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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

Despacho do Chefe do Executivo n.º 104/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
artigo 23.º, dos n.os 1 e 2 do artigo 24.º e da alínea 13) do n.º 1 
do artigo 25.º da Lei n.º 2/2004 (Lei de prevenção, controlo e 
tratamento de doenças transmissíveis), alterada pelas Leis 
n.os 8/2013 e 1/2016, o Chefe do Executivo manda:

1. Para evitar a transmissão da Pneumonia causada pelo 
novo tipo de coronavírus na Região Administrativa Especial 
de Macau, doravante designada por RAEM, os serviços públi-
cos da RAEM encerram nos dias 27 de Junho a 1 de Julho de 
2022, com excepção dos que prestam serviços urgentes e indis-
pensáveis ao público.

2. O disposto no número anterior não obsta a que os diri-
gentes dos serviços públicos determinem que os trabalhadores 
da Administração Pública compareçam ao serviço ou prestem 
serviço por motivo de apoio à prevenção da epidemia ou outro 
motivo de interesse público.

3. O presente despacho entra em vigor no dia 27 de Junho de 
2022.

26 de Junho de 2022.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

澳 門 特 別 行 政 區
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