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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO

Despacho do Chefe do Executivo n.º 128/2021 

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 

da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 

n.º 4 do Despacho do Chefe do Executivo n.º 57/2017, alterado 

pelos Despachos do Chefe do Executivo n.º 244/2018 e n.º 120/2021, 

o Chefe do Executivo manda:

1. São nomeados membros da Comissão Coordenadora da 

Gestão e do Desenvolvimento das Áreas de Jurisdição Marí-

tima, nos termos das alíneas 6) a 9) do n.º 3 do Despacho do 

Chefe do Executivo n.º 57/2017:

1) Lei Iok Fai, adjunto dos Serviços de Alfândega, em regi-

me de substituição; 

2) Wai Tong Kuan, assessor do Gabinete do Secretário para 

a Economia e Finanças;

3) Lin Heng Chi, assessor do Gabinete do Secretário para a 

Segurança;

4) Vong Man Kit, assessor do Gabinete do Secretário para os 

Transportes e Obras Públicas. 

2. O mandato dos membros nomeados pelo presente despa-

cho tem a duração de um ano.

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

sua publicação.

3 de Setembro de 2021.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 129/2021

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 1 do artigo 24.º da Lei n.º 10/2000 (Lei Orgânica 

do Comissariado contra a Corrupção da Região Administrati-

va Especial de Macau), na redacção dada pela Lei n.º 4/2012, o 

Chefe do Executivo manda:

1. É nomeada Lam In Sang para o cargo de Adjunta do Co-

missário contra a Corrupção, pelo período de dois anos, com 

efeitos a partir do dia 15 de Setembro de 2021.

2. É publicada, em anexo, a nota relativa aos fundamentos da 

nomeação e ao currículo académico e profissional da nomeada.

30 de Agosto de 2021.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

澳門特別行政區

128/2021

244/2018 120/2021

57/2017

57/2017

 

129/2021

4/2012 10/2000
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1997 1 1998 1

1998 1 1999 12 2004
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2015 5 2017 9 /

2017 9 2019 12 /

2019 12

21/2021

3/1999

ANEXO

Fundamentos da nomeação de Lam In Sang para o cargo de 

Adjunta do Comissário contra a Corrupção:

— Vacatura do cargo;

— A nomeada tem exercido funções na área jurídica e ju-

dicial há vários anos e possui competência profissional, tendo 

aptidão para assumir o cargo de Adjunta do Comissário contra 

a Corrupção, o que se demonstra pelo respectivo currículo:

Currículo académico:

— Curso Secundário da Escola Secundária Luso-Chinesa de 

Luís Gonzaga Gomes;

— Curso de Bacharelato em Tradução e Interpretação 

da Escola de Língua e Tradução do Instituto Politécnico de 

Macau;

— Curso Complementar para Licenciatura de Tradução e 

Interpretação na Universidade de Macau;

— Curso de Mestrado em Justiça Criminal na Universidade 

de Ciência e Tecnologia de Macau;

— Curso de Licenciatura de Direito em língua chinesa (turma 

nocturna) na Universidade de Macau.

Experiência profissional:

— Estagiária do Curso de Formação dos oficiais de justiça, 

de Janeiro de 1997 a Janeiro de 1998;

— Escriturária judicial do Ministério Público, de Janeiro de 

1998 a Dezembro de 1999 (em 2004 ingressou para a categoria 

de escrivão do Ministério Público auxiliar);

— Intérprete-tradutora do Ministério Público, de Maio de 

2004 a Maio de 2015;

— Escrivã especialista do Ministério Público, destacada no 

Tribunal de Segunda Instância/ de Última Instância, de Maio 

de 2015 a Setembro de 2017;

— Escrivã de Direito do Ministério Público, destacada no 

Tribunal de Segunda Instância/ de Última Instância, de Setem-

bro de 2017 a Dezembro de 2019;

— Assessora do Comissariado contra a Corrupção, de De-

zembro de 2019 até à presente data.

Aviso do Chefe do Executivo n.º 21/2021

O Chefe do Executivo manda publicar, nos termos do n.º 1 

do artigo 6.º da Lei n.º 3/1999 (Publicação e formulário dos 

diplomas), que a Região Administrativa Especial de Macau da 

República Popular da China e os Estados Unidos da América, 

efectuaram a notificação recíproca de terem sido cumpridos 

os respectivos procedimentos legais internos exigidos para 

a entrada em vigor do «Acordo entre o Governo da Região 

Administrativa Especial de Macau da República Popular da 
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FATCA

 

   

12/2015

660

–––––––

 

   

12/2015

12/2015

China e o Governo dos Estados Unidos da América para Pro-

mover a Cooperação na Implementação da FATCA», assinado 

em Macau, em 14 de Dezembro de 2016.

A versão autêntica em língua inglesa, acompanhada das 

respectivas traduções para as línguas chinesa e portuguesa do 

citado Acordo, encontra-se publicada no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 21, I Série, de 24 

de Maio de 2021, o qual, em conformidade com o disposto no 

seu n.º 1 do artigo 11.º, entrou em vigor para ambas as Partes 

em 30 de Julho de 2021.

Promulgado em 3 de Setembro de 2021.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Extracto de despacho

Por despacho da signatária, de 6 de Agosto de 2021:

Chau Chen Mung — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 

do seu contrato administrativo de provimento sem termo, 

para o exercício de funções no Gabinete do Chefe do Exe-

cutivo, ascendendo a técnica superior assessora principal, 1.º 

escalão, índice 660, nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 4.º da 

Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho nos Ser-

viços Públicos), em vigor, conjugado com o n.º 12 do artigo 

19.º do Estatuto do Gabinete do Chefe do Executivo e dos 

Secretários, em vigor, a partir de 12 de Setembro de 2021.

–––––––

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 9 de Setembro de 2021. 

— A Chefe do Gabinete, Hoi Lai Fong.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS 

DA SEDE DO GOVERNO

Extractos de despachos

Por despachos da chefe do Gabinete do Chefe do Executi-

vo, de 11 de Agosto de 2021:

Lo Chon Keong — autorizada a continuidade do seu contrato ad-

ministrativo de provimento de longa duração, pelo período de 

três anos, para o exercício de funções de técnico superior de 2.a 

classe, 1.º escalão, nestes Serviços, nos termos dos n.os 2 e 3 do 

artigo 4.º e do n.º 4 do artigo 6.º da Lei n.º 12/2015 (Regime do 

Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), em vigor, a partir 

de 12 de Outubro de 2021.

O pessoal abaixo identificado — renovados os contratos ad-

ministrativos de provimento, para o exercício de funções 

nestes Serviços, nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 4.º e do 

n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de 

Trabalho nos Serviços Públicos), em vigor, pelo período de 

um ano, a partir das datas a seguir indicadas:
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14/2009

12/2015

415

330

180

180

160

140

140

275

140

120

120

— Pang Mei Fan, adjunta-técnica de 2.a classe, 1.º escalão, a 

partir de 9 de Outubro de 2021;

— Chan Mei Ian, adjunta-técnica de 2.a classe, 1.º escalão, a 

partir de 14 de Outubro de 2021.

Por despachos da signatária, de 11 de Agosto de 2021:

O pessoal abaixo identificado — alterada, por averbamento, a 

cláusula 3.a dos seus contratos, para o exercício de funções 

nestes Serviços, nos termos da alínea 2) do n.º 1, e das alíneas 

1), 2) e 3) do n.º 2 e do n.º 3 do artigo 13.º da Lei n.º 14/2009 

(Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públi-

cos), em vigor, e dos n.os 2 e 3 do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015 

(Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), em 

vigor, conforme a seguir discriminado:

Contrato administrativo de provimento sem termo

— Ho Tim Tai, progride para assistente de relações públicas 

especialista, 2.º escalão, índice 415, a partir de 20 de Agosto de 

2021;

— Sio Un Kuan progride para assistente técnico administra-

tivo especialista, 3.º escalão, índice 330, a partir de 16 de Agos-

to de 2021;

— Chang Weng Kin e Lam Soi Choi progridem para moto-

ristas de ligeiros, 4.º escalão, índice 180, a partir de 31 de Agos-

to de 2021; 

— Kuoc Mei Seong progride para operária qualificada, 4.º 

escalão, índice 180, a partir de 14 de Agosto de 2021;

— Zhang Yangui progride para auxiliar, 6.º escalão, índice 

160, a partir de 13 de Agosto de 2021;

— Leong Lai Wun progride para auxiliar, 4.º escalão, índice 

140, a partir de 31 de Agosto de 2021.

Contrato administrativo de provimento de longa duração

— Chan Io Man e Hong Man Wai progridem para auxiliares, 

4.º escalão, índice 140, a partir de 31 de Agosto de 2021. 

Contrato administrativo de provimento

— Sit Man Teng progride para adjunta-técnica de 2.a classe, 

2.º escalão, índice 275, a partir de 20 de Agosto de 2021;

— Go, Victor progride para auxiliar, 4.º escalão, índice 140, 

a partir de 31 de Agosto de 2021;

— Rong Yinzhong e Zhu Jiezhen progridem para auxiliares, 

2.º escalão, índice 120, a partir de 18 de Agosto de 2021;

— Lao Heng Sang progride para auxiliar, 2.º escalão, índice 

120, a partir de 1 de Setembro de 2021.
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14/2009  

12/2015  

505

–––––––

 

52/2021

62/99/M

a 2/2021

6/1999

23/2000

21/2021

183/2019

152/2010

 

–––––––

 

Por despacho da chefe do Gabinete do Chefe do Executi-

vo, de 1 de Setembro de 2021:

Ng Wai Lon — alterada, por averbamento, a cláusula 3.a do seu 

contrato administrativo de provimento sem termo, para o 

exercício de funções nestes Serviços, ascendendo a técnico 

especialista, 1.º escalão, índice 505, nos termos da alínea 2) 

do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 14.º da Lei n.º 14/2009 (Regime 

das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), em 

vigor, e do n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015 (Regime do 

Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), em vigor, a 

partir da data da publicação do presente extracto de despa-

cho.

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo, 

aos 8 de Setembro de 2021. — A Directora dos Serviços, Lao 
Kuan Lai da Luz.

GABINETE DA SECRETÁRIA PARA OS ASSUNTOS

SOCIAIS E CULTURA

Despacho da Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 52/2021

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 

da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 

disposto na alínea a) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 3.º do Código 

do Notariado, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 62/99/M, de 25 de 

Outubro, no n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento Administrativo 

n.º 6/1999 (Organização, competências e funcionamento dos 

serviços e entidades públicos), republicado pelo Regulamento 

Administrativo n.º 2/2021, no n.º 2 do artigo 1.º do Regulamen-

to Administrativo n.º 23/2000 (Notariado dos Serviços Públi-

cos) e no n.º 1 da Ordem Executiva n.º 183/2019, alterada pela 

Ordem Executiva n.º 21/2021, a Secretária para os Assuntos 

Sociais e Cultura manda:

1. É designado para servir como notário privativo do Institu-

to Politécnico de Macau o licenciado em Direito Tong Hin Kit, 

técnico superior principal do mesmo Instituto.

2. O notário privativo referido no número anterior é substi-

tuído, nas suas ausências e impedimentos, pela licenciada em 

Direito Chan Man Wa, técnica superior assessora do mesmo 

Instituto.

3. É revogado o Despacho do Secretário para os Assuntos 

Sociais e Cultura n.º 152/2010.

4. O presente despacho produz efeitos a partir do dia seguin-

te ao da sua publicação.

9 de Setembro de 2021.

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

–––––––

Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, 

aos 10 de Setembro de 2021. — A Chefe do Gabinete, Ho Ioc 
San.
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COMISSARIADO CONTRA A CORRUPÇÃO

Despacho do Comissário contra a Corrupção n.º 23/2021

No uso da faculdade conferida pelo artigo 16.º da Lei n.º 10/2000, 

com as alterações introduzidas pela Lei n.º 4/2012, e nos termos do 

n.º 2 do artigo 3.º e do artigo 22.º do Regulamento Administrativo 

n.º 3/2009, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 3/2013, 

determino:

1. É delegada à Adjunta do Comissário Lam In Sang a com-

petência para a prática dos seguintes actos:

1) Todos os inerentes às funções de director da Direcção dos 

Serviços de Provedoria de Justiça, nos termos previstos no 

artigo 22.º do Regulamento Administrativo n.º 3/2009, altera-

do pelo Regulamento Administrativo n.º 3/2013;

2) Justificar as faltas do pessoal da Direcção dos Serviços de 

Provedoria de Justiça;

3) Autorizar o gozo e a transferência das férias do pessoal da 

Direcção dos Serviços de Provedoria de Justiça.

2. No caso de impedimento, as funções acima referidas do 

adjunto impedido são desempenhadas pelo outro adjunto.

3. Dos actos praticados ao abrigo da presente delegação cabe 

recurso hierárquico necessário.

4. A presente delegação é feita sem prejuízo dos poderes de 

avocação, superintendência e revogação.

5. Por despacho a publicar no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau, homologado pelo Comissário 

contra a Corrupção, a adjunta poderá subdelegar as competências 

que entenda necessárias à prática dos actos adequados ao bom 

funcionamento da Direcção dos Serviços de Provedoria de 

Justiça.

6. O presente despacho produz efeitos desde a data da sua 

publicação.

10 de Setembro de 2021.

O Comissário, Chan Tsz King.

–––––––

Comissariado contra a Corrupção, aos 10 de Setembro de 

2021. — O Chefe do Gabinete, Chan In Chio.

SERVIÇOS DE POLÍCIA UNITÁRIOS

Extracto de despacho

Por despacho do signatário, de 31 de Agosto de 2021:

Chan Wai Lan — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 

seu contrato administrativo de provimento sem termo pro-

gredindo para auxiliar, 8.º escalão, índice 200, nestes Servi-

ços, nos termos do artigo 13.º, n.os 2, alínea 4), 3 e 4, da Lei 

23/2021

4/2012 10/2000

3/2013

3/2009

3/2013 3/2009

 

–––––––

 

   

14/2009

12/2015
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200

–––––––

 

   

15/2009

26/2009

11/2001 25/2008

21/2001

07981

25/2008

21/2001

15/2009

––––––––––

07981

07981

n.º 14/2009 «Regime das Carreiras dos Trabalhadores dos 

Serviços Públicos», em vigor, conjugado com o artigo 4.º, 

n.º 2, da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho 

nos Serviços Públicos», em vigor, a partir de 29 de Agosto 

de 2021.

–––––––

Serviços de Polícia Unitários, aos 9 de Setembro 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 26 de Agosto de 2021:

Chan Weng Hei, subintendente alfandegário n.º 07981 — 

nomeado, em comissão de serviço, pelo período de um ano, 

chefe da Divisão de Policiamento Litoral dos Serviços de 

Alfândega, nos termos da alínea 2) do n.º 3 do artigo 2.º, dos 

artigos 4.º, 5.º e 10.º e do n.º 1 do artigo 25.º e artigo 34.º da 

Lei n.º 15/2009, do n.º 1 do artigo 2.º, n.º 2 do artigo 3.º e dos 

artigos 5.º e 7.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, 

do artigo 8.º da Lei n.º 11/2001, da alínea 2) do n.º 2 do artigo 

20.º e do 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 21 de Setembro de 2021.

O nomeado ocupa o lugar de chefia criado pela alínea 2) do 

n.º 2 do artigo 20.º e pelo n.º 1 do artigo 32.º do Regulamento 

Administrativo n.º 21/2001, republicado pelo Regulamento 

Administrativo n.º 25/2008.

Nos termos do n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 15/2009, é publi-

cada, em anexo, a nota relativa aos respectivos fundamentos e 

aos currículos académico e profissional do nomeado.

––––––––––

ANEXO

Fundamentos da nomeação do subintendente alfandegário 

n.º 07981 — Chan Weng Hei, para exercer o cargo de chefe da 

Divisão de Policiamento Litoral dos Serviços de Alfândega da 

RAEM:

— Vacatura do cargo e necessidade do seu preenchimento;

— Reconhecida competência profissional e aptidão para o 

exercício do cargo de chefe da Divisão de Policiamento Litoral, 

por parte do subintendente alfandegário n.º 07981 — Chan 

Weng Hei, o que se demonstra pelo curriculum vitae seguinte.

Currículo académico:

— Licenciatura em Ciências Policiais pela ESFSM.
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1998 1 1

2002 1 2 2007 2 28

2007 3 1 2010 10 21

2010 10 22 2014 5 25

2014 5 26 2016 10 11

2016 10 12 2020 4 30

2020 5 1

2019

15/2009

26/2009

11/2001 25/2008

21/2001

105920

25/2008

21/2001

15/2009

––––––––––

105920

105920

Currículo profissional:

— Ingresso na PMF, em 1 de Janeiro de 1998;

— Adjunta do chefe da Divisão de Planeamento Operacional, 

de 2 de Janeiro de 2002 a 28 de Fevereiro de 2007;

— Chefe do Posto Alfandegário das Portas do Cerco, de 1 de 

Março de 2007 a 21 de Outubro de 2010;

— Chefe do Posto Alfandegário do Aeroporto Internacional 

de Macau, de 22 de Outubro de 2010 a 25 de Maio de 2014;

— Chefe do Posto Alfandegário de Policiamento de Macau, 

de 26 de Maio de 2014 a 11 de Outubro de 2016;

— Chefe da Divisão de Informações, de 12 de Outubro de 

2016 a 30 de Abril de 2020;

— Chefia funcional do Gabinete de Assessoria Técnica, de 1 

de Maio de 2020 até ao presente.

Louvor:

— Em 2019, foi-lhe concedido um louvor individual.

Kong Wai Yi, subintendente alfandegária n.º 105920 — no-

meada, em comissão de serviço, pelo período de um ano, 

chefe da Divisão de Inspecção dos Serviços de Alfândega, 

nos termos da alínea 2) do n.º 3 do artigo 2.º, dos artigos 4.º, 5.º 

e 10.º e do n.º 1 do artigo 25.º e artigo 34.º da Lei n.º 15/2009, 

do n.º 1 do artigo 2.º, n.º 2 do artigo 3.º, dos artigos 5.º e 7.º 

do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, do artigo 8.º 

da Lei n.º 11/2001, da alínea 1) do n.º 2 do artigo 17.º e do 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 21 de Setembro de 2021.

A nomeada ocupa o lugar de chefia criado pela alínea 1) do 

n.º 2 do artigo 17.º e pelo n.º 1 do artigo 32.º do Regulamento 

Administrativo n.º 21/2001, republicado pelo Regulamento 

Administrativo n.º 25/2008.

Nos termos do n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 15/2009, é publicada, 

em anexo, a nota relativa aos respectivos fundamentos e aos 

currículos académico e profissional da nomeada.

––––––––––

ANEXO

Fundamentos da nomeação da subintendente alfandegária 

n.º 105920 — Kong Wai Yi para exercer o cargo de chefe da 

Divisão de Inspecção dos Serviços de Alfândega da RAEM:

— Vacatura do cargo e necessidade do seu preenchimento;

— Reconhecida competência profissional e aptidão para o 

exercício do cargo de chefe da Divisão de Inspecção, por parte 

da subintendente alfandegária n.º 105920 — Kong Wai Yi, a 

que se demonstra pelo curriculum vitae seguinte.
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1992 12 6

2008 10 3 2010 10 21

2010 10 22 2014 5 25

2014 5 26 2016 10 11

2016 10 12 2020 9 20

2020 9 21

20 03 20 0 8 2019

–––––––

 

   

39/2011

19/2000 15/2009

26/2009

39/2011

19/2000 14/2009

Currículo académico:

— Licenciatura em Ciências Policiais pela ESFSM.

Currículo profissional:

— Ingresso na PMF, em 6 de Dezembro de 1992;

— Adjunta do chefe da Divisão de Recursos Materiais, de 3 

de Outubro de 2008 a 21 de Outubro de 2010;

— Chefe do Posto Alfandegário das Portas do Cerco, de 22 

de Outubro de 2010 a 25 de Maio de 2014;

— Adjunta do chefe do Departamento de Gestão Operacional, 

de 26 de Maio de 2014 a 11 de Outubro de 2016;

— Chefe da Divisão de Planeamento Operacional, de 12 de 

Outubro de 2016 a 20 de Setembro de 2020;

— Chefe da Divisão de Policiamento Litoral, de 21 de Setembro 

de 2020 até ao presente.

Louvor:

— Em 2003, 2008 e 2019, foram-lhe concedidos três louvores 

individuais.

–––––––

Serviços de Alfândega, aos 7 de Setembro de 2021. — A 

Subdirectora-geral, Chau Kin Oi.

GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL 

DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

Extractos de despachos

Por despacho do presidente do Tribunal de Última Ins-

tância, de 3 de Setembro de 2021:

Mestre Wu In Peng — renovada a comissão de serviço, pelo pe-

ríodo de um ano, como chefe da Divisão de Serviços Gerais 

deste Gabinete, nos termos dos artigos 13.º, n.º 1, do Regu-

lamento Administrativo n.º 19/2000, de 6 de Março, republi-

cado pelo Regulamento Administrativo n.º 39/2011, de 19 de 

Dezembro, artigos 2.º, n.º 3, alínea 2), e 5.º da Lei n.º 15/2009, 

de 3 de Agosto, conjugado com o artigo 8.º do Regulamento 

Administrativo n.º 26/2009, de 10 de Agosto, por possuir 

competência profissional e experiência adequada para o exer-

cício das suas funções, a partir de 1 de Outubro de 2021.

Por despachos da chefe do Gabinete do Presidente do Tri-

bunal de Última Instância, de 8 de Setembro de 2021:

Ho Man Meng e Jose Silva, motorista de ligeiros, 7.º escalão, em 

regime de contrato administrativo de provimento sem termo, 

deste Gabinete — alterado o seu índice salarial para o 8.º esca-
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12/2015 3/GP T UI/2016

260

39/2011

19/2000 14/2009

12/2015 3/GP T UI/2016

160

1/1999

60/92/M C 7/2004

39/2011

19/2000

3/GP T U I/2016

Maria Celeste Filipe Marques 

Casaca

 

c 12/2015

–––––––

 

lão, índice 260, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, do Regulamen-

to Administrativo n.º 19/2000, de 6 de Março, republicado pelo 

Regulamento Administrativo n.º 39/2011, de 19 de Dezembro, 

artigo 13.º, n.º 2, alínea 4), n.º 3 e n.º 4, da Lei n.º 14/2009, de 3 

de Agosto, artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, de 17 de Agosto, con-

jugado com o n.º 1, alínea 6), do Despacho do Presidente do 

Tribunal de Última Instância n.º 3/GPTUI/2016, desde 3 de 

Setembro de 2021.

Wan Sio Han, auxiliar, 5.º escalão, em regime de contrato 

administrativo de provimento sem termo, deste Gabinete 

— alterado o seu índice salarial para o 6.º escalão, índice 

160, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, do Regulamento Admi-

nistrativo n.º 19/2000, de 6 de Março, republicado pelo Re-

gulamento Administrativo n.º 39/2011, de 19 de Dezembro, 

artigo 13.º, n.º 2, alínea 3), n.º 3 e n.º 4, da Lei n.º 14/2009, de 

3 de Agosto, artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, de 17 de Agosto, 

conjugado com o n.º 1, alínea 6), do Despacho do Presidente 

do Tribunal de Última Instância n.º 3/GPTUI/2016, desde 6 

de Setembro de 2021.

Por despacho da chefe do Gabinete do Presidente do Tri-

bunal de Última Instância, de 9 de Setembro de 2021:

Maria Celeste Filipe Marques Casaca, escrivã judicial princi-

pal, 3.º escalão, em regime de contrato individual de traba-

lho, do TJB — renovado o referido contrato, pelo período 

de um ano, na mesma categoria e escalão, nos termos do 

artigo 99.º da Lei Básica da RAEM, alínea 2) do Anexo II 

referida pelo artigo 16.º da Lei n.º 1/1999, de 20 de Dezem-

bro, artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Decreto-Lei n.º 60/92/M, 

de 24 de Agosto, artigo 29.º, n.º 1, da Lei n.º 7/2004, de 2 de 

Agosto, e artigo 13.º, n.º 1, do Regulamento Administrativo 

n.º 19/2000, de 6 de Março, republicado pelo Regulamento 

Administrativo n.º 39/2011, de 19 de Dezembro, conjugado 

com o n.º 1, alínea 7), do Despacho do Presidente do Tribu-

nal de Última Instância n.º 3/GPTUI/2016, a partir de 16 de 

Setembro de 2021.

Declarações

Para os devidos efeitos, se declara que Leung Hou Man, 

adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, em regime de contrato 

administrativo de provimento de longa duração, deste Gabine-

te, cessa funções a seu pedido, no referido lugar, a partir de 17 

de Setembro de 2021.

— Para os devidos efeitos, se declara que Loi Kei Tak, mo-

torista de ligeiros, 10.º escalão, em regime de contrato admi-

nistrativo de provimento sem termo, deste Gabinete, cessa as 

suas funções, por ter atingido o limite de idade, nos termos do 

artigo 44.º n.º 1, alínea c), do ETAPM, vigente e do artigo 15.º, 

alínea 1), da Lei n.º 12/2015, de 17 de Agosto, a partir de 16 de 

Setembro de 2021.

–––––––

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, aos 

10 de Setembro de 2021. — A Chefe do Gabinete, Chan Iok Lin.
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13/1999

87/89/M

Virgínia Maria Xavier

13/1999

87/89/M

–––––––

  

   

4/2017 14/2009

12/2015

565

 

GABINETE DO PROCURADOR

Extractos de despachos

Por despacho do chefe deste Gabinete, de 18 de Agosto de 

2021:

Virgínia Maria Xavier, do quadro do pessoal da DSEDT — 

requisitada, pelo período de um ano, como adjunta-técnica 

especialista principal, 4.º escalão, neste Gabinete, nos ter-

mos do artigo 19.º, n.º 3, do Regulamento Administrativo 

n.º 13/1999 (Organização e funcionamento do Gabinete do 

Procurador), conjugado com o artigo 34.º do Decreto-Lei 

n.º 87/89/M (Estatuto dos Trabalhadores da Administração 

Pública de Macau), a partir de 1 de Novembro de 2021.

Por despacho do chefe deste Gabinete, de 3 de Setembro 

de 2021:

Sam Hei Tong, escrivã do Ministério Público auxiliar, 1.º esca-

lão, de nomeação provisória, deste Gabinete — nomeada, 

definitivamente, para o mesmo lugar, nos termos do artigo 

19.º, n.º 1, do Regulamento Administrativo n.º 13/1999 (Or-

ganização e funcionamento do Gabinete do Procurador), 

conjugado com o artigo 22.º, n.os 3 e 5, do Decreto-Lei 

n.º 87/89/M (Estatuto dos Trabalhadores da Administração 

Pública de Macau), a partir de 25 de Setembro de 2021. 

–––––––

Gabinete do Procurador, aos 9 de Setembro de 2021. — O 

Chefe do Gabinete, Tam Peng Tong.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTUDO DE POLÍTICAS 

E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Extracto de despacho

Por despacho do director destes Serviços, de 31 de Agosto 

de 2021:

Zhang Xiaodan — alterada, por averbamento, a cláusula 4.ª do 

seu contrato individual de trabalho com referência à cate-

goria de técnico superior principal, 2.º escalão, índice 565, 

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 os artigos 4.º, n.º 2, e 22.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a 

partir de 27 de Agosto de 2021.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que a comissão de serviço 

de Lai U Meng, como chefe da Divisão de Divulgação e Pro-

moção destes Serviços, cessa, automaticamente, nos termos do 

artigo 45.º do ETAPM, vigente, por motivo de nomeação, em 
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comissão de serviço, como chefe do Departamento de Apoio 

Geral, a partir de 1 de Setembro de 2021.

–––––––

Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvi-

mento Regional, aos 8 de Setembro de 2021. — O Director dos 

Serviços, Cheong Chok Man.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO 

E FUNÇÃO PÚBLICA

Extractos de despachos

Por despacho do director dos Serviços, de 31 de Agosto 

de 2021:

Lei Chan, técnico superior principal, 2.º escalão, área de infor-

mática — nomeado, definitivamente, técnico superior asses-

sor, 1.º escalão, área de informática, índice 600, da carreira 

de técnico superior do quadro do pessoal destes Serviços, nos 

termos do artigo 14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, da Lei n.º 14/2009, 

alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, conjugado com o ar-

tigo 22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, vigente, a partir da data 

da publicação do presente extracto de despacho.

Por despachos do director dos Serviços, de 8 de Setembro 

de 2021:

Wong Chi Kei — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 

contrato administrativo de provimento sem termo para técnica 

superior de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 485, área de gestão 

de recursos humanos, da carreira de técnico superior, nestes 

Serviços, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, da 

Lei n.º 14/2009, alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, 5.º do 

Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alterado e republica-

do pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, conjugado 

com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir da data da sua 

publicação no Boletim Oficial da RAEM.

Lei Iok Tong — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 

contrato administrativo de provimento para adjunto-técnico 

de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 305, nestes Serviços, nos ter-

mos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, da Lei n.º 14/2009, 

alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, 5.º do Regulamento 

Administrativo n.º 14/2016, alterado e republicado pelo Regu-

lamento Administrativo n.º 21/2021, conjugado com o artigo 

4.º da Lei n.º 12/2015, a partir da data da sua publicação no 

Boletim Oficial da RAEM.

Chu Wai Nam — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 

seu contrato administrativo de provimento sem termo para 

adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 305, nestes 

Serviços, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, 

da Lei n.º 14/2009, alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, 

5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alterado e 

republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, 



13402    37   2021  9  15 

305

–––––––

 

   

Rui Miguel Prista Patrício Cascão

b

14/2009

a

–––––––

 

   

4/2017 14/2009

12/2015

150

conjugado com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir da 

data da sua publicação no Boletim Oficial da RAEM. 

–––––––

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 

aos 9 de Setembro de 2021. — O Director dos Serviços, Kou 
Peng Kuan.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS 

DE JUSTIÇA

Extractos de despachos

Por despachos do signatário, de 19 de Julho de 2021:

Rui Miguel Prista Patrício Cascão — rescindido, a seu pedido, 

o contrato individual de trabalho, nestes Serviços, a partir 

de 11 de Setembro de 2021.

Wong Si Nga, adjunta-técnica de 2.ª classe, 1.º escalão, área de 

apoio técnico-administrativo geral, em comissão de serviço, 

destes Serviços — nomeada, definitivamente, para o mesmo 

lugar, nos termos dos artigos 22.º, n.º 8, alínea b), e 23.º, n.º 12, 

do ETAPM, vigente, a partir de 9 de Setembro de 2021.

Por despacho do signatário, de 6 de Setembro de 2021:

Lei Tat Hei, adjunto-técnico de 2.ª classe, 2.º escalão, área de 

apoio técnico-administrativo geral — nomeado, definiti-

vamente, adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, área de 

apoio técnico-administrativo geral, do grupo de pessoal  

técnico de apoio do quadro do pessoal destes Serviços, nos 

termos do artigo 14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, da Lei n.º 14/2009, 

conjugado com o artigo 22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, em 

vigor, a partir da data da publicação do presente extracto de 

despacho.

–––––––

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 8 de Se-

tembro de 2021.  — O Director dos Serviços, Liu Dexue.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO

Extractos de despachos

Por despacho do subdirector dos Serviços, de 4 de Agosto 

de 2021:

Tang Wai Ieng — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 

seu contrato administrativo de provimento sem termo pro-

gredindo para auxiliar, 5.º escalão, índice 150, nestes Ser-

viços, nos termos do artigo 13.º, n.os 2, alínea 3), 3 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 1 de Agosto 

de 2021.
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Por despachos do subdirector dos Serviços, de 23 de Agosto 

de 2021:

Ieong Chi Wang, Lio Keng Him e Lou Nam Wa — alterada, 

por averbamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos admi-

nistrativos de provimento sem termo progredindo para 

adjunto-técnico principal, 2.º escalão, índice 365, nestes Ser-

viços, 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 20 de Agosto 

de 2021.

–––––––

Direcção dos Serviços de Identificação, aos 9 de Setembro 

de 2021. — A Directora dos Serviços, Wong Pou Ieng.

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

Extractos de despachos

Por despacho da vice-presidente do Conselho de Admi-

nistração para os Assuntos Municipais deste Instituto, 

de 17 de Março de 2021 e presente na sessão realizada 

em 19 do mesmo mês:

Choi Kam Kei, adjunto-técnico especialista principal, 1.º esca-

lão, deste Instituto, em regime de contrato administrativo 

de provimento — cessou as funções por ter atingido o limite 

de idade, para efeitos de aposentação obrigatória, nos termos 

do artigo 262.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, em vigor, a partir 

de 30 de Agosto de 2021.

Por despachos do vice-presidente do Conselho de Admi-

nistração para os Assuntos Municipais deste Instituto, 

de 9 de Agosto de 2021 e presentes na sessão realizada 

em 13 do mesmo mês:

Os trabalhadores abaixo mencionados — renovados os respec-

tivos contratos administrativos de provimento, nos termos 

dos artigos 4.º e 6.º da Lei n.º 12/2015:

No DZVJ:

Chen Yu Fen, técnica superior assessora principal, 1.º esca-

lão, índice 660, pelo período de um ano, a partir de 6 de Outu-

bro de 2021.

No DVPS:

Kong Kam Kok, motorista de pesados, 7.º escalão, índice 

260, pelo período de 1 de Novembro de 2021 até 15 de Abril de 

2023.

Por despachos do presidente do Conselho de Administra-

ção para os Assuntos Municipais deste Instituto, de 10 

de Agosto de 2021 e presentes na sessão realizada em 

13 do mesmo mês:

Os trabalhadores abaixo mencionados, providos em regime de 

contrato administrativo de provimento — alterados os esca-

lões, nos termos dos artigos 13.º da Lei n.º 14/2009 e 4.º da Lei 

n.º 12/2015:
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No CA:

Leong Kam Keong, auxiliar, 9.º escalão, índice 220, a partir 

de 1 de Setembro de 2021.

No DACREC:

Ieong Mou Wan, técnico superior assessor principal, 2.º es-

calão, índice 685, a partir de 1 de Setembro de 2021;

Tang Weng Neng, motorista de pesados, 6.º escalão, índice 

240, a partir de 27 de Agosto de 2021.

No DGF:

Leong Chi Kit, adjunto-técnico especialista principal, 2.º es-

calão, índice 465, a partir de 1 de Setembro de 2021;

Lam Wai Io, motorista de pesados, 8.º escalão, índice 280, a 

partir de 22 de Setembro de 2021.

Por despachos dos vice-presidentes do Conselho de Ad-

ministração para os Assuntos Municipais deste Institu-

to, de 10 de Agosto de 2021 e presentes na sessão reali-

zada em 13 do mesmo mês:

Os trabalhadores abaixo mencionados, providos em regime de 

contrato administrativo de provimento — alterados os es-

calões, nos termos dos artigos 13.º da Lei n.º 14/2009 e 4.º da 

Lei n.º 12/2015:

No DSA:

Chan Iok Kuan, técnico superior assessor principal, 2.º esca-

lão, índice 685, a partir de 20 de Setembro de 2021;

Yun In Leng, adjunta-técnica especialista principal, 2.º esca-

lão, índice 465, a partir de 1 de Setembro de 2021;

Wong Kun Wan e Ao Ieong Keong, auxiliares, 9.º escalão, 

índice 220, ambos a partir de 27 de Agosto de 2021.

No DIS:

Tong Wai Hong, assistente técnico administrativo especialis-

ta principal, 2.º escalão, índice 355, a partir de 13 de Setembro 

de 2021;

Chan Tak Meng, operário qualificado, 8.º escalão, índice 

260, a partir de 18 de Setembro de 2021;

Lou Im Fun, auxiliar, 10.º escalão, índice 240, a partir de 1 

de Setembro de 2021.

No DHAL:

Leong Io Man, operário qualificado, 8.º escalão, índice 260, 

a partir de 18 de Setembro de 2021.

No DVPS:

Ng Soi Kai, operário qualificado, 10.º escalão, índice 300, a 

partir de 1 de Setembro de 2021;
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Leong Pui Chun, operário qualificado, 9.º escalão, índice 

280, a partir de 4 de Agosto de 2021;

Wong Sai Kam, auxiliar, 10.º escalão, índice 240, a partir de 

27 de Agosto de 2021;

Wu Tin Wai, auxiliar, 9.º escalão, índice 220, a partir de 12 

de Setembro de 2021.

No DOI:

Lao Sok Chi, técnico especialista principal, 2.º escalão, 

índice 580, a partir de 8 de Setembro de 2021.

Declaração

Os trabalhadores abaixo mencionados, contratados em re-

gime de contrato administrativo de provimento, cessaram as 

funções por limite de idade, nos termos da alínea c) dos n.os 1 e 

2 do artigo 44.º do ETAPM, em vigor, conjugado com a alínea 1) 

do artigo 15.º da Lei n.º 12/2015:

Leong Kin Po e Choi Iong Kao, motoristas de pesados, 9.º 

escalão, a partir de 7 e 10 de Agosto de 2021, respectivamente;

Sio Kuok Wa, motorista de pesados, 7.º escalão, a partir de 

17 de Agosto de 2021;

Wong Sai Weng, operário qualificado, 8.º escalão, a partir de 

1 de Agosto de 2021;

Leong Wai Cheong, auxiliar, 8.º escalão, a partir de 16 de 

Agosto de 2021;

Ho Tak Meng, Kuan Fong Oi e Chao Ieong, auxiliares, 7.º 

escalão, a partir de 10, 12 e 15 de Agosto de 2021, respectiva-

mente.

–––––––

Instituto para os Assuntos Municipais, 1 de Setembro de 

2021. — A Administradora do Conselho de Administração 

para os Assuntos Municipais, To Sok I.

FUNDO DE PENSÕES

Extractos de despachos

Fixação de pensões

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-

nistração e Justiça, de 2 de Setembro de 2021:

1. Lo Maria Fatima, enfermeira de grau I, 5.º escalão, dos Ser-

viços de Saúde, com o número de subscritor 196444 do Re-

gime de Aposentação e Sobrevivência, desligada do serviço 
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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 Novembro, com início em 25 de Agosto de 2021, 

uma pensão mensal correspondente ao índice 200 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 esta-

tuto, por contar 17 anos de serviço, acrescida do montante 

relativo a 3 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. João Maria Albino, escrivão judicial especialista, 4.º escalão, 

do Gabinete do Presidente do Tribunal da Última Instância, 

com o número de subscritor 89010 do Regime de Aposen-

tação e Sobrevivência, desligado 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, com início 

em 20 de Agosto de 2021, uma pensão mensal correspon-

dente ao índice 610 da tabela em vigor, calculada nos termos 

do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 1, 

alínea a), ambos do referido estatuto, por contar 36 anos de 

serviço, acrescida do montante relativo a 7 prémios de anti-

guidade, 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 3 de Setembro de 2021:

1. Lei Ngam Leng, subchefe, 4.º escalão, do Corpo de Polícia 

de Segurança Pública, com o número de subscritor 115959 

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 16 de Agosto de 2021, uma pensão mensal correspon-

dente 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, 

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. Lao Pak Hong, guarda principal, 4.º escalão, do Corpo de 

Polícia de Segurança Pública, com o número de subscritor 

115711 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desliga-

do 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 15 de Agosto de 2021, uma pensão mensal correspon-

dente 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, 
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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. Che Kuok Leong, guarda de primeira, 4.º escalão, do Corpo 

de Polícia de Segurança Pública, com o número de subscri-

tor 113824 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, des-

ligado 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 De-

creto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início em 

20 de Agosto de 2021, uma pensão mensal correspondente 

ao índice 260 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 Sou San, assistente técnica administrativa especialista 

principal, 2.º escalão, do Instituto Cultural, com o número 

de subscritor 146668 do Regime de Aposentação e Sobre-

vivência, desligada do serviço de acordo com os artigos 

107.º, n.º 1, alínea a), e 262.º, n.º 1, alínea b), do ETAPM, em 

vigor — 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 27 de 

Julho de 2021, uma pensão mensal correspondente ao índice 

225 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 re-

ferido estatuto, por contar 25 anos de serviço, acrescida do 

montante relativo a 5 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.

Fixação das taxas de reversão

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-

nistração e Justiça, de 1 de Setembro de 2021:

Tam Tou Man, assistente técnico administrativo da Direcção 

dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, 

com o número de contribuinte 3008931, cancelada a inscri-

ção no Regime de Previdência em 15 de Agosto de 2021, nos 

termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 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% do saldo 

da «Conta das Contribuições Individuais» e 76% do saldo 

da «Conta das Contribuições da RAEM», por completar 17 

anos de tempo de contribuição no Regime de Previdência, 

nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma.

Cheang Pui Pui, técnica superior da Direcção dos Serviços de 

Administração e Função Pública, com o número de contri-

buinte 3019160, cancelada a inscrição no Regime de Previ-
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dência em 2 de Agosto 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, corres-

pondentes a 100% dos saldos da «Conta das Contribuições 

Individuais» e da «Conta das Contribuições da RAEM», 

por completar 33 anos de tempo de contribuição no Regime 

de Previdência, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo 

diploma.

Chung Cheng Iu Margarida, auxiliar da Direcção dos Serviços 

para os Assuntos da Sede do Governo, com o número de 

contribuinte 6009822, cancelada a inscrição no Regime de 

Previdência em 25 de Agosto de 2021, nos termos do artigo 

13.º, n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 8/2006 — fixadas as taxas de 

reversão a que tem direito no âmbito do Regime de Previ-

dência, correspondentes a 100% dos saldos da «Conta das 

Contribuições Individuais», da «Conta das Contribuições 

da RAEM» e da «Conta Especial», por completar 41 anos 

de tempo de contribuição no Regime de Previdência, nos 

termos dos artigos 14.º, n.º 1, e 39.º, n.º 6, do mesmo diploma.

Chan Sin I, auxiliar da Direcção dos Serviços de Educação e 

de Desenvolvimento da Juventude, com o número de con-

tribuinte 6020770, cancelada a inscrição no Regime de Pre-

vidência em 20 de Agosto de 2021, nos termos do artigo 

13.º, n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 8/2006 — fixadas as taxas de 

reversão a que tem direito no âmbito do Regime de Previ-

dência, correspondentes a 100% dos saldos da «Conta das 

Contribuições Individuais», da «Conta das Contribuições 

da RAEM» e da «Conta Especial», por completar 30 anos 

de tempo de contribuição no Regime de Previdência, nos 

termos dos artigos 14.º, n.º 1, e 39.º, n.º 6, do mesmo diploma.

Chiang Kin Ieong, operário qualificado dos Serviços de Alfân-

dega, com o número de contribuinte 6031160, cancelada a 

inscrição no Regime de Previdência em 10 de Agosto de 2021, 

nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 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 sal-

dos da «Conta das Contribuições Individuais» e da «Conta 

Especial», e 94% do saldo da «Conta das Contribuições da 

RAEM», por completar 23 anos de tempo de contribuição 

no Regime de Previdência, nos termos dos artigos 14.º, n.º 1, 

e 39.º, n.º 6, do mesmo diploma.

Leong In Ngan, auxiliar dos Serviços de Alfândega, com o nú-

mero de contribuinte 6031208, cancelada a inscrição no Re-

gime de Previdência em 20 de Agosto de 2021, nos termos 

do artigo 13.º, n.º 1, alínea 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 Especial», e 

97% do saldo da «Conta das Contribuições da RAEM», por 

completar 24 anos de tempo de contribuição no Regime de 

Previdência, nos termos dos artigos 14.º, n.º 1, e 39.º, n.º 6, do 

mesmo diploma.

Chao Ieong, auxiliar do Instituto para os Assuntos Municipais, 

com o número de contribuinte 6051152, cancelada a inscri-

ção no Regime de Previdência em 15 de Agosto de 2021, 

nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 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 sal-

dos da «Conta das Contribuições Individuais» e da «Conta 

Especial», e 97% do saldo da «Conta das Contribuições da 
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RAEM», por completar 24 anos de tempo de contribuição 

no Regime de Previdência, nos termos dos artigos 14.º, n.º 1, 

e 39.º, n.º 6, do mesmo diploma.

Albino do Nascimento Ramos, escrivão judicial principal do 

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, 

com o número de contribuinte 6059455, cancelada a inscri-

ção no Regime de Previdência em 25 de Agosto de 2021, 

nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 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 sal-

dos da «Conta das Contribuições Individuais» e da «Conta 

Especial», e 97% do saldo da «Conta das Contribuições da 

RAEM», por completar 24 anos de tempo de contribuição 

no Regime de Previdência, nos termos dos artigos 14.º, n.º 1, 

e 40.º, n.º 4, do mesmo diploma.

Sio Kuok Wa, motorista de pesados do Instituto para os Assuntos 

Municipais, com o número de contribuinte 6064475, cance-

lada a inscrição no Regime de Previdência em 17 de Agosto 

de 2021, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 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», 

da «Conta das Contribuições da RAEM» e da «Conta 

Especial», por completar 31 anos de tempo de contribuição 

no Regime de Previdência, nos termos dos artigos 14.º, n.º 1, 

e 39.º, n.º 6, do mesmo diploma.

Leong Wai Cheong, auxiliar do Instituto para os Assuntos 

Municipais, com o número de contribuinte 6064645, cance-

lada a inscrição no Regime de Previdência em 16 de Agosto 

de 2021, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 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», 

da «Conta das Contribuições da RAEM» e da «Conta 

Especial», por completar 30 anos de tempo de contribui-

ção no Regime de Previdência, nos termos dos artigos 14.º, 

n.º 1, e 39.º, n.º 6, do mesmo diploma.

Lou Sin I, técnica superior da Direcção dos Serviços de Educa-

ção e de Desenvolvimento da Juventude, com o número de 

contribuinte 6235547, cancelada a inscrição no Regime de 

Previdência em 23 de Agosto de 2021, nos termos 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 Previdência, cor-

respondente a 100% do saldo da «Conta das Contribuições 

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 despachos dos Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-

nistração e Justiça, de 8 de Setembro de 2021:

Jessica Maria Rebelo Leão, trabalhadora da Direcção dos Ser-

viços de Turismo, com o número de contribuinte 6028797, can-

celada a inscrição no Regime de Previdência em 17 de Agosto 

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 27 anos de tempo 

de contribuição no Regime de Previdência, nos termos do 
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artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma; e determinado 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 motivo de can-

celamento da inscrição não corresponder ao estipulado 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.

Ieong Kuai On, auxiliar da Direcção dos Serviços de Protec-

ção Ambiental, com o número de contribuinte 6058882, 

cancelada a inscrição no Regime de Previdência em 26 de 

Agosto de 2021, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 1), da 

Lei n.º 8/2006 — fixadas as taxas de reversão a que tem 

direito no âmbito do Regime de Previdência, corresponden-

tes a 100% dos saldos da «Conta das Contribuições Individu-

ais» e da «Conta Especial», e 79% do saldo da «Conta das 

Contribuições da RAEM», por completar 18 anos de tempo 

de contribuição no Regime de Previdência, nos termos dos 

artigos 14.º, n.º 1, e 40.º, n.º 4, do mesmo diploma.

Por despacho da presidente do Conselho de Administração, 

de 14 de Julho de 2021:

Chiu Sok In, adjunta-técnica especialista principal, 3.º escalão, 

de nomeação definitiva, do quadro do pessoal, deste Fundo 

— cessa, a seu pedido, as funções neste Fundo, a partir de 

11 de Setembro de 2021, esgotado o prazo da licença sem 

vencimento de longa duração.

–––––––

Fundo de Pensões, aos 10 de Setembro de 2021. — A Presi-

dente do Conselho de Administração, Ermelinda M. C. Xavier.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-

mia e Finanças, de 10 de Agosto de 2021:

Lee Sok Man — contratada por contrato administrativo de 

provimento, pelo período de um ano, como adjunto-técnico 

especialista principal, 1.º escalão, índice 450, nestes Servi-

ços, nos termos dos artigos 4.º, 5.º, 6.º e 8.º da Lei n.º 12/2015 

«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», a 

partir de 23 de Agosto de 2021.

Declarações

Para os devidos efeitos se declara que Tam Lai Ngan, auxi-

liar, 9.º escalão, em regime de contrato administrativo de pro-

vimento sem termo, nestes Serviços, rescindido o contrato, por 

atingir o limite de idade, nos termos do artigo 44.º, n.º 1, alínea 

c), do ETAPM, vigente, conjugado com o artigo 15.º, alínea 1), 
da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho nos Servi-

ços Públicos), a partir de 22 de Setembro de 2021.
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Extractos de licenças

Foi emitida a licença n.º 0283, em 7 de Setembro de 2021, ao 

empresário comercial “ ” 

em chinês, «Guangdong Panda (Macau) Agência de Viagens 

Internacional Lda.» em português e «Guangdong Panda 

(Macau) International Travel Agency Co., Ltd.» em inglês, 

para a exploração da agência de viagens, com a denominação 

de “ ” em chinês, «Guang-

dong Panda (Macau) Agência de Viagens Internacional Lda.» 

em português e «Guangdong Panda (Macau) International 

Travel Agency Co., Ltd.» em inglês, sita na Alameda Dr. Carlos 

d’Assumpção, n.º 180, Tong Nam Ah Central Comércio, 7.º an-

dar «B», Macau.

(Custo desta publicação $ 634,00)

Foi emitida a licença n.º 0789/2021, em 29 de Julho de 2021, 

à sociedade “ ” em chinês, «SJM 

Resorts, S.A.» em português e «SJM Resorts, Limited» em 

inglês, para o restaurante de luxo e denominado “ ” em 

chinês e «Mesa» em português, sito em Cotai, Rua do Tiro, 

Rua da Patinagem, Rua de Ténis e Avenida do Aeroporto, piso 

3 (L03) do hotel «Palácio Grande Lisboa».

(Custo desta publicação $ 454,00)

Foi emitida a licença n.º 0790/2021, em 29 de Julho de 2021, 

à sociedade “ ” em chinês, «SJM 

Resorts, S.A.» em português e «SJM Resorts, Limited» em 

inglês, para o restaurante de luxo e denominado “ ” em 

chinês e «Wulao» em português, sito em Cotai, Rua do Tiro, 

Rua da Patinagem, Rua de Ténis e Avenida do Aeroporto, piso 

1 (L01) do hotel «Palácio Grande Lisboa».

(Custo desta publicação $ 454,00)

Foi emitida a licença n.º 0791/2021, em 29 de Julho de 2021, 

à sociedade “ ” em chinês, «SJM 

Resorts, S.A.» em português e «SJM Resorts, Limited» em 

inglês, para o bar (com restaurante) de luxo e denominado 

“ ” em chinês, «O Salão do Livro» em português e «The 

Book Lounge» em inglês, sito em Cotai, Rua do Tiro, Rua da 

Patinagem, Rua de Ténis e Avenida do Aeroporto, r/c (G/F) do 

hotel «Palácio Grande Lisboa».

(Custo desta publicação $ 465,00)

Foi emitida a licença n.º 0792/2021, em 29 de Julho de 2021, 

à sociedade “ ” em chinês, «SJM 

Resorts, S.A.» em português e «SJM Resorts, Limited» em 

inglês, para o restaurante de luxo e denominado “ ” em 

chinês, «Oito Tesouros» em português e «Eight Treasures» em 

   

Guangdong Panda (Macau) Agência de Viagens 

I nter n ac ion a l L d a. Gu a ngdong Pa nd a 

(Macau) International Travel Agency Co., Ltd.

0283

Guangdong Panda (Macau) Agência de Viagens 

I nter n ac ion a l L d a. Gu a ngdong Pa nd a 

(Macau) International Travel Agency Co., Ltd.

180 7 B

 $634.00

Mesa

0789/2021

S J M Resor t s, 

S.A. SJM Resorts, Limited

 $454.00

Wu lao 0790/2021

SJM 

Resorts, S.A. SJM Resorts, Limited

 $454.00

O Salão do Livro The Book Lounge

0791/2021

SJM Resorts, S.A.

SJM Resorts, Limited

 $465.00

O ito 

Tesouros Eight Treasures

0792/2021

SJM Resorts, S.A.
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SJM Resorts, Limited

 $465.00

A Escada do Palácio La Scala Del 

Pa la z zo 0793/2021

SJM 

Resorts, S.A. SJM Resorts, Limited

 $488.00

Mcdonald’s Mcdonald’s

0794/2021

Companhia de Comida Golden 

Burger (Macau) Limitada Golden Burger 

(Macau) Food Company Limited  

5 L05 3038

 $522.00

A 

Fábrica do Bolo de Queijo The Cheesecake 

Fac tor y 0795/2021

Smart United Asia Limited  Macau Branch

5 6 2

L2 2203D-2203E

 $488.00

Ku lu Ku lu 0796/2021

SJM 

Resorts, S.A. SJM Resorts, Limited

 $454.00

Ba r 

Carat 0797/2021

SJM Resorts, 

S.A. SJM Resorts, Limited

 $454.00

inglês, sito em Cotai, Rua do Tiro, Rua da Patinagem, Rua 

de Ténis e Avenida do Aeroporto, r/c (G/F) e r/c mezanino 

(UG/F) do hotel «Palácio Grande Lisboa».

(Custo desta publicação $ 465,00)

Foi emitida a licença n.º 0793/2021, em 29 de Julho de 2021, à 

sociedade “ ” em chinês, «SJM Re-

sorts, S.A.» em português e «SJM Resorts, Limited» em inglês, 

para o bar (com restaurante) de luxo e denominado “ ” 

em chinês, «A Escada do Palácio» em português e «La Scala 

Del Palazzo» em outra língua, sito em Cotai, Rua do Tiro, Rua 

da Patinagem, Rua de Ténis e Avenida do Aeroporto, r/c (G/F) 

do hotel «Palácio Grande Lisboa».

(Custo desta publicação $ 488,00)

Foi emitida a licença n.º 0794/2021, em 5 de Agosto de 2021, 

à sociedade em chinês, «Com-

panhia de Comida Golden Burger (Macau) Limitada» em por-

tuguês e «Golden Burger (Macau) Food Company Limited» 

em inglês, para o restaurante de 1.ª classe e denominado

em chinês, «Mcdonald’s» em português e «Mcdonald’s» em 

inglês, sito em Cotai, a Poente do Istmo Taipa-Coloane e a Sul 

da Baía da Nossa Senhora de Esperança, loja 3038, Piso 5 (L05) 

do hotel «The Venetian Macao».

(Custo desta publicação $ 522,00)

Foi emitida a licença n.º 0795/2021, em 5 de Agosto de 2021, 

à soc iedade em ch inês e 

«Smart United Asia Limited — Macau Branch» em inglês, 

para o restaurante de 1.ª classe e denominado em 

chinês, «A Fábrica do Bolo de Queijo» em português e «The 

Cheesecake Factory» em inglês, sito em Cotai, Estrada do Ist-

mo, parcelas 5 e 6, lojas 2203D e 2203E, piso 2 (L2) do hotel 

«O Hotel Londrino Macau».

(Custo desta publicação $ 488,00)

Foi emitida a licença n.º 0796/2021, em 10 de Agosto de 2021, 

à sociedade em chinês, «SJM Re-

sorts, S.A.» em português e «SJM Resorts, Limited» em inglês, 

para o restaurante de luxo e denominado em chi-

nês e «Kulu Kulu» em português, sito em Cotai, Rua do Tiro, 

Rua da Patinagem, Rua de Ténis e Avenida do Aeroporto, r/c 

(G/F) do hotel «Palácio Grande Lisboa» (Interior do casino).

(Custo desta publicação $ 454,00)

Foi emitida a licença n.º 0797/2021, em 10 de Agosto de 2021, 

à sociedade em chinês, «SJM 

Resorts, S.A.» em português e «SJM Resorts, Limited» em 

inglês, para o bar de luxo e denominado em chinês e 

«Bar Carat» em português, sito em Cotai, Rua do Tiro, Rua da 

Patinagem, Rua de Ténis e Avenida do Aeroporto, r/c (G/F) do 

hotel «Palácio Grande Lisboa» (Interior do casino).

(Custo desta publicação $ 454,00)
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C a fé GL P 0798/2021

SJM 

Resorts, S.A. SJM Resorts, Limited

 $465.00

O Conservatório The Conservatory

0784/2021

Venetian Oriente, Limitada

Venetian Orient Limited

5 6 1 L1

 $465.00

Pa lác io Grande Lisboa Grand Lisboa 

Palace 0785/2021

S J M 

Resorts, S.A. SJM Resorts, Limited

 $454.00

Lobby Lounge GLP

0786/2021

SJM Resorts, S.A. SJM 

Resorts, Limited

 $465.00

Chalou GLP 0787/2021

SJM Resorts, S.A. SJM Resorts, Limited

 $454.00

O 

Grande Bufete The Grand Buffet

0788/2021

SJM Resorts, S.A.

Foi emitida a licença n.º 0798/2021, em 10 de Agosto de 2021, 

à sociedade em chinês, «SJM 

Resorts, S.A.» em português e «SJM Resorts, Limited» em 

inglês, para o restaurante de luxo e denominado

em chinês e «Café GLP» em português, sito em Cotai, 

Rua do Tiro, Rua da Patinagem, Rua de Ténis e Avenida do 

Aeroporto, r/c (G/F) e r/c mezanino (UG/F) do hotel «Palácio 

Grande Lisboa» (Interior do casino).

(Custo desta publicação $ 465,00)

Foi emitida a licença n.º 0784/2021, em 22 de Julho de 2021, 

à sociedade “ ” em chinês, «Venetian 

Oriente, Limitada» em português e «Venetian Orient Limited» 

em inglês, para o bar (com restaurante) de 1.a classe e denomi-

nado “ ” em chinês, «O Conservatório» em português e 

«The Conservatory» em inglês, sito em Cotai, a Poente do Ist-

mo Taipa-Coloane, parcelas 5 e 6, piso 1 (L1) do hotel «Grande 

Sheraton Macau».

(Custo desta publicação $ 465,00)

Foi emitida a licença n.º 0785/2021, em 29 de Julho de 2021, 

à sociedade  em chinês, «SJM 

Resorts, S.A.» em português e «SJM Resorts, Limited» em in-

glês, para o hotel classificado de 5 estrelas de luxo e denominado 

“ ” em chinês, «Palácio Grande Lisboa» em português e 

«Grand Lisboa Palace» em inglês, sito em Cotai, Rua do Tiro, 

Rua da Patinagem, Rua de Ténis e Avenida do Aeroporto.

(Custo desta publicação $ 454,00)

Foi emitida a licença n.º 0786/2021, em 29 de Julho de 2021, 

à sociedade “ ” em chinês, «SJM 

Resorts, S.A.» em português e «SJM Resorts, Limited» em in-

glês, para o bar (com restaurante) de luxo e denominado “

” em chinês e «Lobby Lounge GLP» em português, 

sito em Cotai, Rua do Tiro, Rua da Patinagem, Rua de Ténis 

e Avenida do Aeroporto, r/c (G/F) do hotel «Palácio Grande 

Lisboa».

(Custo desta publicação $ 465,00)

Foi emitida a licença n.º 0787/2021, em 29 de Julho de 2021, 

à sociedade “ ” em chinês, «SJM 

Resorts, S.A.» em português e «SJM Resorts, Limited» em 

inglês, para o restaurante de luxo e denominado “ ” 

em chinês e «Chalou GLP» em português, sito em Cotai, Rua 

do Tiro, Rua da Patinagem, Rua de Ténis e Avenida do Aero-

porto, piso 1 (L01) do hotel «Palácio Grande Lisboa».

(Custo desta publicação $ 454,00)

Foi emitida a licença n.º 0788/2021, em 29 de Julho de 2021, à 

sociedade “ ” em chinês, «SJM Re-

sorts, S.A.» em português e «SJM Resorts, Limited» em inglês, 

para o restaurante de luxo e denominado “ ” em chinês, 

«O Grande Bufete» em português e «The Grand Buffet» em 

inglês, sito em Cotai, Rua do Tiro, Rua da Patinagem, Rua de 
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SJM Resorts, Limited

 $465.00

T igel a 

Vermelha Red Bowl

0799/2021

SJM Resorts, S.A. SJM 

Resorts, Limited

 $488.00

H u a 

Ti ng 0800/2021

S J M 

Resorts, S.A. SJM Resorts, Limited

 $454.00

–––––––

 

   

14 /2 016

12/2015

440

14 /2 016

12/2015

430

Ténis e Avenida do Aeroporto, piso 3 (L03) do hotel «Palácio 

Grande Lisboa».

(Custo desta publicação $ 465,00)

Foi emitida a licença n.º 0799/2021, em 10 de Agosto de 

2021, à sociedade “ ” em chinês, 

«SJM Resorts, S.A.» em português e «SJM Resorts, Limited» 

em inglês, para o restaurante de luxo e denominado “ ” 

em chinês, «Tigela Vermelha» em português e «Red Bowl» em 

inglês, sito em Cotai, Rua do Tiro, Rua da Patinagem, Rua de 

Tènis e Avenida do Aeroporto, r/c (G/F) e r/c mezanino (UG/F) 

do hotel «Palácio Grande Lisboa» (Interior do Casino). 

(Custo desta publicação $ 488,00)

Foi emitida a licença n.º 0800/2021, em 23 de Agosto de 

2021, à sociedade “ ” em chinês, 

«SJM Resorts, S.A.» em português e «SJM Resorts, Limited» 

em inglês, para o restaurante de luxo e denominado “ ” em 

chinês e «Hua Ting» em português, sito em Cotai, Rua do Tiro, 

Rua da Patinagem, Rua de Ténis e Avenida do Aeroporto, piso 

2 (L02) do hotel «Palácio Grande Lisboa». 

(Custo desta publicação $ 454,00)

–––––––

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 9 de Setembro de 

2021. — A Directora dos Serviços, Maria Helena de Senna 
Fernandes.

DIRECÇÃO DE INSPECÇÃO E COORDENAÇÃO DE JOGOS

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia 

e Finanças, de 7 de Maio de 2021:

Sofia de Sousa Kou — contratada em regime de contrato 

administrativo de provimento sem termo, pelo período experi-

mental de seis meses, como intérprete-tradutora de 2.ª classe, 

1.º escalão, índice 440, nesta Direcção de Serviços, nos ter-

mos do artigo 37.º, n.º 1, do Regulamento Administrativo 

n.º 14/2016, vigente, conjugado com os artigos 4.º e 5.º, n.º 1, 

da Lei n.º 12/2015, a partir de 12 de Julho de 2021.

Leong Wai Kei — contratado em regime de contrato adminis-

trativo de provimento, pelo período experimental de seis 

meses, como técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 

430, nesta Direcção de Serviços, nos termos do artigo 37.º, 

n.º 1, do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, vigente, 

conjugado com os artigos 4.º e 5.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a 

partir de 20 de Julho de 2021.

Por despacho do signatário, de 24 de Junho de 2021:

Si Meng Leong — rescindido, a seu pedido, o contrato admi-

nistrativo de provimento como técnico superior de 2.ª classe, 

1.º escalão, nesta Direcção de Serviços, a partir de 25 de 

Agosto de 2021.
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Pau lo Jorge Morei ra C astelo 

Basa loco

Por despacho do signatário, de 13 de Julho de 2021:

Ng Fong Leng — rescindido, a seu pedido, o contrato adminis-

trativo de provimento como técnico superior de 2.ª classe, 1.º 

escalão, nesta Direcção de Serviços, a partir de 6 de Setembro 

de 2021.

Declarações

Para os devidos efeitos se declara que Miguel Luis Castilho 

cessou, automaticamente, as funções como técnico superior 

assessor, 2.º escalão, em regime de contrato administrativo de 

provimento sem termo, a partir de 8 de Setembro de 2021, por 

nomeação, em comissão de serviço, como chefe do Departa-

mento Jurídico e de Licenciamento desta Direcção de Servi-

ços, nos termos do artigo 45.º do ETAPM, vigente.

 — Para os devidos efeitos se declara que Paulo Jorge Morei-

ra Castelo Basaloco cessou, automaticamente, as funções como 

inspector assessor, 2.º escalão, em regime de contrato adminis-

trativo de provimento sem termo, a partir de 8 de Setembro de 

2021, por nomeação, em comissão de serviço, como chefe da 1.ª 

Divisão de Inspecção desta Direcção de Serviços, nos termos 

do artigo 45.º do ETAPM, vigente.

 — Para os devidos efeitos se declara que Ieong Hoi Ian ces-

sou, automaticamente, as funções como técnica superior de 

2.ª classe, 1.º escalão, em regime de contrato administrativo de 

provimento sem termo, a partir de 8 de Setembro de 2021, por 

nomeação, em comissão de serviço, como chefe da 2.ª Divisão 

de Inspecção desta Direcção de Serviços, nos termos do artigo 

45.º do ETAPM, vigente.

 — Para os devidos efeitos se declara que Chio Iao Mak cessou, 

automaticamente, as funções como técnico superior assessor 

principal, 1.º escalão, em regime de contrato administrativo de 

provimento sem termo, a partir de 8 de Setembro de 2021, por 

nomeação, em comissão de serviço, como chefe da Divisão de 

Inspecção de Equipamentos de Jogo desta Direcção de Servi-

ços, nos termos do artigo 45.º do ETAPM, vigente.

 — Para os devidos efeitos se declara que Hoi Song U cessou, 

automaticamente, as funções como técnica superior assessora, 

3.º escalão, em regime de contrato administrativo de provimento 

sem termo, a partir de 8 de Setembro de 2021, por nomeação, 

em comissão de serviço, como chefe da Divisão Jurídica desta 

Direcção de Serviços, nos termos do artigo 45.º do ETAPM, 

vigente.

 — Para os devidos efeitos se declara que Lei Vai Man cessou, 

automaticamente, as funções como técnica superior assessora 

principal, 1.º escalão, em regime de contrato administrativo de 

provimento sem termo, a partir de 8 de Setembro de 2021, por 

nomeação, em comissão de serviço, como chefe da Divisão de 

Auditoria de Finanças desta Direcção de Serviços, nos termos 

do artigo 45.º do ETAPM, vigente.

 — Para os devidos efeitos se declara que Wong Long Peng 

cessou, automaticamente, as funções como técnica superior 

assessora, 3.º escalão, em regime de contrato administrativo de 

provimento sem termo, a partir de 8 de Setembro de 2021, por 

nomeação, em comissão de serviço, como chefe da Divisão de 

Auditoria de Conformidade desta Direcção de Serviços, nos 

termos do artigo 45.º do ETAPM, vigente.
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–––––––

 

 

c 12/2015

–––––––

 

   

24/CPSP/2021P

188/2019

 — Para os devidos efeitos se declara que Wong Pou Kin cessou, 

automaticamente, as funções como inspector assessor, 1.º esca-

lão, em regime de contrato administrativo de provimento sem 

termo, a partir de 8 de Setembro de 2021, por nomeação, em 

comissão de serviço, como chefe da Divisão de Redes e Insta-

lações desta Direcção de Serviços, nos termos do artigo 45.º do 

ETAPM, vigente.

 — Para os devidos efeitos se declara que Tou Chi Iau cessou, 

automaticamente, as funções como técnica superior assessora, 

3.º escalão, em regime de contrato administrativo de provimento 

sem termo, a partir de 8 de Setembro de 2021, por nomeação, 

em comissão de serviço, como chefe da Divisão de Estudos e 

de Análise de Informação desta Direcção de Serviços, nos termos 

do artigo 45.º do ETAPM, vigente.

–––––––

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, aos 8 de Se-

tembro de 2021. — O Director, Adriano Marques Ho.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Lei Chan Tak, moto-

rista de ligeiros, 10.º escalão, em regime de contrato adminis-

trativo de provimento sem termo, nestes Serviços, rescindido 

o contrato, por atingir o limite de idade para o exercício de 

funções públicas, nos termos do artigo 44.º, n.º 1, alínea c), do 

ETAPM, vigente, conjugado com o artigo 15.º, alínea 1), da Lei 

n.º 12/2015, a partir de 4 de Setembro de 2021.

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 6 

de Setembro de 2021. — O Director dos Serviços, substituto, 

Chan Chon U.

CORPO DE POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Extractos de despachos

Por Despacho do Comandante do CPSP n.º 24/CPSP/2021P, 

de 20 de Agosto de 2021:

Os 52 agentes abaixo indicados do Corpo de Polícia de Segurança 

Pública, completam em 23 de Agosto de 2021, um ano de 

serviço na situação de nomeação provisória;

Considerando que os mesmos reúnem as condições estipula-

das pelo artigo 94.º, n.º 1, do EMFSM, vigente; 

Determino, ao abrigo da competência que me foi subdelega-

da pelo Secretário para a Segurança, conferida pelo Despacho 

n.º 188/2019, que os seguintes agentes sejam reconduzidos no 



13430    37   2021  9  15 

1 106201

2 107201

3 108200

4 109200

5 110201

6 112201

7 113201

8 114201

9 115201

10 116200

11 117201

12 118203

13 119200

14 120201

15 121201

16 122201

17 123200

18 124201

19 125201

20 126200

21 127201

22 128201

23 129201

24 130201

25 131200

26 132201

27 133201

28 134201

29 135201

30 137200

31 138201

32 139201

33 140201

34 141201

35 142201

36 143201

37 144201

38 145201

cargo que desempenham por mais um ano, a partir de 24 de 

Agosto de 2021, nos termos do artigo 94.º do EMFSM, vigente, 

conjugado com o artigo 22.º, n.º 2, do ETAPM, vigente:

Ordem Posto Número   Nome

1 Guarda 106201 Chan Ka Weng

2 Guarda 107201 Lao Ka Wang

3 Guarda 108200 Kuok Lam Na

4 Guarda 109200 Wong Weng Ian

5 Guarda 110201 Leong Ka Weng

6 Guarda 112201 Fong Seng Kuan

7 Guarda 113201 Hong Iat Fai

8 Guarda 114201 Lei Ka Man

9 Guarda 115201 Lao Lok Hin

10 Guarda 116200 Wong Ka Man

11 Guarda 117201 Chong Weng Tat

12 Guarda 118203 Cheng Pui Meng

13 Guarda 119200 Leong Ka Weng

14 Guarda 120201 Chan Tak Io

15 Guarda 121201 Mak Man Chong

16 Guarda 122201 Wu Guohua

17 Guarda 123200 Chio Nga Chi

18 Guarda 124201 Lin Dafeng

19 Guarda 125201 Chong Wai Kin

20 Guarda 126200 Lio Kan Wai

21 Guarda 127201 Chang Chi Meng

22 Guarda 128201 Ho Tek Sang

23 Guarda 129201 Fong Wai Kin

24 Guarda 130201 Lao Chong Weng

25 Guarda 131200 Liu Yuqi

26 Guarda 132201 Lei Weng Heng

27 Guarda 133201 Io U San

28 Guarda 134201 Wong Wai Fat

29 Guarda 135201 Lai Chi Hou

30 Guarda 137200 Hoi Pou I

31 Guarda 138201 Choi Chi Long

32 Guarda 139201 Wong U Hou

33 Guarda 140201 Yang Weibo

34 Guarda 141201 Wong Chon Hou

35 Guarda 142201 Ieong Io Kit

36 Guarda 143201 Lam Kin Kai

37 Guarda 144201 Ku Ka Seng

38 Guarda 145201 Ao Ieong Ka Hou
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39 146201

40 147201

41 148200

42 149201

43 150201

44 151201

45 152201

46 153201

47 154201

48 155201

49 156201

50 157201

51 158201

52 159201

110130

135140

110/2021

150041

111/2021

111021 14/2018

98/2019 34/2018

c

–––––––

 

Ordem Posto Número   Nome

39 Guarda 146201 Rodrigues Xavier Joel

40 Guarda 147201 Ao Chon Kit

41 Guarda 148200 Tong Ka Man

42 Guarda 149201 Chan Kim Wai

43 Guarda 150201 Sam Chi Kin

44 Guarda 151201 Leong Chi Fong

45 Guarda 152201 Leong Kai Chong

46 Guarda 153201 Chu Chi Kong

47 Guarda 154201 Lei Nok Hang

48 Guarda 155201 Wong Ka Leong

49 Guarda 156201 Kong Tak Sin

50 Guarda 157201 Lou Chao In

51 Guarda 158201 Fong Weng Cheong

52 Guarda 159201 Lai Ka Lok

Por despachos do comandante do CPSP, de 31 de Agosto 

de 2021: 

Chan Sao Kun, guarda n.º 110130 — exonerado, a seu pedido, 

do seu cargo e abatido ao efectivo deste Corpo de Polícia, 

nos termos do artigo 76.º, n.º 1, do EMFSM, vigente, a partir 

de 25 de Outubro de 2021.

Lai I Wa, guarda n.º 135140 — exonerado, a seu pedido, do seu 

cargo e abatido ao efectivo deste Corpo de Polícia, nos ter-

mos do artigo 76.º, n.º 1, do EMFSM, vigente, a partir de 27 

de Setembro de 2021.

Por Despacho do Secretário para a Segurança n.º 110/2021, 

de 2 de Setembro de 2021: 

Pang In Sang, guarda n.º 150041, do CPSP, na situação de 

licença sem vencimento de longa duração — concedida a 

prorrogação da referida licença, pelo período de cinco anos, 

nos termos dos artigos 137.º e 140.º do ETAPM, vigente, a 

partir de 17 de Setembro de 2021.

Por Despacho do Secretário para a Segurança n.º 111/2021, 

de 2 de Setembro de 2021:

Lao Kuok Hei, comissário n.º 111021 — marcha para a ESFSM, 

em regime de comissão de serviço no âmbito das FSM e 

passa para a situação de «adido ao quadro» do CPSP, 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 c), 100.º, 105.º, 

n.º 2, e 107.º, n.os 1 e 2, do EMFSM, vigente, a partir de 6 de 

Setembro de 2021.

–––––––

Corpo de Polícia de Segurança Pública, aos 8 de Setembro 

de 2021. — O Comandante, Ng Kam Wa, superintendente-

-geral.
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13/2006

2/2008

12/2015

 

Shashee Adhikari

–––––––

 

   

14/2009

a

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

Extracto de despacho

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Segu-

rança, de 26 de Julho de 2021:

Wong Wai Kin, Chan Ka Kit, Ng Meng Son, Choi Kuok Fong, 

Sio Cheok Pan, Cheang Ka Seng, Lou Weng Meng, Fong 

Chi Fong, Ng Man Wai, Lou Sio Fong, Fong Kin Pan, Lam 

Kam San, Lam Hong Wai, Leong Ieng Kit, Leong Chi On, 

Lam Peng Hou, Ma Kuong Meng, Lei Weng Fu, Mok Lek 

Wai, Chong Chi Hou, Lam Chon In, Ng U San, Ng Wai 

Kit, Xu Weng Kei, Ip Chi Leong, Hun Weng Hou, Chao 

Chi Wai, Cheung Kin San, Ho Ka Seng, Pun Wai Leong, 

Chan Chi Hou, Kuong Wai Hou, Lai Chan Chon, Lam Sio 

Fan, Wong Weng Sam, Ao Ieong Sio Fong, Lam Chi Long, 

Ho Son Him, Kuok Chon In, Ho Ka Wai, Che Man Hou, 

Cheong Wai Wa, Leong Kin Keong, Lei Hou Fai, Sou Wai, 

Kuan Hoi Leong, Chan Ka Pou, Ao Ieong Wai Chong, Ho 

Ka Weng, Leong Chi Hou, Lai Ka Chi, Lou Ka Leong, 

Chao Wan Lon, Leong Weng San, Lei Pui Ieng, Mak Man 

Si, Lau Ian Man, Leong Sin Wan, Leong Chou I, Leong Ka 

Man, Sou Chi Cheng, Lao Ngai Kuan, Leong Cheng Lam, 

Ho Weng Ian, Chio Un In, Ip Man Man, Wong Man I, Leong 

Ka Weng, Fan Ka Mei, Chan Hou Ieng, Guan Lijun, Fong 

Un Chan e Tam Wai Man, candidatos admitidos para a fre-

quência do curso de formação para o ingresso à categoria de 

guarda — renovados os contratos administrativos de provi-

mento, pelo período de seis meses, como guardas estagiários, 

nos termos dos artigos 12.º, n.º 1, e 15.º, n.º 1, do Regulamento 

Administrativo n.º 13/2006, do mapa II a que se refere o ar-

tigo 17.º, n.º 1, da Lei n.º 2/2008, e 4.º e 6.º da Lei n.º 12/2015, 

a partir de 22 de Outubro de 2021.

Declarações

Nip Si Man, adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, de no-

meação provisória — cessa as funções destes Serviços, a seu 

pedido, a partir de 1 de Setembro de 2021.

— Para os devidos efeitos se declara que Shashee Adhikari, 

guarda, 4.º escalão, da DSC, cessa as suas funções, por termo 

do seu contrato administrativo de provimento, no dia 1 de Se-

tembro de 2021. 

–––––––

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 3 de Setembro de 

2021. — Pel’O Director dos Serviços, Chio Song Un, subdirec-

tor.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS

DE SEGURANÇA DE MACAU

Extractos de despachos

Por despachos da signatária, de 24 de Agosto de 2021:

Yu Ip Keong — nomeado, definitivamente, técnico especialista, 

1.º escalão, índice 505, da carreira de técnico do quadro do 
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14/2009 12/2015

350

–––––––

 

   

Rita Álvares Gomes de Amorim Mergulhão Ó

4/2017 14/2009

12/2015

430

12/2010

12/2015

280

pessoal civil da Direcção dos Serviços das Forças de Segu-

rança de Macau, nos termos do artigo 14.º da Lei n.º 14/2009, 

vigente, conjugado com o artigo 22.º, n.º 8, alínea a), do 

ETAPM, vigente, a partir da data da publicação do presente 

extracto de despacho no Boletim Oficial da RAEM.

Ung Keng Seng e Tam Kin San — 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 2 de Setembro de 2021. — A Directora dos Serviços, Kok 
Fong Mei.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE

Extractos de despachos

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assun-

tos Sociais e Cultura, de 8 de Julho de 2021:

Rita Álvares Gomes de Amorim Mergulhão Ó — contratada 

em regime de contrato administrativo de provimento, pelo 

período de seis meses, como técnica superior de 2.ª classe, 1.º 

escalão (área de aconselhamento psicológico), índice 430, 

nestes Serviços, nos termos do mapa 2 do anexo I da Lei 

n.º 14/2009 «Regime das Carreiras dos Trabalhadores dos 

Serviços Públicos», alterada pela Lei n.º 4/2017, e dos artigos 

4.º e 5.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de 

Trabalho nos Serviços Públicos», a partir de 1 de Setembro 

de 2021.

Por despachos da subdirectora destes Serviços, de 26 de 

Julho de 2021:

Zhang Lijuan, Wang Gang, Wu Haiyan, Wang Hongmei, Wang 

Tianzhao, Luo Xiang, Shi Yufeng, Zhao Qidong, Zhang 

Xiangna, Ding Chenge, Zheng Chaobin, Guan Wei e Sun 

Jingzhou — renovados os contratos individuais de trabalho, 

pelo período de um ano, como técnicos especializados, nestes 

Serviços, a partir de 1 de Setembro de 2021.

Por despacho do chefe do Departamento de Administração 

destes Serviços, de 11 de Agosto de 2021:

Wong Choi Wan — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 

seu contrato administrativo de provimento com referência à 

carreira de auxiliar de ensino, 2.º escalão, índice 280, nestes 

Serviços, nos termos dos artigos 11.º e do mapa VI anexo 

à Lei n.º 12/2010 «Regime das Carreiras dos Docentes e 

Auxiliares de Ensino das Escolas Oficiais do Ensino Não 

Superior» e 4.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de 

Trabalho nos Serviços Públicos», a partir de 4 de Setembro 

de 2021.
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Paolo Morena Jennifer Anne Shark

4/2017 14/2009

21/2021

14/2016

1. 

a

400

2. 

12/2015

660

485

450

Por despacho do director, substituto, destes Serviços, de 

24 de Agosto de 2021:

Tam Ku Un U — cessou, a seu pedido, o contrato administra-

tivo de provimento sem termo, como docente dos ensinos 

infantil e primário de nível 1 (primário), 9.º escalão, nestes 

Serviços, a partir de 31 de Agosto de 2021.

–––––––

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 

da Juventude, aos 7 de Setembro de 2021. — O Director dos 

Serviços, Lou Pak Sang.

INSTITUTO CULTURAL

Extractos de despachos

Por despachos da presidente deste Instituto, de 20 de 

Agosto de 2021:

Paolo Morena e Jennifer Anne Shark — caducaram os contratos 

individuais de trabalho para exercer funções, neste Instituto, 

no termo do seu prazo, em 31 de Agosto de 2021.

Por despacho da presidente deste Instituto, de 30 de 

Agosto de 2021:

Chan Hou Seng — rescindido, a seu pedido, o contrato indi-

vidual de trabalho para exercer funções neste Instituto, a 

partir de 1 de Setembro de 2021.

Por despachos da presidente deste Instituto, de 1 de Setem-

bro de 2021:

Os trabalhadores abaixo mencionados — ascendem às cate-

gorias a seguir indicadas, neste Instituto, nos termos dos 

artigos 14.º, n.os 1 e 2, da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei 

n.º 4/2017, e 5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, 

republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, 

a partir da data da publicação do presente extracto de des-

pacho:

1. Pessoal do quadro

Li Rui, adjunto-técnico principal, 2.º escalão — nomeado, 

definitivamente, adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, ín-

dice 400, do quadro do pessoal, neste Instituto, nos termos do 

artigo 22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, em vigor.

2. Pessoal em regime de contrato administrativo de provi-

mento

Alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos, 

nos termos do artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015:

Chau Lai Fan, para técnica superior assessora principal, 1.º 

escalão, índice 660;

Lei Ka Ian, para técnica superior de 1.ª classe, 1.º escalão, 

índice 485;

Lam Chi I, para técnica principal, 1.º escalão, índice 450.
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Por despachos da presidente deste Instituto, de 3 de Setem-

bro de 2021:

Lou Sin — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 

contrato administrativo de provimento progredindo para 

docente do ensino secundário de nível 2, 2 .º escalão, 

índice 455, neste Instituto, nos termos dos artigos 4.º da 

Lei n.º 12/2015, 7.º, n.os 1 e 2, da Lei n.º 12/2010 e 7.º, n.º 1, 

da Lei n.º 4/2021, e com efeitos retroactivos a partir de 25 

de Agosto 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.

Chan Wa Io — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 

contrato administrativo de provimento progredindo para 

operário qualificado, 8.º escalão, índice 260, 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 de Setembro de 2021.

Sio Kit Meng — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 

seu contrato administrativo de provimento progredindo 

para técnica superior de 2.ª classe, 2.º escalão, índice 455, 

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 16 de Setembro de 2021.

Por despachos da presidente deste Instituto, de 6 de Setem-

bro de 2021:

Wong Oi Kuok e Chan On Kei — alterada, por averbamento, a 

cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de provimento 

progredindo para docentes do ensino secundário de nível 2, 

2.º escalão, índice 455, neste Instituto, nos termos dos artigos 

4.º da Lei n.º 12/2015, 7.º, n.os 1 e 2, da Lei n.º 12/2010 e 7.º, 

n.º 1, da Lei n.º 4/2021, a partir de 17 e 23 de Setembro de 

2021, respectivamente.

Declarações

Para os devidos efeitos se declara que Chan Sou San, assis-

tente técnica administrativa especialista principal, 2.º escalão, 

de nomeação definitiva, neste Instituto, foi desligada do serviço 

para efeitos de aposentação, nos termos dos artigos 107.º, n.º 1, 

alínea a), e 262.º, n.º 1, alínea b), do ETAPM, em vigor, a partir 

de 27 de Julho de 2021.

— Para os devidos efeitos se declara que Tou Lai I, adjun-

ta-técnica especialista, 1.º escalão, em regime de contrato 

administrativo de provimento sem termo, deste Instituto, cessou 

funções neste Instituto, por motivo de falecimento, a partir de 

22 de Agosto de 2021.

— Para os devidos efeitos se declara que Hoi Fong Lin, 

auxiliar, 2.º escalão, em regime de contrato administrativo de 

provimento de longa duração, neste Instituto, cessa funções, por 

atingir o limite de idade, nos termos dos artigos 44.º, n.os 1, 

alínea c), e 2, do ETAPM, em vigor, e 15.º, alínea 1), da Lei 

n.º 12/2015, a partir de 25 de Setembro de 2021.

–––––––

Instituto Cultural, aos 9 de Setembro de 2021. — A Presi-

dente do Instituto, substituta, Cheong Lai San.
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SERVIÇOS DE SAÚDE

Extractos de despachos

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assun-

tos Sociais e Cultura, de 19 de Agosto de 2021:

Chan Weng Wa — renovada a comissão de serviço, pelo período 

de um ano, como subdirector de Apoio e Administração 

Geral destes Serviços, por possuir capacidade de gestão e 

experiência profissional adequadas para o exercício das suas 

funções, nos termos da alínea d) do artigo 5.º e do artigo 9.º 

do Decreto-Lei n.º 81/99/M, de 15 de Novembro, alterado pelos 

Regulamentos Administrativos n.º 34/2011 e n.º 24/2018, conju-

gados com os artigos 5.º da Lei n.º 15/2009, 7.º, n.º 2, e 8.º do 

Regulamento Administrativo n.º 26/2009, a partir de 20 de 

Dezembro de 2021.

Por despacho do director dos Serviços, de 23 de Agosto 

de 2021:

Leong Mei Kun, adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, no-

meado, em comissão de serviço, destes Serviços — nomeado, 

definitivamente, para o mesmo lugar, nos termos dos artigos 

20.º, n.º 1, alínea b), 22.º, n.º 8, alínea b), e 23.º, n.º 12, do 

ETAPM, vigente, a partir de 23 de Setembro de 2021.

Por despachos do director dos Serviços, de 27 de Agosto 

de 2021:

Ng Ka Wai, técnico superior principal, 2.º escalão — nomeado, 

definitivamente, técnico superior assessor, 1.º escalão, da 

carreira de técnico superior do quadro destes Serviços, nos 

termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, da Lei n.º 14/2009, 

alterada pela Lei n.º 2/2021, 5.º do Regulamento Administra-

tivo n.º 14/2016, republicado pelo Regulamento Administra-

tivo n.º 21/2021, e 22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, vigente, a 

partir da data da publicação do presente extracto de despa-

cho no Boletim Oficial da RAEM.

Leong Ka Cheng, técnico superior de 2.ª classe, 2.º escalão, con-

tratado por contrato administrativo de provimento, destes Ser-

viços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com 

referência à categoria de técnico superior de 1.ª classe, 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 2/2021, 5.º do Regulamento Administrati-

vo n.º 14/2016, republicado pelo Regulamento Administrativo 

n.º 21/2021, e 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, 

a partir da data da publicação do presente extracto de despa-

cho no Boletim Oficial da RAEM.

Cheang Son Keong, técnico de 1.ª classe, 2.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 principal, 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 2/2021, 5.º do Regulamento Administra-

tivo n.º 14/2016, republicado pelo Regulamento Administrati-

vo n.º 21/2021, e 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei 

n.º 2/2021, a partir da data da publicação do presente extracto 

de despacho no Boletim Oficial da RAEM.

Cheong Kai Pan, Huang Zihong e Lam Man Wa, assistentes 

técnicos administrativos de 1.ª classe, 2.º escalão, contra-
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tados por contratos administrativos de provimento, destes 

Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos 

contratos com referência à categoria de assistente técnico 

administrativo principal, 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 2/2021, 5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, 

republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, 

e 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir 

da data da publicação do presente extracto de despacho no 
Boletim Oficial da RAEM.

Por despacho do subdirector dos Serviços para os CSG, 

de 31 de Agosto de 2021:

Lao Lai Wa — suspenso, a seu pedido, por dois anos, o exercício 

privado da profissão de médico de medicina tradicional 

chinesa, licença n.º W-0628.

(Custo desta publicação $ 329,00)

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os As-

suntos Sociais e Cultura, de 1 de Setembro de 2021:

Ieong Ka I, único classificado no concurso de acesso, condicio-

nado, de prestação de provas, para o preenchimento de um 

lugar de técnico superior de saúde assessor, 1.º escalão, área 

funcional de reabilitação — terapia ocupacional, da carreira 

de técnico superior de saúde do quadro do pessoal destes 

Serviços, a que se refere a lista classificativa final inserta no 
Boletim Oficial da RAEM n.º 31/2021, II Série, de 4 de Agos-

to — nomeado, definitivamente, técnico superior de saúde 

assessor, 1.º escalão, da carreira de técnico superior de saúde 

do quadro do pessoal destes Serviços, nos termos dos artigos 

14.º, n.º 2, da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, 14.º, 

n.os 1, alínea 2), e 2, da Lei n.º 6/2010, e 22.º, n.º 8, alínea a), 

e 37.º, n.º 1, do ETAPM, vigente, a partir da data da publica-

ção do presente extracto de despacho no Boletim Oficial da 
RAEM.

Lo Man Soi, Ung Sam In e Ho Ka Ieng, do 1.º ao 3.º classifica-

dos, respectivamente, no concurso de acesso, condiciona-

do, de prestação de provas, para o preenchimento de três 

lugares de farmacêutico consultor, 1.º escalão, da carreira 

farmacêutica do quadro do pessoal destes Serviços, a que se 

refere a lista classificativa final inserta no Boletim Oficial da 
RAEM n.º 31/2021, II Série, de 4 de Agosto — nomeados, 

definitivamente, farmacêuticos consultores, 1.º escalão, da 

carreira farmacêutica do quadro do pessoal destes Serviços, 

nos termos dos artigos 14.º, n.º 2, da Lei n.º 14/2009, alterada 

pela Lei n.º 4/2017, 8.º, n.os 1, alínea 2), e 2, da Lei n.º 6/2010, 

37.º, n.º 1, do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alte-

rado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, e 22.º, n.º 8, 

alínea a), e 37.º, n.º 1, do ETAPM, vigente, a partir da data da 

publicação do presente extracto de despacho no Boletim Ofi-
cial da RAEM.

Por despacho do subdirector dos Serviços para os CSG, 

de 1 de Setembro de 2021:

Zhan PingPing — concedida autorização para o exercício pri-

vado da profissão de médico de medicina tradicional chinesa, 

licença n.º W-0782.

(Custo desta publicação $ 329,00)
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M-2684

M-2685 M-2686 M-2687 M-2688 M-2689 M-2690

 $363.00

AL-0440

619 16 D E F G H I

J

 $408.00

276

5-A B

M V ET 34/99/M

A

 $488.00

E-2538

 $318.00

E-3065

20/98/M

84/90/M

 $363.00

W-0639 20/98/M

84/90/M

 $363.00

A L-0408

70-A A

Policlínica Hin Kei

Policlínica Zhi Xing

 $408.00

Por despachos do subdirector dos Serviços para os CSG, 

de 2 de Setembro de 2021:

Chong Pek Ian, Cheang Ka Hei, Leong Ka Wai, Lei Kin Meng, 

Lo Choi Ieng, Cheong Si Chai e He YongBao — concedidas 

autorizações para o exercício privado da profissão de médico, 

licenças n.os M-2684, M-2685, M-2686, M-2687, M-2688, 

M-2689 e M-2690.

(Custo desta publicação $ 363,00)

Centro de Policlínica Macau Hua Xia Internacional Limitada 

— suspenso, a seu pedido, por dois anos, a autorização para 

o funcionamento do Centro Médico de Reabilitação Hua 

Ha de Macau, situado na Avenida da Praia Grande, n.º 619, 

Edf. Comercial Si Toi, 16.º andar D, E, F, G, H, I e J, Macau, 

alvará n.º AL-0440.

(Custo desta publicação $ 408,00)

Por despacho do subdirector dos Serviços, de 3 de Setem-

bro de 2021:

Autorizada à firma de importação, exportação e venda por 

grosso de produtos farmacêuticos «MVET», alvará n.º 276, com 

o local de funcionamento na Rua da Aleluia, n.º 5-A, Edifício 

Fu Keng, r/c, «B», Macau, para a importação, exportação 

e venda por grosso de estupefacientes e substâncias psico-

trópicas compreendidos nas Tabelas I a IV, com excepção 

da II-A, referidas no n.º 2 do artigo 1.º do Decreto-Lei 

n.º 34/99/M, de 19 de Julho. O prazo desta autorização é de 

um ano, contado a partir da data desta publicação.

(Custo desta publicação $ 488,00)

Por despachos do subdirector dos Serviços para os CSG, 

de 3 de Setembro de 2021:

Wong Man Him — suspenso, a seu pedido, por dois anos, o exer-

cício privado da profissão de enfermeiro, licença n.º E-2538.

(Custo desta publicação $ 318,00)

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 auto-

rização para o exercício da profissão de enfermeiro de Sou 

Wai In, licença n.º E-3065.

(Custo desta publicação $ 363,00)

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 médico de medicina 

tradicional chinesa de Ao Ieong Chi Kin, licença n.º W-0639.

(Custo desta publicação $ 363,00)

Autoriza-se que no alvará n.º AL-0408 do estabelecimento 

com a designação em língua chinesa e em língua portuguesa 

de  e Policlínica Hin Kei, situada na Rua da 

Barca, n.º 70-A, Kan Sun, r/c-A Macau, a designação seja 

alterada respectivamente para  e Policlínica 

Zhi Xing.

(Custo desta publicação $ 408,00)
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M-2691 M-2692 M-2693

 $329.00

E-2844 E-2981

 $329.00

2/2021 14/2009

21/2021

14/2016 2/2021

12/2015

252

441 A

O 195 13

F

 $408.00

Chu Lou Sam, Huang Xiao e Li Seng Hei — concedidas auto-

rizações para o exercício privado da profissão de médico, 

licenças n.os M-2691, M-2692 e M-2693.

(Custo desta publicação $ 329,00)

Chan Wai Pou e Chio Hoi Lam — suspenso, a seus pedidos, 

por dois anos, o exercício privado da profissão de enfermeiro, 

licenças n.os E-2844 e E-2981.

(Custo desta publicação $ 329,00)

Por despachos do director dos Serviços, de 6 de Setembro 

de 2021:

Chan Man Fai, técnico de 1.ª classe, 2.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 principal, 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 2/2021, 5.º do Regulamento Adminis-

trativo n.º 14/2016, republicado pelo Regulamento Admi-

nistrativo n.º 21/2021, e 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela 

Lei n.º 2/2021, a partir da data da publicação do presente 

extracto de despacho no Boletim Oficial da RAEM.

Autorizada a emissão do alvará n.º 252 de farmácia chinesa 

«Lin Kit», com o local de funcionamento na Avenida de Ar-

tur Tamagnini Barbosa n.º 441, Toi San Peng Man Tai Ha, 

Bloco A, r/c «O», Macau, a Wan Lin Kit, com residência na 

Avenida do Nordeste n.º 195, Edifício Hoi Pan Garden, Bloco 

3, 13.º andar «F», Macau.

(Custo desta publicação $ 408,00)
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FUNDO DAS INDÚSTRIAS CULTURAIS

Extractos de deliberações

Por deliberações do Conselho de Administração, na ses-

são realizada em 13 de Agosto de 2021:

Cheong Hang Kun — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 

do seu contrato administrativo de provimento progredindo a 

técnico de 1.ª classe, 2.º escalão, índice 420, neste Fundo, 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 20 de Agosto de 2021.

Suen Tak Lon — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 

seu contrato administrativo de provimento de longa duração 

progredindo a adjunto-técnico principal, 2.º escalão, índice 

365, neste Fundo, 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 28 de Agosto de 2021. 

–––––––

Fundo das Indústrias Culturais, aos 6 de Setembro de 2021. 

— O Membro do Conselho de Administração, Wong Keng 
Chao.

INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA DE MACAU

Extractos de despachos

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os 

Assuntos Sociais e Cultura, de 31 de Agosto de 2021:   

O seguinte pessoal de contrato administrativo de provimento 

deste Instituto — alterado para o regime de contrato 

administrativo de provimento de longa duração, pelo período 

de três anos, de acordo com o artigo 6.º, n.º 2, alínea 1), da 

Lei n.º 12/2015:

Chan Ka Fai, técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, a par-

tir de 14 de Julho de 2021.

O seguinte pessoal de contrato administrativo de provimento 

de longa duração deste Instituto — alterado para o regime 

de contrato administrativo de provimento sem termo, de 

acordo com o artigo 6.º, n.º 2, alínea 2), da Lei n.º 12/2015:

— Lam Wai In e Kuan Vai Ian, técnicos especialistas, 3.º 

escalão, a partir de 31 de Julho de 2021;

— Wong Chun Fei, técnico principal, 1.º escalão, a partir de 

31 de Julho de 2021;

— U Ka Ka, adjunto-técnico especialista principal, 1.º escalão, 

a partir de 31 de Julho de 2021;

— Fong Ka Hou e Mak Lai Chan, adjuntos-técnicos especia-

listas, 3.º escalão, a partir de 31 de Julho de 2021;

   

4/2017 14/2009

12/2015

420

4/2017 14/2009

12/2015

365

–––––––

 

   

12/2015

12/2015
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Vong A na

–––––––

 

 

15/2009

–––––––

 

   

c

12/2015

— Choi Sao Wai, Ho Wai Keong, Lei Hoi Ieng e Vong Ana, 

adjuntos-técnicos especialistas, 2.º escalão, a partir de 31 de 

Julho de 2021;

— Lam Iat Hong, assistente técnico administrativo especialista, 

3.º escalão, a partir de 31 de Julho de 2021;

— Tou Iok Cheng, assistente técnico administrativo especialista, 

1.º escalão, a partir de 31 de Julho de 2021;

— Cheang Sio Wa, motorista de pesados, 5.º escalão, a partir 

de 31 de Julho de 2021.

–––––––

Instituto de Formação Turística de Macau, aos 8 de Setembro 

de 2021. — A Vice-Presidente do Instituto, substituta, Diamantina 
Luíza do Rosário Sá Coimbra.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS 

E TRANSPORTES

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que, nos termos dos artigos 

17.º, n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 15/2009, e 23.º, n.º 6, do ETAPM, 

em vigor, Lok Wan Kin e Tam Fong In, regressam aos lugares 

de origem que detinham, como adjuntos-técnicos especialistas 

principais, 2.º escalão, do quadro destes Serviços, por moti-

vo da cessação das comissões de serviço, no termo dos seus 

prazos, respectivamente, como chefe da Secção de Aprovisio-

namento e Património e chefe da Secção de Contabilidade, a 

partir de 5 de Setembro de 2021.

–––––––

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-

tes, aos 8 de Setembro de 2021. — A Directora dos Serviços, 

Chan Pou Ha.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS                      

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Extractos de despachos

Por despacho da signatária, de 19 de Julho de 2021:

Wong Tim Iao, pessoal marítimo principal, de nomeação 

definitiva, destes Serviços — cessou o exercício das suas 

funções, por atingir o limite máximo de idade para o exer-

cício de funções públicas, nos termos dos artigos 44.º, n.os 1, 

alínea c), e 2, do ETAPM, vigente, desde 25 de Agosto de 

2021. 

Por despacho da signatária, de 22 de Julho de 2021:

Hoi Lei Hou — renovado o contrato administrativo de provi-

mento, pelo período de um ano, como técnico superior de 2.ª 

classe, 1.º escalão, nestes Serviços, nos termos do artigo 6.º, 

n.os 1 e 5, da Lei n.º 12/2015, a partir de 23 de Setembro de 

2021.
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12/2015

–––––––

 

   

4/2017 2/2021

14/2009

21/2021 14/2016

12/2015

600

–––––––

 

   

–––––––

 

Por despacho da signatária, de 23 de Julho de 2021:

Leong Sok Man, técnica superior de 2.ª classe, 1.º escalão — 

contratada em regime de contrato administrativo de pro-

vimento de longa duração, nos termos do artigo 6.º, n.º 2, 

alínea 1), da Lei n.º 12/2015, a partir de 23 de Setembro de 

2021.

Por despacho da signatária, de 19 de Agosto de 2021:

Wong Chon Man, adjunto-técnico de 2.ª classe, de nomeação 

provisória, destes Serviços — nomeado, definitivamente, 

para o mesmo lugar, nos termos do artigo 22.º, n.os 3 e 5, do 

ETAPM, vigente, a partir de 16 de Outubro de 2021.

–––––––

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 

aos 6 de Setembro de 2021. — A Directora dos Serviços, Wong 
Soi Man.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

Extracto de despacho

Por despacho do director da Direcção dos Serviços de 

Protecção Ambiental, de 3 de Setembro de 2021:

Ng Soi Long — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 

seu contrato administrativo de provimento com referência 

à categoria de técnico superior assessor, 1.º escalão, índice 

600, nestes Serviços, nos termos da alínea 2) do n.º 1, n.º 2 

e n.º 4 do artigo 14.º da Lei n.º 14/2009, alteradas pela Lei 

n.º 4/2017 e pela Lei n.º 2/2021, e do n.º 1 do artigo 5.º do 

Regulamento Administrativo n.º 14/2016, republicado pelo 

Regulamento Administrativo n.º 21/2021, conjugado com 

o n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir da data da 

publicação deste despacho no Boletim Oficial da RAEM.

–––––––

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 8 de 

Setembro de 2021. — O Director dos Serviços, Tam Vai Man.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS 

DE TRÁFEGO

Extracto de despacho

Por despacho do director dos Serviços, de 12 de Julho de 

2021:

Che Sai Wang — rescindido, a seu pedido, o contrato admi-

nistrativo de provimento sem termo como técnico superior 

assessor, 2.º escalão, nestes Serviços, a partir de 13 de 

Setembro de 2021.

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 2 

de Setembro de 2021. — O Director dos Serviços, substituto, 

Chiang Ngoc Vai.
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2/2018

/

INSTITUTO DE HABITAÇÃO

Declaração

Extracto

Fundo de Reparação Predial

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):

4.ª alteração orçamental do ano económico de 2021

 Classificação

Designação

/

Reforços/

/Inscrições
Anulações

Orgân. Func. Económica

81200100

Fundo de Reparação Predial

32

Despesas com o funcionamento

32-01

Bens não duradouros

6-03-0 32-01-08-00-00

Materiais promocionais e ofertas

$ 320,000.00

32-02

Aquisição de serviços

32-02-11

Publicidade e propaganda

6-03-0 32-02-11-01-00

Encargos com anúncios

$ 565,000.00

6-03-0 32-02-11-02-00

Actividades de propaganda

$ 275,000.00

6-03-0 32-02-99-00-00

Outras  Aquisição de serviços

$ 30,000.00

38

Transferências, apoios e abonos

38-02

Apoios e abonos

38-02-03

Famílias e indivíduos

6-03-0 38-02-03-14-00

Regulamento do plano de apoio financei-

ro para reparação de edifícios

$ 3,200,000.00
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 Classificação

Designação

/

Reforços/

/Inscrições
Anulações

Orgân. Func. Económica

6-03-0 38-02-03-15-00

Plano provisório de apoio financeiro para 

reparação das instalações comuns de edi-

fícios baixos

$ 3,200,000.00

Total 

$ 3,795,000.00 $ 3,795,000.00

Referente à autorização:

16/8/2021

Despacho do Secretário para os Transportes e Obras Públicas, de 16/8/2021

–––––––

Fundo de Reparação Predial, aos 7 de Setembro de 2021. — 

O Presidente do Conselho Administrativo, Arnaldo Ernesto 
dos Santos.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS

E GEOFÍSICOS

Extracto de despacho

Por despachos do director da Direcção dos Serviços Me-

teorológicos e Geofísicos, de 2 de Setembro de 2021:

Lam Mou Cheng e Cheong Chan Heng — renovados os contra-

tos administrativos de provimento, pelo período de um ano, 

como técnicos superiores de 2.ª classe, 1.º escalão, nestes 

Serviços, nos termos dos artigos 4.º, n.º 2, e 6.º, n.º 1, da 

Lei n.º 12/2015, a partir de 15 de Setembro de 2021.

–––––––

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 6 

de Setembro de 2021. — O Director dos Serviços, Leong Weng 
Kun.

GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO 

DE INFRA-ESTRUTURAS

Extractos de despachos

Por despacho do coordenador deste Gabinete, de 20 de 

Agosto de 2021:

Leong Kam Long — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 

do seu contrato administrativo de provimento sem termo pro-

gredindo para técnico superior principal, 2.º escalão, índice 

565, neste Gabinete, nos termos da alínea 2) dos n.os 1 e 4 do 

artigo 13.º da Lei n.º 14/2009, em vigor, e do artigo 4.º, n.os 2 e 3, 

da Lei n.º 12/2015, a partir de 20 de Agosto de 2021.

 

   

12/2015

–––––––

 

   

  14/2009

12/2015

565
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Irene Wong Martins 14/2009

12/2015

660

–––––––

  

Por despacho do coordenador deste Gabinete, de 6 de 

Setembro de 2021:

Irene Wong Martins — alterada, por averbamento, a cláusula 

3.ª do seu contrato administrativo de provimento sem termo 

com referência à categoria de técnico superior assessor prin-

cipal, 1.º escalão, índice 660, neste Gabinete, nos termos da 

alínea 1) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 14.º da Lei n.º 14/2009, 

em vigor, e do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir da data 

da publicação do presente extracto do despacho.

–––––––

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 

8 de Setembro de 2021. — O Coordenador do Gabinete, Lam 
Wai Hou.
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COMISSARIADO DA AUDITORIA

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º  2 do artigo 27.º do 

Regulamento Administrativo n.º  14/2016 «Recrutamento, se-

lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 

serviços públicos», alterado pelo Regulamento Administrativo  

n.º 23/2017, se encontra afixada na Divisão Administrativa e Fi-

nanceira do Comissariado da Auditoria, sita na Avenida Xian 

Xing Hai, n.º 105, Centro Golden Dragon, 22.º andar, Macau, 

podendo ser consultada no local indicado, dentro do horário de 

expediente (segunda a quinta-feira entre as 9,00 e 13,00 horas 

e entre as 14,30 e 17,45 horas e sexta-feira entre as 9,00 e 13,00 

horas e entre as 14,30 e 17,30 horas), e disponibilizada nas pági-

nas electrónicas deste Comissariado — https://www.ca.gov.mo/ 

— e dos SAFP — https://www.safp.gov.mo/ — a lista definitiva 

dos candidatos ao concurso de avaliação de competências pro-

fissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão unifor-

mizada, para o preenchimento de um lugar vago de auxiliar, 

1.º escalão, da carreira de auxiliar, área de servente, em regime 

de contrato administrativo de provimento do Comissariado da 

Auditoria, e dos que vierem a verificar-se neste Comissariado 

até ao termo da validade do concurso, aberto por aviso publi-

cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 26, II Série, de 30 de Junho de 2021.

Gabinete do Comissário da Auditoria, aos 9 de Setembro de 

2021.

A Chefe do Gabinete, Ho Wai Heng.

(Custo desta publicação $ 1 462,00)

GABINETE DO PROCURADOR

Aviso

Concurso para admissão ao curso de formação 

para acesso à categoria de escrivão do 

Ministério Público principal

Faz-se público que, de harmonia com o despacho do Ex.mo 

Senhor Procurador, de 8 de Setembro de 2021, se acha aberto o 

concurso condicionado para a selecção de vinte e nove oficiais 

de justiça do Ministério Público para admissão ao curso de for-

mação para acesso à categoria de escrivão do Ministério Público 

principal, nos termos da Lei n.º 7/2004 (Estatuto dos Funcio-

nários de Justiça), do Regulamento Administrativo n.º 30/2004 

 

23/2017

14/2016

105

22

https://www.ca.gov.mo/ https://www.

safp.gov.mo/

 

 $1,462.00

 

7/2004

30/2004

14/2016

AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS



N.º 37 — 15-9-2021 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 13449

29

1. 

2. 

2.1. 

7/2004

2.2. 

a

b

c

d 4/2021

e

a b c e

3. 

4/2021

683 6

4. 

(Recrutamento, Selecção e Formação dos Funcionários de Justi-

ça) e do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 

Selecção e Formação para Efeitos de Acesso dos Trabalhadores 

dos Serviços Públicos), e ainda nos termos definidos no Estatuto 

dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, vigente:

1. Prazo e validade

O prazo para a apresentação de candidaturas é de dez dias a 

contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação presente 

aviso no Boletim Oficial da RAEM.

O prazo de validade esgota-se com o preenchimento das va-

gas postas a concurso.

2. Condições de candidatura

2.1. Candidatos:

Podem candidatar-se os oficiais de justiça do Ministério Pú-

blico que reúnam as condições estipuladas no n.º 2 do artigo 

13.º da Lei n.º 7/2004 (Estatuto dos Funcionários de Justiça). 

2.2. Documentação a apresentar:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópias dos documentos comprovativos das habilitações 

académicas;

c) Cópias dos documentos comprovativos das formações pro-

fissionais complementares ou das habilitações profissionais; 

d) Modelo 4 (Nota Curricular para Concurso), aprovado 

pelo Despacho do Secretário para a Administração e Justiça 

n.º 4/2021;

e) Registo biográfico, emitido pelo respectivo Serviço, do 

qual constem, designadamente, os cargos anteriormente exer-

cidos, a carreira e categoria que detêm, a natureza do vínculo, 

a antiguidade na categoria actual e na função pública, as ava-

liações do desempenho relevantes para a apresentação de can-

didatura e as formações profissionais.

A apresentação dos documentos referidos nas alíneas a), b), 
c) e e) é dispensada mediante declaração expressa na ficha de 

inscrição de que esses se encontram arquivados no respectivo 

processo individual, declaração essa que deve ser efectuada de 

forma expressa aquando da apresentação de candidatura.

3. Forma e local para apresentação de candidatura

Os candidatos devem preencher a ficha de inscrição em 

concurso, isto é, o Modelo 3, aprovado pelo Despacho do Se-

cretário para a Administração e Justiça n.º 4/2021, devendo a 

mesma ser entregue até ao termo do prazo fixado e durante o 

horário de expediente, ao Departamento de Gestão Pessoal e 

Financeira no 6.º andar do Edifício do Ministério Público, sito 

na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, n.º 683, Macau.

4. Conteúdo funcional

Compete ao escrivão do Ministério Público principal assegu-

rar os trabalhos de expediente, instrução e tramitação proces-

suais que lhes sejam distribuídos.
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5. 

7/2004

465

6. 

6.1

0 20

10

6.1.1. 

1  

2  1/1999

3 9/1999

4 13/1999

5 7/2004

6

7 9/2003

8 110/99/M

9 57/9 9/ M

10 63/99/M

11 55/99/M

12 39/99/M

13 52/97/M

14 48/96/M

5. Vencimento

Vence pelo índice 465 da tabela indiciária de vencimentos, 

correspondente ao grau 3 da carreira de oficial de justiça do 

Ministério Público, constante do mapa 1, anexo à Lei n.º 7/2004 

(Estatuto dos Funcionários de Justiça).

6. Método de selecção

O acesso à categoria de escrivão do Ministério Público prin-

cipal depende de aproveitamento em curso de formação, cujo 

programa consta do Boletim Oficial da RAEM n.º 25, II Série, 

de 23 de Junho de 2021.

6.1. Selecção para admissão ao curso de formação

A selecção para admissão ao curso de formação é efectuada 

mediante a prova de conhecimentos que revestirá a forma de 

prova escrita. A classificação adopta a escala de 0 a 20 valores, 

sendo excluídos os candidatos que obtenham classificação infe-

rior a 10 valores.

6.1.1. O programa da prova escrita de conhecimentos abran-

gerá as seguintes matérias:

(1) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 

da República Popular da China e os respectivos anexos;

(2) Lei n.º 1/1999 (Lei da Reunificação);

(3) Lei n.º 9/1999 (Lei de Bases da Organização Judiciária);

(4) Regulamento Administrativo n.º 13/1999 (Organização e 

Funcionamento do Gabinete do Procurador);

(5) Lei n.º 7/2004 (Estatuto dos Funcionários de Justiça);

(6) Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 

Macau, vigente;

(7) Lei n.º 9/2003 (Código de Processo do Trabalho);

(8) Código de Processo Administrativo Contencioso, aprova-

do pelo Decreto-Lei n.º 110/99/M, de 13 de Dezembro;

(9) Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro;

(10) Regime das Custas nos Tribunais, aprovado pelo Decre-

to-Lei n.º 63/99/M, de 25 de Outubro;

(11) Código de Processo Civil, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 55/99/M, de 8 de Outubro;

(12) Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 39/99/M, 

de 3 de Agosto;

(13) Decreto-Lei n.º 52/97/M, de 28 de Novembro (Orgânica 

das Secretarias dos Tribunais e do Ministério Público);

(14) Código de Processo Penal, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 48/96/M, de 2 de Setembro;
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15 58/95/M

16 7/2008

17 2/2007

18 65/99/M

19 3/2007

20 14/2009

21 13/2012

6.1.2. 

6.1.3. 

6.2. 30/2004

7. 

30/2004

8. 

683 6

9. 

10. 

 

(15) Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 58/95/M, 

de 14 de Novembro;

(16) Lei n.º 7/2008 (Lei das relações de trabalho);

(17) Lei n.º 2/2007 (Regime Tutelar Educativo dos Jovens 

Infractores);

(18) Decreto-Lei n.º 65/99/M, de 25 de Outubro (Regime 

Educativo e de Protecção Social de Jurisdição de Menores);

(19) Lei n.º 3/2007 (Lei do Trânsito Rodoviário);

(20) Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores 

dos serviços públicos);

(21) Lei n.º 13/2012 (Regime geral de apoio judiciário).

6.1.2. Aos candidatos é permitida a consulta das legislações 

acima referidas no decurso da prova escrita, à excepção de 

quaisquer livros de referência ou informações.

6.1.3. O local, data e horário para a realização da prova es-

crita constarão do aviso da lista final de candidatos admitidos.

6.2. Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 29.º do Regulamento 

Administrativo n.º 30/2004 (Recrutamento, Selecção e Forma-

ção dos Funcionários de Justiça), será estabelecida uma ordem 

dos candidatos aprovados no concurso de admissão conforme 

a classificação obtida, partindo do valor mais alto para o mais 

baixo.

7. Ordem dos formandos após a conclusão do curso de for-
mação

Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 34.º do Regulamento Ad-

ministrativo n.º 30/2004 (Recrutamento, Selecção e Formação 

dos Funcionários de Justiça), será estabelecida uma ordem dos 

formandos conforme a classificação obtida no curso de forma-

ção, partindo do valor mais alto para o mais baixo.

8. Locais de afixação das listas

As listas preliminar, final e classificativa serão afixadas no 

Departamento de Gestão Pessoal e Financeira no 6.º andar do 

Edifício do Ministério Público, sito na Avenida do Dr. Rodrigo 

Rodrigues, n.º 683, Macau, e disponibilizadas no website do 

Ministério Público.

9. Legislações aplicáveis

O presente concurso rege-se pelas normas constantes do 

ETAPM, do Estatuto dos Funcionários de Justiça e pelas nor-

mas referentes ao Recrutamento, Selecção e Formação dos 

Funcionários de Justiça, e ao Recrutamento, Selecção e For-

mação para Efeitos de Acesso dos Trabalhadores dos Serviços 

Públicos.

10. Composição do júri

O júri do presente concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Cheong Kuok Chi, delegado do Procurador.
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 $8,901.00

 

02/VPW/2021

18/PCA/2020

03/V PW/2020

II

 

––––––––––

II

03/VPW/2020

*

* 

 $1,858.00

Vogais efectivas: Lei Sut Man, delegada do Procurador; e

Wu Kit I, chefe-adjunta do Gabinete.

Vogais suplentes: Hoi Chao Wan, assessora do Gabinete; e

Lee Hoi Sun, chefe de departamento.

Gabinete do Procurador, aos 9 de Setembro de 2021.

O Chefe do Gabinete, Tam Peng Tong.

(Custo desta publicação $ 8 901,00)

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

Aviso

Despacho n.º 02/VPW/2021

No uso das competências que me foram conferidas pelo Des-

pacho n.º 18/PCA/2020, determino:

1. É alterada a chefe da Divisão de Planeamento e Organi-

zação, constante do anexo II do Despacho n.º 03/VPW/2020, 

mediante o qual subdeleguei determinados actos.

2. São ratificados todos os actos praticados pela subdelegada, 

conformes com a presente subdelegação, desde 8 de Setembro 

de 2021.

3. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o presente 

despacho produz efeitos desde a data da sua publicação.

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 8 de Setembro de 

2021.

A Vice-Presidente do Conselho de Administração para os 

Assuntos Municipais, O Lam. 

––––––––––

ANEXO II

Chefia a que se refere a alínea 4) do n.º 1 do 
Despacho n.º 03/VPW/2020

Subunidades Chefia

Divisão de Planeamento e 

Organização

Cristina Bernardete Candido*

* Em regime de substituição

(Custo desta publicação $ 1 858,00)
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 $952.00

 

97/99/M

MOP

/

BOC Pay 50,000

5,000

5,000

5,000

e 5,000

5,000-10,000

FUNDO DE PENSÕES

Édito de 30 dias

Faz-se público que Chan Tong Hoi, Chan Chi Cheng e Chan 

Chi Ieong, viúvo e filhos de Wu Ut I, que foi assistente técnica 

administrativa especialista principal, da Direcção dos Serviços 

de Educação e de Desenvolvimento da Juventude, tendo re-

querido a pensão de sobrevivência deixada pela mesma, devem 

todos os que se julgam com direito à percepção da mesma pen-

são, requerer a este Fundo de Pensões, no prazo de trinta dias, 

a contar da data da publicação do presente édito no Boletim 
Oficial da RAEM, a fim de deduzirem os seus direitos, pois 

que, não havendo impugnação será resolvida a pretensão dos 

requerentes, findo que seja esse prazo. 

Fundo de Pensões, aos 10 de Setembro de 2021.

A Presidente do Conselho de Administração, Ermelinda 
M.C. Xavier.

(Custo desta publicação $ 952,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA 

E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Anúncio

Com o objectivo de facilitar o pagamento das taxas por 

parte dos residentes, nos termos do n.º 1 do artigo 38.º do 

Regime Jurídico da Propriedade Industrial, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, o pagamento das 

taxas relativas a pedidos de propriedade industrial junto destes 

Serviços pode ser efectuado através dos meios de pagamento e 

de acordo com o respectivo limite máximo de montante cons-

tantes da seguinte lista:

Meios de pagamento
Limite máximo por 
transacção (MOP)

Cartão de crédito/débito da UnionPay 

emitido pelos diversos bancos da RAEM

(De acordo com 

o limite do cartão 

bancário)

BOC Pay 50.000

Tai Fung Pay 5.000

GuangfaPay 5.000

LusoPay 5.000

ICBC ePay 5.000

UePay Macau 5.000 – 10.000 

(de acordo com o 

nível hierárquico do 

cliente)
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MOP

1,000-30,000

 

 $2,493.00

Meios de pagamento
Limite máximo por 
transacção (MOP)

Alipay (Macau) 1.000 – 30.000 

(de acordo com o 

nível hierárquico do 

cliente)

Wechat Pay (aplicável aos residentes do 

Interior da China)
De acordo com as 

regras estabelecidas 

do cartão bancário 

vinculado
Alipay (aplicável aos residentes do Inte-

rior da China e de Hong Kong)

O presente anúncio entra em vigor no dia seguinte ao da sua 

publicação.

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecno-

lógico, aos 3 de Setembro de 2021.

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

(Custo desta publicação $ 2 493,00)
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POLÍCIA JUDICIÁRIA

Aviso

Em articulação com os trabalhos implementados pelo Go-

verno da RAEM, de prevenção e controlo da epidemia causada 

pelo novo tipo de coronavírus e a situação da mesma, torna-

-se público que foi alterada a data da entrevista profissional, do 

concurso externo, de prestação de provas, para a admissão dos 

candidatos considerados aptos, com destino à frequência do cur-

so de formação e respectivo estágio, com vista ao preenchimento 

de vinte e oito lugares de investigador criminal de 2.ª classe, 1.º 

escalão, do grupo de pessoal de investigação criminal do quadro 

da Polícia Judiciária, aberto por aviso publicado no Boletim Ofi-
cial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 35, II Série, 

de 28 de Agosto de 2019. A entrevista profissional, inicialmente 

marcada para o período de 16 a 27 de Agosto de 2021, é alterada 

para o período de 11 a 25 de Outubro de 2021, a partir das 9,15 

horas, no 18.º andar do Edifício da Polícia Judiciária, sito na 

Avenida da Amizade, n.º 823, Macau.

Informação mais detalhada sobre a data e hora a que cada 

candidato se deve apresentar para a realização da entrevista 

profissional, bem como outras informações de interesse dos 

candidatos serão novamente afixadas no dia 15 de Setembro de 

2021, no Núcleo de Apoio Administrativo, no rés-do-chão do 

Edifício da Polícia Judiciária, sito na Avenida da Amizade, 

n.º 823, Macau, podendo ser ainda consultadas nos quiosques 

de informações instalados no rés-do-chão do mesmo Edifício 

e no da Delegação de COTAI, bem como no sítio da internet 
desta Polícia: www.pj.gov.mo.

Polícia Judiciária, aos 9 de Setembro de 2021. 

O Director, Sit Chong Meng.

(Custo desta publicação $ 1 462,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE

Aviso

Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da 

Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), conjugado com 

o n.º 3 do artigo 22.º e com o artigo 23.º do Regulamento Ad-

ministrativo n.º 18/2018 (Estatuto do ensino superior) que, por 

meu despacho de 8 de Setembro de 2021, foi registado o curso 

do ensino superior a seguir indicado:

Designação do curso: curso de licenciatura em Ciências da 

Gestão Cultural e Patrimonial

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 

académica, se aplicável): Instituto de Formação Turística de 

Macau

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Grau de 

licenciado

N.º de registo: IF-A32-L34-1221B-16

 

823

823

www.pj.gov.mo

 

 $1,462.00

 

10/2017

18/2018

IF-A32-L34-1221B-16



13458    37   2021  9  15 

51/2021

51/2021

 

 $1,496.00

 

 $986.00

 

9/ID/2021

1. 63/85/M

2021

11 1 2022 10 31

Informação básica do curso:

— O curso foi aprovado pelo Despacho da Secretária para os 

Assuntos Sociais e Cultura n.º  51/2021.

— A breve caracterização, a organização científico-pedagó-

gica e o plano de estudos do curso são os que constam do Des-

pacho da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura 

n.º 51/2021 e dos seus anexos.

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 

da Juventude, aos 8 de Setembro de 2021.

O Director dos Serviços, Lou Pak Sang.

(Custo desta publicação $ 1 496,00)

INSTITUTO CULTURAL

Édito de 30 dias

Faz-se público que tendo Chong Weng Lim requerido o sub-

sídio por morte, de funeral e outras compensações pecuniárias, 

por falecimento da sua cônjuge Tou Lai I, que foi adjunta-téc-

nica especialista, 1.º escalão, em regime de contrato adminis-

trativo de provimento, deste Instituto, devem todos os que se 

julgam com direito à percepção dos mesmos subsídios e outras 

compensações pecuniárias acima referidos, requerer a este Ins-

tituto, no prazo de trinta dias, a contar da data da publicação 

do presente édito no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau, a fim de deduzirem os seus direitos, pois 

que, não havendo impugnação, será resolvida a pretensão do 

requerente, findo que seja esse prazo.

Instituto Cultural, aos 9 de Setembro de 2021.

A Presidente do Instituto, substituta, Cheong Lai San.

(Custo desta publicação $ 986,00)

INSTITUTO DO DESPORTO

Anúncio

Concurso Público n.º 9/ID/2021

«Serviços de gestão do Centro Desportivo Mong-Há»

1. Nos termos previstos no artigo 13.º do Decreto-Lei 

n.º 63/85/M, de 6 de Julho, e em conformidade com o des-

pacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos Sociais 

e Cultura, de 3 de Setembro de 2021, o Instituto do Desporto 

vem, em representação da entidade adjudicante, proceder à 

abertura do concurso público para a adjudicação dos serviços 

de gestão do Centro Desportivo Mong-Há afecto ao Instituto 

do Desporto, durante o período de 1 de Novembro de 2021 a 

31 de Outubro de 2022.
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2. 

818

$500.00 1

www.sport.gov.mo

3. 

4. 

5. 

6. 

$320,000.00

7. 

8. 90

 

 $3,273.00

2. A partir da data da publicação do presente anúncio, os 

concorrentes podem dirigir-se ao balcão de atendimento da 

sede do Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo 

Rodrigues, n.º 818, em Macau, no horário de expediente, das 

9,00 horas às 13,00 horas e das 14,30 horas às 17,30 horas, para 

consulta do processo do concurso ou para obtenção de cópia 

do processo, mediante o pagamento de $500,00 (quinhentas) 

patacas. Pode ainda ser feito o descarregamento gratuito de 

ficheiros pela internet na área de «Informação relativa à aqui-
sição» da página electrónica do Instituto do Desporto: www.

sport.gov.mo.

3. A sessão de esclarecimentos deste concurso público terá 

lugar no dia 17 de Setembro de 2021, sexta-feira, pelas 10,00 

horas, no auditório da sede do Instituto do Desporto, a que 

se seguirá a deslocação para inspecção ao local do Centro 

Desportivo Mong-Há. Em caso de encerramento do Instituto 

do Desporto na data e hora da sessão de esclarecimentos, por 

motivos de tufão ou por motivos de força maior, a data e a hora 

estabelecidas para a sessão de esclarecimentos serão adiadas 

para a mesma hora do primeiro dia útil seguinte.

4. Os concorrentes devem comparecer na sede do Instituto 

do Desporto até à data limite para a apresentação das propos-

tas para tomarem conhecimento sobre eventuais esclarecimen-

tos adicionais.

5. O prazo para a apresentação das propostas termina às 

12,00 horas do dia 6 de Outubro de 2021, quarta-feira, não 

sendo admitidas propostas fora do prazo. Em caso de encerra-

mento do Instituto do Desporto na data e hora limites para a 

apresentação das propostas acima mencionadas, por motivos 

de tufão ou por motivos de força maior, a data e a hora estabe-

lecidas para a apresentação das propostas serão adiadas para a 

mesma hora do primeiro dia útil seguinte.

6. Os concorrentes devem apresentar a sua proposta dentro 

do prazo estabelecido, na sede do Instituto do Desporto, acom-

panhada de uma caução provisória no valor de $320 000,00 

(trezentas e vinte mil) patacas, a ser prestada por depósito em 

numerário, em ordens de caixa, em cheque ou mediante garan-

tia bancária emitida por uma instituição bancária legalmente 

autorizada a exercer actividade na Região Administrativa Es-

pecial de Macau, à ordem do «Fundo do Desporto», a entregar 

na Divisão Financeira e Patrimonial na sede do Instituto do 

Desporto.

7. O acto público do concurso terá lugar no dia 7 de Outubro 

de 2021, quinta-feira, às 9,30 horas, no auditório da sede do 

Instituto do Desporto. Em caso de encerramento do Instituto 

do Desporto na data e hora para o acto público do concurso 

acima mencionadas, por motivos de tufão ou por motivos de 

força maior, ou em caso de adiamento na data e hora limites 

para a apresentação das propostas, por motivos de tufão ou por 

motivos de força maior, a data e a hora estabelecidas para o 

acto público do concurso serão adiadas para a mesma hora do 

primeiro dia útil seguinte.

8. As propostas são válidas durante 90 (noventa) dias segui-

dos a contar da data do acto da sua abertura.

Instituto do Desporto, aos 9 de Setembro de 2021.

O Presidente do Instituto, Pun Weng Kun.

(Custo desta publicação $ 3 273,00)
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1.º  ......................................................... 95.00

2.º  ......................................................... 92.00

3.º  ......................................................... 91.00

4.º  ......................................................... 85.00

5.º  ......................................................... 83.00

6.º  ......................................................... 79.00

7.º  ......................................................... 78.00

8.º  ......................................................... 75.00

9.º  ......................................................... 74.00

10.º  ......................................................... 73.00

11.º  ......................................................... 70.00

12.º  ......................................................... 69.00

13.º  ......................................................... 67.00 a

14.º  ......................................................... 67.00 a

15.º  ..................................................... 66.00 a

16.º  ......................................................... 66.00 a

17.º  ......................................................... 66.00 a

18.º  ......................................................... 62.00

19.º  ......................................................... 59.00

20.º  ......................................................... 53.00

21.º  ......................................................... 50.00

a

 

1 b

2 b

3 b

4 a

5 b

6 a

7 b

SERVIÇOS DE SAÚDE

Listas

Ao abrigo do aviso da prova de equiparação de habilitações 

na área do diagnóstico e terapêutica — área farmacêutica, 

publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 33, II Série, de 14 de Agosto de 2019, torna-se 

pública a lista classificativa da prova de equiparação:

Candidatos aprovados:

 Nomes valores Observações

1.º Chu Wai San ..................................... 95,00

2.º Lao Kuan Leok ................................ 92,00

3.º Tang Teng Chi .................................. 91,00

4.º Ng Wai Kin ....................................... 85,00

5.º Ng Chi Ian ........................................ 83,00

6.º Un Man Wai ..................................... 79,00

7.º Choi Fong Sim ................................. 78,00

8.º Wong Wai Ki .................................... 75,00

9.º Chan Choi Leng .............................. 74,00

10.º Tam Cheok Weng ............................ 73,00

11.º Wong Weng Ian ............................... 70,00

12.º Ip Meng Hei ..................................... 69,00

13.º Si Cheok Kei .................................... 67,00 a)

14.º Tam Lai San ..................................... 67,00 a)

15.º Ao Ieong Man U ............................. 66,00 a)

16.º Lei Chon Teng ................................. 66,00 a)

17.º Tong Cheng Ian ............................... 66,00 a)

18.º Ho Wai Po ........................................ 62,00

19.º O Chi Fong ....................................... 59,00

20.º Lo Man In ........................................ 53,00

21.º Wong Hang Mei ............................... 50,00

Observação:

a) A lista é ordenada por ordem alfabética dos nomes roma-

nizados no caso de igualdade de classificação.

Candidatos excluídos:

 Nomes Observações

1 Ao Ieong Wai Hou b)

2 Ao Io Hong b)

3 Chan Un I b)

4 Chan Weng Sa a)

5 Chao Weng Hou b)

6 Cheong Wai Hong a)

7 Fung Hiu Ching b)
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8 b

9 b

10 a

11 a

12 b

13 a

14 b

15 a

16 a

17 b

18 b

19 a

a

b 50

110/99/M

 

 

  

  

  

  

 $4,689.00

 Nomes Observações

8 Ha Chi Pui b)

9 Hong Si Teng b)

10 Hong Tat Tat a)

11 Ieong Chi Seng a)

12 Kuan Ka Pou b)

13 Li Qiong a)

14 Mok Ka Kit b)

15 Pang Weng Hong a)

16 Si Fei Fei a)

17 So Wing Yan Winnie b)

18 Sou Kam Fu b)

19 Wong Ka Ian a)

Observações:

a) Excluídos por terem faltado à prova;

b) Excluídos por terem obtido uma classificação final inferior 

a 50 valores.

Do presente despacho pode qualquer interessado recorrer 

contenciosamente, nos termos do n.º 2 do artigo 25.º do Código de 

Processo Administrativo Contencioso, aprovado pelo Decre-

to-Lei n.º 110/99/M, de 13 de Dezembro.

(Homologada por despacho do director dos Serviços de Saúde, de 

8 de Setembro de 2021).

Serviços de Saúde, aos 7 de Setembro de 2021.

A Comissão para a Equiparação de Habilitações na Área do 

Diagnóstico e Terapêutica:

Presidente: Lao Cheng Kin, professor adjunto da Escola 

Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Macau.

Vogais: Ho Ho Neng, representante da Direcção dos Serviços 

de Educação e de Desenvolvimento da Juventude;

Chiang Hang Lap, técnico de diagnóstico e terapêutica 

assessor principal dos Serviços de Saúde;

Iung Ion Pong, técnico de diagnóstico e terapêutica assessor 

dos Serviços de Saúde;

Ng Kin Hou, técnico de diagnóstico e terapêutica assessor 

dos Serviços de Saúde; e

Lam I Man, técnico de diagnóstico e terapêutica assessor 

dos Serviços de Saúde.

(Custo desta publicação $ 4 689,00)

Ao abrigo do aviso da prova de equiparação de habilitações 

na área do diagnóstico e terapêutica — área laboratorial, pu-

blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 33, II Série, de 14 de Agosto de 2019, torna-se 

pública a lista classificativa da prova de equiparação:
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A. 

 1.º  .................................................. 86.00

 2.º  .................................................. 74.00 a

 3.º  .................................................. 74.00 a

 4.º  .................................................. 66.00

 5.º  .................................................. 60.00

 6.º  .................................................. 56.00 a

 7.º  .................................................. 56.00 a

 8.º  .................................................. 52.00

 9.º  .................................................. 50.00 a

10.º  .................................................. 50.00 a

11.º  .................................................. 50.00 a

a

1 b

2 a

a

b 50

B. 

1 a

2 a

a

110/99/M

A. Análise clínica e saúde pública

Candidatos aprovados:

Nomes valores Observações

1.º Wong Keng Ieng .......................... 86,00

2.º Tong Pou I .................................... 74,00 a)

3.º U Wai Seng ................................... 74,00 a)

4.º Hong Congcong ........................... 66,00

5.º Chan Ian I .................................... 60,00

6.º Hui Weng Hong ........................... 56,00 a)

7.º Kong Man Cheng ........................ 56,00 a)

8.º Choi Un Lam ............................... 52,00

9.º Cheong Ion Sun ........................... 50,00 a)

10.º Kam Hok Leong .......................... 50,00 a)

11.º Tong Ka Man ............................... 50,00 a)

Observações:

a) A lista é ordenada por ordem alfabética dos nomes roma-

nizados no caso de igualdade de classificação.

Candidatos excluídos:

Nomes Observações

1 Cheong Leng Kuan b)

2 Yu Ka Man a)

Observações:

a) Excluído por ter faltado à prova;

b) Excluído por ter obtido uma classificação final inferior a 

50 valores.

B. Anatomia patológica

Candidatos excluídos:

Nome Observações

1. Kong Lok Si a)

2. Lou Wang Kit a)

Observações:

a) Excluídos por terem faltado à prova.

Do presente despacho pode qualquer interessado recorrer 

contenciosamente, nos termos do n.º 2 do artigo 25.º do Códi-

go de Processo Administrativo Contencioso, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 110/99/M, de 13 de Dezembro. 

(Homologada por despacho do director dos Serviços de Saúde, de 

8 de  Setembro de 2021).

Serviços de Saúde, aos 7 de Setembro de 2021.
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 $3,670.00

A. 

 

 ............................................................................ 52.00

 

1 a

2 a

a 50

110/99/M

 

A Comissão para a Equiparação de Habilitações na Área do 

Diagnóstico e Terapêutica:

Presidente: Lao Cheng Kin, professor adjunto da Escola 

Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Macau.

Vogais: Ho Ho Neng, representante da Direcção dos Servi-

ços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude;

Chiang Hang Lap, técnico de diagnóstico e terapêutica 

assessor principal dos Serviços de Saúde;

Iung Ion Pong, técnico de diagnóstico e terapêutica assessor 

dos Serviços de Saúde;

Ng Kin Hou, técnico de diagnóstico e terapêutica assessor 

dos Serviços de Saúde; e

Lam I Man, técnico de diagnóstico e terapêutica assessor 

dos Serviços de Saúde.

(Custo desta publicação $ 3 670,00)

Ao abrigo do aviso da prova de equiparação de habilitações 

na área do diagnóstico e terapêutica — área registografia, pu-

blicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 33, II Série, de 14 de Agosto de 2019, torna-se 

pública a lista classificativa da prova de equiparação:

A. Cardiopneumologia

Candidato aprovado:

 Nome valores

Lao Hio Wai ........................................................................ 52,00

Candidatos excluídos:

 Nomes Observações

1. Chan Kai Cheong a)

2. Vong Ian Kei a)

Observações:

a) Excluídos por terem obtido uma classificação final inferior 

a 50 valores.

Do presente despacho pode qualquer interessado recorrer 

contenciosamente, nos termos do n.º 2 do artigo 25.º do Códi-

go de Processo Administrativo Contencioso, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 110/99/M, de 13 de Dezembro.

(Homologada por despacho do director dos Serviços de Saúde, de 

8 de Setembro de 2021).

Serviços de Saúde, aos 7 de Setembro de 2021.

A Comissão para a Equiparação de Habilitações na Área do 

Diagnóstico e Terapêutica:

Presidente: Lao Cheng Kin, professor adjunto da Escola Su-

perior de Saúde do Instituto Politécnico de Macau.
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 $2,322.00

 

A13/TDT/LAB/2021

23/2017

14/2016

http://www.ssm.gov.mo

 

 $1,178.00

24/P/21

258

3 C

www.ssm.gov.mo

Vogais: Ho Ho Neng, representante da Direcção dos Servi-

ços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude;

Chiang Hang Lap, técnico de diagnóstico e terapêutica 

assessor principal dos Serviços de Saúde;

Iung Ion Pong, técnico de diagnóstico e terapêutica assessor 

dos Serviços de Saúde;

Ng Kin Hou, técnico de diagnóstico e terapêutica assessor 

dos Serviços de Saúde; e

Lam I Man, técnico de diagnóstico e terapêutica assessor 

dos Serviços de Saúde.

(Custo desta publicação $ 2 322,00)

Anúncios

(Ref. do Concurso n.º A13/TDT/LAB/2021)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 3 do artigo 35.º 

do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 

selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 

dos serviços públicos), alterado pelo Regulamento Administra-

tivo n.º 23/2017, se encontra afixada, na Divisão de Pessoal dos 

Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar Conde de São 

Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, e disponível 

na página electrónica destes Serviços (http://www.ssm.gov.mo), 

a lista classificativa da prova de conhecimentos dos candidatos 

ao concurso de acesso, condicionado, de prestação de provas, 

para o preenchimento de cinco lugares de técnico de diagnós-

tico e terapêutica principal, 1.º escalão, área funcional labora-

torial, da carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica do 

quadro do pessoal dos Serviços de Saúde, aberto por anúncio 

publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 25, II Série, de 23 de Junho de 2021.

Serviços de Saúde, aos 8 de Setembro de 2021.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 178,00)

Faz-se saber que no Concurso Público n.º 24/P/21 para o 

«Fornecimento de medicamentos especiais para o uso hospi-

talar aos Serviços de Saúde», publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 34, II Série, de 

25 de Agosto de 2021, foram prestados esclarecimentos, nos 

termos do artigo 4.º do programa do concurso público pela 

entidade que o realiza e que foram juntos ao respectivo processo.

 Os referidos esclarecimentos encontram-se disponíveis para 

consulta durante o horário de expediente na Divisão de Apro-

visionamento e Economato dos Serviços de Saúde, sita na Rua 

do Campo, n.º 258, Edifício Broadway Center, 3.º andar C, 

Macau, e também estão disponíveis na página electrónica dos 

S.S. (www.ssm.gov.mo).
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 $940.00

25/P/21

258

3 C

www.ssm.gov.mo

 

 $872.00

29/P/21

258 3 C

$86.00

www.ssm.gov.mo

R/C

258 3 C

Serviços de Saúde, aos 9 de Setembro de 2021.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 940,00)

Faz-se saber que no Concurso Público n.º 25/P/21 para o 

«Fornecimento de medicamentos do formulário hospitalar 

(Grupo 1) aos Serviços de Saúde», publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 33, II Série, 

de 18 de Agosto de 2021, foram prestados esclarecimentos, nos 

termos do artigo 4.º do programa do concurso público pela 

entidade que o realiza e que foram juntos ao respectivo processo.

 Os referidos esclarecimentos encontram-se disponíveis para 

consulta durante o horário de expediente na Divisão de Apro-

visionamento e Economato dos Serviços de Saúde, sita na Rua 

do Campo, n.º 258, Edifício Broadway Center, 3.º andar C, 

Macau, e também estão disponíveis na página electrónica dos 

S.S. (www.ssm.gov.mo).

Serviços de Saúde, aos 9 de Setembro de 2021.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 872,00)

Concurso Público n.º 29/P/21

Faz-se público que, por despacho de Sua Excelência, o Che-

fe do Executivo de 12 de Abril de 2021, se encontra aberto o 

concurso público para o «Fornecimento de medicamentos do 

formulário  hospitalar (Grupo 3) aos Serviços de Saúde», cujo 

programa do concurso e o caderno de encargos se encontram 

à disposição dos interessados desde o dia 15 de Setembro de 

2021, todos os dias úteis, das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 

17,30 horas, na Divisão de Aprovisionamento e Economato 

destes Serviços, sita na Rua do Campo, n.º 258, Edifício Broad-

way Center, 3.º andar C, Macau, onde serão prestados esclare-

cimentos relativos ao concurso, estando os interessados sujei-

tos ao pagamento de $86,00 (oitenta e seis patacas), a título de 

custo das respectivas fotocópias (local de pagamento: Secção 

de Tesouraria dos Serviços de Saúde, que se situa no r/c do Edi-

fício do Centro Hospitalar Conde de São Januário) ou ainda 

mediante a transferência gratuita de ficheiros pela internet na 

página electrónica dos S.S. (www.ssm.gov.mo).

As propostas serão entregues na Secção de Expediente 

Geral destes Serviços, situada no r/c do Centro Hospitalar 

Conde de São Januário e o respectivo prazo de entrega termi-

na às 17,45 horas do dia 18 de Outubro de 2021.

O acto público deste concurso terá lugar no dia 19 de Outu-

bro de 2021, pelas 10,00 horas, na «Sala de Reunião», sita na 

Rua do Campo, n.º 258, Edifício Broadway Center, 3.º andar C, 

Macau.

A admissão ao concurso depende da prestação de uma cau-

ção provisória no valor de $100.000,00 (cem mil patacas) a 
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$100,000.00 /

/

 

 $1,813.00

00821/01-TS

23/2017 14/2016

http://www.ssm.gov.

mo http://www.safp.gov.mo

 

 $1,258.00

A10/FAR/2021

23/2017 14/2016

http://www.ssm.gov.mo

favor dos Serviços de Saúde, mediante depósito, em numerário 

ou em cheque, na Secção de Tesouraria destes Serviços ou 

através de garantia bancária/seguro-caução de valor equivalente.

Serviços de Saúde, aos 9 de Setembro de 2021.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 813,00)

(Ref. do Concurso n.º 00821/01-TS)

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do 

Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 

selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 

dos serviços públicos», alterado pelo Regulamento Adminis-

trativo n.º 23/2017, se encontra afixada na Divisão de Pessoal 

dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de 

São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, Macau, 

podendo ser consultada no local indicado, dentro do horário 

de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e 

sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), e disponibilizada na página 

electrónica destes Serviços, em http://www.ssm.gov.mo/ e dos 

SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, a lista definitiva dos candi-

datos ao concurso de avaliação de competências profissionais 

ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, para 

o preenchimento de um lugar vago do quadro, e de três lugares 

vagos em regime de contrato administrativo de provimento, de 

técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico 

superior, área de engenharia civil, dos Serviços de Saúde, e 

dos que vierem a verificar-se nestes Serviços até ao termo da 

validade do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 23, II 

Série, de 9 de Junho de 2021.

Serviços de Saúde, aos 10 de Setembro de 2021.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 258,00)

 (Ref. do Concurso n.º A10/FAR/2021)

Informa-se que, nos termos definidos nos n.º 4 do artigo 26.º e 

n.º 3 do artigo 27.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 

(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso 

dos trabalhadores dos serviços públicos), alterado pelo Regu-

lamento Administrativo n.º 23/2017, se encontram afixados, na 

Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro 

Hospitalar Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de 

S. Januário, e disponível na página electrónica destes Serviços 

(http://www.ssm.gov.mo), o local, data e hora da realização da 

prova de conhecimentos ao concurso de acesso, condicionado, 

de prestação de provas, para o preenchimento de quatro lugares 

de farmacêutico consultor sénior, 1.º escalão, da carreira de 

farmacêutico do quadro do pessoal dos Serviços de Saúde, 

aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 16, II Série, de 21 de 

Abril de 2021.
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01121/01-MP

23/2017
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00421/01-MED.CLG
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Serviços de Saúde, aos 10 de Setembro de 2021.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 190,00)

(Ref. do Concurso n.º 01121/01-MP)

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do 

Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 

selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 

dos serviços públicos», alterado pelo Regulamento Adminis-

trativo n.º 23/2017, se encontra afixada na Divisão de Pessoal 

dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de 

São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, Macau, 

podendo ser consultada no local indicado, dentro do horário 

de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e 

sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), e disponibilizada na página 

electrónica destes Serviços, em http://www.ssm.gov.mo/ e dos 

SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, a lista definitiva dos candi-

datos ao concurso de avaliação de competências profissionais 

ou funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, 

para o preenchimento de oito lugares vagos de motorista de 

pesados, 1.º escalão, da carreira de motorista de pesados, em 

regime de contrato administrativo de provimento dos Serviços 

de Saúde, e dos que vierem a verificar-se nestes Serviços até ao 

termo da validade do concurso, aberto por aviso publicado no 

Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 22, II Série, de 2 de Junho de 2021.

Serviços de Saúde, aos 10 de Setembro de 2021.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

(Ref. do Concurso n.º 00421/01-MED.CLG)

Informa-se que, nos termos definidos nos artigos 11.º e 22.º 

do Despacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento 

do Procedimento Concursal da Carreira Médica) e artigo 56.º 

do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 

selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 

dos serviços públicos), alterado pelo Regulamento Adminis-

trativo n.º 23/2017, se encontra afixada na Divisão de Pessoal 

dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar Conde 

de São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, e 

disponível nos websites destes Serviços (http://www.ssm.gov.

mo), bem como da Direcção dos Serviços de Administração e 

Função Pública (http://www.safp.gov.mo), a lista definitiva dos 

candidatos ao concurso externo de prestação de provas, para o 

preenchimento de nove lugares vagos do quadro, e de três lugares 

vagos em regime de contrato administrativo de provimento, 

de médico geral, 1.º escalão, da carreira médica dos Serviços 

de Saúde, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 17, II Série, de 28 

de Abril de 2021.
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Serviços de Saúde, aos 10 de Setembro de 2021.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

Aviso

(Ref. do Concurso n.º IC/CON/2021)

Informa-se que, para os candidatos admitidos ao concurso 

de prestação de provas para ingresso nos internatos comple-

mentares (trinta lugares), aberto por aviso publicado no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 2, 

II Série, de 13 de Janeiro de 2021, nos termos definidos no n.º 4 

do artigo 35.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Re-

crutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos tra-

balhadores dos serviços públicos), alterado pelo Regulamento 

Administrativo n.º 23/2017, a apreciação e discussão do «Cur-

riculum Vitae», terá lugar de 27 de Setembro até 28 de Setem-

bro de 2021, e será realizada na sala de reunião da Academia 

Médica, sita no 19.º andar do Edifício Hotline, na Alameda Dr. 

Carlos D’Assumpção, n.os 335-341, Macau. 

Informação mais detalhada sobre a data e hora a que cada 

candidato se deve apresentar para a realização da apreciação e 

discussão do «Curriculum Vitae», bem como outras informa-

ções de interesse dos candidatos admitidos, encontra-se afixa-

da para consulta na Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, 

na Estrada do Visconde de S. Januário, Macau, bem como na 

página electrónica destes Serviços (https://www.ssm.gov.mo).

Serviços de Saúde, aos 8 de Setembro de 2021.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 258,00)

INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do 

Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Regime das carreiras 

dos trabalhadores dos serviços públicos), alterado pelo Regu-

lamento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada no 

quadro de anúncio da sede do Instituto de Acção Social, sito 

em Macau, na Estrada do Cemitério, n.º 6 (horário de consulta: 

de segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e sexta-feira 

das 9,00 às 17,30 horas), e disponibilizada nas páginas elec-

trónicas deste Instituto (http://www.ias.gov.mo) e da Direcção 

dos Serviços de Administração e Função Pública (http://www.

safp.gov.mo), a lista provisória dos candidatos ao concurso 

de ingresso, externo, de prestação de provas, para o preen-

chimento de um lugar de enfermeiro de grau I, 1.º escalão, da 

carreira de enfermagem, em regime de contrato administrativo 

de provimento do Instituto de Acção Social, e dos lugares que 

vierem a verificar-se neste Instituto até ao termo da validade do 
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PT/020/2021

concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 24, II Série, de 16 

de Junho de 2021.

Instituto de Acção Social, aos 6 de Setembro de 2021.

O Presidente do Instituto, Hon Wai.

(Custo desta publicação $ 1 383,00)

Aviso

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao con-

curso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, 

externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchi-

mento de um lugar vago do quadro de técnico superior de 2.ª 

classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, área jurídica, 

do Instituto de Acção Social, e dos que vierem a verificar-se, 

neste Instituto, até ao termo da validade do concurso, aberto 

por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 23, II Série, de 9 de Junho de 2021, a 

prova de conhecimentos (prova escrita), com a duração de três 

horas, terá lugar no dia 9 de Outubro de 2021, às 15,00 horas, 

no auditório do Sheng Kung Hui Escola Choi Kou (Macau), 

sito na Avenida do Dr. Francisco Vieira Machado, n.º 266, Macau.

Informação mais detalhada sobre a distribuição dos candi-

datos pelas salas, onde os mesmos se devem apresentar para 

a realização da prova de conhecimentos (prova escrita), bem 

como outras informações de interesse dos candidatos, encon-

tram-se afixadas no quadro de anúncios da sede do Instituto 

de Acção Social, sita na Estrada do Cemitério, n.º 6, Macau, 

podendo ser consultadas no local indicado dentro do horário 

de expediente (de segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas, 

e sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), bem como nas páginas elec-

trónicas deste Instituto (http://www.ias.gov.mo) e da Direcção 

dos Serviços de Administração e Função Pública (http://www.

safp.gov.mo).

Instituto de Acção Social, aos 10 de Setembro de 2021.

O Presidente do Instituto, Hon Wai.

(Custo desta publicação $ 1 382,00)

UNIVERSIDADE DE MACAU

Anúncios

(Concurso Público n.º PT/020/2021)

De acordo com o despacho da Ex.ma Senhora Secretária 

para os Assuntos Sociais e Cultura, de 6 de Setembro de 2021, 

encontra-se aberto o concurso público para a prestação de 

serviços de manutenção dos sistemas de ar condicionado para 

a Universidade de Macau, relativa ao período compreendido 

entre 1 de Janeiro de 2022 e 31 de Dezembro de 2023.
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N6 4012

A cópia do processo do concurso público, fornecida ao preço 

de cem patacas ($100,00) por exemplar, encontra-se à disposi-

ção dos interessados, a partir do dia 15 de Setembro de 2021, 

nos dias úteis, das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas, 

na Secção de Aprovisionamento, sita na Sala 4012, 4.º andar 

do Edifício Administrativo N6, na Universidade de Macau, 

Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China, ou pode ser 

descarregada gratuitamente através da página electrónica da 

Universidade de Macau (https://www.um.edu.mo/).

A fim de compreender os pormenores do objecto deste con-

curso, cada concorrente poderá destacar dois elementos, no 

máximo, para comparecerem na sessão de esclarecimento e 

inspeccionarem o local. A sessão de esclarecimento decorrerá 

às 10,30 horas do dia 20 de Setembro de 2021, na Sala 5001, 

5.º andar do Edifício Administrativo N6, na Universidade de 

Macau, Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China, sendo 

a inspecção do local efectuada no mesmo dia, após a sessão de 

esclarecimento.

Entre o dia 15 de Setembro de 2021 e a data limite para a en-

trega das propostas, os concorrentes têm a responsabilidade de 

se deslocar à Secção de Aprovisionamento, sita na Sala 4012, 

4.º andar do Edifício Administrativo N6, na Universidade 

de Macau, Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China, ou 

visitar a página electrónica da Universidade de Macau (https://

www.um.edu.mo/), para tomarem conhecimento de eventuais 

esclarecimentos adicionais e/ou informações mais actualizadas.

O prazo de entrega das propostas termina às 17,30 horas do 

dia 11 de Outubro de 2021. Os concorrentes ou os seus repre-

sentantes devem entregar as respectivas propostas e documentos 

à Secção de Aprovisionamento da Universidade de Macau e 

prestar uma caução provisória no valor de duzentas e vinte e 

uma mil patacas ($221 000,00), feita em numerário, ou mediante 

ordem de caixa, garantia bancária ou seguro de caução, a favor 

da Universidade de Macau.

A abertura das propostas realizar-se-á às 10,00 horas do 

dia 12 de Outubro de 2021, na Sala 5001, 5.º andar do Edifício 

Administrativo N6, na Universidade de Macau, Avenida da 

Universidade, Taipa, Macau, China.

Universidade de Macau, aos 8 de Setembro de 2021.

O Reitor, Song Yonghua.

(Custo desta publicação $ 2 492,00)

(Concurso Público n.º PT/024/2021)

De acordo com o despacho da Ex.ma Senhora Secretária 

para os Assuntos Sociais e Cultura, de 6 de Setembro de 2021, 

encontra-se aberto o concurso público para a prestação de 

serviços de assistência médica para a Universidade de Macau, 

relativa ao período compreendido entre 1 de Abril de 2022 e 31 

de Março de 2025.

A cópia do processo do concurso público, fornecida ao preço 

de cem patacas ($100,00) por exemplar, encontra-se à disposição 

dos interessados, a partir do dia 15 de Setembro de 2021, nos 

dias úteis, das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas, 
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na Secção de Aprovisionamento, sita na Sala 4012, 4.º andar 

do Edifício Administrativo N6, na Universidade de Macau, 

Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China, ou pode ser 

descarregada gratuitamente através da página electrónica da 

Universidade de Macau (https://www.um.edu.mo/).

A fim de compreender os pormenores do objecto deste con-

curso, cada concorrente poderá destacar dois elementos, no 

máximo, para comparecerem na sessão de esclarecimento e 

inspeccionarem o local. A sessão de esclarecimento decorrerá 

às 15,00 horas do dia 20 de Setembro de 2021, na Sala 5001, 

5.º andar do Edifício Administrativo N6, na Universidade de 

Macau, Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China, sendo 

a inspecção do local efectuada no mesmo dia, após a sessão de 

esclarecimento.

Entre o dia 15 de Setembro de 2021 e a data limite para a en-

trega das propostas, os concorrentes têm a responsabilidade de 

se deslocar à Secção de Aprovisionamento, sita na Sala 4012, 4.º 

andar do Edifício Administrativo N6, na Universidade de Ma-

cau, Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China, ou visitar 

a página electrónica da Universidade de Macau (https://www.

um.edu.mo/), para tomarem conhecimento de eventuais escla-

recimentos adicionais e/ou informações mais actualizadas.

O prazo de entrega das propostas termina às 17,30 horas do 

dia 12 de Outubro de 2021. Os concorrentes ou os seus repre-

sentantes devem entregar as respectivas propostas e documen-

tos à Secção de Aprovisionamento da Universidade de Macau 

e prestar uma caução provisória no valor de cento e dezasseis 

mil patacas ($116 000,00), feita em numerário, ou mediante 

ordem de caixa, garantia bancária ou seguro de caução, a favor 

da Universidade de Macau.

A abertura das propostas realizar-se-á às 10,00 horas do 

dia 13 de Outubro de 2021, na Sala 4009, 4.º andar do Edifício 

Administrativo N6, na Universidade de Macau, Avenida da 

Universidade, Taipa, Macau, China.

Universidade de Macau, aos 8 de Setembro de 2021.

O Reitor, Song Yonghua.

(Custo desta publicação $ 2 402,00)

Avisos

De acordo com o disposto no artigo 37.º do Código do Proce-

dimento Administrativo e no n.º 3 do artigo 29.º dos Estatutos 

da Universidade de Macau, aprovados pela Ordem Executiva 

n.º 14/2006, o reitor da Universidade de Macau decidiu:

1. Delegar na vice-reitora, Xu Jian, ou no seu substituto, os 

poderes para a prática dos seguintes actos:

1) Gerir os assuntos na área administrativa da Universidade;

2) Coordenar os assuntos administrativos das unidades aca-

démicas, dos serviços de apoio para os assuntos académicos e 

dos serviços administrativos;

3) Estabelecer e assinar acordos de cooperação e intercâmbio 

com entidades cujos objectivos sejam compatíveis com os da 

Universidade de Macau, de acordo com a aprovação do reitor;
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/ 4) Tratar dos assuntos relativos à participação da Universi-

dade de Macau em actividades das organizações/instituições 

de que ela faz parte;

5) Aprovar o gozo de férias, bem como aceitar a justificação 

das faltas ao serviço do pessoal administrativo; 

6) Aprovar a participação do pessoal administrativo em ac-

ções de formação, seminários, discussões e outras actividades 

semelhantes com a duração de até sete dias;

7) Assinar, por determinação superior, os contratos na área 

administrativa, com excepção daqueles que procedam de con-

curso público;

8) Aprovar a passagem de certidões referentes aos processos 

individuais dos trabalhadores;

9) Emitir o cartão de acesso aos cuidados de saúde e o car-

tão do funcionário;

10) Assinar, em representação da Universidade de Macau, 

os pedidos de permanência na RAEM para fins de fixação de 

residência, bem como os respectivos termos de fiança, apresen-

tados pelos trabalhadores;

11) Assinar correspondência oficial e documentos relativos 

aos assuntos no âmbito das suas competências, necessários para 

executar as decisões tomadas pelas entidades competentes;

12) Praticar todos os actos necessários à avaliação de de-

sempenho dos trabalhadores subordinados, tendo em conta os 

parâmetros previamente definidos;

13) Assinar, nos termos legais, em representação da Uni-

versidade de Macau, as cartas de notificação de emprego dos 

trabalhadores, bem como os contratos de trabalho dos traba-

lhadores na área administrativa e dos trabalhadores em tempo 

parcial, com excepção do pessoal de direcção e chefia;

14) Aprovar a prestação de serviço em horas extraordinárias 

por parte dos trabalhadores subordinados;

15) Tomar decisão em assuntos diversos que não estejam 

expressamente definidos, mas relacionados com o regular fun-

cionamento das unidades que dirige;

16) Aprovar a composição e nomeação do comité de selec-

ção para o recrutamento do pessoal administrativo;

17) Aprovar a contratação do pessoal administrativo em re-

gime de tempo parcial;

18) Aprovar a transferência interna do pessoal administrativo;

19) Aprovar a renovação do contrato do pessoal administra-

tivo;

20) Aprovar a composição do comité de selecção do prémio 

do pessoal administrativo de excelência, os casos excepcionais 

respeitantes à elegibilidade dos candidatos e o resultado da 

respectiva selecção;

21) Aprovar o adiamento do gozo de faltas dos trabalhadores 

subordinados, dadas por motivos de falecimento de familiares, 

casamento e paternidade;
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22) Aprovar o gozo de licenças sem remuneração dos traba-

lhadores subordinados com a duração de até trinta dias;

23) Aprovar o adiamento do gozo de férias do pessoal admi-

nistrativo por motivo de trabalho.

2. A presente delegação de poderes é feita sem prejuízo dos 

poderes de superintendência e avocação do delegante.

3. Os poderes ora delegados poderão ser parcialmente sub-

delegados no pessoal de chefia sob a supervisão da delegada, 

ou nos seus substitutos.

4. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora delega-

dos cabe recurso hierárquico necessário.

5. São ratificados todos os actos praticados pela delegada, ou 

pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora delegados, entre 

o dia 13 de Setembro de 2021 e a data da publicação do presente 

aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau.

6. A presente decisão entra em vigor na data da sua publica-

ção.

Universidade de Macau, aos 8 de Setembro de 2021.

O Reitor, Professor Doutor Song Yonghua.

(Custo desta publicação $ 4 417,00)

De acordo com o disposto no artigo 37.º do Código do Proce-

dimento Administrativo e no n.º 2 do artigo 40.º dos Estatutos 

da Universidade de Macau, aprovados pela Ordem Executiva 

n.º 14/2006, e ouvido o Conselho da Universidade, a Comissão 

de Gestão Financeira da Universidade de Macau, na sua 35.ª 

sessão, realizada no dia 8 de Setembro de 2021, deliberou o se-

guinte:

1. Delegar na vice-reitora, Xu Jian, ou no seu substituto, os 

poderes para a prática dos seguintes actos:

1) Arrecadar as receitas próprias da Universidade de Macau 

e o seu levantamento e depósito nos bancos agentes da Caixa 

Geral do Tesouro;

2) Autorizar a realização de despesas inseridas no orçamen-

to privativo da Universidade de Macau, até ao montante de 

$200 000,00 (duzentas mil patacas);

3) Quando se trate da aquisição de obras, bens e serviços a 

realizar com dispensa das formalidades do concurso, consulta 

ou da celebração de contrato escrito, o valor referido na alínea 

anterior é reduzido a metade;

4) Autorizar a utilização, a título gratuito ou oneroso, das 

instalações e equipamentos da Universidade de Macau;

5) Assinar os acordos financeiros, de compra e venda e de 

locação;

6) Administrar os bens da Universidade de Macau, zelando 

pelo seu aproveitamento e conservação e garantir a organiza-

ção e permanente actualização do inventário e cadastro dos 

bens móveis e imóveis;
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7) Autorizar as despesas correntes mensais, como por exem-

plo, as contribuições para o Fundo de Previdência, despesas 

com electricidade, água, gás, serviços de limpeza e segurança, 

telecomunicações, condomínio e outras da mesma natureza, 

independentemente do respectivo valor;

8) Autorizar o processamento e liquidação das despesas in-

seridas no orçamento privativo da Universidade de Macau;

9) Autorizar a concessão de subsídio de transporte, de trans-

porte de bagagem e de instalação aos trabalhadores contrata-

dos no exterior da Região Administrativa Especial de Macau;

10) Autorizar a isenção e devolução de propinas aos traba-

lhadores, após a conclusão satisfatória do curso de formação;

11) Autorizar a concessão dos subsídios de nascimento, casa-

mento, residência, família e de funeral aos trabalhadores;

12) Autorizar as despesas de assistência médica, medicamen-

tosa e hospitalar, independentemente do respectivo valor;

13) Autorizar o abono para falhas concedido aos trabalhado-

res responsáveis pelas movimentações de fundos da Universi-

dade de Macau;

14) Proceder às diligências relativas à execução da decisão 

de contratação do pessoal de acordo com o Estatuto do Pessoal 

da Universidade de Macau, designadamente autorizar o paga-

mento da remuneração base e dos subsídios;

15) Autorizar as despesas com horas extraordinárias dos tra-

balhadores subordinados;

16) Autorizar o depósito e o levantamento dos fundos das 

operações de tesouraria, até ao montante de $200 000,00 (du-

zentas mil patacas);

17) Autorizar a constituição e a libertação das garantis fi-

nanceiras temporárias ou a libertação das fianças bancárias;

18) Autorizar a cobrança, em prestações, de propinas e de 

taxas de alojamento;

19) Autorizar a locação ou a constituição de outros direitos 

sobre bens móveis e imóveis, bem como a alienação ou a des-

truição dos bens considerados dispensáveis ou inadequados, 

até ao montante de $ 200 000,00 (duzentas mil patacas);

20) Autorizar a alteração da pessoa responsável pelo fundo 

de maneio.

2. A presente delegação de poderes é feita sem prejuízo dos 

poderes de superintendência e avocação da delegante.

3. Os poderes ora delegados poderão ser parcialmente sub-

delegados no pessoal de chefia sob a supervisão da delegada, 

ou nos seus substitutos.

4. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora delega-

dos cabe recurso hierárquico necessário.

5. São ratificados todos os actos praticados pela delegada, ou 

pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora delegados, entre 

o dia 13 de Setembro de 2021 e a data da publicação do presen-

te aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau.
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006/DSAMA/2021

 1.  

2. 

3. 

4. 

5.  

6. 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

6.5.1 

6.5.2 

6. A presente delegação de poderes entra em vigor na data 

da sua publicação.

Universidade de Macau, aos 8 de Setembro de 2021.

A Comissão de Gestão Financeira da Universidade de Macau:

O Reitor, Professor Doutor Song Yonghua.

O Vice-Reitor, Professor Doutor Hui King Man.

O Vice-Reitor, Professor Doutor Rui Paulo da Silva Martins.

O Vice-Reitor, Professor Doutor Ge Wei.

O Vice-Reitor, Professor Doutor So Kee Long Billy.

(Custo desta publicação $ 4 576,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS 

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Anúncio

Concurso Público n.º 006/DSAMA/2021

1. Entidade adjudicante: Secretário para os Transportes e 

Obras Públicas do Governo da Região Administrativa Espe-

cial de Macau.

2. Serviço por onde corre o procedimento do concurso: Di-

recção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (dora-

vante designada por «DSAMA»).

3. Modalidade do concurso: concurso público.

4. Objecto: prestação do serviço de manutenção dos sistemas 

eléctricos e mecânicos e sistemas de abastecimento e drenagem 

de água à «DSAMA»

5. Preço base: não há.

6. Condições de admissão: 

6.1 O concorrente deve ser sociedade ou empresário comer-

cial, pessoa singular;

6.2 O concorrente está inscrito no cadastro de contribuintes 

da Contribuição Industrial da Direcção dos Serviços de Finan-

ças;

6.3 O concorrente efectuou o registo comercial na Conserva-

tória dos Registos Comercial e de Bens Móveis;

6.4 O concorrente não é devedor dos cofres da Região Ad-

ministrativa Especial de Macau;

6.5 O âmbito de actividade constante do registo comercial do 

concorrente deve incluir qualquer um dos seguintes:

6.5.1 Administração predial;

6.5.2 Reparação predial;
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6.5.3 / /

6.5.4 

6.6 

6.7 

7. 

$500.00

https://www.marine.gov.

mo

8. 

9. 

10. 90

63/85/M

11. $93,000.00

12. 4%

13. 

6.5.3 Instalação, reparação ou manutenção dos sistemas elec-

tromecânicos;

6.5.4 Engenharia electromecânica.

6.6 Não é admitida a participação do concorrente mediante a 

forma de contrato de consórcio;

6.7 As pessoas singulares ou sociedades, só podem submeter 

uma única proposta.

7. Local, hora e preço para consulta do processo do concurso 

e obtenção de cópias:

Local: Divisão Financeira do Departamento de Adminis-

tração e Finanças, sita no 1.º andar do Edifício da DSAMA, 

Calçada da Barra, Região Administrativa Especial de Macau.

Hora: horário de expediente.

Cópias do processo do concurso: Mediante o pagamento de 

$500,00 (quinhentas patacas).

Encontram-se disponíveis os documentos do concurso na pá-

gina electrónica da DSAMA ( https://www.marine.gov.mo).

8. Local, data e hora limite para a entrega das propostas:

Local: Centro de Prestação de Serviços ao Público da 

DSAMA, sito na Calçada da Barra, Região Administrativa 

Especial de Macau.

Data e hora limite: dia 18 de Outubro de 20  21, segunda-feira, 

até às 12,00 horas. 

Em caso de encerramento da DSAMA na hora limite para a 

entrega de propostas por motivos de força maior, o prazo para 

a entrega das propostas é adiado para o primeiro dia útil se-

guinte à mesma hora.

9. Língua a utilizar na redacção da proposta: a proposta e os 

documentos que a acompanham devem estar redigidos numa 

das línguas oficiais da RAEM. Quando redigidos noutra lín-

gua, devem ser acompanhados de tradução legalizada, a qual 

prevalece para todos e quaisquer efeitos. Apenas a descrição 

e a especificação de produtos podem ser redigidas em língua 

inglesa, sem serem acompanhadas de tradução legalizada.

10. Prazo de validade das propostas: 90 (noventa) dias, a con-

tar a partir da data do acto público do concurso, prorrogável, 

nos termos do artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de 

Julho.

11. Caução provisória: $93 000,00 (noventa e três mil pata-

cas), a prestar mediante depósito em dinheiro ou garantia ban-

cária.

12. Caução definitiva: 4% (quatro por cento) do preço total 

da adjudicação, a prestar mediante depósito em dinheiro ou 

garantia bancária.

13. Visita ao local:

Encontro às 9,30 horas do dia 21 de Setembro de 2021, terça-

-feira, no Edifício da DSAMA, sito na Calçada da Barra, Ma-

cau e logo a seguir, visita ao conjunto de edifícios da DSAMA 

e espaço envolvente, ao conjunto de edifícios do Museu Marí-

timo e espaço envolvente, à Escola de Pilotagem; encontro às 
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14

14. 

63/85/M

15. 

100

 ...........................................................................60

 ...........................................................................25

 ...........................................................15

16. 

17. 

http://www.marine.gov.mo

 

 

 $6,739.00

14,30 horas do dia 21 de Setembro de 2021, terça-feira, ao lado 

da sala de segurança do Edifício Portuário, e logo a seguir, vi-

sita ao Edifício Portuário, às Oficinas Navais , à Doca da Ilha 

Verde e n.º 14 do Posto Fronteiriço de Macau na Ponte Hong 

Kong-Zhuhai-Macau.

Em caso de número excessivo de inscritos na visita ao local, 

os inscritos serão divididos em grupos para efectuar as visitas 

ao local, os quais serão notificados pela DSAMA sobre os por-

menores.

14. Data de realização do acto público do concurso:

Local: Sala multifuncional da DSAMA, sita na Calçada da 

Barra, Região Administrativa Especial de Macau.

Dia e hora: dia 19 de Outubro de 2021, terça-feira, pelas 

10,00 horas.

Em caso de encerramento da DSAMA para o referido acto 

público por motivos de força maior, a data de realização do 

acto público do concurso é adiada para o primeiro dia útil se-

guinte à mesma hora.

Os concorrentes ou os seus representantes devidamente 

mandatados devem estar presentes no acto público para os 

efeitos previstos no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 

de Julho, e para esclarecer eventuais dúvidas relativas aos do-

cumentos apresentados no concurso.

15. Critérios de apreciação das propostas e os respectivos 

factores de ponderação: 

A pontuação total atribuída a uma proposta é de 100 pontos, 

sendo distribuídos pelas seguintes acções: 

Preço apresentado na proposta .................................. 60 pontos

Plano do serviço ............................................................ 25 pontos

Experiências do concorrente ...................................... 15 pontos

16. Critério de adjudicação:

A adjudicação é efectuada ao concorrente com pontuação 

total mais elevada e, no caso de haver empate na pontuação 

total mais elevada, a adjudicação é efectuada nos termos pre-

vistos no programa do concurso.

17. Actualização, rectificação e esclarecimento dos documen-

tos do concurso:

Os concorrentes deverão comparecer diariamente na Di-

visão Financeira do Departamento de Administração e Fi-

nanças, sita no 1.º andar do Edifício da DSAMA, Calçada da 

Barra, Região Administrativa Especial de Macau, ou consultar 

a página electrónica da DSAMA (https://www.marine.gov.

mo), a partir de 15 de Setembro de 2021 e até à data limite 

para a entrega das propostas, para obter informações sobre a 

actualização, rectificação e esclarecimento dos documentos do 

concurso.

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 

aos 8 de Setembro de 2021. 

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 6 739,00)
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2.2

32 36

 

 $1,020.00

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

Anúncio

Faz-se saber que, em relação ao concurso público de serviços 

de «Ampliação e operação das zonas de depósito de cinzas vo-

lantes», publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 32, II Série, de 11 de Agosto de 2021, a 

entidade que realiza o processo do concurso já prestou escla-

recimentos nos termos do ponto 2.2 do programa do concurso, 

assim como esclarecimentos complementares correspondentes 

à necessidade real, integrando-os no processo do concurso.

Os esclarecimentos, bem como os esclarecimentos comple-

mentares acima referidos, encontram-se disponíveis para con-

sulta durante o horário de expediente na sede da Direcção dos 

Serviços de Protecção Ambiental, sita na Estrada de D. Maria 

II, n.os 32-36, Edifício CEM, 1.º andar, Macau.

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, 1 de Setem-

bro de 2021.

O Director dos Serviços, Tam Vai Man.

(Custo desta publicação $ 1 020,00)
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3 180/2021

 Anxi Qingshui Zushi 

Cultural Association of Macau

21

E

1. 

2. 

ANÚNCIOS NOTARIAIS E OUTROS

 

 

8

 

   

1. 

2. 

3. 

   

1. 

2 . 

3. 

 

 $1,553.00

(Custo desta publicação $ 1 553,00)

    

 

3 182/2021

537-593 20 Q

 

A

B

C

D
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A

B

C

D

E

A

B

C

A

B

 

 $2,006.00

(Custo desta publicação $ 2 006,00)

    

 

3 183/2021

C â m a r a 

de Comércio da Indústria de Luxo de 

M ac au M ac au L u x u r y 

Industry Chamber of Commerce

1

1

a

b

c

2

1

2

3

4

a

b

c

d

5

6

1

2

3
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a

b

c

d

e

4

1

2

a

b

c

d

1

 

2

3

1

a

b

c

d

2

a

b

c

3

1

2

 

 $2,006.00

(Custo desta publicação $ 2 006,00)

    

 

3 184/2021

Macau Parrot Asso cia-

tion

356

12 G



13482    37   2021  9  15 

 

 $2,255.00

(Custo desta publicação $ 2 255,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 

DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação de Desenvolvimento 
Celebridade de Macau

2021/A S S/M5

297

Associação 

de De senvolv i mento C elebr id ade 

d e M a c a u C el e b r i t y 

Development Association of Macao

180 7 T
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 Sou Wai Cheong

 $2,414.00

(Custo desta publicação $ 2 414,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 

DE MACAU

  

CERTIFICADO

2021/A S S/M5

295

20

B1-I
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 Sou Wai Cheong

 $1,836.00

(Custo desta publicação $ 1 836,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 

DE MACAU

  

CERTIFICADO

2021/ASS/M5 294

Ivy League Alumni 

Association

19 7

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

 Sou Wai Cheong

 $1,553.00

(Custo desta publicação $ 1 553,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 

DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação de Promoção de 
Intercâmbio Multicultural de 

Macau

2021/A S S/M5

292

Associação de 

Promoção de Intercâmbio Multicultural 

de Macau Macao Multi-

cultural Exchange Promotion Associa-

tion
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8

3 A

21

 Sou Wai Cheong

 $2,187.00

(Custo desta publicação $ 2 187,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 

DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação de Estudos Culturais 
da Colecção de Macau

2021/A S S/M5

293

Associação de Estudos Culturais da 

Colecção de Macau
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a

b

c

d

a

b

c

d

a

b

c

d

 Sou Wai Cheong

 $3,070.00

(Custo desta publicação $ 3 070,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 

DE MACAU

  

CERTIFICADO

軽

2021/A S S/M5

301
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軽

M ac au 

K Car Culture Association

MKCA

2 1 B

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

4

1

2

1

2

 Sou Wai Cheong

 $2,187.00

(Custo desta publicação $ 2 187,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 

DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação de Intercâmbio e 
Pesquisa da Indústria de Serviços 

de Qualidade de Macau

2021/A S S/M5

300

A s so c iaç ão de 

Intercâmbio e Pesquisa da Indústria 

de Serviços de Qualidade de Macau

Macao Qual ity Services 

I n d u s t r y R e s e a r c h & E x c h a n g e 

Association
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92-92A 5 C

18

a

b

c

a

b

c

d

a

b

c

d

a

b

c

d

a

b

c

 Sou Wai Cheong

 $2,278.00

(Custo desta publicação $ 2 278,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 

DE MACAU

  

CERTIFICADO

2021/A S S/M5

296

Macau Yoga Culture 

Association MYCA

9 B
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 Sou Wai Cheong

 $2,028.00

(Custo desta publicação $ 2 028,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 

DE MACAU

  

CERTIFICADO

2021/A S S/M5

299

13 N
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 Sou Wai Cheong

 $2,176.00

(Custo desta publicação $ 2 176,00)

    

CARTÓRIO NOTARIAL 

DAS ILHAS

  

CERTIFICADO

2021

1/2021/ASS 48

Macau Greater Bay Area Internet 

Celebrity Industry Mutual Aid And 

Development Advance Association

54 A

A
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 $2,346.00

(Custo desta publicação $ 2 346,00)

    

CARTÓRIO NOTARIAL 

DAS ILHAS

  

CERTIFICADO

 

2021

1/2021/ASS 50

 

 
 

 

 

 

A s s o c i a ç ã o 

de C ole c c ionadores de R ád io s de 

Macau  

 

 

 
 

 

3 16 E

 
 

 

 

 

 
 

 
1. 

 

2. 

 
 

 

 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 
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4. 

 

5. 

 

 
1. 

 

2 . 

 

3. 

 
 

 
1. 

 

2 . 

 

3. 
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 $2,096.00

(Custo desta publicação $ 2 096,00)

    

CARTÓRIO NOTARIAL 

DAS ILHAS

  

CERTIFICADO

2021

1/2021/ASS 49

Assoc iação 

para Promoção Económica e Cultural 

entre Foshan e Macau

APECFM Association 

for Economic and Cultural Promotion 

between Foshan and Macau

AECPFM

174

9 C

 

 $2,040.00

(Custo desta publicação $ 2 040,00)

    

 

3 181/2021

 

 

39D-43B

9 A 3A  
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 $488.00

(Custo desta publicação $ 488,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 

DE MACAU

  

CERTIFICADO

Grupos de Dança Sam Ut de Macau

2021/A S S/M5

302

1 .

37-49 2 F

 Sou Wai Cheong

 $408.00

(Custo desta publicação $ 408,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 

DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação de Beneficência dos 
Naturais dos Distritos de 

T’oi San, San Wui, Hoi P’eng e Ian 
P’eng

2021/A S S/M5

298

Associação de Beneficência dos 
Naturais dos Distritos de 

T’oi San, San Wui, Hoi P’eng e Ian 
P’eng

A ssoc iação de Benef ic ênc ia dos 

Naturais dos Distritos de T’oi San, San 

Wui, Hoi P’eng e Ian P’eng

Ou Mun Si Iap T’ung Heong Wui

1-C

 

18

1. 

2. 

 

3.  

4. 

5. 

 

1. 

2. 

1

2

3

4                                                                               
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 Sou Wai Cheong

 $2,119.00

(Custo desta publicação $ 2 119,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 

DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação de Auditores de 
Contas Registados de Macau

2021/A S S/M5

279

A s s o c i a ç ã o 

de Auditores de Contas de Macau

Macau Society of Certified Public 

Accountants  

 Juliana Maria Carvalho 

Cardoso

 $600.00

(Custo desta publicação $ 600,00)

    

CARTÓRIO PRIVADO 

MACAU

  

CERTIFICADO

M A F-1

40 41

32C 32D

G

 Chan Wa Keong

 $397.00

(Custo desta publicação $ 397,00)
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 285,750 28.58%

 275,000 27.50%

 105,000 10.50%

 60,000 6.00%

5%

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

262.61 (

2.67% 359.4 18.94%
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2.90 23.98%

80.19 17.54%

3 7

 $9,300.00

(Custo desta publicação $ 9 300,00)
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 152,400 38.10%

 128,000 32.00%

 48,000 12.00%

 24,000 6.00%

5%
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27.58 

4.47%

6.53 0.92%

3 7

 $9,920.00

(Custo desta publicação $ 9 920,00)
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2020 1 1 12 31

 

2020 1 1 12 31
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 $6,200.00

(Custo desta publicação $ 6 200,00)



印 務 局
Imprensa Oficial

$100.00
PREÇO DESTE NÚMERO $ 100,00
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