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人員組別

Grupo de Pessoal

級別

Nível

官職及職程/職級

Cargos e carreiras/categorias

職位數目

Número de lugares

Interpretação e tradução

－

Intérprete-tradutor

24

Técnico de ciências forenses

－

Técnico de c iências forenses espe-

cialista principal

4

/ /

/

Técnico de c iências forenses espe-

cia  l ista/Técnico de ciências forenses 

principal/Técnico de ciências forenses de 

1.ª classe/Técnico de ciências forenses de 

2.ª classe

21

Técnico

4

Técnico

42

Interpretação e tradução

－

Letrado

8

Técnico de apoio

3

Adjunto-técnico

39

Adjunto-técnico de criminalística

－

Adjunto-técnico de criminalística

40

Técnico de apoio

－

Assistente técnico administrativo

42 a

Informática

－

Técnico auxiliar de informática

4 a

總數

Total

1402

a

 Lugares a extinguir quando vagarem.

第 20/2022號行政命令

32/93/M

32/2021

Ordem Executiva n.º 20/2022

Usando da faculdade conferida pela alínea 4) do artigo 50.º 
da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e 
nos termos do n.º 6 do artigo 34.º do Regime Jurídico do Siste-
ma Financeiro, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 32/93/M, de 5 de 
Julho, o Chefe do Executivo manda publicar a presente ordem 
executiva:

Artigo 1.º

Prorrogação de prazo

O prazo para o início da actividade do «Banco da China 
(Macau), S.A.», autorizada a constituir-se através da Ordem 
Executiva n.º 32/2021, é prorrogado por um ano, até 23 de 
Agosto de 2023.
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Artigo 2.º

Entrada em vigor

A presente ordem executiva entra em vigor no dia seguinte 
ao da sua publicação.

23 de Maio de 2022.

 Publique-se.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 84/2022

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 artigo 17.º da Lei n.º 15/2017 (Lei de enquadramento 
orçamental), após ouvida a Direcção dos Serviços de Finanças, 
doravante designada por DSF, o Chefe do Executivo manda:

1. As propostas orçamentais para o ano económico de 2023 
dos serviços e organismos do sector público administrativo, 
doravante designados por serviços e organismos, devem ser 
elaboradas e enviadas à DSF, nos termos do n.º 3 do artigo 17.º 
da Lei n.º 15/2017, bem como do artigo 19.º do Regulamento 
Administrativo n.º 2/2018 (Regulamentação da Lei de enqua-
dramento orçamental).

2. Na elaboração das propostas orçamentais os serviços e or-
ganismos devem observar o disposto no n.º 1 do artigo 19.º da 
Lei n.º 15/2017 e no n.º 1 do artigo 19.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 2/2018.

3. As propostas orçamentais a elaborar pelos serviços e orga-
nismos devem ser acompanhadas do plano anual de actividades 
a que se refere o n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 2/2018.

4. Atendendo à necessidade de adoptar medidas que permi-
tam o conhecimento, de forma clara, da totalidade das receitas 
e das despesas do sector público administrativo, na elaboração 
das propostas orçamentais para o ano de 2023, os serviços e 
organismos devem observar o seguinte: 

1) As propostas orçamentais são elaboradas com observância 
do disposto nos artigos 20.º a 24.º do Regulamento Administra-
tivo n.º 2/2018, seguindo a estrutura aplicável das classificações 
económica, funcional e orgânica das receitas e das despesas, 
bem como a da classificação dos elementos componentes do 
activo do Balanço;

2) As estimativas de despesas com o pessoal têm por base o 
índice salarial dos trabalhadores da Administração Pública em 
vigor;

3) Por existir ainda incerteza na conjuntura económica, os 
serviços e organismos, na elaboração das suas propostas orça-
mentais, devem avaliar as diversas despesas orçamentais com 
prudência e observar o seguinte:

(1) Quanto aos serviços e organismos que adoptam o regime 
de contabilidade de caixa, o valor relativo às despesas dos seus 
orçamentos não deve exceder o valor das referidas despesas 
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