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第 191/2021號行政長官批示

46/2021
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保 安 司 司 長 辦 公 室

第 142/2021號保安司司長批示

2/2021 6/1999

182/2019

2 0 / 2 0 21

5/2009

123/2020

 

––––––––––

附件

經第20/2021號行政法規修改及重新公佈的第5/2009號

行政法規第二十條第三款所指之附設人員

職務名稱 職位數目

治安警察局人員

/ / / / / 20

Despacho do Chefe do Executivo n.º 191/2021

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei 
Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos 
termos da subalínea (8) da alínea 1) do n.º 2 do artigo 65.º e 
da alínea 3) do n.º 2 do artigo 74.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 46/2021 (Regulamentação da Lei da actividade 
farmacêutica no âmbito da medicina tradicional chinesa e do 
registo de medicamentos tradicionais chineses), o Chefe do 
Executivo manda:

1. No caso de medicamento tradicional chinês fabricado em 
Hengqin, não é necessário anexar ao seu pedido de registo ou 
de renovação o certificado de registo ou de venda do medica-
mento tradicional chinês emitido pela autoridade competente do 
país ou região de origem ou do país ou região de procedência.

2. O presente despacho entra em vigor no dia 1 de Janeiro de 
2022.

3 de Dezembro de 2021.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 142/2021

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
artigo 4.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999, republi-
cado pelo Regulamento Administrativo n.º 2/2021 e do n.º 1 da 
Ordem Executiva n.º 182/2019, o Secretário para a Segurança 
manda:

1. É aprovado o contingente adicional do pessoal a que se refere 
o n.º 3 do artigo 20.º do Regulamento Administrativo n.º 5/2009 
(Organização e funcionamento dos Serviços de Polícia Unitários), 
com as alterações introduzidas e republicado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 20/2021, constante do Anexo ao presente des-
pacho, que dele faz parte integrante.

2. É revogado o Despacho do Secretário para a Segurança 
n.º 123/2020.

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

26 de Novembro de 2021.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

––––––––––

ANEXO

Contingente adicional a que se refere o artigo 20.º, n.º 3, do 
Regulamento Administrativo n.º 5/2009, com as alterações 

introduzidas e republicado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 20/2021

Designação funcional N.º de lugares

Pessoal do Corpo de Polícia de Segurança Pública 

Intendente/ Subintendente/ Comissário/ Sub-
comissário/ Chefe superior/ Chefe 20
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職務名稱 職位數目

/ / / 42

司法警察局人員

/ / / 5

/ / / 17

消防局人員

/ / /

/ /

4

/ / / 10

海關人員

/ / / /

/

4

/ / / 14

總數 116

社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

第 80/2021號社會文化司司長批示

10/2017

2/2021 6/1999

100/2019

2021/2022

100/2019

Designação funcional N.º de lugares

Subchefe/ Guarda principal/ Guarda de pri-
meira/ Guarda 42

Pessoal da Polícia Judiciária

Inspector chefe/ Inspector de 1.ª classe/ Inspector 
de 2.ª classe/ Subinspector 5

Investigador criminal chefe/ Investigador cri-
minal principal / Investigador criminal de 1.ª 
classe/ Investigador criminal de 2.ª classe 17

Pessoal do Corpo de Bombeiros 

Chefe principal/ Chefe-ajudante/ Chefe de pri-
meira/ Chefe assistente/ Chefe superior/ Chefe 4

Subchefe/ Bombeiro principal/ Bombeiro de 
primeira/ Bombeiro 10

Pessoal dos Serviços de Alfândega

Intendente alfandegário/ Subintendente alfan-
degário/ Comissário alfandegário/ Subcomis-
sário alfandegário/ Inspector superior alfan-
degário/ Inspector alfandegário 4

Subinspector alfandegário/ Verificador prin-
cipal alfandegário/ Verificador de primeira 
alfandegário/ Verificador alfandegário 14

Total 116

GABINETE DA SECRETÁRIA PARA OS ASSUNTOS 

SOCIAIS E CULTURA

Despacho da Secretária para os Assuntos
Sociais e Cultura n.º 80/2021

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
disposto no n.º 1 do artigo 14.º da Lei n.º 10/2017 (Regime do 
ensino superior), conjugado com a alínea 1) do n.º 1 do artigo 
5.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999 (Organização, 
competências e funcionamento dos serviços e entidades públi-
cos), republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 2/2021, 
a Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura manda:

1. São alterados a organização científico-pedagógica e o plano 
de estudos do curso de doutoramento em Tecnologia Informá-
tica Aplicada do Instituto Politécnico de Macau, aprovados 
pelo Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura 
n.º 100/2019.

2. São aprovados a nova organização científico-pedagógica e 
os novos planos de estudos do curso referido no número ante-
rior, constantes dos anexos I a III ao presente despacho e que 
dele fazem parte integrante.

3. A nova organização científico-pedagógica e os novos 
planos de estudos aplicam-se aos estudantes que iniciem a fre-
quência do curso a partir do ano lectivo de 2021/2022, devendo 
os restantes estudantes concluir o curso de acordo com o plano 
de estudos aprovado pelo Despacho do Secretário para os As-
suntos Sociais e Cultura n.º 100/2019.


