1.º escalão, nos termos dos artigos 16.º 
e 30.º da Lei n.º 10/2000, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 4/2012, 30.º, n.º 1, e 32.º, n.º 1, do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 3/2009, alterado pelo Regulamento Administra-
tivo n.º 3/2013, 14.º, n.os 2, 3 e 4, e 27.º, n.º 4, da Lei n.º 14/2009, 
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 4/2017, 2.º, n.º 3, e 
5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, a partir da data da 
publicação do presente extracto de despacho.

–––––––

Comissariado contra a Corrupção, aos 17 de Março de 2021. 
 — O Chefe do Gabinete, Chan In Chio.

COMISSARIADO DA AUDITORIA

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Comissário da Auditoria, 
de 16 de Março de 2021:

Un Weng Ian, intérprete-tradutora de 1.ª classe, 2.º escalão — 
alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu contrato ad-
ministrativo de provimento de longa duração ascendendo a 
intérprete-tradutora principal, 1.º escalão, índice 540, neste Co-
missariado, nos termos dos artigos 27.º, n.º 4, da Lei n.º 14/2009, 
alterada pela Lei n.º 4/2017, e 2.º, alínea 3), e 5.º do Regula-
mento Administrativo n.º 14/2016, alterado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 23/2017, e 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir da 
data da publicação do presente extracto de despacho.

–––––––

Gabinete do Comissário da Auditoria, aos 18 de Março de 
2021. — A Chefe do Gabinete, Ho Wai Heng.

SERVIÇOS DE POLÍCIA UNITÁRIOS

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Segu-
rança, de 22 de Fevereiro de 2021:

Mestre Lao Chong Chi — renovada a comissão de serviço, 
pelo período de um ano, como assessor destes Serviços, nos 
termos dos artigos 6.º, 14.º, n.º 3, e 15.º, n.º 2, do Regulamen-
to Administrativo n.º 5/2009, na redacção do Regulamento 
Administrativo n.º 13/2017, a partir de 11 de Maio de 2021.
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15/2009 26/2009

12/2015

聲 明

–––––––

 

海 關

批 示 摘 錄

15/2009 26/2009

25/2008 21/2001

39921

15/2009 26/2009

25/2008 21/2001

02981

Mestre Chan Si Man — renovada a comissão de serviço, pelo 
período de um ano, como chefe do Departamento de Ges-
tão de Recursos destes Serviços, nos termos dos artigos 5.º 
da Lei n.º 15/2009 e 8.º do Regulamento Administrativo 
n.º 26/2009, por possuir competência profissional e experiência 
adequadas para o exercício das suas funções, a partir de 1 
de Maio de 2021.

Por despachos do signatário, de 2 de Março de 2021:

Chang Mei Iong e Mou Chi Wai — renovados os seus contratos 
administrativos de provimento, pelo período de um ano, 
como auxiliares, 1.º escalão, nestes Serviços, nos termos dos 
artigos 4.º, n.os 2 e 3, e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015 «Regime 
do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», a partir de 
16 de Abril de 2021.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Kuong Io Hon, ex-
-chefe da Divisão de Informática e de Tecnologias da Informa-
ção destes Serviços, foi desligado do serviço, para efeitos de 
aposentação voluntária, a partir de 22 de Março de 2021.

–––––––

Serviços de Polícia Unitários, aos 18 de Março de 2021. — O 
Coordenador do Gabinete do Comandante-geral, Chio U Man.

SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 3 de Março de 2021:

Pou José, subintendente alfandegário n.º 39 921 — renovada a 
comissão de serviço, pelo período de um ano, para exercer 
o cargo de chefe da Divisão de Informações dos Serviços de 
Alfândega, nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009, e 
8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, conjugados 
com a alínea 2) do n.º 2 do artigo 12.º e o n.º 1 do artigo 32.º 
do Regulamento Administrativo n.º 21/2001, republicado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 25/2008,  a partir de 
1 de Maio de 2021, por possuir experiência e competência 
profissionais adequadas para o exercício das respectivas 
funções.

U Iek Chun, subintendente alfandegário n.º 02 981 — renovada 
a comissão de serviço, pelo período de um ano, para exercer 
o cargo de chefe da Divisão de Policiamento Marítimo dos 
Serviços de Alfândega, nos termos dos artigos 5.º da Lei 
n.º 15/2009, e 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, 
conjugados com a alínea 1) do n.º 2 do artigo 20.º e o n.º 1 
do artigo 32.º do Regulamento Administrativo n.º 21/2001, 
republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 25/2008, a 
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04951 –

" 04941 –

" 06971 –
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" 43981 –

" 05961 –

" 48941 –

" 33981 –

" 08961 –

" 58991 –

" 09980 –

" 32940 –

2/2008 3/2003

a a

1/2004

partir de 1 de Maio de 2021, por possuir experiência e com-
petência profissionais adequadas para o exercício das respec-
tivas funções.

Por despachos do director-geral dos Serviços de Alfândega, 
de 3 de Março de 2021:

Ho Kam Lai e Hong Sin Pek, ambas verificadoras de primeira 
alfandegárias, n.º 107 920 e n.º 37 930, respectivamente — 
renovadas as comissões de serviço, pelo período de um ano, 
como secretárias pessoais do director-geral destes Serviços, 
nos termos da alínea 5) do n.º 2 do artigos 3.º e dos n.os 3 a 5 
do artigo 11.º do Regulamento Administrativo n.º 21/2001, 
com as alterações dadas pelo Regulamento Administrativo 
n.º 25/2008, a partir de 16 de Maio de 2021.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Segu-
rança, de 18 de Março de 2021:

Os subinspectores alfandegários abaixo mencionados, classi-
ficados do 1.º ao 12.º lugares da lista de classificação final, 
publicada no Boletim Oficial da RAEM n.º 9/2021, II Série, 
de 3 de Março — nomeados, definitivamente, inspectores 
alfandegários, 1.º escalão, da carreira geral de base do qua-
dro do pessoal alfandegário dos Serviços de Alfândega, de 
acordo com o estipulado no n.º 4 do artigo 10.º, no artigo 17.º 
da Lei n.º 3/2003, com a alteração dada pela Lei n.º 2/2008 e 
nos termos do artigo 19.º, da alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º 
e da alínea a) do n.º 8 do artigo 22.º do ETAPM, vigente, 
bem como do artigo 31.º do Regulamento Administrativo 
n.º 1/2004, por aplicação subsidiária do artigo 34.º:

Subinspector alfandegário n.º 04 951 – Leong Wai Pang

» 04 941 – Ho Ka Seng

» 06 971 – Chan Ka Fai

» 42 961 – Ho Weng Chon

» 43 981 – Cheong Lek Hang

» 05 961 – Wong Chi Neng

» 48 941 – Wong Chi

» 33 981 – Ho Man Hei

» 08 961 – Leong Tat Teng

» 58 991 – Siu Koon Yu

» 09 980 – Fong Sio Peng

» 32 940 – Chang I Wa

A antiguidade e o vencimento em relação à promoção ao 
posto em questão do pessoal acima referido são contados a 
partir do dia de tomada de posse.

Os subinspectores alfandegários mecânicos abaixo menciona-
dos, classificados do 1.º ao 2.º lugares da lista de classificação 
final, publicada no Boletim Oficial da RAEM n.º 9/2021, II 
Série, de 3 de Março — nomeados, definitivamente, inspec-
tores alfandegários mecânicos, 1.º escalão, da carreira de es-
pecialistas do quadro do pessoal alfandegário dos Serviços 
de Alfândega, de acordo com o estipulado no n.º 4 do artigo 
10.º, no artigo 17.º da Lei n.º 3/2003, com a alteração dada 
pela Lei n.º 2/2008 e nos termos do artigo 19.º, da alínea a) 
do n.º 1 do artigo 20.º e da alínea a) do n.º 8 do artigo 22.º do 
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終 審 法 院 院 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

39/2011

19/2000

4/2017 14/2009

a

485

–––––––

 

政 策 研 究 和 區 域 發 展 局

聲 明

–––––––

 

ETAPM, vigente, bem como do artigo 31.º do Regulamento 
Administrativo n.º 1/2004, por aplicação subsidiária do arti-
go 34.º:

Subinspector alfandegário 
mecânico n.º 39 975 – Choi Kin 

» 01 005 – Leong Chong In 

A antiguidade e o vencimento em relação à promoção ao 
posto em questão do pessoal acima referido são contados a 
partir do dia de tomada de posse.

–––––––

Serviços de Alfândega, aos 19 de Março de 2021. — A Sub-
directora-geral, Chau Kin Oi.

GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL

DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

Extracto de despacho

Por despacho do presidente do Tribunal de Última Ins-
tância, de 18 de Março de 2021:

Mak Hon Kuan, técnico superior de 2.ª classe, 2.º escalão — 
nomeado, definitivamente, técnico superior de 1.ª classe, 
1.º escalão, índice 485, da carreira de técnico superior do 
quadro do pessoal deste Gabinete, nos termos dos artigos 
13.º, n.º 1, do Regulamento Administrativo n.º 19/2000, de 
6 de Março, republicado pelo Regulamento Administra-
tivo n.º 39/2011, de 19 de Dezembro, e 14.º, n.º 1, alínea 2), 
da Lei n.º 14/2009, de 3 de Agosto, na redacção da Lei 
n.º 4/2017, de 22 de Maio, conjugado com o artigo 22.º, n.º 8, 
alínea a), do ETAPM, vigente.

–––––––

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, aos 
19 de Março de 2021. — A Chefe do Gabinete, Chan Iok Lin.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTUDO DE POLÍTICAS 

E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Declaração

Lao Tung Cheng — rescindido, a seu pedido, o contrato ad-
ministrativo de provimento sem termo como adjunta-técnica 
especialista principal, 2.º escalão, nestes Serviços, a partir de 
17 de Março de 2021.

–––––––

Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvi-
mento Regional, aos 18 de Março de 2021. — O Director dos 
Serviços, Cheong Chok Man.
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在 台 灣 澳 門 經 濟 文 化 辦 事 處

批 示 摘 錄

a 33/2011

20/2003

400

–––––––

      

法 務 局

批 示 摘 錄

14/2009

170

José Manuel de Oliveira Rodrigues

66/99/M

14/2009

12/2015

DELEGAÇÃO ECONÓMICA E CULTURAL DE MACAU           

EM TAIWAN

Extracto de despacho

Por despacho de S. Ex.a o Chefe do Executivo, de 26 de 
Fevereiro de 2021:

Lam Chi I — renovada a comissão eventual de serviço, pelo 
período de três meses, para o exercício das funções de 
técnica de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 400, na Delegação 
Económica e Cultural de Macau, em Taiwan, nos termos 
dos artigos 30.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, em vigor, 6.º, 
n.º 3, do Regulamento Administrativo n.º 33/2011 (Criação 
da Delegação Económica e Cultural de Macau, em Taiwan) 
e 2.º, n.º 1, alínea 1), do Regulamento Administrativo 
n.º 20/2003 (Regime do Pessoal das Delegações da Região 
Administrativa Especial de Macau), a partir de 20 de Março 
de 2021.

–––––––

Delegação Económica e Cultural de Macau, em Taiwan, aos 
15 de Março de 2021. — A Chefe, substituta, da Delegação, 
Lam Chi I.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS

 DE JUSTIÇA

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 19 de Fevereiro de 2021:

Zhang Hong Xi, técnico superior assessor principal, 1.º esca-
lão, do Instituto de Acção Social — prorrogada, por mais 
um ano, a sua requisição, para desempenhar as funções na 
mesma categoria e escalão, nestes Serviços, nos termos do 
artigo 34.º do ETAPM, vigente, a partir de 11 de Março de 
2021.

Por despacho do signatário, de 26 de Fevereiro de 2021:

Chu Ho Peng, motorista de ligeiros, 2.º escalão, provido em 
regime de contrato administrativo de provimento, do Centro 
de Formação Jurídica e Judiciária — alterada a cláusula 
3.ª contratual para a mesma categoria, 3.º escalão, índice 
170, nos termos do artigo 13.º, n.os 2, alínea 2), e 4, da Lei 
n.º 14/2009, a partir de 2 de Janeiro de 2021.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 5 de Março de 2021:

José Manuel de Oliveira Rodrigues — cessa, a seu pedido, o 
exercício de funções de notário privado, nos termos do n.º 1 
do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 66/99/M, de 1 de Novembro.

Por despacho do signatário, de 15 de Março de 2021:

Lio Weng Tong, técnica superior de 1.ª classe, 2.º escalão, área 
jurídica, destes Serviços — alterada a cláusula 3.ª do contra-
to administrativo de provimento para técnica superior prin-
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身 份 證 明 局

批 示 摘 錄

4/2017 14/2009

12/2015

650

–––––––

 

市 政 署

決 議 摘 錄

9/2018 25/2018

15/2009

26/2009

15/2009 26/2009

1. 

cipal, 1.º escalão, índice 540, nos termos do artigo 14.º, n.os 1, 
alínea 2), e 2, da Lei n.º 14/2009, conjugado com o artigo 4.º, 
n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, em vigor, a partir da data da 
publicação do presente extracto de despacho.

–––––––

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 16 de 
Março  de 2021. — O Director dos Serviços, Liu Dexue.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO

Extracto de despacho

Por despacho do subdirector dos Serviços, de 2 de Março 
de 2021:

Chan Ka Pik — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato administrativo de provimento sem termo com re-
ferência à categoria de técnico superior assessor, 3.º escalão, 
índice 650, nestes Serviços, nos termos do artigo 13.º, n.os 1, 
alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, 
conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, a partir 
de 28 de Fevereiro de 2021.

–––––––

Direcção dos Serviços de Identificação, aos 17 de Março de 
2021. — A Directora dos Serviços, Wong Pou Ieng.

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

Extracto de deliberação

Por deliberação do Conselho de Administração para os 
Assuntos Municipais, na sessão realizada em 5 de Março 
de 2021:

Wong Kai Chin — nomeado, em comissão de serviço, pelo período 
de um ano, chefe da Divisão de Estudos de Protecção da 
Natureza, nos termos do disposto do n.º 2 do artigo 20.º da Lei 
n.º 9/2018, da alínea 8) do n.º 2 do artigo 4.º do Regulamento 
Administrativo n.º 25/2018, da alínea 2) do n.º 3 do artigo 2.º, 
do n.º 2 do artigo 4.º e do artigo 5.º da Lei n.º 15/2009, conju-
gados com o n.º 2 do artigo 2.º, o n.º 2 do artigo 3.º, o artigo 5.º e 
o artigo 7.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, a par-
tir de 6 de Abril de 2021.

Ao abrigo do n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 15/2009 e do n.º 1 
do artigo 9.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, é 
publicada a nota, relativa aos fundamentos da respectiva nomea-
ção e ao currículo académico e profissional do nomeado:

1 . Fundamentos da nomeação:

— Vacatura do cargo;
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2. 

3. 

03/09/2007 - 01/01/2013 -- 

01/01/2010 - 30/06/2010 -- 

02/01/2013 - 31/12/2018 -- 

01/01/2019 - 05/10/2020 -- 

01/06/2019 - 05/10/2020 -- 

06/10/2020 - 05/04/2021 -- 

聲 明 書

摘要

2/2018

/

— Wong Kai Chin possui competência profissional e aptidão 
para o exercício do cargo de chefe da Divisão de Estudos de 
Protecção da Natureza, como o curriculum vitae demonstra.

2 . Habilitações literárias:

— Licenciatura em Ciências (Ciências da Vida).

3 . Currículo profissional:

— 03/09/2007 - 01/01/2013 -- técnico do Instituto para os 
Assuntos Cívicos e Municipais;

— 01/01/2010 - 30/06/2010 -- coordenador funcional da Divisão 
de Estudos e Conservação da Natureza dos Serviços de Zonas 
Verdes e Jardins do Instituto para os Assuntos Cívicos e Muni-
cipais;

— 02/01/2013 - 31/12/2018 -- técnico superior do Instituto 
para os Assuntos Cívicos e Municipais;

— 01/01/2019 - 05/10/2020 -- técnico superior do Instituto 
para os Assuntos Municipais;

— 01/06/2019 - 05/10/2020 -- coordenador funcional da Divisão 
de Conservação da Natureza do Departamento de Zonas Ver-
des e Jardins do Instituto para os Assuntos Municipais;

— 06/10/2020 - 05/04/2021 -- chefe da Divisão de Estudos de 
Protecção da Natureza do Departamento de Zonas Verdes e 
Jardins, substituto, do Instituto para os Assuntos Municipais.

Declaração

Extrato

Nos termos do artigo 52.º e do n.º 5 do artigo 53.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 2/2018, publicam-se as seguintes 
transferências de verbas (Orçamento da RAEM/2021):

二零二一年財政年度第一次預算修改

1.ª alteração orçamental do ano económico de 2021

分類 Classificação
名稱

Designação

追加/登錄

Reforços/

/Inscrições

註銷

Anulações組織

Orgân.

功能

Func.

經濟

Económica

723001 市政署

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS 

MUNICIPAIS

1-01-3 31-01-01-03-00

Pessoal do contrato individual de trabalho

$ 3,800,000.00

1-01-3 31-02-99-00-00

Outros  Outras remunerações, subsídios, 

abonos e prémios

$ 3,800,000.00

1-01-3 32-01-01-00-00

Matérias-primas, oficinas e material de con-

sumo de restaurante

$ 5,000,000.00
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退 休 基 金 會

批 示 摘 錄

/

124109

分類 Classificação
名稱

Designação

追加/登錄

Reforços/

/Inscrições

註銷

Anulações組織

Orgân.

功能

Func.

經濟

Económica

1-01-3 32-02-01-01-00

Instalações e equipamentos

$ 2,000,000.00

1-01-3 32-02-04-00-00

Higiene e limpeza

$ 4,872,000.00

1-01-3 32-02-05-00-00

Condomínio e segurança

$ 17,078,000.00

1-01-3 32-02-07-01-00

Serviços prestados por entidades da RAEM

$ 30,000.00

1-01-3 32-02-07-02-00

Serviços prestados por entidades fora da 

RAEM

$ 10,000.00

1-01-3 32-02-08-01-00

Bens imóveis

$ 1,110,000.00

1-01-3 32-02-11-01-00

Encargos com anúncios

$ 3,530,000.00

1-01-3 32-02-16-00-00

Actividades culturais e recreativas

$ 13,700,000.00

1-01-3 32-05-01-99-00

Outras  Restituições

$ 800,000.00

1-01-3 32-05-06-00-00

Prémios

$ 50,000.00

1-01-3 39-01-00-00-00

Dotação provisional

$ 7,500,000.00

Total 

$ 31,640,000.00 $ 31,640,000.00

Referente à autorização:

8/3/2021

Despacho do Ex.mo Sr. Secretário para a Administração e Justiça, de 8/3/2021

–––––––

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 16 de Março de 
2021. — O Presidente do Conselho de Administração para os 
Assuntos Municipais, José Maria da Fonseca Tavares.

FUNDO DE PENSÕES

Extractos de despachos

Fixação de pensões

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 9 de Março de 2021:

1. Fong Hou Meng, chefe de serviço, 3.º escalão, dos Serviços 
de Saúde, com o  número de subscritor 124109 do Regime de 
Aposentação e Sobrevivência, desligado do serviço de acordo 
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a

107/85/M

675

1/2014

2/2011

104388

b

107/85/M

330

1/2014

2/2011

128082

a

107/85/M

465 1/2014

2/2011

98825

a

107/85/M

410

com o artigo 263.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, em vigor, ou 
seja, aposentação voluntária por declaração — fixada, nos 
termos do artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 
de Novembro, com início em 1 de Março de 2021, uma pen-
são mensal correspondente ao índice 675 da tabela em vigor, 
calculada nos termos do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com 
o artigo 265.º, n.º 2, ambos do referido estatuto, por contar 30 
anos de serviço, acrescida do montante relativo a 6 prémios 
de antiguidade, nos termos da tabela a que se refere o artigo 1.º 
da Lei n.º 1/2014, conjugado com os artigos 7.º, 8.º e 9.º da Lei 
n.º 2/2011.

2.  O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-
dade, ao Governo da RAEM.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 11 de Março de 2021:

1. Tai Ut Cheng, subchefe, 4.º escalão, do  Corpo de Polícia de 
Segurança Pública, com o  número de subscritor 104388 do 
Regime de Aposentação e Sobrevivência, desligada do serviço 
de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), do ETAPM, em 
vigor, ou seja, aposentação voluntária por requerimento — 
fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 107/85/M, 
de 30 de Novembro, com início em 1 de Fevereiro de 2021, uma 
pensão mensal correspondente ao índice 330 da tabela em vi-
gor, calculada nos termos do artigo 264.º, n.os  1 e 4, conjugado 
com o artigo 265.º, n.º 2, ambos do referido estatuto, por contar 
31 anos de serviço, acrescida do montante relativo a 6 prémios 
de antiguidade, nos termos da tabela a que se refere o arti-
go 1.º da Lei n.º 1/2014, conjugado com os artigos 7.º, 8.º e 9.º 
da Lei n.º 2/2011.

2.  O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-
dade, ao Governo da RAEM.

1. Fong Iok I, intérprete-tradutora assessora, 3.º escalão, da  
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
com o  número de subscritor 128082 do Regime de Aposen-
tação e Sobrevivência, desligada do serviço de acordo com 
o artigo 262.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, em vigor, ou seja, 
aposentação por limite de idade — fixada, nos termos do 
artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de No-
vembro, com início em 20 de Fevereiro de 2021, uma pensão 
mensal correspondente ao índice 465 da tabela em vigor, 
calculada nos termos do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado 
com o artigo 265.º, n.º 2, ambos do referido estatuto, por 
contar 26 anos de serviço, acrescida do montante relativo a 
5 prémios de antiguidade, nos termos da tabela a que se re-
fere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014, conjugado com os artigos 7.º, 
8.º e 9.º da Lei n.º 2/2011.

2.  O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-
dade, ao Governo da RAEM.

1. Chan Pou Ieng, técnica especialista, 3.º escalão, da  Polícia 
Judiciária, com o  número de subscritor 98825 do Regime de 
Aposentação e Sobrevivência, desligada do serviço de acordo 
com o artigo 263.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, em vigor, ou 
seja, aposentação voluntária por declaração — fixada, nos 
termos do artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 
de Novembro, com início em 8 de Março de 2021, uma pen-
são mensal correspondente ao índice 410 da tabela em vigor, 
calculada nos termos do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com 
o artigo 265.º, n.º 2, ambos do referido estatuto, por contar 30 
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anos de serviço, acrescida do montante relativo a 6 prémios 
de antiguidade, nos termos da tabela a que se refere o artigo 1.º 
da Lei n.º 1/2014, conjugado com os artigos 7.º, 8.º e 9.º da Lei 
n.º 2/2011.

2.  O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-
dade, ao Governo da RAEM.

1. Leung Ut Peng, subchefe, 3.º escalão, do Corpo de Polícia 
de Segurança Pública, com o número de subscritor 104230 
do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desligada do 
serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), do 
ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
requerimento — fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do 
Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início 
em 1 de Fevereiro de 2021, uma pensão mensal corres-
pondente ao índice 310 da tabela em vigor, calculada nos 
termos do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 
265.º, n.º 2, ambos do referido estatuto, por contar 31 anos 
de serviço, acrescida do montante relativo a 6 prémios de 
antiguidade, nos termos da tabela a que se refere o artigo 1.º 
da Lei n.º 1/2014, conjugado com os artigos 7.º, 8.º e 9.º da 
Lei n.º 2/2011.

2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-
dade, ao Governo da RAEM.

1. Chan Kuok Wai, guarda principal, 4.º escalão, do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública, com o número de subscritor 
113590 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desliga-
do do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea a), do 
ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por de-
claração — fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-
-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início em 17 de 
Fevereiro de 2021, uma pensão mensal correspondente ao 
índice 280 da tabela em vigor, calculada nos termos do artigo 
264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, ambos do 
referido estatuto, por contar 30 anos de serviço, acrescida do 
montante relativo a 6 prémios de antiguidade, nos termos da 
tabela a que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014, conjugado 
com os artigos 7.º, 8.º e 9.º da Lei n.º 2/2011.

2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-
dade, ao Governo da RAEM.

1. Maria da Conceição Nunes Neves Rosado, técnica superior 
assessora principal , 2.º escalão, da Direcção dos Serviços de 
Turismo, com o número de subscritor 102652 do Regime de 
Aposentação e Sobrevivência, desligada do serviço de acordo 
com o artigo 263.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, em vigor, ou 
seja, aposentação voluntária por declaração — fixada, nos 
termos do artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 
de Novembro, com início em 1 de Março de 2021, uma pen-
são mensal correspondente ao índice 535 da tabela em vigor, 
calculada nos termos do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com 
o artigo 265.º, n.º 2, ambos do referido estatuto, por contar 31 
anos de serviço, acrescida do montante relativo a 6 prémios 
de antiguidade, nos termos da tabela a que se refere o artigo 1.º 
da Lei n.º 1/2014, conjugado com os artigos 7.º, 8.º e 9.º da Lei 
n.º 2/2011.

2.  O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-
dade, ao Governo da RAEM.
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1. Cheang Pou Iok, subchefe, 4.º escalão, do Corpo de Polícia 
de Segurança Pública, com o número de subscritor 103608 
do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desligada do 
serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea a), do 
ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por de-
claração — fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do Decre-
to-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início em 1 de 
Fevereiro de 2021, uma pensão mensal correspondente ao 
índice 330 da tabela em vigor, calculada nos termos do arti-
go 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, ambos 
do referido estatuto, por contar 31 anos de serviço, acrescida 
do montante relativo a 6 prémios de antiguidade, nos termos 
da tabela a que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014, conju-
gado com os artigos 7.º, 8.º e 9.º da Lei n.º 2/2011.

2.  O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-
dade, ao Governo da RAEM.

1. Kuong Choi I, viúva de Tang Weng Chio, que foi operário 
semi-qualificado, aposentado do então Instituto para os 
Assuntos Cívicos e Municipais, com o número de subscritor 
57150 do Regime de Aposentação e Sobrevivência — fixada, 
nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 107/85/M, 
de 30 de Novembro, com início em 18 de Dezembro de 2020, 
uma pensão mensal a que corresponde o índice 80 correspon-
dente a 50% da pensão do falecido, nos termos do artigo 264.º, 
n.º 4, conjugado com o artigo 271.º, n.os 1 e 10, do ETAPM, 
em vigor, a que acresce o montante relativo a 50% dos 5 pré-
mios de antiguidade do mesmo, nos termos da tabela referida 
no artigo 1.º da Lei n.º 1/2014, conjugado com o artigo 9.º da 
Lei n.º 2/2011.

2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na tota-
lidade, ao Governo da Região Administrativa Especial de 
Macau.

1. Sam Kuai Chi, chefe, 2.º escalão, do  Corpo de Polícia de 
Segurança Pública, com o  número de subscritor 104337 
do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desligada do 
serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), do 
ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
requerimento — fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do 
Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início 
em 1 de Fevereiro de 2021, uma pensão mensal corres-
pondente ao índice 345 da tabela em vigor, calculada nos 
termos do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 
265.º, n.º 2, ambos do referido estatuto, por contar 31 anos 
de serviço, acrescida do montante relativo a 6 prémios de 
antiguidade, nos termos da tabela a que se refere o artigo 1.º 
da Lei n.º 1/2014, conjugado com os artigos 7.º, 8.º e 9.º da 
Lei n.º 2/2011.

2.  O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-
dade, ao Governo da RAEM.

1. Ao Chong Keng, guarda de primeira, 4.º escalão, do  Corpo 
de Polícia de Segurança Pública, com o  número de subs-
critor 113271 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, 
desligada do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, 
alínea b), do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação vo-
luntária por requerimento — fixada, nos termos do artigo 
1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, 
com início em 2 de Fevereiro de 2021, uma pensão mensal 
correspondente ao índice 250 da tabela em vigor, calculada 
nos termos do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 
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265.º, n.º 2, ambos do referido estatuto, por contar 30 anos 
de serviço, acrescida do montante relativo a 6 prémios de 
antiguidade, nos termos da tabela a que se refere o artigo 
1.º da Lei n.º 1/2014, conjugado com os artigos 7.º, 8.º e 9.º da 
Lei n.º 2/2011.

2.  O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-
dade, ao Governo da RAEM.

1. Chan Kit Meng, subchefe, 4.º escalão, do  Corpo de Polícia 
de Segurança Pública, com o  número de subscritor 103519 
do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desligada do 
serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), do 
ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por re-
querimento — fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do De-
creto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início em 
1 de Fevereiro de 2021, uma pensão mensal correspondente 
ao índice 330 da tabela em vigor, calculada nos termos do 
artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, am-
bos do referido estatuto, por contar 31 anos de serviço, acres-
cida do montante relativo a 6 prémios de antiguidade, nos 
termos da tabela a que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014, 
conjugado com os artigos 7.º, 8.º e 9.º da Lei n.º 2/2011.

2.  O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-
dade, ao Governo da RAEM.

1. Tang Lei Vai Man, guarda principal, 4.º escalão, do  Corpo de 
Polícia de Segurança Pública, com o  número de subscritor 
104140 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desliga-
da do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea a), do 
ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por de-
claração — fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-
-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início em 1 de 
Fevereiro de 2021, uma pensão mensal correspondente ao 
índice 290 da tabela em vigor, calculada nos termos do artigo 
264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, ambos do 
referido estatuto, por contar 31 anos de serviço, acrescida do 
montante relativo a 6 prémios de antiguidade, nos termos da 
tabela a que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014, conjugado 
com os artigos 7.º, 8.º e 9.º da Lei n.º 2/2011.

2.  O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-
dade, ao Governo da RAEM.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de  16 de Março de 2021:

1. Choi Iu Kei, viúvo de Chan Chau Fun, que foi auxiliar, apo-
sentado do então Gabinete do Governador de Macau, com 
o número de subscritor 1481 do Regime de Aposentação e 
Sobrevivência — fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do 
Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, conjugado 
com o artigo 1.º da Lei n.º 16/2018, o qual estipula o índice 
mínimo de pensão de sobrevivência, com início em 9 de 
Janeiro de 2021, uma pensão mensal a que corresponde o 
índice 60 correspondente a 50% da pensão da falecida, nos 
termos do artigo 264.º, n.º 4, conjugado com o artigo 271.º, 
n.os 1 e 10, do ETAPM, em vigor, a que acresce o montante 
relativo a 50% dos 4 prémios de antiguidade do mesmo, nos 
termos da tabela referida no artigo 1.º da Lei n.º 1/2014, con-
jugado com o artigo 9.º da Lei n.º 2/2011.

2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na tota-
lidade, ao Governo da Região Administrativa Especial de 
Macau.
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Fixação das taxas de reversão

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 11 de Março de 2021:

Declara-se nulo o despacho da então Secretária para a Admi-
nistração e Justiça, de 11 de Junho de 2018, publicado no 
Boletim Oficial da RAEM n.º 26/2018, II Série, de 27 de Ju-
nho, referente à fixação da taxa de reversão do técnico dos 
Serviços de Alfândega, Luís Miguel dos Santos (contribuinte 
n.º 6221490), nos termos dos artigos 122.º, n.º 2, alínea i), 
e 123.º, n.º 2, do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro, 
mantendo os efeitos do seu despacho de fixação dos direitos 
de reversão abaixo, de 9 de Novembro de 2017, publicado 
no Boletim Oficial da RAEM n.º 47/2017, II Série, de 22 de 
Novembro:

Luís Miguel dos Santos, técnico dos Serviços de Alfândega, 
com o número de contribuinte 6221490, cancelada a inscrição 
no Regime de Previdência em 18 de Outubro de 2017, nos ter-
mos do artigo 13.º, n.º 1, da Lei n.º 8/2006 — fixada a taxa de 
reversão a que tem direito no âmbito do Regime de Previdên-
cia, correspondente a 100% do saldo da «Conta das Contribui-
ções Individuais» e sem direito ao saldo da «Conta das Contri-
buições da RAEM», por contar menos de 5 anos de tempo de 
contribuição no Regime de Previdência, nos termos do artigo 
14.º, n.º 1, do mesmo diploma.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 12 de Março de 2021:

Judite Agostinho, técnica superior de saúde dos Serviços de Saú-
de, com o número de contribuinte 6066133, cancelada a ins-
crição no Regime de Previdência em 7 de Fevereiro de 2021, 
nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 3), da Lei n.º 8/2006 — 
fixadas as taxas de reversão a que tem direito no âmbito do 
Regime de Previdência,  correspondentes a 100% dos saldos 
da «Conta das Contribuições Individuais» e da «Conta das 
Contribuições da RAEM», nos termos do artigo 14.º, n.os 1 e 2, 
do mesmo diploma.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 15 de Março de 2021:

Choi U San, técnica do Instituto do Desporto, com o número 
de contribuinte 3016152, cancelada a inscrição no Regime 
de Previdência em 1 de Março de 2021, nos termos do artigo 
13.º, n.º 1, da Lei n.º 8/2006 — fixadas as taxas de reversão 
a que tem direito no âmbito do Regime de Previdência, 
correspondentes a 100% dos saldos da «Conta das Con-
tribuições Individuais» e da «Conta das Contribuições da 
RAEM», por completar 26 anos de tempo de contribuição 
no Regime de Previdência, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, 
do mesmo diploma.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 16 de Março de 2021:

Fátima So Ling Liu, adjunto-técnico dos Serviços de Saúde, 
com o número de contribuinte 3004960, cancelada a inscri-
ção no Regime de Previdência em 1 de Março de 2021, nos 
termos do artigo 13.º, n.º 1, da Lei n.º 8/2006 — fixadas as 
taxas de reversão a que tem direito no âmbito do Regime de 
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Previdência, correspondentes a 100% do saldo da «Conta 
das Contribuições Individuais» e 91% do saldo da «Conta 
das Contribuições da RAEM», por completar 22 anos de 
tempo de contribuição no Regime de Previdência, nos ter-
mos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma.

 Lam Mei Kam de Paiva Ribeiro, assistente técnica administra-
tiva dos Serviços de Saúde, com o número de contribuinte 
6058459, cancelada a inscrição no Regime de Previdência em 
1 de Março de 2021, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, da Lei 
n.º 8/2006 — fixadas as taxas de reversão a que tem direito 
no âmbito do Regime de Previdência, correspondentes a 
100% dos saldos da «Conta das Contribuições Individuais» 
e da «Conta das Contribuições da RAEM», por completar 
26 anos de tempo de contribuição no Regime de Previdência, 
nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma; e determi-
nado não ter a mesma direito ao saldo da «Conta Especial», 
nos termos do artigo 40.º, n.º 4, da Lei n.º 8/2006, por o moti-
vo de cancelamento da inscrição não corresponder ao estipu-
lado no artigo 7.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 25/96/M, de 27 de 
Maio, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5/2007.
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印 務 局

批 示 摘 錄

15/2009

26/2009

12/2015

12/2015

–––––––

 

經 濟 及 科 技 發 展 局

45/2020

IMPRENSA OFICIAL

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis
tração e Justiça, de 1 de Março de 2021:

Tang Sio Lin — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como chefe da Secção Chinesa da Revisão, nos 
termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 «Disposições Fun
damentais do Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia», e 8.º 
do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 «Disposições 
complementares do estatuto do pessoal de direcção e che
fia», por possuir capacidade de gestão e experiência profis
sional adequadas para o exercício das suas funções, a partir 
de 23 de Abril de 2021. 

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi
nistração e Justiça, de 2 de Março de 2021:

Ho I Man, auxiliar, 2.º escalão, desta Imprensa — alterada, por 
averbamento, a cláusula 2.ª do seu contrato administrativo 
de provimento para contrato administrativo de provimen
to de longa duração, nos termos dos artigos 4.º e 6.º, n.os 2, 
alínea 1), e 3, da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de 
Trabalho nos Serviços Públicos», a partir de 3 de Fevereiro 
de 2021.

Heong Kuok In e Pun Nong Hou, operários qualificados, 3.º 
escalão, desta Imprensa — alterada, por averbamento, a 
cláusula 2.ª dos seus contratos administrativos de provimen
to para contratos administrativos de provimento de longa 
duração, nos termos dos artigos 4.º e 6.º, n.os 2, alínea 1), e 
3, da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos 
Serviços Públicos», a partir de 21 de Janeiro de 2021.

–––––––

Imprensa Oficial, aos 12 de Março de 2021. — O Adminis

trador, Chan Iat Hong.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Lista nominativa do pessoal de direcção e chefia que transita 
para os cargos constantes do mapa II do Regulamento Admi
nistrativo n.º 45/2020, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do mesmo 
Regulamento Administrativo:  

姓名

Nome

二零二一年一月三十一日的狀況

Situação em 2021/01/31 任用方式

Forma de

provimento

二零二一年二月一日的狀況

Situação em 2021/02/01 任用方式

Forma de

provimento領導及主管官職

Cargos de direcção e chefia  

領導及主管官職

Cargos de direcção e chefia  

Tai Kin Ip Director Comissão de 

serviço

Director Comissão de 

serviço
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姓名

Nome

二零二一年一月三十一日的狀況

Situação em 2021/01/31 任用方式

Forma de

provimento

二零二一年二月一日的狀況

Situação em 2021/02/01 任用方式

Forma de

provimento領導及主管官職

Cargos de direcção e chefia  

領導及主管官職

Cargos de direcção e chefia  

Chan Tze Wai Subdirector Comissão de 

serviço

Subdirector Comissão de 

serviço

Chan Hon Sang Subdirector Comissão de 

serviço

Subdirector Comissão de 

serviço

Chan Weng Tat Chefe do Departamento de Comér cio 

Externo e de Cooperação Eco nómica

Comissão de 

serviço

Chefe do Departamento de Comér cio 

Externo e de Cooperação Eco nómica

Comissão de 

serviço

Yau Yun Wah Chefe do Departamento de Des en

volvimento das Actividades Eco

nómicas

Comissão de 

serviço

Chefe do Departamento de Desen

volvimento das Actividades Eco

nómicas

Comissão de 

serviço

Cheang Hio Man Chefe do Departamento da Proprie

dade Intelectual

Comissão de 

serviço

Chefe do Departamento da Proprie

dade Intelectual

Comissão de 

serviço

Pong Kai Fu Chefe do Departamento de Estudos Comissão de 

serviço

Chefe do Departamento de Estudos Comissão de 

serviço

Kong Son Cheong Chefe do Departamento de Licencia

mento e de Inspecção

Comissão de 

serviço

Chefe do Departamento de Licencia

mento e de Inspecção

Comissão de 

serviço

Fong Vai Hong Chefe da Divisão do Comércio Ex

terno

Comissão de 

serviço

Chefe da Divisão do Comércio Ex

terno

Comissão de 

serviço

Mai Pang Chefe da Divisão de Cooperação 

Económica

Comissão de 

serviço

Chefe da Divisão de Cooperação 

Eco nómica

Comissão de 

serviço

Chan Hoi Si Chefe da Divisão de Apoio às Activi

dades Industriais e Comerciais

Comissão de 

serviço

Chefe da Divisão de Apoio às Activi

dades Industriais e Comerciais

Comissão de 

serviço

Lau Kit Lon Chefe da Divisão de Promoção de 

Negócios

Comissão de 

serviço

Chefe da Divisão de Promoção de 

Negócios

Comissão de 

serviço

Chan Chou Weng Chefe da Divisão de Análise Eco

nómica

Comissão de 

serviço

* *
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姓名

Nome

二零二一年一月三十一日的狀況

Situação em 2021/01/31 任用方式

Forma de

provimento

二零二一年二月一日的狀況

Situação em 2021/02/01 任用方式

Forma de

provimento領導及主管官職

Cargos de direcção e chefia  

領導及主管官職

Cargos de direcção e chefia  

Lei Chi Man Chefe da Divisão de Informática Comissão de 

serviço

Chefe da Divisão de Informática Comissão de 

serviço

Im Fei Chefe da Divisão de Inspecção da 

Indústria e Comércio

Comissão de 

serviço

Chefe da Divisão de Inspecção da 

Indústria e Comércio

Comissão de 

serviço

Leung Antonio Chefe da Divisão Administrativa e 

Financeira

Comissão de 

serviço

Chefe da Divisão Administrativa e 

Financeira

Comissão de 

serviço

* Nomeado, em comissão de serviço, chefe da Divisão de 
Aplicação Tecnológica e de Apoio, a partir de 1 de Fevereiro 
de 2021.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 

Economia e Finanças, de 12 de Março de 2021).

Lista nominativa do pessoal do quadro que transita para 
os lugares do quadro constantes do mapa I do Regulamento 
Admi nistrativo n.º 45/2020, nos termos do n.º 1 do artigo 27.º 
do mesmo Regulamento Administrativo: 

*

45/2020

人員組別及姓名

Grupo de pessoal e 

nome

二零二一年一月三十一日的狀況

Situação em 2021/01/31

二零二一年二月一日的狀況

Situação em 2021/02/01 任用方式

Forma de provimento

備註

Obs.職位/職級

Cargo/Categoria

職階

Esc.

職位/職級

Cargo/Categoria

職階

Esc.

人員組別：領導及主管

Grupo de pessoal: Direcção e chefia

 

Tai Kin Ip Director



Director



Comissão de serviço

Chan Tze Wai Subdirector



Subdirector



Comissão de serviço

Chan Hon Sang Subdirector



Subdirector



Comissão de serviço

c

Chan Weng Tat Chefe de departamento



Chefe de departamento



Comissão de serviço

Yau Yun Wah Chefe de departamento



Chefe de departamento



Comissão de serviço

c
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人員組別及姓名

Grupo de pessoal e 

nome

二零二一年一月三十一日的狀況

Situação em 2021/01/31

二零二一年二月一日的狀況

Situação em 2021/02/01 任用方式

Forma de provimento

備註

Obs.職位/職級

Cargo/Categoria

職階

Esc.

職位/職級

Cargo/Categoria

職階

Esc.

Cheang Hio Man Chefe de departamento



Chefe de departamento



Comissão de serviço

Pong Kai Fu Chefe de departamento



Chefe de departamento



Comissão de serviço

c

Kong Son Cheong Chefe de departamento



Chefe de departamento



Comissão de serviço

Fong Vai Hong Chefe de divisão



Chefe de divisão



Comissão de serviço

Mai Pang Chefe de divisão



Chefe de divisão



Comissão de serviço

c

Chan Hoi Si Chefe de divisão



Chefe de divisão



Comissão de serviço

c

Lau Kit Lon Chefe de divisão



Chefe de divisão



Comissão de serviço

Chan Chou Weng Chefe de divisão



Chefe de divisão



Comissão de serviço

c

Lei Chi Man Chefe de divisão



Chefe de divisão



Comissão de serviço

Im Fei Chefe de divisão



Chefe de divisão



Comissão de serviço

c

Leung Antonio Chefe de divisão



Chefe de divisão



Comissão de serviço

Manuel José Lao Chefe de secção



Chefe de secção



Nomeação definitiva

f, i

人員組別：高級技術員

Grupo de pessoal: Técnico superior 

Cheang Hio Man Técnico super ior assessor 

principal

3

Técn ico super ior assessor 

principal

3

Nomeação definitiva

d

Cristina Gomes 

Pinto Morais

Técnico super ior assessor 

prin cipal

3

Técn ico super ior assessor 

principal

3

Nomeação definitiva

g

Fong Ion Leong Técnico super ior assessor 

principal

3

Técn ico super ior assessor 

principal

3

Nomeação definitiva

Lam Hou Iun Técnico super ior assessor 

principal

3

Técn ico super ior assessor 

principal

3

Nomeação definitiva

g

Lau Kit Lon Técnico super ior assessor 

principal

3

Técn ico super ior assessor 

principal

3

Nomeação definitiva

e
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人員組別及姓名

Grupo de pessoal e 

nome

二零二一年一月三十一日的狀況

Situação em 2021/01/31

二零二一年二月一日的狀況

Situação em 2021/02/01 任用方式

Forma de provimento

備註

Obs.職位/職級

Cargo/Categoria

職階

Esc.

職位/職級

Cargo/Categoria

職階

Esc.

Lei Chi Man Técnico super ior assessor 

principal

3

Técn ico super ior assessor 

principal

3

Nomeação definitiva

e

Lo Ioi Weng Técnico super ior assessor 

principal

3

Técn ico super ior assessor 

principal

3

Nomeação definitiva

g

Lu My Yen Técnico super ior assessor 

principal

3

Técn ico super ior assessor 

principal

3

Nomeação definitiva

g

 

Mac Vai Tong Técnico super ior assessor 

principal

3

Técn ico super ior assessor 

principal

3

Nomeação definitiva

Tam Chi Kin Técnico super ior assessor 

principal

3

Técn ico super ior assessor 

principal

3

Nomeação definitiva

Wong Chi Hong

Alexandre

Técnico super ior assessor 

principal

3

Técn ico super ior assessor 

principal

3

Nomeação definitiva

Chan Fong Kun Técnico super ior assessor 

principal

2

Técn ico super ior assessor 

principal

2

Nomeação definitiva

g

Chan Tze Wai Técnico super ior assessor 

principal

2

Técn ico super ior assessor 

principal

2

Nomeação definitiva

b

Chan Weng Tat Técnico super ior assessor 

principal

2

Técn ico super ior assessor 

principal

2

Nomeação definitiva

d

Cheong Pek Leng Técnico super ior assessor 

principal

2

Técn ico super ior assessor 

principal

2

Nomeação definitiva

Choi Kit Técnico super ior assessor 

principal

2

Técn ico super ior assessor 

principal

2

Nomeação definitiva

Fong Vai Hong Técnico super ior assessor 

principal

2

Técn ico super ior assessor 

principal

2

Nomeação definitiva

e

Iu Wai Kuan Técnico super ior assessor 

principal

2

Técn ico super ior assessor 

principal

2

Nomeação definitiva

Kong Son Cheong Técnico super ior assessor 

principal

2

Técn ico super ior assessor 

principal

2

Nomeação definitiva

d
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人員組別及姓名

Grupo de pessoal e 

nome

二零二一年一月三十一日的狀況

Situação em 2021/01/31

二零二一年二月一日的狀況

Situação em 2021/02/01 任用方式

Forma de provimento

備註

Obs.職位/職級

Cargo/Categoria

職階

Esc.

職位/職級

Cargo/Categoria

職階

Esc.

Lau Wai Meng Técnico super ior assessor 

principal

2

Técn ico super ior assessor 

principal

2

Nomeação definitiva

g

Leong Si Si Ana Técnico super ior assessor 

principal

2

Técn ico super ior assessor 

principal

2

Nomeação definitiva

Tai Kin Ip Técnico super ior assessor 

principal

2

Técn ico super ior assessor 

principal

2

Nomeação definitiva

a

Tai Tin Loi Técnico super ior assessor 

principal

2

Técn ico super ior assessor 

principal

2

Nomeação definitiva

Tchiang Van Kei Técnico super ior assessor 

principal

2

Técn ico super ior assessor 

principal

2

Nomeação definitiva

Ung Lai In Técnico super ior assessor 

principal

2

Técn ico super ior assessor 

principal

2

Nomeação definitiva

g

Che Wai In Técnico super ior assessor 

principal

1

Técn ico super ior assessor 

principal

1

Nomeação definitiva

Tam Mio Lei Técnico super ior assessor 

principal

1

Técn ico super ior assessor 

principal

1

Nomeação definitiva

g

Cheang Kam Yiu Técnico superior assessor

2

Técnico superior assessor

2

Nomeação definitiva

Leung Antonio Técnico superior assessor

2

Técnico superior assessor

2

Nomeação definitiva

e

Chan Si Weng Técnico superior assessor

1

Técnico superior assessor

1

Nomeação definitiva

Chio Kio San Técnico superior assessor

1

Técnico superior assessor

1

Nomeação definitiva

Wong Lai Peng Técnico superior assessor

1

Técnico superior assessor

1

Nomeação definitiva

Lei Nam Kin Técnico superior de 1.ª classe

1

Técnico superior de 1.ª classe

1

Nomeação definitiva

Leong Cheok Pan Técnico superior de 1.ª classe

1

Técnico superior de 1.ª classe

1

Nomeação definitiva

Sio Ka Kit Técnico superior de 1.ª classe

1

Técnico superior de 1.ª classe

1

Nomeação definitiva
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人員組別及姓名

Grupo de pessoal e 

nome

二零二一年一月三十一日的狀況

Situação em 2021/01/31

二零二一年二月一日的狀況

Situação em 2021/02/01 任用方式

Forma de provimento

備註

Obs.職位/職級

Cargo/Categoria

職階

Esc.

職位/職級

Cargo/Categoria

職階

Esc.

Iam Sit Fei Técnico superior de 1.ª classe

1

Técnico superior de 1.ª classe

1

Nomeação provisória

Tang I Lam Técnico superior de 1.ª classe

1

Técnico superior de 1.ª classe

1

Nomeação provisória

Tang Weng Sam Técnico superior de 1.ª classe

1

Técnico superior de 1.ª classe

1

Nomeação provisória

Chao Ngai Man Técnico superior de 2.ª classe

1

Técnico superior de 2.ª classe

1

Nomeação definitiva

Cheung Chon Kit Técnico superior de 2.ª classe

1

Técnico superior de 2.ª classe

1

Nomeação provisória

Choi Wong Tang Técnico superior de 2.ª classe

1

Técnico superior de 2.ª classe

1

Nomeação provisória

Ho Chi Chong Técnico superior de 2.ª classe

1

Técnico superior de 2.ª classe

1

Nomeação provisória

Ho Chi Ieong Técnico superior de 2.ª classe

1

Técnico superior de 2.ª classe

1

Nomeação provisória

Hong Chao Sa Técnico superior de 2.ª classe

1

Técnico superior de 2.ª classe

1

Nomeação provisória

Iong Nin Fai Técnico superior de 2.ª classe

1

Técnico superior de 2.ª classe

1

Nomeação provisória

Lao Lei Chio Técnico superior de 2.ª classe

1

Técnico superior de 2.ª classe

1

Nomeação provisória

Lei Chio Kuan Técnico superior de 2.ª classe

1

Técnico superior de 2.ª classe

1

Nomeação provisória

Lou Weng Hong Técnico superior de 2.ª classe

1

Técnico superior de 2.ª classe

1

Nomeação provisória

Tang Cheok Fai Técnico superior de 2.ª classe

1

Técnico superior de 2.ª classe

1

Nomeação provisória

人員組別：傳譯及翻譯

Grupo de pessoal: Interpretação e tradução

Kwong Mei Chan Intérpretetradutor assessor

4

Intérpretetradutor assessor

4

Nomeação definitiva

Mak Po Intérpretetradutor assessor

4

Intérpretetradutor assessor

4

Nomeação definitiva

Belmira Fernandes 

do Rosário

Intérpretetradutor assessor

1

Intérpretetradutor assessor

1

Nomeação definitiva

Ho Pek Teng Intérpretetradutor chefe

1

Intérpretetradutor chefe

1

Nomeação definitiva
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人員組別及姓名

Grupo de pessoal e 

nome

二零二一年一月三十一日的狀況

Situação em 2021/01/31

二零二一年二月一日的狀況

Situação em 2021/02/01 任用方式

Forma de provimento

備註

Obs.職位/職級

Cargo/Categoria

職階

Esc.

職位/職級

Cargo/Categoria

職階

Esc.

人員組別：技術員

Grupo de pessoal: Técnico

Chan Kam In Técnico especialista principal

3

Técnico especialista principal

3

Nomeação definitiva

M a r ia do C a r mo 

Jesus Técnico especialista principal

3

Técnico especialista principal

3

Nomeação definitiva

Che Io Cheong Técnico especialista principal

2

Técnico especialista principal

2

Nomeação definitiva

Chan Chi Ieng Técnico especialista 

1

Técnico especialista 

1

Nomeação definitiva

Chan Nga Man Técnico especialista 

1

Técnico especialista 

1

Nomeação definitiva

Lai Chi Wai Técnico especialista 

1

Técnico especialista 

1

Nomeação definitiva

Lio Hok Kan Técnico especialista 

1

Técnico especialista 

1

Nomeação definitiva

Wong Choi Wa Técnico especialista 

1

Técnico especialista 

1

Nomeação definitiva

Ieong Un Man Técnico principal

2

Técnico principal

2

Nomeação definitiva

Mio Ieng Ieng Técnico principal

1

Técnico principal

1

Nomeação definitiva

人員組別：監察

Grupo de pessoal: Inspecção

Cartar Singh Mann Inspector assessor

3

Inspector assessor

3

Nomeação definitiva

Chan Chi Peng Inspector assessor

3

Inspector assessor

3

Nomeação definitiva

g

I v o n e M a r i a d a 

Rosa

Inspector assessor

3

Inspector assessor

3

Nomeação definitiva

g

Ao Kuan Weng Inspector assessor

2

Inspector assessor

2

Nomeação definitiva

C he Veng L eong 

Nicolau

Inspector assessor

2

Inspector assessor

2

Nomeação definitiva

Pong Sut Mui Inspector assessor

2

Inspector assessor

2

Nomeação definitiva

Tam I Peng Inspector assessor

2

Inspector assessor

2

Nomeação definitiva
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人員組別及姓名

Grupo de pessoal e 

nome

二零二一年一月三十一日的狀況

Situação em 2021/01/31

二零二一年二月一日的狀況

Situação em 2021/02/01 任用方式

Forma de provimento

備註

Obs.職位/職級

Cargo/Categoria

職階

Esc.

職位/職級

Cargo/Categoria

職階

Esc.

Wu Im Kun Inspector assessor

2

Inspector assessor

2

Nomeação definitiva

Au Kin Hung Inspector assessor

1

Inspector assessor

1

Nomeação definitiva

Chan Chi Kei Inspector assessor

1

Inspector assessor

1

Nomeação definitiva

Chan Kin In Inspector assessor

1

Inspector assessor

1

Nomeação definitiva

Chan Kin Na Inspector assessor

1

Inspector assessor

1

Nomeação definitiva

Chio Si Hoi Inspector assessor

1

Inspector assessor

1

Nomeação definitiva

g

Chong Chi Weng Inspector assessor

1

Inspector assessor

1

Nomeação definitiva

Fu Meng Soi Inspector assessor

1

Inspector assessor

1

Nomeação definitiva

Kong Ut Ha Inspector assessor

1

Inspector assessor

1

Nomeação definitiva

Leong Kong Loc Inspector assessor

1

Inspector assessor

1

Nomeação definitiva

Leong Tak Pong Inspector assessor

1

Inspector assessor

1

Nomeação definitiva

Lok Kuok Hei Inspector assessor

1

Inspector assessor

1

Nomeação definitiva

Tam Kit Fai Inspector assessor

1

Inspector assessor

1

Nomeação definitiva

Man Lai Fong Inspector especialista prin

cipal

3

Inspector especialista prin

cipal

3

Nomeação definitiva

h

Ao Ieong Kim Fong Inspector de 1.ª classe

1

Inspector de 1.ª classe

1

Nomeação definitiva

Chan Cheok Hang Inspector de 1.ª classe

1

Inspector de 1.ª classe

1

Nomeação definitiva

Chio San Lok Inspector de 1.ª classe

1

Inspector de 1.ª classe

1

Nomeação definitiva

Chong Cheng Man Inspector de 1.ª classe

1

Inspector de 1.ª classe

1

Nomeação definitiva

Ho Wai Keong Inspector de 1.ª classe

1

Inspector de 1.ª classe

1

Nomeação definitiva
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人員組別及姓名

Grupo de pessoal e 

nome

二零二一年一月三十一日的狀況

Situação em 2021/01/31

二零二一年二月一日的狀況

Situação em 2021/02/01 任用方式

Forma de provimento

備註

Obs.職位/職級

Cargo/Categoria

職階

Esc.

職位/職級

Cargo/Categoria

職階

Esc.

Kam Mou Seong Inspector de 1.ª classe

1

Inspector de 1.ª classe

1

Nomeação definitiva

Lam San Hong Inspector de 1.ª classe

1

Inspector de 1.ª classe

1

Nomeação definitiva

Leong Chi Lon Inspector de 1.ª classe

1

Inspector de 1.ª classe

1

Nomeação definitiva

Tang In San Inspector de 1.ª classe

1

Inspector de 1.ª classe

1

Nomeação definitiva

Wong Io Fei Inspector de 1.ª classe

1

Inspector de 1.ª classe

1

Nomeação definitiva

Wong Pui Fong Inspector de 1.ª classe

1

Inspector de 1.ª classe

1

Nomeação definitiva

Wu Sio Man Inspector de 1.ª classe

1

Inspector de 1.ª classe

1

Nomeação definitiva

人員組別：技術輔助人員

Grupo de pessoal: Técnico de apoio

Deolinda Maria Vong 

Cordeiro Adjuntotécnico especialista 

principal

4

Adjuntotécnico especialista 

principal

4

Nomeação definitiva

g

Hermínia Ana de 

Madei ra C oman

dante

Adjuntotécnico especialista 

principal

4

Adjuntotécnico especialista 

principal

4

Nomeação definitiva

Lung Vai Kong Adjuntotécnico especialista 

principal

4

Adjuntotécnico especialista 

principal

4

Nomeação definitiva

V i r g í n i a  M a r i a 

Xavier Adjuntotécnico especialista 

principal

4

Adjuntotécnico especialista 

principal

4

Nomeação definitiva

g

Her man do L ago 

Comandante

Adjuntotécnico especialista 

principal

3

Adjuntotécnico especialista 

principal

3

Nomeação definitiva

Man In Mui Adjuntotécnico especialista 

principal

3

Adjuntotécnico especialista 

principal

3

Nomeação definitiva

Mok Fong I Adjuntotécnico especialista 

principal

3

Adjuntotécnico especialista 

principal

3

Nomeação definitiva

Ng Kyin Hwa Adjuntotécnico especialista 

principal

3

Adjuntotécnico especialista 

principal

3

Nomeação definitiva
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人員組別及姓名

Grupo de pessoal e 

nome

二零二一年一月三十一日的狀況

Situação em 2021/01/31

二零二一年二月一日的狀況

Situação em 2021/02/01 任用方式

Forma de provimento

備註

Obs.職位/職級

Cargo/Categoria

職階

Esc.

職位/職級

Cargo/Categoria

職階

Esc.

Siu Kit Cheng Adjuntotécnico especialista 

principal

3

Adjuntotécnico especialista 

principal

3

Nomeação definitiva

Fi lomena Pereira 

Lopes

Adjuntotécnico especialista 

principal

2

Adjuntotécnico especialista 

principal

2

Nomeação definitiva

Vong Se Peng Adjuntotécnico especialista 

principal

2

Adjuntotécnico especialista 

principal

2

Nomeação definitiva

Vong Vai Keng Adjuntotécnico especialista 

principal

2

Adjuntotécnico especialista 

principal

2

Nomeação definitiva

Kuan U Keong Adjuntotécnico especialista 

principal

1

Adjuntotécnico especialista 

principal

1

Nomeação definitiva

人員組別：資訊

Grupo de pessoal: Informática

Ho Sou Kam

  

Técnico auxiliar de infor mática 

especialista principal

3   

Técnico auxiliar de informática 

especialista principal

3

Nomeação definitiva

i

Lau Chi Vai

  

Técnico auxiliar de informática 

especialista principal

3   

Técnico auxiliar de informática 

especialista principal

3

Nomeação definitiva

i

Lei Sok Mei

  

Técnico auxiliar de informática 

especialista principal

3   

Técnico auxiliar de informática 

especialista principal

3

Nomeação definitiva

i

Wong Choi In

  

Técnico auxiliar de informática 

especialista principal

2   

Técnico auxiliar de informática 

especialista principal

2

Nomeação definitiva

i

人員組別：技術輔助人員

Grupo de pessoal: Técnico de apoio

C hen Yu k Q u i m 

Alfredo Marcelo

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

4

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

4

Nomeação definitiva

Isabel Noronha da 

Costa

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

4

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

4

Nomeação definitiva

Jaime Xavier Pereira Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

4

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

4

Nomeação definitiva

Pang Kung Hou Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

4

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

4

Nomeação definitiva
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人員組別及姓名

Grupo de pessoal e 

nome

二零二一年一月三十一日的狀況

Situação em 2021/01/31

二零二一年二月一日的狀況

Situação em 2021/02/01 任用方式

Forma de provimento

備註

Obs.職位/職級

Cargo/Categoria

職階

Esc.

職位/職級

Cargo/Categoria

職階

Esc.

Chan Fong San Kam Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Nomeação definitiva

Cheang Gaspar Kam 

Fun

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Nomeação definitiva

Cheng Chong Peng Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Nomeação definitiva

C l áu d i o M a nu e l 

Novo Francisco

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Nomeação definitiva

g

Daniel Rodrigues

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Nomeação definitiva

D av i d A m â n d i o 

Noronha Novo de 

Assunção

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Nomeação definitiva

Emanuel Frederico 

Guerra Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Nomeação definitiva

Eugénio Orlando 

Sales

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Nomeação definitiva

Ham Weng Seng Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Nomeação definitiva

Ho Cheong Chu Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Nomeação definitiva

João Paulo de Sousa

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Nomeação definitiva

Joaqu i m M a nuel 

Pereira

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Nomeação definitiva

Lee Pui Mei Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Nomeação definitiva

Leonardo José Pinto 

Cardoso Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Nomeação definitiva



4268    12   2021  3  24 

人員組別及姓名

Grupo de pessoal e 

nome

二零二一年一月三十一日的狀況

Situação em 2021/01/31

二零二一年二月一日的狀況

Situação em 2021/02/01 任用方式

Forma de provimento

備註

Obs.職位/職級

Cargo/Categoria

職階

Esc.

職位/職級

Cargo/Categoria

職階

Esc.

Leong Tat Man Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Nomeação definitiva

Lio Kuai Hou Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Nomeação definitiva

Lio Ut Chan Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Nomeação definitiva

Mar ia A nton ieta 

Godinho Simões Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Nomeação definitiva

Ng Sio Man Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Nomeação definitiva

Olívia Ana Maria 

do Rosário

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Nomeação definitiva

Sou Wai Leng Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Nomeação definitiva

g

Ung Vai Seong Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Nomeação definitiva

Vong Kam Chi Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Nomeação definitiva

Vong Mei Tak Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Nomeação definitiva

Yeung Siu Leng Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Nomeação definitiva

Adriano de Souza 

Fão

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

2

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

2

Nomeação definitiva

Cheng Vai Man Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

2

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

2

Nomeação definitiva

C r i s t i n a Fá t i m a 

Mendes Machado 

de Mendonça Rafol

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

2

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

2

Nomeação definitiva
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人員組別及姓名

Grupo de pessoal e 

nome

二零二一年一月三十一日的狀況

Situação em 2021/01/31

二零二一年二月一日的狀況

Situação em 2021/02/01 任用方式

Forma de provimento

備註

Obs.職位/職級

Cargo/Categoria

職階

Esc.

職位/職級

Cargo/Categoria

職階

Esc.

Lam Vai Man Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

2

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

2

Nomeação definitiva

Olív ia Leong dos 

Santos Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

2

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

2

Nomeação definitiva

Fát i ma Ma r ia da 

Silva

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

1

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

1

Nomeação definitiva

Chan Wai Shan Assistente técnico adminis

trativo  principal

1

Assistente técnico adminis

trativo  principal

1

Nomeação definitiva

Fong Pui Pui Assistente técnico adminis

trativo  principal

1

Assistente técnico adminis

trativo  principal

1

Nomeação definitiva

Lai Cheng Wo Assistente técnico adminis

trativo  principal

1

Assistente técnico adminis

trativo  principal

1

Nomeação definitiva

Si Leng Leng Assistente técnico adminis

trativo  principal

1

Assistente técnico adminis

trativo  principal

1

Nomeação definitiva

Observações:

a) Exerce, em comissão de serviço, o cargo de director.

b) Exerce, em comissão de serviço, o cargo de subdirector.

c) Sem lugar de origem no quadro desta Direcção de Servi
ços. 

d) Exerce, em comissão de serviço, o cargo de chefe de de
partamento.

e) Exerce, em comissão de serviço, o cargo de chefe de divi
são.

f) Exerce, em nomeação definitiva, o cargo de chefe de sec
ção.

g) A exercer funções noutros Serviços.

h) Na situação de licença sem vencimento de curta duração.

i) Lugares a extinguir quando vagarem.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 

Economia e Finanças, de 12 de Março de 2021).

a

b

c

d

e

f

g

h

i
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O pessoal a prestar serviço em regime de contrato admi
nistrativo de provimento mantém a sua situação jurídico
funcional, nos termos do n.º 3 do artigo 27.º do Regulamento 
Administrativo n.º 45/2020: 

人員組別及姓名

Grupo de pessoal e 

nome

二零二一年一月三十一日的狀況

Situação em 2021/01/31

二零二一年二月一日的狀況

Situação em 2021/02/01 任用方式

Forma de provimento

備註

Obs.職級

Categoria

職階

Esc.

職級

Categoria

職階

Esc.

人員組別：高級技術員

Grupo de pessoal: Técnico superior 

Ana Maria Barroso 

Silvério Marques 

Dá Mesquita

Técnico superior assessor 

principal

4

Técnico superior assessor 

principal

4

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

a

Lam Iao Son Técnico superior assessor 

principal

3

Técnico superior assessor 

principal

3

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

U Ion Tak Técnico superior assessor 

principal

3

Técnico superior assessor 

principal

3

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Bo Cheng Han Técnico superior assessor 

principal

1

Técnico superior assessor 

principal

1

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Ho Nga Sze Técnico superior assessor 

principal

1

Técnico superior assessor 

principal

1

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Ng Chi Mei Técnico superior assessor 

principal

1

Técnico superior assessor 

principal

1

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Tang Si Man Técnico superior assessor

principal

1

Técnico superior assessor 

principal

1

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Tang Sut Fong Técnico superior assessor 

principal

1

Técnico superior assessor 

principal

1

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Chan Chin Tong Técnico superior assessor

3

Técnico superior assessor

3

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Chan Kei Ieng Técnico superior assessor

3

Técnico superior assessor

3

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Chan Lai Peng Técnico superior assessor

3

Técnico superior assessor

3

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Chao Hoi Ka Técnico superior assessor

3

Técnico superior assessor

3

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Chao Ka Chai Técnico superior assessor

3

Técnico superior assessor

3

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

45/2020
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人員組別及姓名

Grupo de pessoal e 

nome

二零二一年一月三十一日的狀況

Situação em 2021/01/31

二零二一年二月一日的狀況

Situação em 2021/02/01 任用方式

Forma de provimento

備註

Obs.職級

Categoria

職階

Esc.

職級

Categoria

職階

Esc.

Cheong Io Peng Técnico superior assessor

3

Técnico superior assessor

3

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Chiu Weng Ieng Técnico superior assessor

3

Técnico superior assessor

3

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

b

Choi Lei Lei Técnico superior assessor

3

Técnico superior assessor

3

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Choi Sao Leng Técnico superior assessor

3

Técnico superior assessor

3

Contrato administrativo 

de provimento

Chong Lei Peng Técnico superior assessor

3

Técnico superior assessor

3

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Fong Sao Peng Técnico superior assessor

3

Técnico superior assessor

3

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Kou Kam Chio Técnico superior assessor

3

Técnico superior assessor

3

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Lam Hoi Kin Técnico superior assessor

3

Técnico superior assessor

3

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

b

Lam Pou Wa Técnico superior assessor

3

Técnico superior assessor

3

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Lei Wai Chan Técnico superior assessor

3

Técnico superior assessor

3

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Leng Tat Hoi Técnico superior assessor

3

Técnico superior assessor

3

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Leung Vai Man Técnico superior assessor

3

Técnico superior assessor

3

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Lo Tsz Man Técnico superior assessor

3

Técnico superior assessor

3

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Luk Cheng I Cecília Técnico superior assessor

3

Técnico superior assessor

3

Contrato administrativo 

de provimento sem termo
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人員組別及姓名

Grupo de pessoal e 

nome

二零二一年一月三十一日的狀況

Situação em 2021/01/31

二零二一年二月一日的狀況

Situação em 2021/02/01 任用方式

Forma de provimento

備註

Obs.職級

Categoria

職階

Esc.

職級

Categoria

職階

Esc.

Mak Ieng Man Técnico superior assessor

3

Técnico superior assessor

3

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Ng Sheung Wai Técnico superior assessor

3

Técnico superior assessor

3

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Un Man Wai Técnico superior assessor

3

Técnico superior assessor

3

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Vong Sok Wai Técnico superior assessor

3

Técnico superior assessor

3

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

b

Wong Sio Kuan Técnico superior assessor

3

Técnico superior assessor

3

Contrato administrativo 

de provimento de longa 

duração

c

Wong Wai Kuok Técnico superior assessor

3

Técnico superior assessor

3

Contrato administrativo 

de provimento de longa 

duração

Chan Lai Man Técnico superior assessor

2

Técnico superior assessor

2

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Lam Fai Técnico superior assessor

2

Técnico superior assessor

2

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

c

Tang Weng Ian Técnico superior assessor

2

Técnico superior assessor

2

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Lei Siu Kei Técnico superior assessor

1

Técnico superior assessor

1

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Leong Ka Fai Técnico superior assessor

1

Técnico superior assessor

1

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Ma Wai Chi Técnico superior assessor

1

Técnico superior assessor

1

Contrato administrativo 

de provimento de longa 

duração

Kong Kuan Wa Técnico superior principal

1

Técnico superior principal

1

Contrato administrativo 

de provimento sem termo
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人員組別及姓名

Grupo de pessoal e 

nome

二零二一年一月三十一日的狀況

Situação em 2021/01/31

二零二一年二月一日的狀況

Situação em 2021/02/01 任用方式

Forma de provimento

備註

Obs.職級

Categoria

職階

Esc.

職級

Categoria

職階

Esc.

Lam Yi Técnico superior principal

1

Técnico superior principal

1

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Leong Ka I Técnico superior principal

1

Técnico superior principal

1

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Tang Tak Man Técnico superior principal

1

Técnico superior principal

1

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Wu Rita Té c n ic o s up er ior d e 2.ª 

classe

1

Té c n ic o s up er ior d e 2.ª 

classe

1

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

人員組別：傳譯及翻譯

Grupo de pessoal: Interpretação e tradução

Chan Pek Kuan Intérpretetradutor principal

1

Intérpretetradutor prin cipal

1

Contrato administrativo 

de provimento de longa 

duração

Hon Chon Tip Intérpretetradutor principal

1

Intérpretetradutor principal

1

Contrato administrativo 

de provimento de longa 

duração

Ip Ian In Intérpretetradutor de 1.ª 

classe

1

Intérpretetradutor de 1.ª 

classe

1

Contrato administrativo 

de provimento de longa 

duração

人員組別：技術員

Grupo de pessoal: Técnico

Lo Ka Man Técnico especialista 

3

Técnico especialista 

3

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Lee Lok Tin Técnico especialista 

3

Técnico especialista 

3

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Ao Kuok Weng Técnico de 1.ª classe

1

Técnico de 1.ª classe

1

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Lai Ho Yan Técnico de 1.ª classe

1

Técnico de 1.ª classe

1

Contrato administrativo 

de provimento de longa 

duração

人員組別：監察

Grupo de pessoal: Inspecção

Hoi Sio Long Inspector especialista 

1

Inspector especialista 

1

Contrato administrativo 

de provimento sem termo
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人員組別及姓名

Grupo de pessoal e 

nome

二零二一年一月三十一日的狀況

Situação em 2021/01/31

二零二一年二月一日的狀況

Situação em 2021/02/01 任用方式

Forma de provimento

備註

Obs.職級

Categoria

職階

Esc.

職級

Categoria

職階

Esc.

Lai Lei No Inspector especialista 

1

Inspector especialista 

1

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Lee Choi Kuan Inspector especialista 

1

Inspector especialista 

1

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Lei Sio Keong Inspector especialista 

1

Inspector especialista 

1

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Mok Kam Ian Inspector especialista 

1

Inspector especialista 

1

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Wong Hoi Ian Inspector especialista 

1

Inspector especialista 

1

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

人員組別：技術輔助人員

Grupo de pessoal: Técnico de apoio

Hoi Sut Lai Adjuntotécnico especialista 

principal

4

Adjuntotécnico especialista 

principal

4

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Maria Teresa Leitão 

Catalão Mousinho Adjuntotécnico especialista 

principal

4

Adjuntotécnico especialista 

principal

4

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

a

Io U Loi Adjuntotécnico especialista 

principal

2

Adjuntotécnico especialista 

principal

2

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Cheng Wai Yin Adjuntotécnico especialista 

principal

1

Adjuntotécnico especialista 

principal

1

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Chou Kun Kun Adjuntotécnico especialista 

principal

1

Adjuntotécnico especialista 

principal

1

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Chan Tat San Adjuntotécnico especialista

3

Adjuntotécnico especialista

3

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Ao Ieong Si Nga Adjuntotécnico especialista

2

Adjuntotécnico especialista

2

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Fok Weng San Adjuntotécnico especialista

2

Adjuntotécnico especialista

2

Contrato administrativo 

de provimento sem termo
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人員組別及姓名

Grupo de pessoal e 

nome

二零二一年一月三十一日的狀況

Situação em 2021/01/31

二零二一年二月一日的狀況

Situação em 2021/02/01 任用方式

Forma de provimento

備註

Obs.職級

Categoria

職階

Esc.

職級

Categoria

職階

Esc.

Ho Weng Kin Adjuntotécnico especialista

2

Adjuntotécnico especialista

2

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Mak Ka Lam Adjuntotécnico especialista

2

Adjuntotécnico especialista

2

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Che Choi Kuan Adjuntotécnico principal

1

Adjuntotécnico principal

1

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Cheang Chi In Adjuntotécnico principal

1

Adjuntotécnico principal

1

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Leung Fu Pong Adjuntotécnico principal

1

Adjuntotécnico principal

1

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Tam U Hoi Adjuntotécnico principal

1

Adjuntotécnico principal

1

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Wong Wai Po Adjuntotécnico principal

1

Adjuntotécnico principal

1

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Wu Ka Kit Adjuntotécnico principal

1

Adjuntotécnico principal

1

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Ao Ieong Sio Wai Adjuntotécnico de 2.ª classe

1

Adjuntotécnico de 2.ª classe

1

Contrato administrativo 

de provimento

Chan Pak Hei Adjuntotécnico de 2.ª classe

1

Adjuntotécnico de 2.ª classe

1

Contrato administrativo 

de provimento

Chan Wai In Adjuntotécnico de 2.ª classe

1

Adjuntotécnico de 2.ª classe

1

Contrato administrativo 

de provimento de longa 

duração

Choi Chao Fong Adjuntotécnico de 2.ª classe

1

Adjuntotécnico de 2.ª classe

1

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Huang Yingmei Adjuntotécnico de 2.ª classe

1

Adjuntotécnico de 2.ª classe

1

Contrato administrativo 

de provimento

Ieong Nga Iok Adjuntotécnico de 2.ª classe

1

Adjuntotécnico de 2.ª classe

1

Contrato administrativo 

de provimento
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人員組別及姓名

Grupo de pessoal e 

nome

二零二一年一月三十一日的狀況

Situação em 2021/01/31

二零二一年二月一日的狀況

Situação em 2021/02/01 任用方式

Forma de provimento

備註

Obs.職級

Categoria

職階

Esc.

職級

Categoria

職階

Esc.

Lei Chi Chio Adjuntotécnico de 2.ª classe

1

Adjuntotécnico de 2.ª classe

1

Contrato administrativo 

de provimento

Lei Iok Oi Adjuntotécnico de 2.ª classe

1

Adjuntotécnico de 2.ª classe

1

Contrato administrativo 

de provimento

Lo Chon Tim Adjuntotécnico de 2.ª classe

1

Adjuntotécnico de 2.ª classe

1

Contrato administrativo 

de provimento

Tse Yan Nam Adjuntotécnico de 2.ª classe

1

Adjuntotécnico de 2.ª classe

1

Contrato administrativo 

de provimento

Wong Wai Ian Adjuntotécnico de 2.ª classe

1

Adjuntotécnico de 2.ª classe

1

Contrato administrativo 

de provimento de longa 

duração

Wong Weng Ian Adjuntotécnico de 2.ª classe

1

Adjuntotécnico de 2.ª classe

1

Contrato administrativo 

de provimento de longa 

duração

人員組別：技術輔助人員

Grupo de pessoal: Técnico de apoio

Juvino Pinto Marques Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Kok Sok Meng Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Lam Kin Cheong Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Mac Vai Leong Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Nuno Manuel 

Figueira Cordeiro

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Tam Hon Keong Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Tou Kam Leng Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Contrato administrativo 

de provimento sem termo
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人員組別及姓名

Grupo de pessoal e 

nome

二零二一年一月三十一日的狀況

Situação em 2021/01/31

二零二一年二月一日的狀況

Situação em 2021/02/01 任用方式

Forma de provimento

備註

Obs.職級

Categoria

職階

Esc.

職級

Categoria

職階

Esc.

Vong Kam Hou Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Vong Pek Kei Luzia Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

3

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Choi Pou Kuan Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

2

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

2

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Juliana Anok 

Rodrigues

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

1

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

1

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Tai Kin Wai Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

1

Assistente técnico adminis

trativo especialista principal

1

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Tam Tou Man Assistente técnico adminis

trativo especialista 

3

Assistente técnico adminis

trativo especialista 

3

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Lai Choi Wa Assistente técnico adminis

trativo especialista 

2

Assistente técnico adminis

trativo especialista 

2

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

人員組別：運輸  

Grupo de pessoal: Transporte

Ng Hon Ieng Motorista de ligeiros

5

Motorista de ligeiros

5

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Tse Ping Loi Motorista de ligeiros

5

Motorista de ligeiros

5

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Lam Chok Heng Motorista de ligeiros

4

Motorista de ligeiros

4

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Wong Hong Seng Motorista de ligeiros

4

Motorista de ligeiros

4

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Lei Pou I Motorista de ligeiros

3

Motorista de ligeiros

3

Contrato administrativo 

de provimento sem termo
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人員組別及姓名

Grupo de pessoal e 

nome

二零二一年一月三十一日的狀況

Situação em 2021/01/31

二零二一年二月一日的狀況

Situação em 2021/02/01 任用方式

Forma de provimento

備註

Obs.職級

Categoria

職階

Esc.

職級

Categoria

職階

Esc.

Chan Chi Kong Motorista de ligeiros

2

Motorista de ligeiros

2

Contrato administrativo 

de provimento de longa 

duração

Cheng Kin Yeung Motorista de ligeiros

2

Motorista de ligeiros

2

Contrato administrativo 

de provimento de longa 

duração

人員組別：工人

Grupo de pessoal: Operário

Chan Chin Pang Auxiliar

9

Auxiliar

9

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Chao Tim Kan Auxiliar

9

Auxiliar

9

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Chau Pi Pi Auxiliar

8

Auxiliar

8

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Ho Kam San Auxiliar

8

Auxiliar

8

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Lao Choi Peng Auxiliar

8

Auxiliar

8

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Tam Chi Yan

Adriano

Auxiliar

8

Auxiliar

8

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Chan Mei Leng Auxiliar

7

Auxiliar

7

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Lam Kam Ha Auxiliar

7

Auxiliar

7

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Leong Weng Choi Auxiliar

4

Auxiliar

4

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Wong Mei Ha Auxiliar

3

Auxiliar

3

Contrato administrativo 

de provimento sem termo

a) Licença Especial (D.L. n.º 89G/98, de 13 de Abril).

b) Em regime de substituição de chefe de divisão.

a 89G/98

b
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c) A exercer funções noutros Serviços.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 

Economia e Finanças, de 12 de Março de 2021).

O pessoal a prestar serviço em regime de contrato individual 
de trabalho mantém a sua situação jurídicofuncional, nos ter
mos do n.º 3 do artigo 27.º do Regulamento Administrativo 
n.º 45/2020: 

c

45/2020

姓名

Nome

二零二一年一月三十一日的狀況

Situação em 2021/01/31

二零二一年二月一日的狀況

Situação em 2021/02/01 任用方式

Forma de provimento

備註

Obs.職級

Categoria

職階

Esc.

職級

Categoria

職階

Esc.

Lei Sio Sang Consultor em Estudos Eco

nómicos

Consultor em Estudos Eco

nómicos

Contrato individual de tra

balho

a

a) Em regime de substituição de chefe de divisão.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 

Economia e Finanças, de 12 de Março de 2021).

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA E 

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Fundo de Desenvolvimento Industrial e de Comercialização

O pessoal a prestar serviço em regime de contrato adminis
trativo de provimento mantém a sua situação jurídicofuncio
nal, nos termos do n.º 3 do artigo 27.º do Regulamento Admi
nistrativo n.º 45/2020: 

a

經濟及科技發展局  

工商業發展基金

45/2020

人員組別及姓名

Grupo de pessoal e 

nome

二零二一年一月三十一日的狀況

Situação em 2021/01/31

二零二一年二月一日的狀況

Situação em 2021/02/01 任用方式

Forma de provimento職級

Categoria

職階

Esc.

職級

Categoria

職階

Esc.

人員組別：高級技術員

Grupo de pessoal: Técnico superior 

Luísa Augusta da Luz 

Silva Vieira Guedes Técnico superior assessor 

principal

4

Técnico superior assessor 

principal

4

Contrato administrativo de 

provimento sem termo

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 

Economia e Finanças, de 12 de Março de 2021).

–––––––

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tec
nológico, aos 17 de Março de 2021. — O Director dos Serviços, 
Tai Kin Ip.

–––––––
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財 政 局

批 示 摘 錄

4/2017 14/2009

12/2015

260

4/2017 14/2009

12/2015

485

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo
mia e Finanças, de 30 de Dezembro de 2020:

 Lei Ka Man, provido em regime de contrato administrativo de 
provimento, pelo período experimental de seis meses, como 
adjuntotécnico de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 260, nestes 
Serviços, nos termos dos artigos 12.º da Lei n.º 14/2009 «Re
gime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos», 
alterada pela Lei n.º 4/2017, e 4.º, 5.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015 
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», a 
partir de 1 de Março de 2021.

Por despacho do signatário, de 10 de Março de 2021:

Lee Sok Man — rescindido, a seu pedido, o contrato adminis
trativo de provimento sem termo nas funções de adjunto
técnico especialista principal, 1.º escalão, nestes Serviços, a 
partir de 26 de Março de 2021.

Por despacho do signatário, de 11 de Março de 2021:

Lai Sok Cheng — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento sem termo com 
referência à categoria de técnico superior de 1.ª classe, 1.º 
escalão, índice 485, nestes Serviços, nos termos dos artigos 
14.º da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, e 4.º da 
Lei n.º 12/2015.
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Extracto de despacho

Por despachos da directora dos Serviços, de 16 de Março 
de 2021:

Lo Ka Man e Tang Ieng Ieng — alterada, por averbamento, a 
cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de provimen-
to ascendendo a adjuntas-técnicas especialistas, 1.º escalão, 
índice 400, nestes Serviços, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, 
alínea 2), 2, 3 e 4, 17.º e 18.º da Lei n.º 14/2009, alterada pela 
Lei n.º 4/2017, e 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, conjugado com 
o artigo 5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, al-
terado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, a par-
tir da data da publicação do presente extracto de despacho.

–––––––

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 18 de Março de 2021. 
— O Director dos Serviços, substituto, Cheng Wai Tong.

DIRECÇÃO DE INSPECÇÃO E COORDENAÇÃO DE JOGOS

Extractos de despachos

Por despachos do signatário, de 2 de Fevereiro de 2021:

Leong Chi Wai, Chang Chi Kit, Lao Kim Fong, Lou I Man, 
Zhang Qifa, Chan Weng Hong, Wong Kuai Leong, Wu 
Shaowei, Ao Ieong Wai Hou, Fong Chon Pong, Lei Hou Kei, 
Shih Chan Yu, Kuan Chi Hong, Kou Chi Weng, Loi Hio 
Wai, Tam Ou Son, Lei Chi Tim, Loi Tek Fai, Ho Ka I, Ng 
Wai Hong, Sou Hei Tat, Ha Man Wai, Ho Cheng Man, Chan 
Pui Fong e Lao Un Teng — renovados os contratos adminis-
trativos de provimento, por mais um ano, como inspectores de 
2.ª classe, 1.º escalão, nesta Direcção de Serviços, nos termos 
dos artigos 4.º, n.os 2 e 3, e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir 
de 1 de Abril de 2021.

Por despachos do signatário, de 5 de Fevereiro de 2021:

Ng Ka Wai e Lao Iok Ieong — alterada, por averbamento, a 
cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de provimen-
to sem termo com referência à categoria de técnico espe-
cialista, 3.º escalão, índice 545, nesta Direcção de Serviços, 
nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, 
conjugado com o artigo 4.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, com 
efeitos retroactivos a partir de 5 de Janeiro de 2021, ao abri-
go do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do CPA.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-
mia e Finanças, de 18 de Fevereiro de 2021:

Cheang Kam Lei — renovada a comissão de serviço, pelo perío-
do de um ano, como chefe do Departamento de Auditoria, 
nesta Direcção de Serviços, nos termos dos artigos 5.º da Lei 
n.º 15/2009 e 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, 
a partir de 6 de Maio de 2021, por possuir competência pro-

旅 遊 局

批 示 摘 錄

4/2017 14/2009

12/2015 23/2017

14/2016

400

–––––––

 

博 彩 監 察 協 調 局

批 示 摘 錄

 

12/2015

 

14/2009 12/2015

545

a

15/2009 26/2009
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–––––––

 

勞 工 事 務 局

批 示 摘 錄

4/2017 14/2009

4/2017 14/2009

4/2017 14/2009

fissional e experiência adequadas para o exercício das suas 
funções.

Por despacho do signatário, de 5 de Março de 2021:

Iu Chi Wang Constantino — rescindido, a seu pedido, o contra-
to administrativo de provimento como intérprete-tradutor 
de 2.ª classe, 1.º escalão, nesta Direcção de Serviços, a partir 
de 7 de Abril de 2021.

–––––––

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, aos 18 de 
Março de 2021. — O Director, Adriano Marques Ho.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-
mia e Finanças, de 11 de Janeiro de 2021:

Tam Lok Ian, candidato classificado no 12.º lugar do concurso 
de avaliação de competências profissionais ou funcionais, 
externo, do regime de gestão uniformizada, a que se refere a 
lista classificativa final inserta no Boletim Oficial da RAEM 
n.º 48/2020, II Série, de 25 de Novembro — nomeado, pro-
visoriamente, adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de adjunto-técnico, área de apoio técnico-adminis-
trativo geral, do quadro do pessoal destes Serviços, nos ter-
mos do artigo 12.º, n.º 1, da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei 
n.º 4/2017, conjugado com o artigo 22.º, n.º 1, do ETAPM, 
vigente.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-
mia e Finanças, de 21 de Janeiro de 2021:

Chan Kit I, candidata classificada no 25.º lugar do concurso a 
que se refere a lista inserta no Boletim Oficial da RAEM 
n.º 15/2019, II Série, de 10 de Abril — nomeada, provisoria-
mente, inspectora de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
inspector do quadro do pessoal destes Serviços, nos termos 
do artigo 29.º da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, 
conjugado com o artigo 22.º, n.º 1, do ETAPM, vigente.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-
mia e Finanças, de 29 de Janeiro de 2021:

Chen Sirong, candidato classificado no 13.º lugar do concurso 
de avaliação de competências profissionais ou funcionais, 
externo, do regime de gestão uniformizada, a que se refere a 
lista classificativa final inserta no Boletim Oficial da RAEM 
n.º 48/2020, II Série, de 25 de Novembro — nomeado, pro-
visoriamente, adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de adjunto-técnico, área de apoio técnico-adminis-
trativo geral, do quadro do pessoal destes Serviços, nos ter-
mos do artigo 12.º, n.º 1, da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei 
n.º 4/2017, conjugado com o artigo 22.º, n.º 1, do ETAPM, 
vigente.
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4/2017 14/2009

a

聲 明

15/2009

–––––––

 

統 計 暨 普 查 局

批 示 摘 錄

b

4/2017 14/2009

12/2015

685

Por despachos do signatário, de 18 de Março de 2021:

Ao Ieong Man Pio, Wong Chon Peng e Lam Pui Heng, téc-
nicos superiores assessores, 3.º escalão — nomeados, defi-
nitivamente, técnicos superiores assessores principais, 1.º 
escalão, do quadro do pessoal destes Serviços, nos termos 
dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 1), e 2, da Lei n.º 14/2009, alte-
rada pela Lei n.º 4/2017, e 22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, 
vigente.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Adelino Augusto de 
Souza, cessou, a seu pedido e no termo do prazo, a comissão 
de serviço como chefe da Divisão Administrativa e Financeira 
destes Serviços, nos termos do artigo 17.º, n.º 1, alínea 1), da 
Lei n.º 15/2009, a partir de 11 de Março de 2021.

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 18 de 
Março de 2021. — O Director dos Serviços, Wong Chi Hong.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-
mia e Finanças, de 6 de Janeiro de 2021:

Lok Kit Sim, técnica superior assessora principal, 4.º escalão, 
de nomeação definitiva, destes Serviços, na situação de 
licença sem vencimento de curta duração — autorizada a 
prorrogação da licença sem vencimento de longa duração, 
no período de 28 de Fevereiro de 2021 a 24 de Dezembro de 
2023, nos termos dos artigos 136.º, alínea b), e 137.º, n.os 1 e 2,  
conjugados com o artigo 140.º do ETAPM, vigente.

Por despacho do director dos Serviços, de 23 de Fevereiro 
de 2021:

Cheong Meng Leong, técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, 
de nomeação provisória, destes Serviços — nomeado, defi-
nitivamente, para o mesmo lugar, nos termos do artigo 22.º, n.º 3, 
do ETAPM, vigente, a partir de 27 de Março de 2021.

Por despacho do director dos Serviços, de 25 de Fevereiro 
de 2021:

Lim Lie Ping, técnica superior assessora principal, 1.º escalão, 
em regime de contrato administrativo de provimento, destes 
Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do refe-
rido contrato com referência à mesma categoria, 2.º escalão, 
índice 685, nos termos dos artigos 13.º, n.os 1, alínea 1), 3 e 4, 
da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, e 4.º, n.º 2, da 
Lei n.º 12/2015, a partir de 23 de Fevereiro de 2021.
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聲 明

–––––––

 

Declarações

Para os devidos efeitos se declara que Tong Meng Io, adjun-
to-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, de nomeação provisória, 
cessou as suas funções nestes Serviços, nos termos do artigo 
45.º do ETAPM, em vigor, a partir de 15 de Março de 2021, 
data em que iniciou funções na Direcção dos Serviços Meteo-
rológicos e Geofísicos.

— Para os devidos efeitos se declara que Cheong Sut I, agente 
de censos e inquéritos de 1.ª classe, 1.º escalão, contratado o 
contrato administrativo de provimento de longa duração, ces-
sou as suas funções nestes Serviços, nos termos do artigo 45.º 
do ETAPM, em vigor, a partir de 17 de Março de 2021, data 
em que iniciou funções na Direcção dos Serviços para os 
Assuntos Laborais.

–––––––

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 18 de 
Março de 2021. — O Director dos Serviços, substituto, Mak Hang 
Chan.
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CORPO DE POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Extractos de despachos

Por Despacho do Secretário para a Segurança n.º 024/2021, 
de 5 de Março de 2021:

Nos termos dos artigos 13.º e 16.º da Lei n.º 14/2018, 45.º e 46.º 
do Regulamento Administrativo n.º 34/2018, na redacção 
da Ordem Executiva n.º 98/2019, 5.º, n.º 1, 8.º, n.º 4, alíneas 
1) e 2), da Lei n.º 2/2008 e 111.º, n.º 1, 114.º, n.º 3, 115.º, 116.º, 
n.os 1 e 3, 117.º, alínea b), e 119.º do EMFSM, vigente, de-
termina a promoção dos seguintes militarizados ao posto 
de guarda de primeira da carreira ordinária do CPSP.

A promoção é referida, para efeitos de antiguidade e venci-
mento devidos no posto, a partir de 24 de Fevereiro de 2021.

Posto N.º Nome

Guarda 103 011 Ng Sio Po

Guarda 115 011 Leong Kin Hong

Guarda 118 011 Wong Man Chun

Guarda 125 011 Leong Io Meng

Guarda 126 011 Da Conceição Humberto Guilherme

Guarda 130 011 Lei Sio Hong

Por Despacho do Secretário para a Segurança n.º 028/2021, 
de 9 de Março de 2021:

Kuok Wai Long, guarda n.º 173 161, do Corpo de Polícia de 
Segurança Pública — marcha para a Polícia Judiciária, 
precedendo sua concordância, a fim de frequentar o 20.º 
Curso de Formação de Investigador Criminal Estagiário, 
em comissão especial de serviço, no período de 8 de Março 
de 2021 a 20 de Agosto de 2021, nos termos dos artigos 72.º 
e 75.º, n.º 2, alínea a), do EMFSM, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 66/94/M, de 30 de Dezembro, passando à situação 
de «adido ao quadro», nos termos dos artigos 13.º e 16.º da 
Lei n.º 14/2018, 45.º e 46.º do Regulamento Administrativo 
n.º 34/2018, na redacção da Ordem Executiva n.º 98/2019, e 
98.º, alínea b), e 100.º do EMFSM, vigente, a partir da mes-
ma data.

Por despacho do comandante do CPSP, de 15 de Março 
de 2021: 

Cheong Iok Heng, guarda n.º 101 190 — exonerado, a seu pe-
dido do seu cargo e abatido ao efectivo deste Corpo de Po-
lícia, nos termos do artigo 76.º, n.º 1, do EMFSM, vigente, a 
partir de 30 de Abril de 2021.

–––––––

Corpo de Polícia de Segurança Pública, aos 17 de Março de 
2021. — O Comandante, Ng Kam Wa, superintendente-geral.

治 安 警 察 局

批 示 摘 錄

024/2021

14/2018 98/2019

3 4 / 2 0 18

2 / 2 0 0 8

b

職級 編號 姓名

103011

115011

118011

125011

126011

130011

028/2021

a

173161

14/2018

98/2019 34/2018

b

101190

–––––––
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懲 教 管 理 局

批 示 摘 錄

Tumya Hang Limbu Milan Gurung Shankar Magar

Prakash Purja Pun Ashok Tamang Bikash Magar Madan 

Thapa Bijaya Khatri Pramod Bogati Surya Lal Tamang

Dhu rba T hapa Suba sh T hapa R aj iv Gu r u ng Ni ra n 

Shrestha Ram Chandra Shrestha Sudhin Gurung Anil 

Gurung Santosh Gurung Kumar Purja Yalamber Rai

Dal Bahadur Rai David Manangthen Sandesh Ghale

Tak Bahadur Gurung Dharam Gurung Suraj Gurung

Min Bahadur Gurung Prakash Gurung Kumar Gurung

Amrit Gurung Rajesh Upreti Arjun Tamang Chetendra 

Karki Suresh Shrestha Rajendra Gurung Ram Hajur 

Gurung Seva Kumar Gurung Birbal Tamang Kishor Rai

Zit Bahadur Ale Magar Yuvraj Gurung Yogendra Thapa

Bichindra Rai Bhuwan Thebe Anchal Gurung Santosh 

Tamang Parash K hadka Umesh Bhatta A nit Lama

Deep Love Gurung Dirgha Bahadur Saud Krishna Waiba 

Ta m a n g

7/2006 12/2015

290

a

Omprakash Khadka

7/ 2 0 0 6

12/2015

290

a

聲 明

–––––––

 

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

Extractos de despachos

Por despachos do chefe da Divisão de Recursos Humanos, 

de 5 de Março de 2021:

Tumya Hang Limbu, Milan Gurung, Shankar Magar, Prakash 

Purja Pun, Ashok Tamang, Bikash Magar, Madan Thapa, 

Bijaya Khatri, Pramod Bogati, Surya Lal Tamang, Dhurba 

Thapa, Subash Thapa, Rajiv Gurung, Niran Shrestha, Ram 

Chandra Shrestha, Sudhin Gurung, Anil Gurung, Santosh 

Gurung, Kumar Purja, Yalamber Rai, Dal Bahadur Rai, 

David Manangthen, Sandesh Ghale, Tak Bahadur Gurung, 

Dharam Gurung, Suraj Gurung, Min Bahadur Gurung, 

Prakash Gurung, Kumar Gurung, Amrit Gurung, Rajesh 

Upreti, Arjun Tamang, Chetendra Karki, Suresh Shrestha, 

Rajendra Gurung, Ram Hajur Gurung, Seva Kumar Gurung, 

Birbal Tamang, Kishor Rai, Zit Bahadur Ale Magar, Yuvraj 

Gurung, Yogendra Thapa, Bichindra Rai, Bhuwan Thebe, 

Anchal Gurung, Santosh Tamang, Parash Khadka, Umesh 

Bhatta, Anit Lama, Deep Love Gurung, Dirgha Bahadur 

Saud e Krishna Waiba Tamang, guardas, 3.º escalão, em regime 

de contrato administrativo de provimento — alterada, por 

averbamento, a cláusula 3.ª dos referidos contratos com refe-

rência à mesma categoria, 4.º escalão, índice 290, nos termos 

do artigo 13.º, n.º 3, da Lei n.º 7/2006, vigente, conjugado 

com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, com efeitos retroac-

tivos reportados à data de 10 de Fevereiro de 2021, ao abrigo 

do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do CPA.

Omprakash Khadka, guarda, 3.º escalão, em regime de con-

trato administrativo de provimento — alterada, por aver-

bamento, a cláusula 3.ª do referido contrato com referência 

à mesma categoria, 4.º escalão, índice 290, nos termos do 

artigo 13.º, n.º 3, da Lei n.º 7/2006, vigente, conjugado com o 

artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, com efeitos retroactivos 

reportados à data de 1 de Março de 2021, ao abrigo do artigo 

118.º, n.º 2, alínea a), do CPA.

Declaração

Leung Man Wa, comissário-chefe, 2.º escalão, da DSC, em 

comissão de serviço — cessa as funções nestes Serviços, a seu 

pedido, a partir de 3 de Março de 2021.

–––––––

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 15 de Março de 2021. 

— Pel’O Director dos Serviços, Chio Song Un, subdirector.
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澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

批 示 摘 錄

14/2009 12/2015

450

14/2009 12/2015

485

14/2009 12/2015

350

–––––––

 

澳 門 保 安 部 隊 高 等 學 校

批 示 摘 錄

15/2009 26/2009

–––––––

 

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS

DE SEGURANÇA DE MACAU

Extractos de despachos

Por despacho da signatária, de 5 de Março de 2021:

Tang Hoi Kan — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu CAP ascendendo a adjunta-técnica especial ista 
principal, 1.º escalão, índice 450, nestes Serviços, nos 
termos dos artigos 14.º da Lei n.º 14/2009, vigente, e 4.º da 
Lei n.º 12/2015, a partir da data de publicação do presente 
extracto de despacho no Boletim Oficial da RAEM.

Por despachos do director, substituto, destes Serviços, de 
9 de Março de 2021:

Au Kin Wa — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
CAP ascendendo a técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, 
índice 485, nestes Serviços, nos termos dos artigos 14.º da 
Lei n.º 14/2009, vigente, e 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir da 
data da publicação do presente extracto de despacho no Bo-
letim Oficial da RAEM.

Lam Pak Pun e Lam Pui Kun — alterada, por averbamento, 
a cláusula 3.ª dos seus CAP ascendendo a fiscais técnicos 
especialistas, 1.º escalão, índice 350, nestes Serviços, nos 
termos dos artigos 14.º da Lei n.º 14/2009, vigente, e 4.º da 
Lei n.º 12/2015, a partir da data da publicação do presente 
extracto de despacho no Boletim Oficial da RAEM.

–––––––

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 12 de Março de 2021. — A Directora dos Serviços, Kok 
Fong Mei.

ESCOLA SUPERIOR DAS FORÇAS DE SEGURANÇA

DE MACAU

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Seguran-
ça, de 9 de Março de 2021:

Lam Io Fan, chefe principal — renovada a sua comissão de ser-
viço, pelo período de um ano, como chefe do Departamento 
de Estudo e Desenvolvimento desta Escola, nos termos dos 
artigos 5.º, n.º 1, da Lei n.º 15/2009 e 8.º do Regulamento 
Administrativo n.º 26/2009, por se manterem os fundamen-
tos que prevaleceram à respectiva nomeação, a partir de 11 
de Maio de 2021.

–––––––

Escola Superior das Forças de Segurança de Macau, aos 16 
de Março de 2021. — O Director, Wong Chi Fai, superinten-
dente-geral.
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教 育 及 青 年 發 展 局

批 示 摘 錄

4/2017 14/2009

12/2015

525

320

聲 明

–––––––

 

文 化 局

批 示 摘 錄

12/2015

4/2017 14/2009

183/2019

430

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE

Extracto de despacho

Por despachos do chefe do Departamento de Administra-
ção destes Serviços, de 4 de Fevereiro de 2021:

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de 
provimento para as carreiras, categorias, escalões, índices e 
datas a cada um indicados, para exercerem funções nestes 
Serviços, nos termos dos artigos 13.º e do mapa 2 do anexo 
I da Lei n.º 14/2009 «Regime das Carreiras dos Trabalha-
dores dos Serviços Públicos», alterada pela Lei n.º 4/2017, e 
4.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos 
Serviços Públicos»:

Cheong Kin Wa e Ip Chon Hong, para técnicos especialistas, 
2.º escalão, índice 525, a partir de 7 de Fevereiro de 2021;

Ng Ka Weng, para adjunta-técnica de 1.ª classe, 2.º escalão, 
índice 320, a partir de 7 de Fevereiro de 2021.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Kuong Wai Kun, au-
xiliar, 8.º escalão, em regime de contrato administrativo de 
provimento sem termo, nestes Serviços, cessou as suas funções, 
por ter atingido o limite máximo de idade para o exercício de 
funções públicas, nos termos do artigo 44.º do «Estatuto dos 
Trabalhadores da Administração Pública de Macau», vigente, 
a partir de 10 de Março de 2021.

–––––––

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 
da Juventude, aos 16 de Março de 2021. — O Director dos Ser-
viços, Lou Pak Sang.

INSTITUTO CULTURAL

Extractos de despachos

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assun-
tos Sociais e Cultura, de 17 de Fevereiro de 2021:

Cheong Mei Mei — contratada por contrato administrativo 
de provimento sem termo, pelo período experimental de 
seis meses, como técnica superior de 2.ª classe, 1.º escalão, 
índice 430, neste Instituto, nos termos dos artigos 3.º, 4.º e 
5.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, 12.º da Lei n.º 14/2009, alterada 
pela Lei n.º 4/2017, e n.º 1 da Ordem Executiva n.º 183/2019, 
a partir de 10 de Março de 2021, e rescindido o contrato 
administrativo de provimento sem termo como técnica prin-
cipal, 1.º escalão, neste Instituto, a partir da mesma data.
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12/2015 14/20 09

625 57/99/M

a

12/2015

12/2015

Por despachos da signatária, de 2 de Março de 2021:

Chan Mio U — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato administrativo de provimento progredindo para 
técnica superior assessora, 2.º escalão, índice 625, neste Ins-
tituto, nos termos dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015 e 13.º da 
Lei n.º 14/2009, e com efeitos retroactivos a partir de 19 de 
Fevereiro de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), 
do CPA, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de 
Outubro. 

Ho Weng Cheng — renovado o contrato administrativo de 
provimento, como motorista de pesados, 2.º escalão, neste 
Instituto, nos termos dos artigos 4.º e 6.º da Lei n.º 12/2015, 
a partir de 1 de Abril de 2021 a 2 de Julho de 2021.

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os As-
suntos Sociais e Cultura, de 4 de Março de 2021:

Os trabalhadores abaixo mencionados, deste Instituto — ce-
lebrados os contratos administrativos de provimento sem 
termo, nos termos do artigo 6.º, n.os 2, alínea 2), e 3, da Lei 
n.º 12/2015, a partir das datas a seguir indicadas:

A partir de 14 de Janeiro de 2021:

Lo Kuai Fan, como técnico especialista, 3.º escalão;

Ho I Lei Agnes, Ho Lai In, Kan Sut Cheng e Hong Weng 
Man, como técnicas especialistas, 2.º escalão;

Chan Weng Ian Viviana, como técnica de 1.ª classe, 1.º esca-
lão.

A partir de 15 de Janeiro de 2021:

Lai Ka I, como técnica especialista, 3.º escalão;

Chan Kim Lan, como auxiliar, 5.º escalão.

A partir de 21 de Janeiro de 2021:

Chio Kuok Cheong, como adjunto-técnico especialista, 3.º 
escalão;

Chan Sok Han, como adjunta-técnica especialista, 2.º esca-
lão;

Hun Chon Kit Patrício e Kwok Tim Kan, como fotógrafos e 
operadores de meios audiovisuais especialista, 2.º escalão;

Choi Sio Kuan, fotógrafo e operador de meios audiovisuais 
especialista principal, 1.º escalão;

Choi Sio Man, Choi Weng Kei, Lou Ka Lon e Wong Kin 
Hou, como fotógrafos e operadores de meios audiovisuais es-
pecialistas, 1.º escalão.

A partir de 22 de Janeiro de 2021:

Wong Sut Han, como técnica especialista, 2.º escalão.

A partir de 23 de Janeiro de 2021:

Lam Man Wai, como técnico superior assessor, 3.º escalão;

Pun Fok Kei e Wong Meng Wang, como técnicos especialis-
tas, 3.º escalão;
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12/2015

12/2015 14/2009

190

12/2015 14/2009

565 625

–––––––

 

Lai Son Man, como adjunto-técnico especialista principal, 1.º 
escalão;

Chan Sai Cham, Chu Kuok Seong e Vong Siu Tung Sérgio, 
como adjuntos-técnicos especialistas, 3.º escalão;

Hao Kun Fong, como adjunto-técnico especialista, 2.º esca-
lão;

Cheong Pak Neng, como assistente técnico administrativo 
especialista, 3.º escalão;

Ho Hoi Po, como assistente técnico administrativo especia-
lista principal, 1.º escalão;

Chan Keng Man, como fotógrafo e operador de meios audio-
visuais especialista, 2.º escalão;

Chan Un Wai, Chan Weng Hong, Cheang Man Hong, Kuan 
Wa On e Lam Wai Wa,  como fotógrafos e operadores de meios 
audiovisuais especialistas, 1.º escalão.

A partir de 28 de Janeiro de 2021:

Kok Chi Meng e Cheang Kin Tam, como técnicos superiores 
assessores, 3.º escalão;

Yu Vai Ip, como técnico superior assessor, 2.º escalão.

A partir de 29 de Janeiro de 2021:

Chau Cheok Fai e Cheong Pui Kei, como técnicos superiores 
assessores, 2.º escalão;

Mou Hong Ieng e Iong Kun Kun,  como técnicas especialis-
tas, 2.º escalão;

Cheong Ioi Kuan, como técnica de 2.ª classe, 1.º escalão;

Wong Keng Chon, como adjunto-técnico especialista, 1.º es-
calão.

Por despachos da signatária, de 8 de Março de 2021:

Chan Hou Seng e Lei Kun Teng — renovados os contratos in-
dividuais de trabalho, pelo período de um ano, para exerce-
rem funções neste Instituto, nos termos do artigo 18.º, n.º 4, da 
Lei n.º 12/2015, a partir de 4 de Maio e 5 de Junho de 2021, 
respectivamente.

Por despachos da signatária, de 9 de Março de 2021:

Ho Weng Cheng — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento progredindo 
para motorista de pesados, 3.º escalão, índice 190, neste Ins-
tituto, nos termos dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015 e 13.º da 
Lei n.º 14/2009, a partir de 31 de Março de 2021.

Lou Ho Ian e Lei Lo Heng — alterada, por averbamento, a 
cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de provimen-
to progredindo para técnica superior principal, 2.º escalão, 
índice 565, e técnica superior assessora, 2.º escalão, índice 625, 
neste Instituto, nos termos dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015 e 
13.º da Lei n.º 14/2009, a partir de 12 e 18 de Março de 2021, 
respectivamente.

–––––––

Instituto Cultural, aos 17 de Março de 2021. — A Presidente 
do Instituto, Mok Ian Ian.
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體 育 局

批 示 摘 錄

12/2015

4/2017 14/2009

a

4/2017 14/2009

12/2015

350

–––––––

 

INSTITUTO DO DESPORTO

Extractos de despachos

Por despachos do signatário, de 12 de Março de 2021:

Lei Mei Fong, técnica superior de 2.ª classe, 1.º escalão, deste 
Instituto, em regime de contrato administrativo de provi-
mento de longa duração (período experimental) — autoriza-
da a continuar a exercer funções neste Instituto, em regime 
de contrato administrativo de provimento de longa duração, 
nos termos dos artigos 4.º e 6.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 
23 de Março de 2021.

Chong Ian Ian, técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, de 
nomeação provisória, deste Instituto — nomeado, definiti-
vamente, para o mesmo lugar, nos termos do artigo 22.º, n.º 3, 
do ETAPM, em vigor, a partir de 27 de Março de 2021.

Por despachos do presidente, substituto, do Instituto, de 
16 de Março de 2021:

Hoi Hio Lam, técnica de 1.ª classe — nomeada, definitivamen-
te, técnica principal, 1.º escalão, da carreira de técnico do 
quadro do pessoal deste Instituto, nos termos do artigo 14.º, 
n.os 1, alínea 2), 2 e 4, da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei 
n.º 4/2017, conjugado com o artigo 22.º, n.º 8, alínea a), do 
ETAPM, em vigor, a partir da data da publicação.

Mak Ka Seng e Sin Weng I — alterada, por averbamento, a 
cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de provimen-
to de longa duração ascendem a adjuntos-técnicos princi-
pais, 1.º escalão, índice 350, neste Ins tituto, nos termos dos 
artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), 2 e 4, da Lei n.º 14/2009, alte-
rada pela Lei n.º 4/2017, e 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir da 
data da publicação.

–––––––

Instituto do Desporto, aos 19 de Março de 2021. — O Presi-
dente do Instituto, Pun Weng Kun.
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SERVIÇOS DE SAÚDE

Extractos de despachos

Por despacho do director dos Serviços, de 7 de Outubro 
de 2020:

Dos Santos Filipe, António Manuel, técnico de diagnóstico e 
terapêutica assessor, 4.º escalão, em regime de contrato 
individual de trabalho, destes Serviços — renovado o mesmo 
contrato, pelo período de seis meses, a partir de 1 de Feve-
reiro de 2021.

Por despacho do director dos Serviços, de 9 de Outubro 
de 2020:

Liang Gangzhu, médico consultor, 1.º escalão, em regime de 
contrato individual de trabalho, destes Serviços — renovado 
o mesmo contrato, pelo período de um ano, a partir de 13 de 
Fevereiro de 2021.

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assun-
tos Sociais e Cultura, de 10 de Novembro de 2020:

Bettencourt Pinto Nobre de Oliveira, Maria Teresa de Jesus, 
chefe de serviço, 3.º escalão, em regime de contrato indivi-
dual de trabalho, destes Serviços — renovado o mesmo con-
trato, pelo período de um ano, a partir de 1 de Fevereiro de 
2021.

Por despacho do director dos Serviços, de 17 de Novembro 
de 2020:

Zhong Xu, médico consultor, 4.º escalão, em regime de con-
trato individual de trabalho, destes Serviços — renovado o 
mesmo contrato, pelo período de um ano, a partir de 17 de 
Fevereiro de 2021.

Por despachos do director dos Serviços, de 23 de Novem-
bro de 2020:

Lao Peng Hong, auxiliar de enfermagem de 2.ª classe, 2.º esca-
lão, contratado por contrato administrativo de provimento, 
destes Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do contrato com referência à categoria de auxiliar de enfer-
magem de 2.ª classe, 3.º escalão, nos termos do artigo 4.º da 
Lei n.º 12/2015, conjugado com o artigo 11.º, n.º 1, alínea 2), 
da Lei n.º 9/2010, com efeitos retroactivos a partir de 26 de 
Outubro de 2020, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Lam Kuok Kio, auxiliar de enfermagem de 2.ª classe, 2.º esca-
lão, contratado por contrato administrativo de provimento, 
destes Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do contrato com referência à categoria de auxiliar de enfer-
magem de 2.ª classe, 3.º escalão, nos termos do artigo 4.º da 
Lei n.º 12/2015, conjugado com o artigo 11.º, n.º 1, alínea 2), 
da Lei n.º 9/2010, a partir de 1 de Dezembro de 2020.

Leung Son Iu, auxiliar de serviços gerais, 7.º escalão, contrata-
do por contrato administrativo de provimento, destes Servi-
ços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato 
com referência à categoria de auxiliar de serviços gerais, 8.º 

衛 生 局

批 示 摘 錄

摘錄自局長於二零二零年十月七日作出的批示：

Dos Santos Filipe, António Manuel，為本局個人勞動合同

第四職階顧問診療技術員，自二零二一年二月一日起獲續約六個

月。

摘錄自局長於二零二零年十月九日作出的批示：

梁剛柱，為本局個人勞動合同第一職階顧問醫生，自二零

二一年二月十三日起獲續約一年。

摘錄自社會文化司司長於二零二零年十一月十日作出的批

示：

Bettencourt Pinto Nobre de Oliveira, Maria Teresa de 

Jesus，為本局個人勞動合同第三職階主任醫生，自二零二一年二

月一日起獲續約一年。

摘錄自局長於二零二零年十一月十七日作出的批示：

鍾旭，為本局個人勞動合同第四職階顧問醫生，自二零二一

年二月十七日起獲續約一年。

摘錄自局長於二零二零年十一月二十三日之批示：

根據第12/2015號法律第四條及第9/2010號法律第十一條第

一款（二）項的規定，劉冰紅在本局擔任行政任用合同第二職階

二等護理助理員，以附註形式修改合同第三條款，轉為第三職階

二等護理助理員，並按十月十一日第57/99/M號法令核准的《行

政程序法典》第一百一十八條第二款a）項，追溯自二零二零年十

月二十六日起生效。

根據第12/2015號法律第四條及第9/2010號法律第十一條第

一款（二）項的規定，林國嬌在本局擔任行政任用合同第二職階

二等護理助理員，以附註形式修改合同第三條款，轉為第三職階

二等護理助理員，自二零二零年十二月一日起生效。

根據第12/2015號法律第四條及第9/2010號法律第七條第一

款（四）項及第二款的規定，梁順儀在本局擔任行政任用合同第
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七職階一般服務助理員，以附註形式修改合同第三條款，轉為第

八職階一般服務助理員，自二零二零年十二月十日起生效。

根據第12/2015號法律第四條及第9/2010號法律第七條第一

款（三）項的規定，趙惠綺在本局擔任行政任用合同第四職階一

般服務助理員，以附註形式修改合同第三條款，轉為第五職階一

般服務助理員，自二零二零年十二月一日起生效。

根據第12/2015號法律第四條及第9/2010號法律第七條第一

款（二）項的規定，梁北林及何鳳好在本局擔任行政任用合同第

三職階一般服務助理員，以附註形式修改合同第三條款，轉為第

四職階一般服務助理員，自二零二零年十二月十一日起生效。

根據第12/2015號法律第四條及第9/2010號法律第七條第一

款（二）項的規定，鄭玉美在本局擔任行政任用合同第二職階一

般服務助理員，以附註形式修改合同第三條款，轉為第三職階一

般服務助理員，自二零二零年十二月一日起生效。

根據第12/2015號法律第四條及第9/2010號法律第七條第一

款（二）項的規定，麥惠珍、黃瑞強、何彩霞、余惠心、周婉環及

譚佩玲在本局擔任行政任用合同第二職階一般服務助理員，以

附註形式修改合同第三條款，轉為第三職階一般服務助理員，自

二零二零年十二月七日起生效。

根據第12/2015號法律第四條及第9/2010號法律第七條第一

款（二）項的規定，蘇漢屏在本局擔任行政任用合同第二職階一

般服務助理員，以附註形式修改合同第三條款，轉為第三職階一

般服務助理員，自二零二零年十二月十四日起生效。

摘錄自局長於二零二零年十一月二十四日之批示：

根據第12/2015號法律第四條及經第4/2017號法律修改之第

14/2009號法律第十三條第二款（二）項的規定，林錦祥及羅曹添

在本局擔任行政任用合同第三職階重型車輛司機，以附註形式

修改合同第三條款，轉為第四職階重型車輛司機，自二零二零年

十二月二十日起生效。

根據第12/2015號法律第四條及經第4/2017號法律修改之第

14/2009號法律第十三條第二款（二）項的規定，朱惠美及吳劍倫

在本局擔任行政任用合同第三職階重型車輛司機，以附註形式

修改合同第三條款，轉為第四職階重型車輛司機，自二零二零年

十二月二十八日起生效。

根據第12/2015號法律第四條及經第4/2017號法律修改之第

14/2009號法律第十三條第二款（二）項的規定，陳友德及李少芳

escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, conjuga-
do com o artigo 7.º, n.os 1, alínea 4), e 2, da Lei n.º 9/2010, a 
partir de 10 de Dezembro de 2020.

Chio Wai I, auxiliar de serviços gerais, 4.º escalão, contratado 
por contrato administrativo de provimento, destes Serviços 
— alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com 
referência à categoria de auxiliar de serviços gerais, 5.º 
escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, conjuga-
do com o artigo 7.º, n.º 1, alínea 3), da Lei n.º 9/2010, a partir 
de 1 de Dezembro de 2020.

Leong Pak Lam e He Fenghao, auxiliares de serviços gerais, 3.º 
escalão, contratados por contratos administrativos de provi-
mento, destes Serviços — alterada, por averbamento, a cláu-
sula 3.ª dos contratos com referência à categoria de auxiliar 
de serviços gerais, 4.º escalão, nos termos do artigo 4.º da 
Lei n.º 12/2015, conjugado com o artigo 7.º, n.º 1, alínea 2), 
da Lei n.º 9/2010, a partir de 11 de Dezembro de 2020.

Cheang Iok Mei, auxiliar de serviços gerais, 2.º escalão, con-
tratado por contrato administrativo de provimento, destes 
Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do con-
trato com referência à categoria de auxiliar de serviços ge-
rais, 3.º escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, 
conjugado com o artigo 7.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 9/2010, 
a partir de 1 de Dezembro de 2020.

Mak Wai Chan, Huang Ruiqiang, Ho Choi Ha, U Wai Sam, 
Chao Un Wan e Tam Pui Leng, auxiliares de serviços ge-
rais, 2.º escalão, contratados por contratos administrativos 
de provimento, destes Serviços — alterada, por averbamen-
to, a cláusula 3.ª dos contratos com referência à categoria de 
auxiliar de serviços gerais, 3.º escalão, nos termos do artigo 4.º 
da Lei n.º 12/2015, conjugado com o artigo 7.º, n.º 1, alínea 2), 
da Lei n.º 9/2010, a partir de 7 de Dezembro de 2020.

Sou Hon Peng, auxiliar de serviços gerais, 2.º escalão, contrata-
do por contrato administrativo de provimento, destes Servi-
ços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato 
com referência à categoria de auxiliar de serviços gerais, 3.º 
escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, conjuga-
do com o artigo 7.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 9/2010, a partir 
de 14 de Dezembro de 2020.

Por despachos do director dos Serviços, de 24 de Novem-
bro de 2020:

Lam Kam Cheong e Lo Chou Tim, motoristas de pesados, 3.º 
escalão, contratados por contratos administrativos de pro-
vimento, destes Serviços — alterada, por averbamento, a 
cláusula 3.ª dos contratos com referência à categoria de mo-
torista de pesados, 4.º escalão, nos termos do artigo 4.º da 
Lei n.º 12/2015, conjugado com o artigo 13.º, n.º 2, alínea 2), 
da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, a partir de 20 
de Dezembro de 2020.

Chu Wai Mei e Ng Kim Lon, motoristas de pesados, 3.º esca-
lão, contratados por contratos administrativos de provimen-
to, destes Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 
3.ª dos contratos com referência à categoria de motorista 
de pesados, 4.º escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei 
n.º 12/2015, conjugado com o artigo 13.º, n.º 2, alínea 2), da 
Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, a partir de 28 de 
Dezembro de 2020.

Chan Iao Tak e Lei Sio Fong, motoristas de pesados, 3.º esca-
lão, contratados por contratos administrativos de provimen-
to, destes Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 
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在本局擔任行政任用合同第三職階重型車輛司機，以附註形式

修改合同第三條款，轉為第四職階重型車輛司機，自二零二零年

十二月二十九日起生效。

根據第12/2015號法律第四條及經第4/2017號法律修改之第

14/2009號法律第十三條第二款（三）項及第三款的規定，楊滋

廉在本局擔任行政任用合同第四職階重型車輛司機，以附註形

式修改合同第三條款，轉為第五職階重型車輛司機，自二零二零

年十二月二十九日起生效。

根據第12/2015號法律第四條及經第4/2017號法律修改之第

14/2009號法律第十三條第二款（三）項的規定，陳漢明及鄭達超

在本局擔任行政任用合同第四職階勤雜人員，以附註形式修改

合同第三條款，轉為第五職階勤雜人員，自二零二零年十二月一

日起生效。

摘錄自局長於二零二零年十二月三日之批示：

根據第12/2015號法律第四條及第9/2010號法律第七條第一

款（二）項的規定，李麗玲在本局擔任行政任用合同第二職階一

般服務助理員，以附註形式修改合同第三條款，轉為第三職階一

般服務助理員，自二零二零年十二月七日起生效。

摘錄自局長於二零二零年十二月九日之批示：

根據第12/2015號法律第六條第一款的規定，本局第一職階

一般服務助理員傅麗華及何禮行的行政任用合同獲續期一年，

自二零二零年十二月二十九日起生效。

根據第12/2015號法律第六條第一款的規定，本局第二職階

首席衛生督察李麗娟的行政任用合同獲續期一年，自二零二零年

十二月三十日起生效。

摘錄自局長於二零二零年十二月十一日之批示：

根據第12/2015號法律第六條第一款的規定，本局專科培訓

的實習醫生黃雁華的行政任用合同獲續期一年，自二零二一年一

月二日起生效。

根據第12/2015號法律第四條及第9/2010號法律第七條第一

款（二）項的規定，莫瑞花在本局擔任行政任用合同第三職階一

般服務助理員，以附註形式修改合同第三條款，轉為第四職階一

般服務助理員，並按十月十一日第57/99/M號法令核准的《行政

程序法典》第一百一十八條第二款a）項，追溯自二零二零年十二

月六日起生效。

3.ª dos contratos com referência à categoria de motorista 
de pesados, 4.º escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei 
n.º 12/2015, conjugado com o artigo 13.º, n.º 2, alínea 2), da 
Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, a partir de 29 de 
Dezembro de 2020.

Ieong Chi Lim, motorista de pesados, 4.º escalão, contratado 
por contrato administrativo de provimento, destes Serviços 
— alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com 
referência à categoria de motorista de pesados, 5.º escalão, 
nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, conjugado com o 
artigo 13.º, n.os 2, alínea 3), e 3, da Lei n.º 14/2009, alterada 
pela Lei n.º 4/2017, a partir de 29 de Dezembro de 2020.

Chan Hon Ming e Cheang Tat Chio, auxiliares, 4.º escalão, 
contratados por contratos administrativos de provimento, 
destes Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
dos contratos com referência à categoria de auxiliar, 5.º 
escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, con-
jugado com o artigo 13.º, n.º 2, alínea 3), da Lei n.º 14/2009, 
alterada pela Lei n.º 4/2017, a partir de 1 de Dezembro de 
2020.

Por despacho do director dos Serviços, de 3 de Dezembro 
de 2020:

Lei Lai Leng, auxiliar de serviços gerais, 2.º escalão, contrata-
do por contrato administrativo de provimento, destes Servi-
ços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato 
com referência à categoria de auxiliar de serviços gerais, 3.º 
escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, conjuga-
do com o artigo 7.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 9/2010, a partir 
de 7 de Dezembro de 2020.

Por despachos do director dos Serviços, de 9 de Dezem-
bro de 2020:

Fu Lai Wa e Ho Lai Hang, auxiliares de serviços gerais, 1.º 
escalão, destes Serviços — renovados os contratos adminis-
trativos de provimento, pelo período de um ano, nos termos 
do artigo 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir de 29 de De-
zembro de 2020.

Lei Lai Kun, inspector sanitário principal, 2.º escalão, destes 
Serviços — renovado o contrato administrativo de provi-
mento, pelo período de um ano, nos termos do artigo 6.º, 
n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir de 30 de Dezembro de 
2020.

Por despachos do director dos Serviços, de 11 de Dezem-
bro de 2020:

Wong Ngan Wa, interno do internato complementar, destes 
Serviços — renovado o contrato administrativo de provi-
mento, pelo período de um ano, nos termos do artigo 6.º, 
n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir de 2 de Janeiro de 2021.

Mok Soi Fa, auxiliar de serviços gerais, 3.º escalão, contratado 
por contrato administrativo de provimento, destes Serviços 
— alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato 
com referência à categoria de auxiliar de serviços gerais, 4.º 
escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, conju-
gado com o artigo 7.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 9/2010, com 
efeitos retroactivos a partir de 6 de Dezembro de 2020, ao 
abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do Código do Proce-
dimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, 
de 11 de Outubro.
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摘錄自局長於二零二零年十二月十四日之批示：

根據第12/2015號法律第四條及經第4/2017號法律修改之第

14/2009號法律第十三條第一款（二）項的規定，王志明在本局擔

任行政任用合同第一職階二等高級技術員，以附註形式修改合

同第三條款，轉為第二職階二等高級技術員，自二零二一年一月

十五日起生效。

根據第12/2015號法律第六條第一款的規定，本局第五職階

技術工人梁均雄的行政任用合同獲續期一年，自二零二一年一月

一日起生效。

摘錄自局長於二零二零年十二月十六日之批示：

根據第12/2015號法律第六條第一款的規定，本局第二職階

二等高級衛生技術員謝欣旖的行政任用合同獲續期兩年，自二

零二一年一月十五日起生效。

根據第12/2015號法律第六條第一款的規定，本局下列人員

的行政任用合同獲續期一年：

第二職階一級護士李嘉儀，自二零二一年一月三日起生效；

第一職階二等護理助理員陳志滿，自二零二一年一月七日起

生效；

第一職階二等護理助理員區淑梅、曾金玉、李麗文、李婉萍、

譚寶智、吳丹妮、梁妹、曾金菊及陳秀雲，自二零二一年一月十五

日起生效；

第一職階一般服務助理員吳少卿、李金容、陳榮輝、陳有明、

方愛琼、袁麗珠、何美儀及伍容嬌，自二零二一年一月二十二日起

生效；

第一職階二等診療技術員何嘉諾、梁志峰及蔡桂瑩，自二零

二一年一月二十二日起生效；

第二職階一般服務助理員林雪珍，自二零二一年一月十八日

起生效。

摘錄自局長於二零二零年十二月十七日之批示：

根據第12/2015號法律第四條及經第4/2017號法律修改之第

14/2009號法律第十三條第一款（二）項的規定，吳紫茵在本局擔

任行政任用合同第一職階二等高級技術員，以附註形式修改合

同第三條款，轉為第二職階二等高級技術員，自二零二一年一月

二十一日起生效。

Por despachos do director dos Serviços, de 14 de Dezem-
bro de 2020:

Wong Chi Meng, técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, 
contratado por contrato administrativo de provimento, 
destes Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do contrato com referência à categoria de técnico supe-
rior de 2.ª classe, 2.º escalão, nos termos do artigo 4.º da 
Lei n.º 12/2015, conjugado com o artigo 13.º, n.º 1, alínea 
2), da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, a partir 
de 15 de Janeiro de 2021.

Liang Junxiong, operário qualificado, 5.º escalão, destes Ser-
viços — renovado o contrato administrativo de provimento, 
pelo período de um ano, nos termos do artigo 6.º, n.º 1, da 
Lei n.º 12/2015, a partir de 1 de Janeiro de 2021.

Por despachos do director dos Serviços, de 16 de Dezem-
bro de 2020:

Che Ian I, técnico superior de saúde de 2.ª classe, 2.º escalão, 
destes Serviços — renovado o contrato administrativo de 
provimento, pelo período de dois anos, nos termos do arti-
go 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir de 15 de Janeiro de 
2021.

Os trabalhadores abaixo mencionados — renovados os contra-
tos administrativos de provimento, pelo período de um ano, 
nos termos do artigo 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015:

Lei Ka I, como enfermeiro de grau I, 2.º escalão, a partir de 
3 de Janeiro de 2021;

Chan Chi Mun, como auxiliar de enfermagem de 2.ª classe, 1.º 
escalão, a partir de 7 de Janeiro de 2021;

Ao Sok Mui, Chang Kam Iok, Lei Lai Man, Lei Un Peng, 
Tam Pou Chi, Ng Tan Nei, Leong Mui, Chang Kam Kok e 
Chan Sao Wan, como auxiliares de enfermagem de 2.ª classe, 1.º 
escalão, a partir de 15 de Janeiro de 2021;

Ng Sio Heng, Li Jinrong, Chan Weng Fai, Chan Iao Meng, 
Fong Oi Keng, Yuan Lizhu, Ho Mei I e Ng Iong Kio, como au-
xiliares de serviços gerais, 1.º escalão, a partir de 22 de Janeiro 
de 2021;

Ho Ka Lok, Leong Chi Fong e Choi Kuai Ieng, como téc-
nicos de diagnóstico e terapêutica de 2.ª classe, 1.º escalão, a 
partir de 22 de Janeiro de 2021;

Lam Sut Chan, como auxiliar de serviços gerais, 2.º escalão, 
a partir de 18 de Janeiro de 2021.

Por despachos do director dos Serviços, de 17 de Dezem-
bro de 2020:

Ng Chi Ian, técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, contrata-
do por contrato administrativo de provimento, destes Servi-
ços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato 
com referência à categoria de técnico superior de 2.ª classe, 
2.º escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, con-
jugado com o artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, 
alterada pela Lei n.º 4/2017, a partir de 21 de Janeiro de 
2021.
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根據第12/2015號法律第四條、第10/2010號法律第十七條、

以及經第4/2017號法律修改之第14/2009號法律第十三條第一款

（二）項的規定，區文斌在本局擔任行政任用合同第一職階普通

科醫生，以附註形式修改合同第三條款，轉為第二職階普通科醫

生，自二零二一年一月二十九日起生效。

阮慧敏，為本局個人勞動合同第三職階主治醫生，自二零

二一年二月五日起獲續約六個月。

根據第12/2015號法律第四條及第18/2009號法律第十二條

第二款的規定，張雪如在本局擔任行政任用合同第四職階一級

護士，以附註形式修改合同第三條款，轉為第五職階一級護士，

自二零二零年十二月二十九日起生效。

根據第12/2015號法律第四條及經第4/2017號法律修改之第

14/2009號法律第十三條第二款（二）項的規定，陳華保在本局

擔任行政任用合同第三職階重型車輛司機，以附註形式修改合

同第三條款，轉為第四職階重型車輛司機，自二零二零年十二月

二十日起生效。

根據第12/2015號法律第四條及經第4/2017號法律修改之第

14/2009號法律第十三條第一款（二）項的規定，黃關玲在本局擔

任行政任用合同第一職階二等技術員，以附註形式修改合同第三

條款，轉為第二職階二等技術員，自二零二零年十二月十九日起

生效。

根據第12/2015號法律第四條及經第4/2017號法律修改之第

14/2009號法律第十三條第一款（二）項的規定，羅倩欣在本局擔

任行政任用合同第一職階二等技術員，以附註形式修改合同第三

條款，轉為第二職階二等技術員，自二零二零年十二月二十七日

起生效。

根據第12/2015號法律第四條、第10/2010號法律第十七條、

以及經第4/2017號法律修改之第14/2009號法律第十三條第一款

（二）項的規定，陳家豪在本局擔任行政任用合同第三職階普通

科醫生，以附註形式修改合同第三條款，轉為第四職階普通科醫

生，自二零二一年一月五日起生效。

根據第12/2015號法律第四條、第10/2010號法律第十七條、

以及經第4/2017號法律修改之第14/2009號法律第十三條第一款

（二）項的規定，劉菲亞在本局擔任行政任用合同第一職階普通

科醫生，以附註形式修改合同第三條款，轉為第二職階普通科醫

生，自二零二零年十二月二十一日起生效。

Ao Man Pan, médico geral, 1.º escalão, contratado por contrato 
administrativo de provimento, destes Serviços — alterada, 
por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com referência 
à categoria de médico geral, 2.º escalão, nos termos dos 
artigos 4.º da Lei n.º 12/2015 e 17.º da Lei n.º 10/2010, conju-
gados com o artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, 
alterada pela Lei n.º 4/2017, a partir de 29 de Janeiro de 
2021.

Ruan Huimin, médico assistente, 3.º escalão, em regime de 
contrato individual de trabalho, destes Serviços — renovado 
o mesmo contrato, pelo período de seis meses, a partir de 5 
de Fevereiro de 2021.

Cheong Sut U, enfermeiro de grau I, 4.º escalão, contratado 
por contrato administrativo de provimento, destes Serviços 
— alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com 
referência à categoria de enfermeiro de grau I, 5.º escalão, 
nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, conjugado com 
o artigo 12.º, n.º 2, da Lei n.º 18/2009, a partir de 29 de De-
zembro de 2020.

Chan Wa Pou, motorista de pesados, 3.º escalão, contratado 
por contrato administrativo de provimento, destes Serviços 
— alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com 
referência à categoria de motorista de pesados, 4.º escalão, 
nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, conjugado com o 
artigo 13.º, n.º 2, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, alterada pela 
Lei n.º 4/2017, a partir de 20 de Dezembro de 2020.

Wong Kuan Leng, técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, contratado 
por contrato administrativo de provimento, destes Serviços 
— alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com 
referência à categoria de técnico de 2.ª classe, 2.º escalão, 
nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, conjugado com o 
artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, alterada pela 
Lei n.º 4/2017, a partir de 19 de Dezembro de 2020.

Lo Sin Ian, técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, contratado por 
contrato administrativo de provimento, destes Serviços — 
alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com 
referência à categoria de técnico de 2.ª classe, 2.º escalão, 
nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, conjugado com o 
artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, alterada pela 
Lei n.º 4/2017, a partir de 27 de Dezembro de 2020.

Chan Ka Hou, médico geral, 3.º escalão, contratado por contra-
to administrativo de provimento, destes Serviços — altera-
da, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com referên-
cia à categoria de médico geral, 4.º escalão, nos termos dos 
artigos 4.º da Lei n.º 12/2015 e 17.º da Lei n.º 10/2010, conju-
gados com o artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, 
alterada pela Lei n.º 4/2017, a partir de 5 de Janeiro de 2021.

Lao Fei A Sofie, médica geral, 1.º escalão, contratada por 
contrato administrativo de provimento, destes Serviços — 
alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com 
referência à categoria de médico geral, 2.º escalão, nos termos 
dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015 e 17.º da Lei n.º 10/2010, con-
jugados com o artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, 
alterada pela Lei n.º 4/2017, a partir de 21 de Dezembro de 
2020.
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根據第12/2015號法律第六條第一款的規定，本局下列人員

的行政任用合同獲續期一年：

第一職階二等診療技術員張燕清及梁穎旋，自二零二一年一

月二十七日起生效；

第一職階技術工人林杰龍，自二零二一年一月十三日起生

效。

摘錄自局長於二零二零年十二月十八日之批示：

根據第12/2015號法律第四條及第9/2010號法律第十一條第

一款（一）項的規定，劉麗霞、王艷芳及蕭錫嫦在本局擔任行政

任用合同第一職階二等護理助理員，以附註形式修改合同第三條

款，轉為第二職階二等護理助理員，自二零二一年一月二日起生

效。

根據第12/2015號法律第四條及第9/2010號法律第十一條第

一款（一）項的規定，吳仲安在本局擔任行政任用合同第一職階

二等護理助理員，以附註形式修改合同第三條款，轉為第二職階

二等護理助理員，自二零二一年一月七日起生效。

根據第12/2015號法律第四條及第9/2010號法律第十一條第

一款（一）項的規定，郭泳妤在本局擔任行政任用合同第一職階

二等護理助理員，以附註形式修改合同第三條款，轉為第二職階

二等護理助理員，自二零二一年一月十日起生效。

摘錄自局長於二零二零年十二月二十八日之批示：

根據第12/2015號法律第六條第一款的規定，本局下列人員

的行政任用合同獲續期一年：

第一職階二等診療技術員陳晶、廖美英及盧振然，自二零

二一年一月二十二日起生效；

第三職階一般服務助理員項麗，自二零二一年一月十一日起

生效。

摘錄自局長於二零二零年十二月三十日作出的批示：

張楊，為本局個人勞動合同第一職階顧問醫生，自二零二一

年二月五日起獲續約一年。

摘錄自局長於二零二一年一月五日之批示：

根據第12/2015號法律第四條、第6/2010號法律第十三條、

以及經第4/2017號法律修改之第14/2009號法律第十三條第一款

Os trabalhadores abaixo mencionados — renovados os contra-
tos administrativos de provimento, pelo período de um ano, 
nos termos do artigo 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015:

Cheong In Cheng e Leong Weng Sun, como técnicos de 
diagnóstico e terapêutica de 2.ª classe, 1.º escalão, a partir de 
27 de Janeiro de 2021;

Lam Kit Long, como operário qualificado, 1.º escalão, a par-
tir de 13 de Janeiro de 2021.

Por despachos do director dos Serviços, de 18 de Dezem-
bro de 2020:

Lao Lai Ha, Wong Im Fong e Sio Sek Seong, auxiliares de 
enfermagem de 2.ª classe, 1.º escalão, contratados por con-
tratos administrativos de provimento, destes Serviços — 
alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos contratos com 
referência à categoria de auxiliar de enfermagem de 2.ª 
classe, 2.º escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, 
conjugado com o artigo 11.º, n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 9/2010, 
a partir de 2 de Janeiro de 2021.

Wu Zhongan, auxiliar de enfermagem de 2.ª classe, 1.º escalão, 
contratado por contrato administrativo de provimento, des-
tes Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
contrato com referência à categoria de auxiliar de enferma-
gem de 2.ª classe, 2.º escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei 
n.º 12/2015, conjugado com o artigo 11.º, n.º 1, alínea 1), da 
Lei n.º 9/2010, a partir de 7 de Janeiro de 2021.

Kuok Weng U, auxiliar de enfermagem de 2.ª classe, 1.º esca-
lão, contratado por contrato administrativo de provimento, 
destes Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do contrato com referência à categoria de auxiliar de enfer-
magem de 2.ª classe, 2.º escalão, nos termos do artigo 4.º da 
Lei n.º 12/2015, conjugado com o artigo 11.º, n.º 1, alínea 1), 
da Lei n.º 9/2010, a partir de 10 de Janeiro de 2021.

Por despachos do director dos Serviços, de 28 de Dezem-
bro de 2020:

Os trabalhadores abaixo mencionados — renovados os contra-
tos administrativos de provimento, pelo período de um ano, 
nos termos do artigo 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015:

Chan Cheng, Lio Mei Ieng e Lou Chan In, como técnicos de 
diagnóstico e terapêutica de 2.ª classe, 1.º escalão, a partir de 
22 de Janeiro de 2021;

Hong Lai, como auxiliar de serviços gerais, 3.º escalão, a 
partir de 11 de Janeiro de 2021.

Por despacho do director dos Serviços, de 30 de Dezembro 
de 2020:

Zhang Yang, médico consultor, 1.º escalão, em regime de con-
trato individual de trabalho, destes Serviços — renovado o 
mesmo contrato, pelo período de um ano, a partir de 5 de 
Fevereiro de 2021.

Por despachos do director dos Serviços, de 5 de Janeiro 
de 2021:

Hong Wai Mei, técnico superior de saúde principal, 1.º esca-
lão, contratado por contrato administrativo de provimento, 
destes Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
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（二）項之規定，洪慧媚在本局擔任行政任用合同第一職階首席

高級衛生技術員，以附註形式修改合同第三條款，轉為第二職階

首席高級衛生技術員，並按十月十一日第57/99/M號法令核准的

《行政程序法典》第一百一十八條第二款a）項，追溯自二零二零

年十一月二十八日起生效。

根據第12/2015號法律第四條及經第4/2017號法律修改之

第14/2009號法律第十三條第一款（二）項的規定，張震、黃婉珊

及黃少霞在本局擔任行政任用合同第一職階二等技術員，以附

註形式修改合同第三條款，轉為第二職階二等技術員，並按十月

十一日第57/99/M號法令核准的《行政程序法典》第一百一十八

條第二款a）項，追溯自二零二零年十二月二十七日起生效。

根據第12/2015號法律第四條及經第4/2017號法律修改之第

14/2009號法律第十三條第一款（二）項的規定，任麗華在本局擔

任行政任用合同第一職階二等技術員，以附註形式修改合同第三

條款，轉為第二職階二等技術員，並按十月十一日第57/99/M號

法令核准的《行政程序法典》第一百一十八條第二款a）項，追溯

自二零二零年十二月三十一日起生效。

根據第12/2015號法律第四條、第10/2010號法律第十七條、

以及經第4/2017號法律修改之第14/2009號法律第十三條第一款

（二）項之規定，李韻詩在本局擔任行政任用合同第一職階普通

科醫生，以附註形式修改合同第三條款，轉為第二職階普通科醫

生，並按十月十一日第57/99/M號法令核准的《行政程序法典》第

一百一十八條第二款a）項，追溯自二零二零年十二月二十一日起

生效。

根據第12/2015號法律第四條、第10/2010號法律第十七條、

以及經第4/2017號法律修改之第14/2009號法律第十三條第一款

（二）項之規定，李嘉誠在本局擔任行政任用合同第一職階普通

科醫生，以附註形式修改合同第三條款，轉為第二職階普通科醫

生，並按十月十一日第57/99/M號法令核准的《行政程序法典》第

一百一十八條第二款a）項，追溯自二零二零年十二月二十七日起

生效。

根據第12/2015號法律第四條、第10/2010號法律第十七條、

以及經第4/2017號法律修改之第14/2009號法律第十三條第一

款（二）項之規定，陳瑜在本局擔任行政任用合同第一職階普通

科醫生，以附註形式修改合同第三條款，轉為第二職階普通科醫

生，並按十月十一日第57/99/M號法令核准的《行政程序法典》第

一百一十八條第二款a）項，追溯自二零二零年十月三日起生效。

do contrato com referência à categoria de técnico superior 
de saúde principal, 2.º escalão, nos termos dos artigos 4.º da 
Lei n.º 12/2015 e 13.º da Lei n.º 6/2010, conjugados com 
o artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, alterada 
pela Lei n.º 4/2017, com efeitos retroactivos a partir de 28 
de Novembro de 2020, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea 
a), do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Cheong Chan, Wong Un San e Wong Sio Ha, técnicos de 2.ª 
classe, 1.º escalão, contratados por contratos administrativos 
de provimento, destes Serviços — alterada, por averbamen-
to, a cláusula 3.ª dos contratos com referência à categoria de 
técnico de 2.ª classe, 2.º escalão, nos termos do artigo 4.º da 
Lei n.º 12/2015, conjugado com o artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), 
da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, com efeitos 
retroactivos a partir de 27 de Dezembro de 2020, ao abrigo 
do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 
11 de Outubro.

Iam Lai Wa, técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, contratado por 
contrato administrativo de provimento, destes Serviços —
alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com 
referência à categoria de técnico de 2.ª classe, 2.º escalão, 
nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, conjugado com 
o artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, alterada 
pela Lei n.º 4/2017, com efeitos retroactivos a partir de 31 de 
Dezembro de 2020, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Lei Van Si, médico geral, 1.º escalão, contratado por contrato 
administrativo de provimento, destes Serviços — alterada, 
por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com referência 
à categoria de médico geral, 2.º escalão, nos termos dos 
artigos 4.º da Lei n.º 12/2015 e 17.º da Lei n.º 10/2010, conju-
gados com o artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, 
alterada pela Lei n.º 4/2017, com efeitos retroactivos a partir 
de 21 de Dezembro de 2020, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, 
alínea a), do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Lei Ka Seng, médico geral, 1.º escalão, contratado por contrato 
administrativo de provimento, destes Serviços — alterada, 
por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com referência 
à categoria de médico geral, 2.º escalão, nos termos dos ar-
tigos 4.º da Lei n.º 12/2015 e 17.º da Lei n.º 10/2010, conjuga-
dos com o artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, alte-
rada pela Lei n.º 4/2017, com efeitos retroactivos a partir de 
27 de Dezembro de 2020, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea 
a), do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Chan U, médico geral, 1.º escalão, contratado por contrato ad-
ministrativo de provimento, destes Serviços — alterada, por 
averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com referência à ca-
tegoria de médico geral, 2.º escalão, nos termos dos artigos 
4.º da Lei n.º 12/2015 e 17.º da Lei n.º 10/2010, conjugados 
com o artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, alterada 
pela Lei n.º 4/2017, com efeitos retroactivos a partir de 3 de 
Outubro de 2020, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.



N.º 12 — 24-3-2021 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 4317

根據第12/2015號法律第六條第四款的規定，本局下列人員

的行政任用合同獲續期三年：

第四職階二等護理助理員黃夢君，自二零二一年一月十二日

起生效；

第一職階首席技術輔導員蔡曉蓉，自二零二一年一月十七日

起生效。

摘錄自局長於二零二一年一月七日之批示：

根據第12/2015號法律第四條、第10/2010號法律第十七條、

以及經第4/2017號法律修改之第14/2009號法律第十三條第一款

（二）項的規定，李子祥及梁文康在本局擔任行政任用合同第一

職階普通科醫生，以附註形式修改合同第三條款，轉為第二職階

普通科醫生，自二零二一年一月二十九日起生效。

根據第12/2015號法律第四條、第7/2010號法律第八條、以

及經第4/2017號法律修改之第14/2009號法律第十三條第一款

（二）項的規定，梁永恆在本局擔任行政任用合同第一職階二等

診療技術員，以附註形式修改合同第三條款，轉為第二職階二等

診療技術員，自二零二一年一月二十一日起生效。

摘錄自局長於二零二一年一月八日之批示：

根據第12/2015號法律第六條第一款的規定，本局第一職階

二等診療技術員劉兆傑的行政任用合同獲續期六個月，自二零

二一年三月十七日起生效。

摘錄自局長於二零二一年一月十一日之批示：

根據第12/2015號法律第六條第一款的規定，本局下列人員

的行政任用合同獲續期一年：

第一職階二等高級技術員倪載豐、黃富恒、 黃健明及莫皓

全，自二零二一年二月三日起生效；

第一職階二等高級技術員任仲婷，自二零二一年二月十七日

起生效。

摘錄自局長於二零二一年一月十三日之批示：

根據第12/2015號法律第六條第一款的規定，本局第一職階

二等高級技術員梁嘉靖的行政任用合同獲續期一年，自二零二一

年一月二十九日起生效。

Os trabalhadores abaixo mencionados — renovados os con-
tratos administrativos de provimento, pelo período de três 
anos, nos termos do artigo 6.º, n.º 4, da Lei n.º 12/2015:

Wong Mong Kuan, como auxiliar de enfermagem de 2.ª clas-
se, 4.º escalão, a partir de 12 de Janeiro de 2021;

Cai Xiaorong, como adjunto-técnico principal, 1.º escalão, a 
partir de 17 de Janeiro de 2021.

Por despachos do director dos Serviços, de 7 de Janeiro 
de 2021:

Lei Chi Cheong e Leong Man Hong, médicos gerais, 1.º escalão, 
contratados por contratos administrativos de provimento, 
destes Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
dos contratos com referência à categoria de médico geral, 2.º 
escalão, nos termos dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015 e 17.º da 
Lei n.º 10/2010, conjugados com o artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), 
da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, a partir de 29 
de Janeiro de 2021.

Leong Weng Hang, técnico de diagnóstico e terapêutica de 2.ª 
classe, 1.º escalão, contratado por contrato administrativo de 
provimento, destes Serviços — alterada, por averbamento, a 
cláusula 3.ª do contrato com referência à categoria de técnico 
de diagnóstico e terapêutica de 2.ª classe, 2.º escalão, nos ter-
mos dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015 e 8.º da Lei n.º 7/2010, 
conjugados com o artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, 
alterada pela Lei n.º 4/2017, a partir de 21 de Janeiro de 2021.

Por despacho do director dos Serviços, de 8 de Janeiro de 
2021:

Lau Sio Kit, técnico de diagnóstico e terapêutica de 2.ª classe, 1.º 
escalão, destes Serviços — renovado o contrato administra-
tivo de provimento, pelo período de seis meses, nos termos 
do artigo 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir de 17 de Mar-
ço de 2021.

Por despachos do director dos Serviços, de 11 de Janeiro 
de 2021:

Os trabalhadores abaixo mencionados — renovados os contra-
tos administrativos de provimento, pelo período de um ano, 
nos termos do artigo 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015:

Ngai Choi Fong, Wong Fu Hang, Wong Kin Meng e Mok 
Hou Chun, como técnicos superiores de 2.ª classe, 1.º escalão, a 
partir de 3 de Fevereiro de 2021;

Iam Chong Teng, como técnico superior de 2.ª classe, 1.º es-
calão, a partir de 17 de Fevereiro de 2021.

Por despacho do director dos Serviços, de 13 de Janeiro 
de 2021:

Leong Ka Cheng, técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, 
destes Serviços — renovado o contrato administrativo de 
provimento, pelo período de um ano, nos termos do artigo 6.º, 
n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir de 29 de Janeiro de 2021.
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摘錄自社會文化司司長於二零二一年一月十四日作出的批

示：

Tito Augusto Airosa Lopes Júnior，為本局個人勞動合同

第三職階主任醫生，自二零二一年二月二十三日起獲續約一年。

摘錄自社會文化司司長於二零二一年一月二十日作出的批

示：

Maia Trindade, Maria Dulce，為本局個人勞動合同第三職

階主任醫生，自二零二一年二月一日起獲續約六個月。

按照二零二一年三月五日本局一般衛生護理副局長的批示：

黃惠婷——恢復第T-0492號治療師（物理治療）執業牌照

之許可。

（是項刊登費用為 $318.00）

按照二零二一年三月八日本局一般衛生護理副局長的批示：

葉潔群——應其要求，中止第C-0157號中醫師執業牌照之

許可，為期兩年。

（是項刊登費用為 $329.00）

按照局長於二零二一年三月九日之批示：

應准照持有人愛勤藥房X I有限公司的申請，取消編號為第

221號以及商號名稱為“愛勤藥房（萬勝I I店）”的准照，該商號

的登記營業地點為澳門羅保博士街23號萬勝大廈III地下G座。

（是項刊登費用為 $363.00）

應准照持有人胡敏華女士的申請，取消編號為第199號以及

商號名稱為“冉華中藥房”的准照，該商號的登記營業地點為澳

門義字街1-G號華好大廈B座地下及閣樓。

（是項刊登費用為 $352.00）

按照二零二一年三月九日本局一般衛生護理副局長的批示：

取消李瑞嬌第E-0716號護士執業牌照之許可，因其沒有履

行五月十八日第20/98/M號法令修訂的十二月三十一日第84/90/M

號法令第十二條第二款之規定。

（是項刊登費用為 $363.00）

黃彩瑩、張曉君、梁雪瑤、杜文進、何穎超、鄧綺華、張慧娟 

——獲准許從事護士職業，牌照編號分別是：E-3383、E-3384、

E-3385、E-3386、E-3387、E-3388、E-3389。

（是項刊登費用為 $363.00）

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assun-
tos Sociais e Cultura, de 14 de Janeiro de 2021:

Tito Augusto Airosa Lopes Júnior, chefe de serviço, 3.º esca-
lão, em regime de contrato individual de trabalho, destes 
Serviços — renovado o mesmo contrato, pelo período de um 
ano, a partir de 23 de Fevereiro de 2021.

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assun-
tos Sociais e Cultura, de 20 de Janeiro de 2021:

Maia Trindade, Maria Dulce, chefe de serviço, 3.º escalão, em 
regime de contrato individual de trabalho, destes Serviços 
— renovado o mesmo contrato, pelo período de seis meses, 
a partir de 1 de Fevereiro de 2021.

Por despacho do subdirector dos Serviços para os CSG, 
de 5 de Março de 2021:

Wong Wai Teng — concedida a autorização para o reinício da 
profissão de terapeuta (fisioterapia), licença n.º T-0492.

(Custo desta publicação $ 318,00)

Por despacho do subdirector dos Serviços para os CSG, 
de 8 de Março de 2021:

Ip Kit Kuan — suspenso, a seu pedido, por dois anos, o exercí-
cio privado da profissão de mestre de medicina tradicional 
chinesa, licença n.º C-0157.

(Custo desta publicação $ 329,00)

Por despachos do director dos Serviços, de 9 de Março de 
2021:

Conforme o pedido do portador da titularidade, Farmácia 
Diligência XI, Limitada, é cancelado o alvará n.º 221 da far-
mácia «Diligencia (Man Seng II)», com o local de funciona-
mento registado na Rua do Dr. Pedro José Lobo n.º 23, Edi-
fício Man Seng III, (Edifício Milionário) r/c «G», Macau.

(Custo desta publicação $ 363,00)

Conforme o pedido do portador da titularidade, Wu Man Wa, 
é cancelado o alvará n.º 199 da farmácia chinesa «Im Wa», 
com o local de funcionamento registado na Rua da Emenda, 
n.º 1-G, Edifício Wa Hou, «B», r/c com sobreloja, Macau.

(Custo desta publicação $ 352,00)

Por despachos do subdirector dos Serviços para os CSG, 
de 9 de Março de 2021:

Cancelada, por não ter cumprido o n.º 2 do artigo 12.º do De-
creto-Lei n.º 84/90/M, de 31 de Dezembro, com a redacção 
dada pelo Decreto-Lei n.º 20/98/M, de 18 de Maio, a autori-
zação para o exercício da profissão de enfermeiro de Lei Soi 
Kiu, licença n.º E-0716.

(Custo desta publicação $ 363,00)

Wong Choi Ieng, Cheong Hio Kuan, Leong Sut Io, Tou Man 
Chon, Ho Weng Chio, Deng QiHua e Cheong Wai Kun — 
concedidas autorizações para o exercício privado da pro-
fissão de enfermeiro, licenças n.os E-3383, E-3384, E-3385, 
E-3386, E-3387, E-3388 e E-3389.

(Custo desta publicação $ 363,00)
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黎樹濠、周天驥、伍敏婧、楊淳翔、余富慧、何秀媛——

獲准許從事醫生職業，牌照編號分別是：M-2604、M-2605、

M-2606、M-2607、M-2608、M-2609。

（是項刊登費用為 $363.00）

澳門明愛——應其要求，中止第AL-0411號明愛診所執照之

許可，為期兩年，場所位於澳門白眼塘橫街（福隆下街）12-A號

榮利大廈地下B座。

（是項刊登費用為 $352.00）

核准牌照編號第A L-0461號以及其營業地點為氹仔海洋花

園大馬路522-526號海洋花園桂苑、榆苑3樓G座的橘井物理治

療康復中心所有權轉移至陳智峯，住所位於澳門海港街國際中

心第三座8樓H座。

（是項刊登費用為 $420.00）

金民牙科醫療中心，葡文名稱為Centro Médico Dentário 

Luxicare，英文名稱為Luxicare Dental Medical Center——獲

准許營業，准照編號：AL-0525，其營業地點位於澳門南灣大馬

路619號時代商業中心D10，持牌人為Janete Grave Gumboc，

住所位於澳門南灣大馬路283號嘉輝大廈4樓C室。

（是項刊登費用為 $454.00）

按照局長於二零二一年三月十日之批示：

應准照持有人盛世皇朝集團有限公司的申請，取消編號為第

298號以及商號名稱為“盛世藥房（皇朝分店）”的准照，該商號

的登記營業地點為澳門飛南第街76號百德大廈（中土）地下M座

（A區）。

（是項刊登費用為 $408.00）

根據經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律第十四條第

一款（二）項、第二款、經第23/2017號行政法規修改的第14/2016

號行政法規第五條以及第12/2015號法律第四條的規定，曾芳妮

在本局擔任行政任用合同第二職階首席高級技術員，以附註形

式修改合同第三條款，轉為第一職階顧問高級技術員，自本批示

摘錄於《澳門特別行政區公報》公佈的日期起生效。

按照二零二一年三月十日本局一般衛生護理副局長的批示：

梁慧儀——獲准許從事護士職業，牌照編號是：E-3390。

（是項刊登費用為 $306.00）

Lai Su Hou, Chao Tin Kei, Ng Man Cheng, Yang Chun 
Hsiang, Iu Fu Wai e Ho Sao Wun — concedidas autori-
zações para o exercício privado da profissão de médico, 
licenças n.os M-2604, M-2605, M-2606, M-2607, M-2608 e 
M-2609.

(Custo desta publicação $ 363,00)

Cáritas de Macau — suspenso, a seu pedido, por dois anos, a 
autorização para o funcionamento da Clínica Caritas, situ-
ada na Rua da Caldeira, n.º 12-A, Veng Lei, r/c-B, Macau, 
alvará n.º AL-0411.

(Custo desta publicação $ 352,00)

Autorizada a transmissão da titularidade do Centro de Fisio-
terapia e Reabilitação Kwat Cheang, alvará n.º AL-0461, 
com o local de funcionamento na Avenida dos Jardins do 
Oceano, n.os 522-526, Jardins do Oceano Elm Court e Laurel 
Court, 3 andar G, Taipa, a favor da Chan Chi Fong, com 
residência na Rua do Terminal Marítimo, Centro Interna-
cional de Macau, Torre 3, 8 andar H, Macau.

(Custo desta publicação $ 420,00)

Concedido o alvará para o funcionamento do Centro Médico 
Dentário Luxicare, com designação em língua chinesa e 
inglesa de 金民牙科醫療中心 e Luxicare Dental Medical 
Center, situado na Avenida da Praia Grande, n.º 619, Edf. 
Comercial Si Toi, D10, Macau, alvará n.º AL-0525, cuja titu-
laridade pertence a Janete Grave Gumboc, com residência 
na Avenida da Praia Grande, n.º 283, Edifício Ka Fai, 4 andar 
C, Macau.

(Custo desta publicação $ 454,00)

Por despachos do director dos Serviços, de 10 de Março de 
2021:

Conforme o pedido do portador da titularidade, Dinastia 
Sheng Shi Grupo Lda., é cancelado o alvará n.º 298 da far-
mácia «Espírito (Ramo Dinastia)», com o local de funcio-
namento registado na Rua Francisco H. Fernandes, n.º 76, 
Edifício Pak Tak (China Civil Plaza), r/c, «M», (Área A), 
Macau.

(Custo desta publicação $ 408,00)

Chang Fong Nei, técnico superior principal, 2.º escalão, contra-
tado por contrato administrativo de provimento, destes Ser-
viços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato 
com referência à categoria de técnico superior assessor, 1.º 
escalão, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, da 
Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, 5.º do Regula-
mento Administrativo n.º 14/2016, alterado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 23/2017, e 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir da 
data da publicação do presente extracto de despacho no 
Boletim Oficial da RAEM.

Por despachos do subdirector dos Serviços para os CSG, 
de 10 de Março de 2021:

Leong Wai I — concedida autorização para o exercício privado 
da profissão de enfermeiro, licença n.º E-3390.

(Custo desta publicação $ 306,00)
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鄭錦姸、陳子皓、趙崇熙——獲准許從事中醫生職業，牌照

編號分別是：W-0761、W-0762、W-0763。

（是項刊登費用為 $340.00）

郭瑋德——獲准許從事治療師（物理治療）職業，牌照編號

是：T-0772。

（是項刊登費用為 $318.00）

楊嘉欣——獲准許從事診療輔助技術員（臨床分析及公共

衛生）職業，牌照編號是：T-0773。

（是項刊登費用為 $340.00）

按照局長於二零二一年三月十一日之批示：

核准向新熙一人有限公司發給“龍越藥房”准照，編號為第

377號以及其營業地點為澳門蒙地卡羅前地203號澳門金沙酒店

地下G65號舖，總辦事處位於澳門羅理基博士大馬路600-E第一

國際商業中心13樓03室。

（是項刊登費用為 $408.00）

按照二零二一年三月十一日本局一般衛生護理副局長的

批示：

黃倩華、林彦彤——獲准許從事診療輔助技術員（臨床分析

及公共衛生）職業，牌照編號分別是：T-0774、T-0775。

（是項刊登費用為 $340.00）

–––––––

二零二一年三月十九日於衛生局

局長 李展潤

社 會 工 作 局

批 示 摘 錄

摘錄自社會工作局局長於二零二一年一月十五日作出的批

示：

應張廣夫的請求，其在社會工作局擔任第一職階首席技術員

職務的長期行政任用合同自二零二一年三月十六日起予以解除。

摘錄自社會工作局行政及財政廳廳長於二零二一年一月

二十二日作出的批示：

根據第12/2015號法律第四條及第14/2009號法律第十三條

第二款（四）項及第三款的規定，以附註形式修改吳玉萍的不具

期限的行政任用合同第三條款，自二零二一年二月二十七日起轉

為第八職階勤雜人員，薪俸點為200。

Cheang Kam In, Chan Chi Hou e Chio Song Hei — concedidas 
autorizações para o exercício privado da profissão de mé-
dico de medicina tradicional chinesa, licenças n.os W-0761, 
W-0762, W-0763.

(Custo desta publicação $ 340,00)

Kuok Wai Tak — concedida autorização para o exercício priva-
do da profissão de terapeuta (fisioterapia), licença n.º T-0772.

(Custo desta publicação $ 318,00)

Ieong Ka Ian — concedida autorização para o exercício pri-
vado da profissão de técnico de meios auxiliares de diag-
nóstico e terapêutica (análises clínicas e saúde pública), 
licença n.º T-0773.

(Custo desta publicação $ 340,00)

Por despacho do director dos Serviços, de 11 de Março de 
2021:

Autorizada a emissão do alvará n.º 377 de farmácia «Lung 
Yuet», com o local de funcionamento no Largo de Monte 
Carlo n.º 203 Sands Macao Hotel r/c n.º G65, Macau, à New 
Sky Sociedade Unipessoal Limitada, com sede na Avenida 
do Dr. Rodrigo Rodrigues n.º 600-E, Edifício Centro Co-
mercial First Nacional, P13-03, Macau.

(Custo desta publicação $ 408,00)

Por despachos do subdirector dos Serviços para os CSG, 
de 11 de Março de 2021:

Wong Sin Wa e Lam In Tong — concedidas autorizações para 
o exercício privado da profissão de técnico de meios auxi-
liares de diagnóstico e terapêutica (análises clínicas e saúde 
pública), licenças n.os T-0774 e T-0775.

(Custo desta publicação $ 340,00)

–––––––

Serviços de Saúde, aos 19 de Março de 2021. — O Director 
dos Serviços, Lei Chin Ion.

INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

Extractos de despachos

Por despacho do presidente do Instituto de Acção Social, 
de 15 de Janeiro de 2021:

Cheong Kuong Fu — rescindido, a seu pedido, o contrato ad-
ministrativo de provimento de longa duração como técnico 
principal, 1.º escalão, neste Instituto, a partir de 16 de Março 
de 2021.

Por despachos da chefe do Departamento Administrativo 
e Financeiro do Instituto de Acção Social, de 22 de 
Janeiro de 2021:

Ng Iok Peng — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato administrativo de provimento sem termo com 
referência à categoria de auxiliar, 8.º escalão, índice 200, 
nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, conjugado com a 
alínea 4) do n.º 2 e o n.º 3 do artigo 13.º da Lei n.º 14/2009, a 
partir de 27 de Fevereiro de 2021.
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根據第12/2015號法律第四條及第14/2009號法律第十三條

第二款（一）項的規定，以附註形式修改唐家慧的行政任用合同

第三條款，自二零二一年二月二十四日起轉為第二職階勤雜人

員，薪俸點為120。

根據第12/2015號法律第四條及第14/2009號法律第十三條

第一款（二）項的規定，以附註形式修改下列人員的不具期限的

行政任用合同第三條款，職級、職階和薪俸點分別如下：

——胡嘉敏、黃佩文及余潤基，自二零二一年二月十七日起

轉為第二職階二等高級技術員，薪俸點為455；

——關靄婷，自二零二一年二月二十六日起轉為第二職階首

席技術員，薪俸點為470；

——鄭嘉儀、余健烽及薛寶蓮，自二零二一年二月二十六日

起轉為第二職階特級技術輔導員，薪俸點為415。

根據第12/2015號法律第四條及第14/2009號法律第十三條

第一款（二）項的規定，以附註形式修改下列人員的長期行政任

用合同第三條款，職級、職階和薪俸點分別如下：

——彭斯敏、謝振球及陳偉雄，自二零二一年二月十七日起

轉為第二職階二等高級技術員，薪俸點為455；

——冼麗盈及趙穎丹，自二零二一年二月二十六日起轉為第

二職階一等行政技術助理員，薪俸點為240。

摘錄自社會工作局局長於二零二一年一月二十五日作出的批

示：

根據第12/2015號法律第六條第四款的規定，劉煒權在本局

擔任第二職階一等技術員的長期行政任用合同自二零二一年二

月六日起續期三年。

根據第12/2015號法律第六條第一款的規定，黎長有在本局

擔任第一職階一等技術員的行政任用合同自二零二一年二月二

日起續期一年。

根據第12/2015號法律第六條第一款的規定，潘允雄在本局

擔任第四職階輕型車輛司機的行政任用合同自二零二一年二月

十五日起續期六個月。

根據第12/2015號法律第六條第一款的規定，本局行政任用

合同（試用期）第一職階二等高級技術員林建鵬，自二零二一年

二月十七日起繼續以行政任用合同方式在本局擔任職務，為期

一年。

Tong Ka Wai — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento com referência 
à categoria de auxiliar, 2.º escalão, índice 120, nos termos 
do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, conjugado com a alínea 1) 
do n.º 2 do artigo 13.º da Lei n.º 14/2009, a partir de 24 de 
Fevereiro de 2021.

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos 
de provimento sem termo para as categorias, escalões e 
índices a cada um indicados, nos termos do artigo 4.º da 
Lei n.º 12/2015, conjugado com a alínea 2) do n.º 1 do artigo 
13.º da Lei n.º 14/2009:

— Wu Ka Man, Wong Pui Man e U Ion Kei, para técnicos 
superiores de 2.ª classe, 2.º escalão, índice 455, a partir de 17 de 
Fevereiro de 2021;

— Kuan Oi Teng, para técnica principal, 2.º escalão, índice 
470, a partir de 26 de Fevereiro de 2021;

— Cheng Ka I, U Kin Fong, Sit Pou Lin, para adjuntos-
-técnicos especialistas, 2.º escalão, índice 415, a partir de 26 de 
Fevereiro de 2021.

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de 
provimento de longa duração para as categorias, escalões 
e índices a cada um indicados, nos termos do artigo 4.º da 
Lei n.º 12/2015, conjugado com a alínea 2) do n.º 1 do artigo 
13.º da Lei n.º 14/2009:

— Pang Si Man, Che Chan Kao e Chan Wai Hong, para téc-
nicos superiores de 2.ª classe, 2.º escalão, índice 455, a partir de 
17 de Fevereiro de 2021;

— Sin Lai Ieng e Chio Weng Tan, para assistentes técnicas 
administrativas de 1.ª classe, 2.º escalão, índice 240, a partir de 
26 de Fevereiro de 2021.

Por despachos do presidente do Instituto de Acção Social, 
de 25 de Janeiro de 2021:

Lao Wai Kun — renovado o seu contrato administrativo de 
provimento de longa duração, pelo período de três anos, 
como técnico de 1.ª classe, 2.º escalão, neste Instituto, nos 
termos do n.º 4 do artigo 6.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 6 
de Fevereiro de 2021.

Lai Cheong Iao — renovado o seu contrato administrativo de 
provimento, pelo período de um ano, como técnico de 1.ª 
classe, 1.º escalão, neste Instituto, nos termos do n.º 1 do arti-
go 6.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 2 de Fevereiro de 2021.

Pun Wan Hong — renovado o seu contrato administrativo de 
provimento, pelo período de seis meses, como motorista de 
ligeiros, 4.º escalão, neste Instituto, nos termos do n.º 1 do 
artigo 6.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 15 de Fevereiro de 
2021.

Lam Kin Pang, técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, deste 
Instituto, em regime de contrato administrativo de provi-
mento (período experimental) — autorizada a continuar 
a exercer funções neste Instituto, em regime de contrato 
administrativo de provimento, pelo período de um ano, nos 
termos do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 17 
de Fevereiro de 2021.



4322 澳門特別行政區公報—— 第二組 第 12 期 —— 2021 年 3 月 24 日

摘錄自社會文化司司長於二零二一年三月八日作出的批示：

根據第12/2015號法律第六條第二款（二）項的規定，修改下

列人員的長期行政任用合同為不具期限的行政任用合同，職級、

職階和生效日期分別如下：

——李俊健，第一職階首席行政技術助理員，自二零二一年

一月二十八日起生效；

——謝振球，第一職階二等高級技術員，自二零二一年一月

三十一日起生效。

根據第12/2015號法律第六條第二款（一）項的規定，修改下

列人員的行政任用合同為長期行政任用合同，職級、職階和生效

日期分別如下：

——袁琼珊，第二職階二等高級技術員，自二零二一年一月

三日起生效；

——歐偉財，第二職階技術工人，自二零二一年一月十四日

起生效；

——馮妙香，第二職階勤雜人員，自二零二一年一月十四日

起生效；

——廖美娜及歐凱玲，第二職階一等技術員，分別自二零

二一年一月二十九日及二月二十二日起生效；

——鄭銀娟，第七職階勤雜人員，自二零二一年二月十一日

起生效。

聲 明

為著有關效力，茲聲明本局不具期限的行政任用合同第八

職階勤雜人員王艷興，因達年齡上限，根據現行《澳門公共行政

工作人員通則》第四十四條第一款c）項及第二款的規定，自二零

二一年三月十九日起終止職務。

–––––––

二零二一年三月十八日於社會工作局 

局長 韓衛 

土 地 工 務 運 輸 局

批 示 摘 錄

摘錄自運輸工務司司長於二零二一年二月二十三日作出的批

示：

根據經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律第十條第二

款、第12/2015號法律第四條第一款和第三款、第五條第一款、第

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os As-
suntos Sociais e Cultura, de 8 de Março de 2021:

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterados os seus 
contratos administrativos de provimento de longa duração 
para contratos administrativos de provimento sem termo, 
nas categorias, escalões e datas a cada um indicados, nos 
termos da alínea 2) do n.º 2 do artigo 6.º da Lei n.º 12/2015:

— Lei Chon Kin, como assistente técnico administrativo 
principal, 1.º escalão, a partir de 28 de Janeiro de 2021;

— Che Chan Kao, como técnico superior de 2.ª classe, 1.º es-
calão, a partir de 31 de Janeiro de 2021.

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterados os seus 
contratos administrativos de provimento para contratos ad-
ministrativos de provimento de longa duração para as cate-
gorias, escalões e datas a cada um indicados, nos termos da 
alínea 1) do n.º 2 do artigo 6.º da Lei n.º 12/2015:

— Un Keng San, para técnica superior de 2.ª classe, 2.º esca-
lão, a partir de 3 de Janeiro de 2021;

— Ao Wai Choi, para operário qualificado, 2.º escalão, a 
partir de 14 de Janeiro de 2021;

— Fong Mio Heong, para auxiliar, 2.º escalão, a partir de 14 
de Janeiro de 2021;

— Lio Mei Na e Ao Hoi Leng, para técnicas de 1.ª classe, 2.º 
escalão, a partir de 29 de Janeiro e 22 de Fevereiro de 2021, 
respectivamente;

— Cheang Ngan Kun, para auxiliar, 7.º escalão, a partir de 
11 de Fevereiro de 2021.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Vong Im Heng Josefina, 
auxiliar, 8.º escalão, em regime de contrato administrativo 
de provimento sem termo deste Instituto, cessa funções por 
atingir o limite de idade, nos termos da alínea c) do n.º 1 e n.º 2 
do artigo 44.º do ETAPM, vigente, a partir de 19 de Março de 
2021.

–––––––

Instituto de Acção Social, aos 18 de Março de 2021. — O 
Presidente do Instituto, Hon Wai.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS

E TRANSPORTES

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 23 de Fevereiro de 2021:

Ho Kam Fu — contratado em regime de contrato administrativo 
de provimento, pelo período de um ano (incluindo o período 
experimental de seis meses), como técnico superior assessor, 
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二款和第四款及第六條第一款，以及經第23/2017號行政法規修

改的第14/2016號行政法規第四十八條至第五十條的規定，以行

政任用合同方式聘用何錦富在本局擔任第三職階顧問高級技術

員，薪俸點為650，為期一年（包括六個月試用期），自二零二一

年三月十八日起生效。

摘錄自本局行政暨財政廳廳長於二零二一年二月二十五日作

出的批示：

根據經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律第十三條第

一款（一）項、第三款及第四款，第12/2015號法律第四條第二款

及第三款，及現行《澳門公共行政工作人員通則》第二百六十八

條之規定，以附註形式更改Joaquim José Cândido de Farinha 

L ou renç o在本局擔任職務的行政任用合同第三條款，晉階為

第二職階首席顧問高級技術員，薪俸點為685點之50%，自二零

二一年一月九日起生效，合同其他條件維持不變。

摘錄自本局行政暨財政廳廳長於二零二一年三月二日作出的

批示：

根據經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律第十三條第

一款（二）項及第四款，第12/2015號法律第四條第二款及第三款

之規定，以附註形式更改陳美娟在本局擔任職務的行政任用合

同第三條款，晉階為第三職階特級行政技術助理員，自二零二一

年一月十五日起生效，合同其他條件維持不變。

摘錄自本局行政暨財政廳廳長於二零二一年三月三日作出的

批示：

根據經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律第十三條第

一款（二）項及第四款，第12/2015號法律第四條第二款及第三款

之規定，以附註形式更改蘇瑞娟在本局擔任職務的行政任用合

同第三條款，晉階為第二職階特級行政技術助理員，自二零二一

年一月八日起生效，合同其他條件維持不變。

聲 明

茲聲明，根據第15/2009號法律第十七條第一款（一）項的規

定，何錦富擔任本局土工技術暨道路處處長的定期委任因期限

屆滿而終止，由二零二一年三月十八日起生效。

–––––––

二零二一年三月十七日於土地工務運輸局

局長 陳寶霞

3.º escalão, índice 650, nestes Serviços, nos termos dos artigos 
10.º, n.º 2, da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, 4.º, 
n.os 1 e 3, 5.º, n.os 1, 2 e 4, e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, 48.º 
a 50.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alterado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, a partir de 18 
de Março de 2021.

Por despacho da chefe do Departamento Administrativo 
e Financeiro destes Serviços, de 25 de Fevereiro de 
2021:

Joaquim José Cândido de Farinha Lourenço — alterada, por 
averbamento, a cláusula 3.ª do seu contrato administrativo 
de provimento progredindo para técnico superior assessor 
principal, 2.º escalão, com índice correspondente a 50% de 
685, nestes Serviços, nos termos dos artigos 13.º, n.os 1, alínea 

1), 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, 4.º, 
n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, conjugado com o artigo 268.º do 
ETAPM, em vigor, a partir de 9 de Janeiro de 2021, manten-
do-se as demais condições contratuais.

Por despacho da chefe do Departamento Administrativo 
e Financeiro destes Serviços, de 2 de Março de 2021:

Chan Mei Kuen — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento progredindo 
para assistente técnica administrativa especialista, 3.º esca-
lão, nestes Serviços, nos termos dos artigos 13.º, n.os 1, alínea 

2), e 4, da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, e 4.º, 
n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, a partir de 15 de Janeiro de 
2021, mantendo-se as demais condições contratuais.

Por despacho da chefe do Departamento Administrativo 
e Financeiro destes Serviços, de 3 de Março de 2021:

Sou Soi Kun — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato administrativo de provimento progredindo para 
assistente técnica administrativa especialista, 2.º escalão, 
nestes Serviços, nos termos dos artigos 13.º, n.os 1, alínea 

2), e 4, da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, e 
4.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, a partir de 8 de Janeiro de 
2021, mantendo-se as demais condições contratuais.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que, nos termos do artigo 
17.º, n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 15/2009, Ho Kam Fu, cessou a 
comissão de serviço, no termo do seu prazo, como chefe da Divi-
são de Geotecnia e Vias de Comunicação destes Serviços, a 
partir de 18 de Março de 2021.

–––––––

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Trans-
portes, aos 17 de Março de 2021. — A Directora dos Serviços, 
Chan Pou Ha.
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郵 電 局

批 示 摘 錄

摘錄自運輸工務司司長於二零二一年一月七日作出的批示：

尹頌雅——根據經第4/2017號法律修改的第14/2009號法

律第十二條第一款、第二十六條（二）項、第二十八條及附件一表

八，以及第12/2015號法律第四條第一款、第三款及第五條第一

款和第四款的規定，以行政任用合同制度聘用為第一職階一等文

案，薪俸點為430點，為期六個月試用期，自二零二一年三月二日

起生效。

楊永建——根據經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律

第十二條第一款、第四款及第五款，以及第12/2015號法律第四

條第一款、第三款及第五條第一款和第四款的規定，以行政任用

合同制度聘用為資訊範疇第一職階首席高級技術員，薪俸點為

540點，為期六個月試用期，自二零二一年三月二日起生效。

摘錄自簽署人於二零二一年二月十一日作出的批示：

根據第12/2015號法律第六條第一款的規定，第二職階郵差

郭俊本，在本局擔任職務的行政任用合同獲續期一年，自二零

二一年五月二十一日起生效。

摘錄自簽署人於二零二一年二月十八日作出的批示：

根據第12/2015號法律第六條第一款的規定，第三職階特級

行政技術助理員盧貴明，在本局擔任職務的行政任用合同獲續

期一年，自二零二一年五月一日起生效。

摘錄自運輸工務司司長於二零二一年二月十九日作出的批

示：

楊富榮具備擔任職務之專業能力及適合的工作經驗，根據第

26/2009號行政法規第八條之規定，其在本局擔任規管事務處處

長的定期委任續期一年，自二零二一年六月一日起生效。

摘錄自簽署人於二零二一年二月十九日作出的批示：

根據第12/2015號法律第六條第一款的規定，第二職階郵差

陳家亮及李駿偉，在本局擔任職務的行政任用合同獲續期一年，

分別自二零二一年五月六日及五月二十日起生效。

摘錄自簽署人於二零二一年二月二十三日作出的批示：

根據經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律第十三條第

一款（二）項和第四款，以及第12/2015號法律第四條第二款的規

定，以附註形式修改下列人員在本局擔任職務的行政任用合同

第三條款，職級和薪俸點分別如下：

蘇雪萍及黃麗娟，皆自二零二一年二月二十六日起轉為第二

職階特級技術員，薪俸點為525點；

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E 

TELECOMUNICAÇÕES

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 7 de Janeiro de 2021:

Wan Chong Nga — contratada em regime de contrato admi-
nistrativo de provimento, pelo período experimental de seis 
meses, como letrada de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 430, nos 
termos dos artigos 12.º, n.º 1, 26.º, alínea 2), 28.º e do mapa 
8 do anexo I da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, 
conjugado com os artigos 4.º, n.os 1 e 3, e 5.º, n.os 1 e 4, da Lei 
n.º 12/2015, a partir de 2 de Março de 2021.

Ieong Weng Kin — contratado em regime de contrato admi-
nistrativo de provimento, pelo período experimental de seis 
meses, como técnico superior principal, 1.º escalão, índice 
540, área de informática, nos termos do artigo 12.º, n.os 1, 4 e 
5, da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, conjugado 
com os artigos 4.º, n.os 1 e 3, e 5.º, n.os 1 e 4, da Lei n.º 12/2015, 
a partir de 2 de Março de 2021.

Por despacho da signatária, de 11 de Fevereiro de 2021:

Kuok Chon Pun — renovado o contrato administrativo de pro-
vimento, pelo período de um ano, como distribuidor postal, 
2.º escalão, nestes Serviços, nos termos do artigo 6.º, n.º 1, 
da Lei n.º 12/2015, a partir de 21 de Maio de 2021.

Por despacho da signatária, de 18 de Fevereiro de 2021:

Lou Kuai Meng — renovado o contrato administrativo de pro-
vimento, pelo período de um ano, como assistente técnico 
administrativo especialista, 3.º escalão, nestes Serviços, nos 
termos do artigo 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir de 1 de 
Maio de 2021.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 19 de Fevereiro de 2021:

Ieong Fu Weng — renovada a comissão de serviço, pelo pe-
ríodo de um ano, como chefe da Divisão de Assuntos de 
Regulação destes Serviços, nos termos do artigo 8.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 26/2009, a partir de 1 de Junho 
de 2021, por possuir competência profissional e experiência 
adequadas para o exercício das funções.

Por despachos da signatária, de 19 de Fevereiro de 2021:

Chan Ka Leong e Lei Chon Wai — renovados os contratos ad-
ministrativos de provimento, pelo período de um ano, como 
distribuidores postais, 2.º escalão, nestes Serviços, nos ter-
mos do artigo 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir de 6 e 20 
de Maio de 2021, respectivamente.

Por despachos da signatária, de 23 de Fevereiro de 2021:

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por aver-
bamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos 
de provimento para as categorias e índices a cada um indi-
cados, nestes Serviços, nos termos dos artigos 13.º, n.os 1, 
alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, 
e 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015:

Sou Sut Peng e Wong Lai Kun, como técnicas especialistas, 2.º 
escalão, índice 525, a partir de 26 de Fevereiro de 2021;
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盧詠賢，自二零二一年二月二十六日起轉為第二職階特級技

術輔導員，薪俸點為415點；

廖振武，自二零二一年二月十七日起轉為第二職階二等技術

輔導員，薪俸點為275點。

根據經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律第十三條第

二款（二）及（四）項、第三款和第四款，以及第12/2015號法律第

四條第二款的規定，以附註形式修改下列人員在本局擔任職務

的行政任用合同第三條款，職級和薪俸點分別如下：

林智商，自二零二一年一月九日起轉為第三職階郵差，薪俸

點為190點；

李天娜及Judas Tadeu Fer nando Nelson Hen r iques 

Manhão Jorge，分別自二零二一年一月五日及二月八日起轉為第

八職階技術工人，薪俸點為260點；

鍾結興，自二零二一年二月二十日起轉為第三職階技術工

人，薪俸點為170點。

摘錄自簽署人於二零二一年二月二十四日作出的批示：

根據經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律第十三條第

一款（二）項和第四款，以及第12/2015號法律第四條第二款的規

定，以附註形式修改陳政建在本局擔任職務的行政任用合同第

三條款，轉為第二職階特級技術輔導員，薪俸點為415點，自二零

二一年一月十五日起生效。

摘錄自運輸工務司司長於二零二一年三月九日作出的批示﹕

葉頌華具備擔任職務之專業能力及適合的工作經驗，根據

第26/2009號行政法規第八條之規定，其在本局擔任資訊科技發

展及資源管理廳廳長的定期委任續期一年，自二零二一年六月一

日起生效。

蔡偉斌具備擔任職務之專業能力及適合的工作經驗，根據

第26/2009號行政法規第八條之規定，其在本局擔任工程、設施

管理及總務處處長的定期委任續期一年，自二零二一年六月一日

起生效。

摘錄自簽署人於二零二一年三月九日作出的批示：

根據經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律第十三條第

一款（二）項和第四款，以及第12/2015號法律第四條第二款的規

定，以附註形式修改下列人員在本局擔任職務的行政任用合同

第三條款，職級和薪俸點分別如下：

黃慧琪及黃家俊，皆自二零二一年三月十三日起轉為第三職

階特級技術輔導員，薪俸點為430點；

Lou Weng In, como adjunta-técnica especialista, 2.º escalão, 
índice 415, a partir de 26 de Fevereiro de 2021;

Lio Chan Mou, como adjunto-técnico de 2.ª classe, 2.º esca-
lão, índice 275, a partir de 17 de Fevereiro de 2021.

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de 
provimento para as categorias e índices a cada um indica-
dos, nestes Serviços, nos termos dos artigos 13.º, n.os 2, alíne-
as 2) e 4), 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, e 
4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015:

Lam Chi Seong, como distribuidor postal, 3.º escalão, índice 
190, a partir de 9 de Janeiro de 2021;

Albertina Correia de Lemos e Judas Tadeu Fernando Nelson 
Henriques Manhão Jorge, como operários qualificados, 8.º 
escalão, índice 260, a partir de 5 de Janeiro e 8 de Fevereiro de 
2021, respectivamente;

Chong Kit Heng, como operário qualificado, 3.º escalão, ín-
dice 170, a partir de 20 de Fevereiro de 2021.

Por despacho da signatária, de 24 de Fevereiro de 2021:

Chan Cheng Kin — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento para adjunto-téc-
nico especialista, 2.º escalão, índice 415, nestes Serviços, nos 
termos dos artigos 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009 
alterada pela Lei n.º 4/2017, e 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, a 
partir de 15 de Janeiro de 2021.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 9 de Março de 2021:

Ip Chong Wa — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como chefe do Departamento de Desenvolvi-
mento das Tecnologias da Informação e Gestão de Recursos 
destes Serviços, nos termos do artigo 8.º do Regulamento 
Administrativo n.º 26/2009, a partir de 1 de Junho de 2021, 
por possuir competência profissional e experiência adequa-
das para o exercício das funções.

Choi Wai Pan — renovada a comissão de serviço, pelo perío-
do de um ano, como chefe da Divisão de Obras, Gestão de 
Instalações e Serviços Gerais destes Serviços, nos termos 
do artigo 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, 
a partir de 1 de Junho de 2021, por possuir competência 
profissional e experiência adequadas para o exercício das 
funções.

Por despachos da signatária, de 9 de Março de 2021:

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por aver-
bamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos 
de provimento para as categorias e índices a cada um indi-
cados, nestes Serviços, nos termos dos artigos 13.º, n.os 1, 
alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, 
e 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015:

Wong Wai Kei e Vong Ka Chon, como adjuntos-técnicos es-
pecialistas, 3.º escalão, índice 430, a partir de 13 de Março de 
2021;
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鄺家曦，自二零二一年三月十九日起轉為第二職階一等行政

技術助理員，薪俸點為240點。

根據經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律第十三條第

二款（三）至（四）項及第四款，以及第12/2015號法律第四條第

二款的規定，以附註形式修改下列人員在本局擔任職務的行政

任用合同第三條款，職級和薪俸點分別如下：

潘秀嫻，自二零二一年三月九日起轉為第八職階技術工人，

薪俸點為260點；

葉婉雯，自二零二一年三月十六日起轉為第五職階勤雜人

員，薪俸點為150點。

摘錄自簽署人於二零二一年三月十二日作出的批示：

根據經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律第十四條第

一款（二）項、經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政

法規第二條（三）項及第五條、以及第12/2015號法律第四條的

規定，現以附註形式修改劉健德及廖振武在本局擔任職務的行

政任用合同第三條款，職級變更為第一職階一等技術輔導員，薪

俸點為305點。

根據經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律第十四條第

一款（一）項、經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政

法規第二條（三）項及第五條、以及第12/2015號法律第四條的

規定，現以附註形式修改鍾關本在本局擔任職務的行政任用合

同第三條款，職級變更為第一職階首席特級精密儀器保養助理

技術員，薪俸點為395點。

根據第12/2015號法律第六條第二款（一）項及第三款的規

定，本局下列人員的行政任用合同獲修改為長期行政任用合同，

為期三年，並自相應之日期開始生效：

序號 姓名 職級 職階 生效日期

1 梁曉梅 顧問高級技術員 3 08/02/2021

2 陳炎斌 二等高級技術員 2 02/02/2021

3 廖振武 二等技術輔導員 2 17/02/2021

4 陳嘉欣 一等行政技術助理員 1 04/02/2021

5 黃桂芬 一等行政技術助理員 1 04/02/2021

6 張嘉蔚 一等行政技術助理員 1 04/02/2021

Eurico Jacinto Kuong, como assistente técnico administrati-
vo de 1.ª classe, 2.º escalão, índice 240, a partir de 19 de Março 
de 2021.

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de 
provimento para as categorias e índices a cada um indica-
dos, nestes Serviços, nos termos dos artigos 13.º, n.os 2, alí-
neas 3) a 4), e 4, da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, 
e 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015:

Pun Sao Han, como operária qualificada, 8.º escalão, índice 
260, a partir de 9 de Março de 2021;

Ip Un Man, como auxiliar, 5.º escalão, índice 150, a partir de 
16 de Março de 2021.

Por despachos da signatária, de 12 de Março de 2021:

Lao Kin Tak e Lio Chan Mou — alterada, por averbamento, 
a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de provi-
mento, mudam para a categoria de adjunto-técnico de 1.ª 
classe, 1.º escalão, índice 305, nestes Serviços, nos termos 
dos artigos 14.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, alterada 
pela Lei n.º 4/2017, 2.º, alínea 3), e 5.º do Regulamento 
Administrativo n.º 14/2016, alterado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 23/2017, e 4.º da Lei n.º 12/2015.

Arnaldo Kuam Pun Chung — alterada, por averbamento, a 
cláusula 3.ª do seu contrato administrativo de provimento, 
muda para a categoria de técnico auxiliar manutenção de 
instrumentos de precisão especialista principal, 1.º escalão, 
índice 395, nestes Serviços, nos termos dos artigos 14.º, n.º 1, 
alínea 1), da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, 2.º, 
alínea 3), e 5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, 
alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, e 4.º 
da Lei n.º 12/2015.

Os contratos administrativos de provimento dos trabalhadores 
abaixo mencionados, destes Serviços — alterados para con-
tratos administrativos de provimento de longa duração, pelo 
período de três anos, nos termos do artigo 6.º, n.os 2, alínea 1), 
e 3, da Lei n.º 12/2015, a partir da data seguinte:

N.º Nome Categoria Escalão A partir de

1 Leong Io Mui Técn ico supe-
rior assessor 3 08/02/2021

2 Chan Im Pan Técn ico supe-
rior de 2.ª classe 2 02/02/2021

3 Lio Chan Mou Adjunto-técnico 
de 2.ª classe 2 17/02/2021

4 Chan Ka Ian Assistente téc-
nico administra-
tivo de 1.ª classe 1 04/02/2021

5 Wong Kuai Fan Assistente téc-
nico administra-
tivo de 1.ª classe 1 04/02/2021

6 Cheong Ka Wai Assistente téc-
nico administra-
tivo de 1.ª classe 1 04/02/2021
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序號 姓名 職級 職階 生效日期

7 林艷芳 一等行政技術助理員 1 04/02/2021

8 李詩詩 一等行政技術助理員 1 09/02/2021

9 李振豪 郵差 3 18/02/2021

10 李偉麒 郵差 3 19/02/2021

11 林嘉明 技術工人 4 08/02/2021

根據第12/2015號法律第六條第二款（二）項及第三款的規

定，本局下列人員的長期行政任用合同獲修改為不具期限的行

政任用合同，並自相應之日期開始生效：

序號 姓名 職級 職階 生效日期

1 梁小龍 特級技術員 1 22/02/2021

2 陳淑婷 首席技術員 1 28/02/2021

3 陳穎汶 特級技術輔導員 3 28/02/2021

4 陳子駿 特級技術輔導員 2 14/02/2021

5 施少勳 特級技術輔導員 2 25/02/2021

6 麥婉筠 特級技術輔導員 2 25/02/2021

7 林文道 特級技術輔導員 2 25/02/2021

8 杜偉健 特級郵務輔導技術員 1 25/02/2021

9 譚凱欣 特級行政技術助理員 3 22/02/2021

10 黎俊明 特級行政技術助理員 2 11/02/2021

11 葉穎欣 特級行政技術助理員 1 28/02/2021

12 陳華仔 郵差 6 22/02/2021

13 鄺偉秉 郵差 6 22/02/2021

N.º Nome Categoria Escalão A partir de

7 Lam Im Fong Assistente téc-
nico administra-
tivo de 1.ª classe 1 04/02/2021

8 Lei Si Si Assistente téc-
nico administra-
tivo de 1.ª classe 1 09/02/2021

9 Lei Chan Hou Distribuidor 
postal 3 18/02/2021

10 Lei Wai Kei Distribuidor 
postal 3 19/02/2021

11 Lam Ka Meng Operário quali-
ficado 4 08/02/2021

Os contratos administrativos de provimento de longa duração 
dos trabalhadores abaixo mencionados, destes Serviços — 
alterados para contratos administrativos de provimento sem 
termo, nos termos do artigo 6.º, n.os 2, alínea 2), e 3, da Lei 
n.º 12/2015, a partir da data seguinte:

N.º Nome Categoria Escalão A partir de

1 Leong Sio Long Técn ico espe-
cialista 1 22/02/2021

2 Chan Sok Teng Técnico princi-
pal 1 28/02/2021

3 Chan Wing 
Man

Adjunto-técnico 
especialista 3 28/02/2021

4 Chan Tsz Chun Adjunto-técnico 
especialista 2 14/02/2021

5 Si Sio Fan Adjunto-técnico 
especialista 2 25/02/2021

6 Mak Un Kuan Adjunto-técnico 
especialista 2 25/02/2021

7 Armando Cor-
reia de Lemos

Adjunto-técnico 
especialista 2 25/02/2021

8 Tou Wai Kin Técnico-adjunto 
postal especia-
lista 1 25/02/2021

9 Tam Hoi Ian Assistente téc-
nico administra-
tivo especialista 3 22/02/2021

10 José Lopes Lai Assistente téc-
nico administra-
tivo especialista 2 11/02/2021

11 Ip Weng Ian Assistente téc-
nico administra-
tivo especialista 1 28/02/2021

12 Chan Wa Chai Distribuidor 
postal 6 22/02/2021

13 Kuong Vai 
Peng Agosti-
nho

Distribuidor 
postal

6 22/02/2021
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序號 姓名 職級 職階 生效日期

14 黃子健 郵差 5 22/02/2021

15 梁漫前 郵差 4 05/02/2021

16 岑偉德 郵差 4 22/02/2021

17 陳業興 郵差 4 22/02/2021

18 許定喜 勤雜人員 3 04/02/2021

聲 明

根據現行《澳門公共行政工作人員通則》第四十五條的規

定，本局行政任用合同第一職階二等高級技術員劉寶詩，自二零

二一年三月十日，即在海事及水務局擔任職務之日起，終止於本

局的職務。

–––––––

二零二一年三月十七日於郵電局

局長 劉惠明

地 球 物 理 暨 氣 象 局

批 示 摘 錄

摘錄自運輸工務司司長於二零二一年二月三日作出之批示：

根據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第三條第

二款、第四條第一款及第五條第一款之規定，以行政任用合同制

度聘用湯銘耀、林慕貞及張振興，在本局擔任第一職階二等高級

技術員職務，薪俸點為430點，試用期為期六個月，自二零二一年

三月十五日起生效。

聲 明

應區健誠的請求，其在本局擔任第一職階二等高級技術員

職務的不具期限的行政任用合同，自二零二一年三月十七日起予

以終止。

–––––––

二零二一年三月十七日於地球物理暨氣象局

局長 梁永權

N.º Nome Categoria Escalão A partir de

14 Wong Chi Kin Distribuidor 
postal 5 22/02/2021

15 Leong Man 
Chin

Distribuidor 
postal 4 05/02/2021

16 Sam Wai Tak Distribuidor 
postal 4 22/02/2021

17 Chan Ip Heng Distribuidor 
postal 4 22/02/2021

18 Hoi Teng Hei Auxiliar 3 04/02/2021

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Lao Pou Si, técnico 
superior de 2.ª classe, 1.º escalão, contratada com contrato 
administrativo de provimento, cessou as suas funções, nestes Ser-
viços, nos termos do artigo 45.º do ETAPM, vigente, a partir de 
10 de Março de 2021, data em que iniciou funções na Direcção 
dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água.

–––––––

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, aos 
17 de Março de 2021. — A Directora dos Serviços, Lau Wai 
Meng.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS

E GEOFÍSICOS

Extracto de despacho

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 3 de Fevereiro de 2021:

Tong Meng Io, Lam Mou Cheng e Cheong Chan Heng — 
contratados em regime de contrato administrativo de 
provimento, pelo período experimental de seis meses, como 
técnicos superiores de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 430, nestes 
Serviços, nos termos dos artigos 3.º, n.º 2, 4.º, n.º 1, e 5.º, n.º 1, 
da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos 
Serviços Públicos», a partir de 15 de Março de 2021.

Declaração

Ao Kin Seng — cessou, a seu pedido, o contrato adminis-
trativo de provimento sem termo como técnico superior de 2.ª 
classe, 1.º escalão, nestes Serviços, a partir de 17 de Março de 
2021.

–––––––

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 17 
de Março de 2021. — O Director dos Serviços, Leong Weng 
Kun.
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建 設 發 展 辦 公 室

批 示 摘 錄

摘錄自本辦公室主任於二零二一年二月五日作出的批示：

黃文靜——根據第14/2009號法律現行文本第十三條第一

款（二）項及第四款，以及第12/2015號法律第四條第二款及第

三款的規定，以附註形式修改其在本辦公室的不具期限的行政

任用合同第三條款，晉階至第三職階顧問高級技術員，薪俸點

650，自二零二一年二月七日起生效。

陳國興——根據第14/2009號法律現行文本第十三條第一

款（二）項及第四款，以及第12/2015號法律第四條第二款及第

三款的規定，以附註形式修改其在本辦公室的不具期限的行政

任用合同第三條款，晉階至第三職階特級技術輔導員，薪俸點

430，自二零二一年二月七日起生效。

–––––––

二零二一年三月十八日於建設發展辦公室

主任 林煒浩

GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO

DE INFRA-ESTRUTURAS

Extractos de despachos

Por despachos do coordenador deste Gabinete, de 5 de 
Fevereiro de 2021:

Vong Man Cheng — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento sem termo 
progredindo para técnico superior assessor, 3.º escalão, índice 
650, neste Gabinete, nos termos dos artigos 13.º, n.os 1, alínea 2), 
e 4, da Lei n.º 14/2009, na redação vigente, conjugado com o 
artigo 4.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, a partir de 7 de Feve-
reiro de 2021.

Chan Kuok Heng — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento sem termo 
progredindo para adjunto-técnico especialista, 3.º escalão, 
índice 430, neste Gabinete, nos termos dos artigos 13.º, n.os 1, 
alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, na redação vigente, conjugado 
com o artigo 4.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, a partir de 7 de 
Fevereiro de 2021.

–––––––

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 
18 de Março de 2021. — O Coordenador do Gabinete, Lam 
Wai Hou.
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