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Obs.:

1. S representa semestre lectivo (regime escolar de meio 
ano), A representa regime escolar anual.

2. Cerca de 15 semanas por cada semestre, e não menos de 
30 semanas por cada ano lectivo.

3. Os alunos são obrigados a levar a cabo um estágio com a 
duração não inferior a seis meses após a conclusão de quatro 
anos lectivos de formação académica.

Despacho do Chefe do Executivo n.º185/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau, e nos termos do 
artigo 17.º do Regulamento Administrativo n.º 44/2022 (Plano 
de subsídio de vida para aliviar o impacto negativo da epidemia 
nos residentes da Região Administrativa Especial de Macau 
em 2022), o Chefe do Executivo manda:

1. Os prazos previstos no Regulamento Administrativo n.º 44/2022 
são definidos do seguinte modo:

1) O prazo estipulado referido no n.º 1 do artigo 7.º é de 28 de 
Outubro de 2022 a 28 de Abril de 2023;

2) O prazo de utilização de subsídio de vida referido no n.º 2 do 
artigo 8.º é de 28 de Outubro de 2022 a 30 de Junho de 2023.

2. O presente despacho entra em vigor na data do início da 
vigência do Regulamento Administrativo n.º 44/2022.

22 de Setembro de 2022.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

GABINETE DA SECRETÁRIA PARA OS ASSUNTOS

SOCIAIS E CULTURA

Despacho da Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 65/2022 

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos 
do n.º 2 do artigo 79.º-F do Estatuto dos Trabalhadores da 
Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro e alterado pela Lei 
n.º 18/2018, e do n.º 1 da Ordem Executiva n.º 183/2019, de-
pois de ouvidas a Direcção dos Serviços de Administração e 
Função Pública e as associações dos trabalhadores dos servi-
ços públicos, a Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura 
manda: 

1. São estabelecidos os horários específicos de trabalho dos 
trabalhadores do Arquivo de Macau do Instituto Cultural que 
exercem funções de atendimento ao público: 

1) De terça-feira a sexta-feira, das 9 horas e 45 minutos às 13 
horas e 45 minutos e das 15 horas e 15 minutos às 18 horas e 30 
minutos, e sábados, das 10 horas e 30 minutos às 12 horas e 30 
minutos e das 13 horas às 18 horas, sendo os dias de descanso 
semanal a segunda-feira e o domingo; 
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醫學專科學院規章

2) De segunda-feira a quinta-feira, das 9 horas às 12 horas e 
15 minutos e das 13 horas e 45 minutos às 17 horas e 45 minu-
tos, e sextas-feiras, das 9 horas às 12 horas e 15 minutos e das 
13 horas e 45 minutos às 17 horas e 30 minutos, sendo os dias 
de descanso semanal o sábado e o domingo;

3) De terça-feira a sexta-feira, das 9 horas às 12 horas e 15 
minutos e das 13 horas e 45 minutos às 17 horas e 45 minutos, e 
sábados, das 10 horas e 30 minutos às 12 horas e 30 minutos e 
das 13 horas às 18 horas, sendo os dias de descanso semanal a 
segunda-feira e o domingo; 

4) De segunda-feira a quinta-feira, das 9 horas e 45 minutos 
às 13 horas e 45 minutos e das 15 horas e 15 minutos às 18 ho-
ras e 30 minutos, e sextas-feiras, das 10 horas às 13 horas e 45 
minutos e das 15 horas e 15 minutos às 18 horas e 30 minutos, 
sendo os dias de descanso semanal o sábado e o domingo. 

2. O presidente do Instituto Cultural determina, através de 
ordem de serviço, quais os trabalhadores sujeitos aos horários 
específicos de trabalho. 

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

15 de Setembro de 2022. 

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

Despacho da Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 66/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Bási-
ca da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos 
do n.º 8 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 81/99/M, de 15 de 
Novembro, republicado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 36/2021, a Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura 
manda:

1. É aprovado o Regulamento da Academia Médica constan-
te do anexo ao presente despacho e do qual faz parte integran-
te.

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

15 de Setembro de 2022. 

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

––––––––––

ANEXO 

Regulamento da Academia Médica

Artigo 1.º

Natureza e finalidade

1. A Academia Médica é um organismo dependente dos Ser-
viços de Saúde dotado de autonomia científica e pedagógica.




