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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

Despacho do Chefe do Executivo n.º 171/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
artigo 14.º do Regulamento Administrativo n.º 22/2022 (Plano 
de abonos provisórios para o incentivo à contratação de resi-
dentes desempregados por empregadores durante o período da 
epidemia), o Chefe do Executivo manda:

1. É prorrogado até 28 de Fevereiro de 2023 o prazo deter-
minado para a contratação adicional de trabalhadores, fixa-
do na alínea 1) do n.º 1 do Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 85/2022.

2. É prorrogado até 31 de Março de 2023 o prazo para a 
apresentação do requerimento, fixado na alínea 3) do n.º 1 do 
despacho referido no número anterior.

3. O presente despacho entra em vigor no dia 1 de Setembro 
de 2022.

31 de Agosto de 2022.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 172/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
artigo 8.º, do n.º 1 do artigo 9.º e da alínea 7) do n.º 1 do artigo 
11.º da Lei n.º 11/2020 (Regime jurídico de protecção civil), o 
Chefe do Executivo manda:

1. De acordo com a avaliação da Direcção dos Serviços Me-
teorológicos e Geofísicos, devido à influência do ciclone tro-
pical severo «Ma-on», o aviso de «Storm Surge» de nível 3/La-
ranja e o sinal n.º 8 de tempestade tropical são emitidos respec-
tivamente pelas 20h00 e 22h30 do dia 24 de Agosto de 2022, e 
de forma a assegurar a vida e os bens dos residentes, declara-
-se o estado de prevenção imediata na Região Administrativa 
Especial de Macau a partir das 20h00 do dia 24 de Agosto de 
2022.

2. Os efeitos do presente despacho retroagem à data e hora 
referidas no número anterior.

31 de Agosto de 2022.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 173/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 11/2020 (Regime jurídico de 
protecção civil), o Chefe do Executivo manda:
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1. Declara-se o termo do estado de prevenção imediata 
declarado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 172/2022 
a partir das 11h00 do dia 25 de Agosto de 2022.

2. Os efeitos do presente despacho retroagem à data e hora 
referidas no número anterior.

31 de Agosto de 2022.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.
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