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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO

Despacho do Chefe do Executivo n.º 109/2021

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 

da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos dos 

n.os 3 e 4 do artigo 8.º do Regulamento Administrativo n.º 12/2013 

(Plano de apoio a jovens empreendedores), alterado pelo Re-

gulamento Administrativo n.º 22/2017, o Chefe do Executivo 

manda:

1. É renovado o mandato dos seguintes membros da Comis-

são de Apreciação relativa ao Plano de Apoio a Jovens Empre-

endedores, adiante designada por Comissão:

1) Presidente — Chan Hon Sang e, como substituta, Chan 

Tze Wai;

2) Vogal — Lou Chon U e, como substituta, Wong Suk Yan;

3) Vogal — Lee Koi Ian;

4) Vogal — Ho Hoi Leng Cristina;

5) Vogal — Pang Chuan e, como substituto, Liang Yong.

2. São designados como membros da Comissão:

1) Vogal — Lam Ka Vai Carlos e, como substituto, Ngai Lap 

San;

2) Vogal — Leong Sin Man e, como substituto, Lao Cho 

Chon.

3. São designados como vogais substitutos da Comissão:

1) Wong Garrick Jorge Kar Ho, como substituto do vogal 

Lee Koi Ian;

2) Wong Si Lam, como substituta da vogal Ho Hoi Leng 

Cristina.

4. O mandato dos membros da Comissão é de um ano, com 

efeitos a partir de 22 de Agosto de 2021.

23 de Julho de 2021.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

–––––––
Gabinete do Chefe do Executivo, aos 23 de Julho de 2021. — 

A Chefe do Gabinete, Hoi Lai Fong.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS TRANSPORTES

E OBRAS PÚBLICAS

Despacho do Secretário para os Transportes
e Obras Públicas n.º 22/2021

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 

da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 

artigo 139.º da Lei n.º 10/2013 (Lei de terras), o Secretário para 

os Transportes e Obras Públicas manda:

澳門特別行政區

109/2021

22/2017 12/2013

 

–––––––

 

22/2021

10/2013
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1. É revista, nos termos e condições constantes do contrato 

em anexo, que faz parte integrante do presente despacho, a 

concessão, por aforamento, do terreno com a área de 309 m2, 

resultante da anexação, logo que demolidos os edifícios nele 

existentes, dos prédios situados na península de Macau, na Rua 

do Guimarães, n.os 233 a 237 e na Rua de Cinco de Outubro, 

n.os 120 a 122, descritos na Conservatória do Registo Predial, 

doravante designada por CRP, sob os n.os 3 736 a fls. 225 verso 

do livro B18, 3 737 a fls. 226 verso do livro B18, 3 739 a fls. 228 

verso do livro B18, e, 3 740 a fls. 231 verso do livro B18, para 

ser aproveitado com a construção de um edifício de 6 pisos, 

sendo 2 pisos em cave, em regime de propriedade única, desti-

nado à finalidade de pensão de duas estrelas.

2. O presente despacho entra imediatamente em vigor.

29 de Julho de 2021.

O Secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo 
Arrais do Rosário.

––––––––––

ANEXO

(Processo n.º 2 831.01 da Direcção dos Serviços 
de Solos, Obras Públicas e Transportes e Processo 

n.º 24/2021 da Comissão de Terras)

Contrato acordado entre:

A Região Administrativa Especial de Macau, como primeiro 

outorgante, e

A Sociedade de Gestão de Propriedades Jung Iek, Limitada, 

como segundo outorgante.

Considerando que:

1. A Sociedade de Gestão de Propriedades Jung Iek, Limita-

da, com sede em Macau, na Avenida da Praia Grande, n.º 409, 

Edifício dos Serviços Jurídicos China, 4.º andar B, registada na 

Conservatória dos Registos Comerciais e de Bens Móveis, sob 

o n.º 25 950 (SO), é titular do domínio útil do terreno com a 

área de 309 m2, resultante da anexação, logo que demolidos os 

edifícios neles existentes, dos prédios com os n.os 233 a 237 da 

Rua do Guimarães e n.os 120 a 122 da Rua de Cinco de Outu-

bro, na península de Macau, descritos na CRP sob os n.os 3 736 

a fls. 225 verso do livro B18, 3 737 a fls. 226 verso do livro B18, 

3 739 a fls. 228 verso do livro B18, e, 3 740 a fls. 231 verso do 

livro B18, conforme inscrição a seu favor sob os n.os 214 298G, 

231 510G e 268 101G.

2. O domínio directo sobre o mencionado terreno acha-se 

inscrito a favor do Estado sob o n.º 11 080 a fls. 230 do livro 

F39K.

3. Pretendendo proceder ao reaproveitamento do referido 

terreno com a construção de um edifício, em regime de pro-

priedade única, compreendendo 6 pisos, sendo 2 pisos em cave, 

destinado à finalidade de pensão de duas estrelas, a conces-

sionária submeteu à Direcção dos Serviços de Solos, Obras 

Públicas e Transportes, doravante designada por DSSOPT, 

em 3 de Março de 2017, o projecto de alteração de arquitectura 
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que, por despacho do chefe, substituto, do Departamento de 

Urbanização destes Serviços, de 23 de Novembro de 2017, foi 

considerado passível de aprovação, condicionada ao cumpri-

mento de alguns requisitos técnicos.

4. Nestas circunstâncias, em 23 de Abril de 2018, a conces-

sionária solicitou autorização para modificar o aproveitamento 

do terreno, em conformidade com o referido projecto, e a 

consequente revisão do contrato de concessão, nos termos do 

artigo 139.º da Lei n.º 10/2013 (Lei de terras).

5. Reunidos os documentos necessários à instrução do pro-

cedimento, a DSSOPT procedeu ao cálculo das contrapartidas 

devidas e elaborou a minuta do contrato de revisão da conces-

são, que mereceu a concordância da concessionária, expressa 

em declaração apresentada em 21 de Maio de 2021.

6. O terreno objecto do contrato, com a área de 309 m2, 

encontra-se demarcado e assinalado com as letras «A» e «B» 

na planta cadastral n.º 5 610/1998, emitida em 4 de Agosto de 

2020, pela Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, 

doravante designada por DSCC.

7. O procedimento seguiu a sua tramitação normal, tendo o 

processo sido enviado à Comissão de Terras que, reunida em 

10 de Junho de 2021, emitiu parecer favorável ao deferimento 

do pedido.

8. Por despacho do Secretário para os Transportes e Obras 

Públicas, de 6 de Julho de 2021, proferido no uso das compe-

tências executivas delegadas pelo n.º 1 da Ordem Executiva 

n.º 184/2019, foi autorizado o pedido de revisão da concessão, 

de acordo com o proposto no parecer da Comissão de Terras.

9. As condições do contrato titulado pelo presente despacho 

foram notificadas à concessionária e por esta expressamente 

aceites, conforme declaração apresentada em 19 de Julho de 

2021, assinada por Chow Sui Fong Vicky, divorciada, com 

domicílio na Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues n.º 138, Edi-

fício Highfield Court, 14 andar B, na qualidade de administra-

dora e em representação da Sociedade de Gestão de Proprie-

dades Jung Iek, Limitada, qualidade e poderes verificados pelo 

Notário Privado, Adelino Correia, conforme reconhecimento 

exarado naquela declaração.

10. A concessionária pagou o preço actualizado do domínio 

útil e o prémio estipulados no n.º 1 da cláusula terceira e na 

cláusula sétima, ambas do contrato titulado pelo presente des-

pacho.

Cláusula primeira — Objecto do contrato

1. Constitui objecto do presente contrato a revisão da con-

cessão, por aforamento, do terreno com a área de 309 m2 (tre-

zentos e nove metros quadrados), resultante da anexação, logo 

que demolidos os edifícios nele existentes, dos prédios n.os 233 

a 237 da Rua do Guimarães e n.os 120 a 122 da Rua de Cinco 

de Outubro, situados na península de Macau, demarcado e 

assinalado com as letras «A» e «B» na planta n.º 5 610/1998, 

emitida pela DSCC, em 4 de Agosto de 2020, descrito na CRP 

sob os n.os 3 736 a fls. 225 verso do livro B18, 3 737 a fls. 226 

verso do livro B18, 3 739 a fls. 228 verso do livro B18, e, 3 740 

a fls. 231 verso do livro B18, cujo domínio útil se acha inscrito 

sob os n.os 214 298G, 231 510G e 268 101G, a favor da segunda 

outorgante.
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2. Em consequência da presente revisão, a concessão do ter-

reno identificado no número anterior, de ora adiante designado 

simplesmente por terreno, passa a reger-se pelas cláusulas do 

presente contrato.

Cláusula segunda — Reaproveitamento e finalidade do terreno

1. O terreno é reaproveitado com a construção de um edifício, 

em regime de propriedade única, compreendendo 6 (seis) pisos, 

sendo 2 (dois) em cave, afectado à finalidade de pensão de duas 

estrelas com a área bruta de construção de 1 803 m2 (mil, oito-

centos e três metros quadrados).

2. Sobre a parcela de terreno com a área de 83 m2 (oitenta 

e três metros quadrados), demarcada e assinalada com a letra 

«B» na planta n.º 5 610/1998, emitida pela DSCC em 4 de Agosto 

de 2020, é constituída servidão pública, na superfície do solo 

até ao tecto da arcada, destinada ao livre trânsito de pessoas 

e bens, e no subsolo até à profundidade de 1,50 metros, desti-

nada às instalações de infra-estruturas de serviços públicos de 

abastecimento de águas, electricidade e telecomunicações, sem 

quaisquer restrições e sem poder ser objecto de qualquer tipo 

de ocupação, temporária ou definitiva.

3. A segunda outorgante e os subsequentes titulares dos 

direitos resultantes da concessão, bem como os arrendatários 

ou possuidores, a qualquer título, do edifício ficam obrigados 

a respeitar e reconhecer os ónus constituídos nos termos do 

número anterior, mantendo livre os respectivos espaços.

4. A segunda outorgante e os subsequentes titulares dos 

direitos resultantes da concessão, bem como os arrendatários 

ou possuidores, a qualquer título, do edifício ficam obrigados 

a consentirem na execução de trabalhos de reparação e manu-

tenção, pelo Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) e 

demais entidades exploradoras das instalações de infra-estru-

turas dos serviços públicos.

5. A área referida no n.º 1 pode ser sujeita a eventuais rectifi-

cações no momento do pedido de vistoria de obra, para efeito 

de emissão da licença de utilização.

6. A segunda outorgante é obrigada a submeter-se às prescri-

ções do plano urbanístico que vigore na zona onde o terreno se 

situe.

Cláusula terceira — Preço do domínio útil e foro

1. O preço do domínio útil do terreno é actualizado para 

$288 480,00 (duzentas e oitenta e oito mil, quatrocentas e oi-

tenta patacas).

2. O preço actualizado do domínio útil, estipulado no núme-

ro anterior, é pago integralmente e de uma só vez, aquando da 

aceitação das condições do presente contrato, a que se refere o 

artigo 125.º da Lei n.º 10/2013.

3. O foro anual a pagar é actualizado para $ 722,00 (setecentas 

e vinte e duas patacas).

4. O não pagamento pontual do foro determina a cobrança 

coerciva nos termos do processo de execução fiscal.

Cláusula quarta — Prazo de reaproveitamento

1. O reaproveitamento do terreno deve operar-se no prazo 

global de 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir da pu-

blicação no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau do despacho que titula a presente revisão da concessão.
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2. O prazo referido no número anterior inclui os prazos para 

a apresentação, pela segunda outorgante, e apreciação, pela 

primeira outorgante, do projecto de obra e para a emissão das 

respectivas licenças.

3. A segunda outorgante deve observar os seguintes prazos:

1) 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da publicação 

do despacho mencionado no n.º 1, para a elaboração e apresen-

tação do projecto de obra (projectos de fundações, estruturas, 

águas, esgotos, electricidade e demais projectos de especialidade);

2) 60 (sessenta) dias, contados da data da notificação da 

aprovação do projecto de obra, para a apresentação do pedido 

de emissão da licença de obras;

3) 15 (quinze) dias, contados da data de emissão da licença 

de obras, para a apresentação do pedido de início da obra.

4. Para efeitos do disposto no número anterior, os projectos 

só se consideram efectivamente apresentados, quando completa 

e devidamente instruídos com todos os elementos.

5. A requerimento da segunda outorgante, qualquer dos prazos 

referidos na presente cláusula pode ser suspenso ou prorro-

gado por autorização da primeira outorgante, por motivo não 

imputável à segunda outorgante e que a primeira outorgante 

considere justificativo.

6. O pedido referido no número anterior tem de ser apresen-

tado antes do termo do respectivo prazo.

Cláusula quinta — Encargos especiais

Constituem encargos especiais, a suportar exclusivamente 

pela segunda outorgante, a desocupação do terreno demarcado 

e assinalado com as letras «A» e «B» na planta n.º 5 610/1998, 

emitida pela DSCC, em 4 de Agosto de 2020, e remoção do 

mesmo de todas as construções, materiais e infra-estruturas, 

porventura, aí existentes.

Cláusula sexta — Multa

1. Pelo incumprimento de qualquer um dos prazos fixados na 

cláusula quarta, a segunda outorgante fica sujeita a multa no 

montante correspondente a 0,1% (zero vírgula um por cento) 

do prémio por cada dia de atraso, até 150 (cento e cinquenta) 

dias.

2. A segunda outorgante fica exonerada da responsabilidade 

referida no número anterior no caso da primeira outorgante ter 

autorizado a suspensão ou a prorrogação do prazo de reapro-

veitamento, por motivo não imputável à segunda outorgante e 

considerado justificativo pela primeira outorgante.

Cláusula sétima — Prémio do contrato

Por força da presente revisão do contrato de concessão, a se-

gunda outorgante paga à primeira outorgante, a título de pré-

mio do contrato, o montante de $7 825 020,00 (sete milhões, 

oitocentas e vinte e cinco mil e vinte patacas), integralmente e 

de uma só vez, aquando da aceitação das condições do presente 

contrato, a que se refere o artigo 125.º da Lei n.º 10/2013.



N.º 31 — 4-8-2021 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 11711

1. 

2. 

1

50%

2

3. 

10% 30

1%

4. 

5. 10/2013

6. 

1. 

1 1 150

Cláusula oitava — Transmissão

1. A transmissão de situações decorrentes desta concessão, 

enquanto o terreno não estiver integralmente reaproveitado, 

depende de prévia autorização da primeira outorgante, sob 

pena de nulidade e de nenhum efeito, sem prejuízo do disposto 

na cláusula décima segunda.

2. Para efeitos do disposto no número anterior, também se 

considera equivalente à transmissão de situações resultantes 

da presente concessão:

1) A transmissão, por uma ou várias vezes em acumulação, 

superior a 50% (cinquenta por cento) do capital social da segunda 

outorgante ou do capital social do seu sócio dominante;

2) A constituição de procuração ou substabelecimento que 

confira ao procurador poderes para a prática de todos os actos 

no procedimento ou a disposição das situações resultantes da 

concessão e que seja irrevogável sem o acordo do interessado, 

nos termos do n.º 3 do artigo 258.º do Código Civil.

3. Sem prejuízo do disposto no número anterior, quando 

se verifique a transmissão superior a 10% (dez por cento) do 

capital da segunda outorgante ou do capital social do seu só-

cio dominante, estes devem comunicar o facto à DSSOPT no 

prazo de 30 (trinta) dias a contar da sua ocorrência, sob pena 

de aplicação de multa no montante correspondente a 1% (um 

por cento) do prémio na primeira infracção e de devolução na 

segunda infracção.

4. A transmissão sujeita o transmissário à revisão das con-

dições do presente contrato, designadamente das relativas ao 

prazo de reaproveitamento e ao pagamento do prémio adicional.

5. Antes da conclusão do reaproveitamento, a segunda 

outorgante só pode constituir hipoteca voluntária sobre 

o direito resultante da concessão a favor de instituições de 

crédito legalmente autorizadas a exercer actividade na Região 

Administrativa Especial de Macau, nos termos do disposto no 

n.º 5 do artigo 42.º da Lei n.º 10/2013.

6. A hipoteca constituída em violação do disposto no número 

anterior é nula.

Cláusula nona — Licença de utilização

A licença de utilização apenas é emitida desde que as multas, 

se as houver, estejam pagas.

Cláusula décima — Fiscalização

Durante o período de reaproveitamento do terreno conce-

dido, a segunda outorgante obriga-se a franquear o acesso ao 

mesmo e às obras aos representantes dos Serviços da Adminis-

tração, que aí se desloquem no desempenho da sua acção fisca-

lizadora, prestando-lhes toda a assistência e meios para o bom 

desempenho da sua função.

Cláusula décima primeira — Caducidade

1. A presente concessão caduca nos seguintes casos:

1) Não conclusão do reaproveitamento, decorrido o prazo de 

150 (cento e cinquenta) dias, previsto no n.º 1 da cláusula sexta, 

independentemente de ter sido aplicada ou não a multa;
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2) Suspensão, consecutiva ou intercalada, do reaproveita-

mento do terreno por prazo superior a 90 (noventa) dias, salvo 

por motivo não imputável à segunda outorgante e que a primei-

ra outorgante considere justificativo.

2. A caducidade da concessão é declarada por despacho do 

Chefe do Executivo, a publicar no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau.

3. A caducidade da concessão determina a reversão para a 

primeira outorgante dos prémios pagos e de todas as benfeito-

rias por qualquer forma incorporadas no terreno, sem direito a 

qualquer indemnização ou compensação por parte da segunda 

outorgante, sem prejuízo da cobrança pela primeira outorgan-

te, dos foros em dívida e das eventuais multas ainda não pagas.

4. Sem prejuízo do disposto no número anterior, no caso 

de declaração da caducidade da concessão, revertem para a 

primeira outorgante tantos vigésimos do respectivo preço do 

domínio útil quantos os anos em que o terreno esteve na posse 

da segunda outorgante sem reaproveitamento, sendo-lhe resti-

tuído o remanescente do preço.

Cláusula décima segunda — Devolução do terreno

1. A primeira outorgante pode declarar a devolução do terre-

no quando se verifique qualquer dos seguintes factos:

1) Alteração não autorizada da finalidade de concessão ou 

da modificação do reaproveitamento do terreno;

2) Incumprimento das obrigações estabelecidas na cláusula 

quinta;

3) Transmissão, sem autorização prévia, das situações resul-

tantes da concessão, com violação do disposto no n.º 1 da cláu-

sula oitava;

4) Segunda infracção ao disposto no n.º 3 da cláusula oitava;

5) Quando a utilização do terreno se afaste dos fins para que 

foi concedido ou estes não estejam, em qualquer momento, a 

ser prosseguidos;

6) Quando, no seguimento de alteração do planeamento 

urbanístico que implique a impossibilidade de iniciar ou conti-

nuar o reaproveitamento do terreno, se verifique qualquer uma 

das situações referidas no n.º 2 do artigo 140.º da Lei n.º 10/2013;

7) Subaforamento.

2. A devolução do terreno é declarada por despacho do Chefe 

do Executivo, a publicar no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau.

3. A declaração de devolução do terreno produz os seguintes 

efeitos:

1) Extinção do domínio útil do terreno;

2) Reversão para a primeira outorgante dos prémios e do 

preço do domínio útil pagos, bem como de todas as benfeito-

rias por qualquer forma incorporadas no terreno, tendo a segun-

da outorgante direito à indemnização a fixar por aquela.

4. A devolução do terreno nos termos da presente cláusula 

não prejudica a cobrança dos foros em dívida e das eventuais 

multas ainda não pagas.
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5. No caso de devolução com fundamento na alínea 6) do n.º 1 

da presente cláusula, a concessionária tem direito à indemniza-

ção prevista nos n.os 5 e 6 do artigo 140.º da Lei n.º 10/2013.

Cláusula décima terceira — Foro competente

Para efeitos de resolução de qualquer litígio emergente do 

presente contrato, o foro competente é o da Região Adminis-

trativa Especial de Macau.

Cláusula décima quarta — Legislação aplicável

O presente contrato rege-se, nos casos omissos, pela Lei 

n.º 10/2013 e demais legislação aplicável.
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–––––––

Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Pú-

blicas, aos 30 de Julho de 2021. — A Chefe do Gabinete, 

Cheong Chui Ling. 
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COMISSARIADO CONTRA A CORRUPÇÃO

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Comissário contra a Cor-

rupção, de 29 de Julho de 2021:

Chang Wai Seng — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 

do seu contrato administrativo de provimento sem termo 

com referência à categoria de técnico superior de 1.ª classe, 1.º 

escalão, nos termos dos artigos 16.º e 30.º da Lei n.º 10/2000, 

com as alterações introduzidas pela Lei n.º 4/2012, 30.º, n.º 1, 

do Regulamento Administrativo n.º 3/2009, alterado pelo 

Regulamento Administrativo n.º 3/2013, 14.º, n.os 1, alínea 2), 

2, 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, com as alterações introduzidas 

pelas Leis n.os 2/2021 e 4/2017, 2.º, n.º 3, e 5.º do Regulamento 

Administrativo n.º 14/2016, republicado pelo Regulamento 

Administrativo n.º 21/2021, e 4.º e 7.º da Lei n.º 12/2015 

«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», a 

partir da data da publicação do presente extracto de despacho.

U Mui Mui — exercendo funções neste Comissariado, em 

comissão de serviço progride para adjunta-técnica especia-

lista principal, 3.º escalão, nos termos dos artigos 16.º e 30.º 

da Lei n.º 10/2000, com as alterações introduzidas pela 

Lei n.º 4/2012, 30.º, n.º 1, e 32.º, n.º 1, do Regulamento Adminis-

trativo n.º 3/2009, alterado pelo Regulamento Administrativo 

n.º 3/2013, e 13.º, n.os 1, alínea 1), 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, 

com as alterações introduzidas pelas Leis n.os 2/2021 e 4/2017, a 

partir de 27 de Julho de 2021.

–––––––

Comissariado contra a Corrupção, aos 29 de Julho de 2021. 

— O Chefe do Gabinete, Chan In Chio.

COMISSARIADO DA AUDITORIA

Extractos de despachos

Por despacho do director dos Serviços de Auditoria, de 2 

de Julho de 2021:

Wong Si Nga — renovado o contrato administrativo de provi-

mento, pelo período de um ano, como técnico superior de 

2.ª  classe, 2.º escalão, neste Comissariado, nos termos dos 

artigos 4.º e 6.º, n.º 1, da Lei n.º  12/2015, a partir de 25 de 

Agosto de 2021.

Por despachos do Ex.mo Senhor Comissário da Auditoria, 

de 9 de Julho de 2021:

Chan Sio Hin — renovada a comissão de serviço, pelo período 

de um ano, como chefe da Divisão de Formação e Comu-

nicação, nos termos dos artigos 25.º da Lei n.º 11/1999, 12.º, 

28.º e 29.º do Regulamento Administrativo n.º 12/2007, e 8.º 

do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, por possuir 

competência profissional e experiência adequadas para o 

exercício das suas funções, a partir de 1 de Setembro de 

2021.

   

4/2012 10/2000

3/2013 3/2009

2/2021 4/2017

14/2009

21/2021 14/2016

12/2015

4/2012 10/2000

3/2013 3/2009

2/2021

4/2017 14/2009

–––––––

 

   

12/2015

11/1999 12/2007

26/2009
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11/1999 12/2007

26/2009

12/2015

12/2015

–––––––

 

   

12/2015

180051 210071 430

14/20 09

a a

190020

190030

485

14/2009

12/2015

Sit Chi Wai — renovada a comissão de serviço, pelo período de 

um ano, como chefe da Divisão de Informática, nos termos 

dos artigos 25.º da Lei n.º 11/1999, 11.º, 28.º e 29.º do Regu-

lamento Administrativo n.º 12/2007, e 8.º do Regulamento 

Administrativo n.º 26/2009, por possuir competência pro-

fissional e experiência adequadas para o exercício das suas 

funções, a partir de 1 de Setembro de 2021.

Por despacho do director dos Serviços de Auditoria, de 14 

de Julho de 2021:

Chao Hou In — renovado o contrato administrativo de provi-

mento, pelo período de um ano, como técnico superior de 

2.ª  classe, 2.º escalão, neste Comissariado, nos termos dos 

artigos 4.º e 6.º, n.º 1, da Lei n.º  12/2015, a partir de 11 de 

Agosto de 2021.

Por despacho do Ex.mo Senhor Comissário da Auditoria, 

de 19 de Julho de 2021:

Chan Si Kei — alterado o contrato administrativo de provi-

mento de longa duração para contrato administrativo de 

provimento sem termo com referência à categoria de técnico 

superior de 2.ª classe, 2.º escalão, deste Comissariado, nos 

termos do artigo 6.º, n.os 2, alínea 2), e 3, da Lei n.º 12/2015, 

a partir de 30 de Junho de 2021.

–––––––

Gabinete do Comissário da Auditoria, aos 29 de Julho de 

2021. — A Chefe do Gabinete, Ho Wai Heng.

SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Extractos de despachos

Por despachos do director-geral dos Serviços de Alfânde-

ga, de 20 de Julho de 2021:

Tai Tin Chao e Chio Chon Hou, n.os 180051 e 210071 — renova-

dos os contratos administrativos de provimento, pelo período 

de um ano, como técnicos superiores de 2.ª classe, 1.º escalão, 

índice 430, nestes Serviços, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º 

da Lei n.º 12/2015 — Regime do Contrato de Trabalho nos 

Serviços Públicos, a partir de 17 de Agosto de 2021.

Por despachos do director-geral dos Serviços de Alfânde-

ga, de 22 de Julho de 2021:

Cheang Man Nga e Ao Im Peng, técnicas superiores de 2.a classe, 

2.o escalão, n.os 190020 e 190030 — nomeadas, definitiva-

mente, técnicas superiores de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 

485, da carreira de técnico superior do quadro do pessoal 

civil destes Serviços, nos termos da alínea 2) do n.o 1 e do 

n.o 2 do artigo 14.º da Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras 

dos trabalhadores dos serviços públicos), da alínea a) do 

n.º 1 do artigo 20.º e da alínea a) do n.º 8 do artigo 22.o do 

ETAPM, vigente, a partir da data da sua publicação do 

presente extracto de despacho no Boletim Oficial da RAEM.

Lio Wai Kit, técnico superior de 2.ª classe, 2.º escalão, n.º 190051 

— alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu contrato 

administrativo de provimento para o exercício de funções 
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190051

485

12/2015

160040 160051 160070 160080

120

12/2015

190051

–––––––

 

   

39/2011

19/2000

nos Serviços de Alfândega da RAEM, ascendendo a técnico 

superior de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 485, da carreira de 

técnico superior, nos termos da alínea 2) do n.º 1 e do n.º 2 do 

artigo 14.º da Lei n.º 14/2009 (Regime das Carreiras dos Tra-

balhadores dos Serviços Públicos), e do n.º 2 do artigo 4.º da 

Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho nos Servi-

ços Públicos), a partir da data da sua publicação do presente 

extracto de despacho no Boletim Oficial da RAEM.

Por despachos da signatária, de 23 de Julho de 2021:

Lo Mio Kun, Lou Cheong Un, Li Yanfen e Ho Oi I, n.os 160040, 

160051,160070 e 160080 — renovados os contratos adminis-

trativos de provimento de longa duração, pelo período de 

três anos, como auxiliares, 2.º escalão, índice 120, nestes 

Serviços, nos termos do n.º 4 do artigo 6.º da Lei n.º 12/2015 

— Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos, a 

partir de 1 de Setembro de 2021. 

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Seguran-

ça, de 26 de Julho de 2021:

Lio Wai Kit, n.º 190051, técnico superior de 2.ª classe, 2.º escalão, 

em regime de contrato administrativo de provimento, destes 

Serviços — alterado para CAP de longa duração, pelo perío-

do de três anos, nos termos da alínea 1) do n.º 2 do artigo 6.º 

da Lei n.º 12/2015, a partir de 10 de Julho de 2021. 

–––––––

Serviços de Alfândega, aos 29 de Julho de 2021. — A Subdi-

rectora-geral, Chau Kin Oi.

GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL 

DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

Extracto de despacho

Por despacho do presidente do Tribunal de Última Ins-

tância, de 28 de Julho de 2021:

Mestre Chan Iok Lin — renovada a comissão de serviço, por 

um ano, como chefe do Gabinete do Presidente do Tribunal 

de Última Instância, nos termos dos artigos 6.º e 13.º, n.º 3, 

do Regulamento Administrativo n.º 19/2000, de 6 de Março, 

republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 39/2011, 

de 19 de Dezembro, a partir de 12 de Agosto de 2021.
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GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Extractos de despachos

Por despachos de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 9 de 

Julho de 2021:

Chao Chi Ieng, candidata classificada em primeiro lugar no 

concurso a que se refere a lista inserta no Boletim Oficial da 
RAEM n.º 20/2021, II Série, de 20 de Maio — contratado 

por contrato administrativo de provimento sem termo, pelo 

período experimental de seis meses, como técnica superior 

de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 430, neste Gabinete, nos ter-

mos dos artigos 4.º e 5.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015 (Regime do 

Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), a partir de 13 

de Julho de 2021, e rescindido o contrato administrativo de 

provimento sem termo como técnica especialista, 1.º esca-

lão, neste Gabinete, a partir da mesma data.

Cheong Chi Hoi, candidato classificado em segundo lugar no 

concurso a que se refere a lista inserta no Boletim Oficial da 
RAEM n.º 20/2021, II Série, de 20 de Maio — contratado 

por contrato administrativo de provimento de longa dura-

ção, pelo período experimental de seis meses, como técnico 

superior de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 430, neste Gabine-

te, nos termos dos artigos 4.º e 5.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015 

(Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), 

a partir de 13 de Julho de 2021, e rescindido o contrato ad-

ministrativo de provimento de longa duração como técnico 

principal, 1.º escalão, neste Gabinete, a partir da mesma data.

Por despachos da directora do Gabinete, de 26 de Julho 

de 2021:

Chan Lai Heng, adjunta-técnica principal, 2.º escalão — nomea-

da, definitivamente, adjunta-técnica especialista, 1.º escalão, 

índice 400, da carreira de adjunto-técnico do quadro do pes-

soal, deste Gabinete, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 
2), 2, 3 e 4, da Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos tra-

balhadores dos serviços públicos), alterada pela Lei n.º 4/2017, 

e 22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, vigente, a partir da data da 

publicação do presente extracto de despacho.

Lee Man Yeung — renovado o contrato administrativo de pro-

vimento de longa duração, pelo período de três anos, como 

motorista de ligeiros, 2.º escalão, neste Gabinete, nos termos 

dos artigos 4.º, n.os 2 e 3, e 6.º, n.º 4, da Lei n.º 12/2015 (Regime 

do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), a partir de 

19 de Setembro de 2021.

–––––––

Gabinete de Comunicação Social, aos 28 de Julho de 2021. 

— A Directora do Gabinete, Chan Lou.

GABINETE PARA A PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Extractos de despachos

Por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 19 de 

Julho de 2021: 

Wong Sai Heng, técnico superior assessor principal, 4.º escalão 

— dada por finda a sua requisição, nos termos do artigo 34.º 

do ETAPM, vigente, a partir de 10 de Setembro de 2021, 

   

12/2015

430

12/2015

430

4/2017

14/2009

a

400

12/2015

–––––––
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12/2015 4/2017

14/2009

180

–––––––

   

4/2017 14/2009

12/2015

510

650

12/2015

12/2015

regressando no mesmo dia à Direcção dos Serviços de Carto-

grafia e Cadastro, e inicia uma nova requisição, para exercer 

as mesmas funções neste Gabinete, pelo período de um ano, 

a partir de 11 de Setembro de 2021.

Por despacho do coordenador do Gabinete, de 23 de 

Julho de 2021:

Chao Chi Hou — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 

seu contrato administrativo de provimento progredindo 

para motorista de ligeiros, 4.º escalão, índice 180, neste Ga-

binete, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, conjuga-

do com o artigo 13.º, n.os 2, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, 

alterada pela Lei n.º 4/2017, a partir de 22 de Julho de 2021.

–––––––

Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais, aos 28 de Julho 

de 2021.  — O Coordenador do Gabinete, Yang Chongwei.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

E FUNÇÃO PÚBLICA

Extractos de despachos

Por despachos da subdirectora dos Serviços, de 5 de Julho 

de 2021:

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por averba-

mento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de 

provimento sem termo para as categorias, escalões, datas e 

índices a cada um indicados, para exercerem funções nestes 

Serviços, nos termos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da 

Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, conjugado com 

o artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015:

Wong Ka Wo, progredindo para técnico superior de 1.ª clas-

se, 2.º escalão, área de psicologia, índice 510, a partir de 2 de 

Julho de 2021;

Cheong In Kuan, progredindo para técnica superior assesso-

ra, 3.º escalão, área de informática, índice 650, a partir de 3 de 

Julho de 2021.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-

nistração e Justiça, de 13 de Julho de 2021: 

Li Xiting e Li Jiaming, em regime de contrato administrativo 

de provimento, destes Serviços — alterados os seus con-

tratos respectivos para contratos administrativos de provi-

mento de longa duração, como intérpretes-tradutoras de 1.ª 

classe, 1.º escalão (nas línguas chinesa e portuguesa), nos 

termos do artigo 6.º, n.º 2, alínea 1), da Lei n.º 12/2015, a 

partir de 16 de Junho de 2021.

Sio Fong I, em regime de contrato administrativo de provimen-

to, destes Serviços — alterado o seu contrato para contrato 

administrativo de provimento de longa duração, como intér-

prete-tradutora de 1.ª classe, 1.º escalão (nas línguas chinesa 

e portuguesa), nos termos do artigo 6.º, n.º 2, alínea 1), da 

Lei n.º 12/2015, a partir de 24 de Junho de 2021.
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4/2017 2/2021 14/2009

21/2021

14/2016

12/2015

305

 

Adriano Miguel Ramos de Paiva

12/2015

Maria Isabel de Barbosa Sousa Siqueira

a

 

10557

460

4/2017 14/2009

12/2015

460

Por despacho do director dos Serviços, de 26 de Julho de 

2021:

Wong Im Hong — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 

do seu contrato administrativo de provimento de longa 

duração para adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, 

índice 305, nestes Serviços, nos termos dos artigos 14.º, 

n.os 1, alínea 2), e 2, da Lei n.º 14/2009, alterada pelas Lei 

n.º 4/2017 e Lei n.º 2/2021, e 5.º do Regulamento Adminis-

trativo n.º 14/2016, alterado e republicado pelo Regulamen-

to Administrativo n.º 21/2021, conjugado com o artigo 4.º da 

Lei n.º 12/2015, a partir da data da sua publicação no Boletim 
Oficial da RAEM.

Declarações

Adriano Miguel Ramos de Paiva, rescindido, a seu pedido, 

o contrato individual de trabalho, na Direcção dos Serviços 

de Administração e Função Pública, a partir de 1 de Julho de 

2021.

— Para os devidos efeitos se declara que o contrato adminis-

trativo de provimento, do intérprete-tradutor de 2.ª classe, 2.º 

escalão (nas línguas chinesa e portuguesa), Lei Hou Pong, nestes 

Serviços, caducou em 26 de Julho de 2021, data em que inicia 

funções no Conselho de Consumidores, por mobilidade, nos ter-

mos dos artigos 9.º, n.º 1, e 15.º, alínea 3), da Lei n.º 12/2015.

— Para os devidos efeitos se declara que Maria Isabel de 

Barbosa Sousa Siqueira, adjunta-técnica especialista principal, 

4.º escalão, do quadro do pessoal destes Serviços, desligada do 

serviço, para efeitos de aposentação voluntária, nos termos do 

artigo 263.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, vigente, a partir de 1 

de Agosto de 2021.

— Para os devidos efeitos se declara que Cheang Pui Pui, 

técnica superior assessora principal, 4.º escalão, do quadro do 

pessoal destes Serviços, cessa, a seu pedido, as funções nestes 

Serviços, a partir de 2 de Agosto de 2021.

Rectificações

Por terem saído inexactos os extractos de despachos destes 

Serviços, publicados no Boletim Oficial da RAEM n.º 29/2021, 

II Série, de 21 de Julho, a páginas 10 557, procede-se às seguin-

tes rectificações:

Onde se lê: «…Sio Fong I,…, índice 460,... .»

deve ler-se: «…Sio Fong I — alterada, por averbamento, 

a cláusula 3.ª do seu contrato administrativo de provimento 

progredindo à categoria de intérprete-tradutora de 2.ª classe, 

2.º escalão (nas línguas chinesa e portuguesa), índice 460, 

nestes Serviços, nos termos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), e 

4, da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, conjugado 

com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, a partir de 24 de Ju-

nho de 2021.»;

Onde se lê: «…Ho Hong Leok — alterada, por averbamento, 

a cláusula 3.ª do seu contrato administrativo de provimento…»
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–––––––

 

   

26/2009

12/2015

15/2009

26/2009

26/2015

1. 

2. 

3. 

2009  

deve ler-se: «…Ho Hong Leok — alterada, por averbamento, 

a cláusula 3.ª do seu contrato administrativo de provimento 

sem termo…».

–––––––

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 

aos 28 de Julho de 2021. — O Director dos Serviços, Kou Peng 
Kuan.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS  

DE JUSTIÇA

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-

tração e Justiça, de 8 de Julho de 2021:

Lou Soi Cheong — renovada a comissão de serviço, por mais 

um ano, no cargo de subdirector destes Serviços, nos termos 

do artigo 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, 

por possuir competência profissional e aptidão adequadas 

para o exercício das suas funções, a partir de 28 de Agosto 

de 2021.

Por despacho do signatário, de 8 de Julho de 2021:

Ho Weng Wai, técnica superior assessora principal, 1.º escalão, 

provida em regime de contrato administrativo de provimen-

to, destes Serviços — renovado o contrato, pelo período de 

um ano, nos termos do artigo 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a 

partir de 26 de Setembro de 2021.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-

tração e Justiça, de 12 de Julho de 2021:

Ma Lei Cheong — nomeado, em comissão de serviço, para exer-

cer o cargo de chefe da Divisão de Relações Públicas destes 

Serviços, pelo período de um ano, nos termos dos artigos 2.º, 

n.º 3, alínea 2), 4.º e 5.º da Lei n.º 15/2009, e 7.º do Regulamen-

to Administrativo n.º 26/2009, para o preenchimento do lugar 

previsto no Regulamento Administrativo n.º 26/2015, a partir 

de 10 de Agosto de 2021.

Ao abrigo do artigo 5.º, n.º 2, da supracitada lei, é publicada 

a nota relativa aos fundamentos da respectiva nomeação e ao 

currículo académico e profissional do nomeado.

1. Fundamentos da nomeação:

— Vacatura do cargo;

— Ma Lei Cheong possui competência profissional e aptidão 

para o exercício do cargo de chefe da Divisão de Relações Pú-

blicas da Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, que se 

demonstra pelo curriculum vitae.

2. Currículo académico:

— Licenciatura em Artes pela «University of California» 

(variante em Psicologia).

3. Currículo profissional:

— Ingresso na função pública em 2009;
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2009 2  

2021 2  

14/2009

12/2015

345

14/2009

12/2015

345

14/2009

12/2015

450

14/2009

a

–––––––

 

 

 

–––––––

 

— Técnico da Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, 

de Fevereiro de 2009 até à presente data;

— Chefe da Divisão de Relações Públicas, substituto, da 

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, de Fevereiro de 

2021 até à presente data.

Por despachos do signatário, de 26 de Julho de 2021:

Lee Wai Kin, Lo Keng Hang, Lou Sok Kuan e Cheang Si 

Nga, assistentes técnicos administrativos especialistas, 3.º 

escalão, a área de apoio administrativo, destes Serviços — 

alterada a cláusula 3.ª dos contratos administrativos de pro-

vimento para assistentes técnicos administrativos especia-

listas principais, 1.º escalão, índice 345, nos termos do artigo 

14.º, n.os 1, alínea 1), e 2, da Lei n.º 14/2009, conjugado com o 

artigo 4.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, em vigor, a partir da 

data da publicação do presente extracto de despacho.

Kok Un I, assistente técnica administrativa especialista, 3.º 

escalão, área de informática, destes Serviços — alterada a 

cláusula 3.ª do contrato administrativo de provimento para 

assistente técnica administrativa especialista principal, 1.º 

escalão, índice 345, nos termos do artigo 14.º, n.os 1, alínea 1), 
e 2, da Lei n.º 14/2009, conjugado com o artigo 4.º, n.os 2 e 3, 

da Lei n.º 12/2015, em vigor, a partir da data da publicação 

do presente extracto de despacho.

Por despachos do signatário, de 27 de Julho de 2021:

Chan Ka Weng César, adjunto-técnico especialista, 3.º escalão, 

destes Serviços — alterada a cláusula 3.ª do contrato admi-

nistrativo de provimento para adjunto-técnico especialista 

principal, 1.º escalão, índice 450, nos termos do artigo 14.º, 

n.os 1, alínea 1), e 2, da Lei n.º 14/2009, conjugado com o 

artigo 4.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, em vigor, a partir da 

data da publicação do presente extrato de despacho.

Wong Chi Un, técnico superior assessor, 3.º escalão, área de 

informática — nomeado, definitivamente, técnico superior 

assessor principal, 1.º escalão, área de informática, do grupo 

do pessoal técnico superior do quadro do pessoal destes Ser-

viços, nos termos do artigo 14.º, n.os 1, alínea 1), e 2, da Lei 

n.º 14/2009, conjugado com o artigo 22.º, n.º 8, alínea a), do 

ETAPM, em vigor, a partir da data da publicação do pre-

sente extracto de despacho.

–––––––

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 29 de Julho 

de 2021.  — O Director dos Serviços, Liu Dexue.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Mac Cheung, adjunto-

-técnico especialista principal, 1.º escalão, do quadro do pes-

soal destes Serviços, cessou funções por atingir o limite de 

idade, a partir de 26 de Julho de 2021.

–––––––

 Direcção dos Serviços de Identificação, aos 26 de Julho de 

2021. — A Directora dos Serviços, Wong Pou Ieng.
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/

118320

a

107/85/M

555

1/2014

2/2011

37052

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

Extracto de deliberação

Por deliberações do Conselho de Administração para os 

Assuntos Municipais deste Instituto, na sessão realiza-

da em 16 de Julho de 2021:

As trabalhadoras abaixo mencionadas, providas em regime de 

contrato administrativo de provimento — alteradas as ca-

tegorias, nos termos da alínea 1) do n.º 1 do artigo 14.º da 

Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, todas a partir 

da data da sua publicação:

No DHAL:

Lio Sio Hung, para técnico especialista principal, 1.º escalão, 

índice 560;

Maria Brigida Juliana de Jesus, para assistente técnica admi-

nistrativa especialista principal, 1.º escalão, índice 345.

–––––––

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 19 de Julho de 

2021. — A Administradora do Conselho de Administração 

para os Assuntos Municipais, To Sok I.

FUNDO DE PENSÕES

Extractos de despachos

Fixação de pensões

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-

nistração e Justiça, de 22 de Julho de 2021:

1. Lao Lai Wa, intérprete-tradutora assessora, 4.º escalão, da  

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-

tes, com o  número de subscritor 118320 do Regime de Apo-

sentação e Sobrevivência, desligada do serviço de acordo 

com o artigo 263.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, em vigor, ou 

seja, aposentação voluntária por declaração — fixada, nos 

termos do artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 

de Novembro, com início em 13 de Julho de 2021, uma pen-

são mensal correspondente ao índice 555 da tabela em vigor, 

calculada nos termos do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado 

com o artigo 265.º, n.º 2, ambos do referido estatuto, por 

contar 30 anos de serviço, acrescida do montante relativo a 

6 prémios de antiguidade, nos termos da tabela a que se re-

fere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014, conjugado com os artigos 7.º, 

8.º e 9.º da Lei n.º 2/2011.

2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-

dade, ao Governo da RAEM.

1. Mário José de Sousa, intérprete-tradutor chefe, 1.º escalão, 

da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pú-

blica, exercendo em comissão de serviço o cargo de chefe de 
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divisão, com o  número de subscritor 37052 do Regime de 

Aposentação e Sobrevivência, desligado do serviço de acor-

do com o artigo 263.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, em vigor, 

ou seja, aposentação voluntária por declaração — fixada, 

com início em 18 de Julho de 2021, uma pensão mensal cor-

respondente ao índice 770 da tabela em vigor, calculada nos 

termos do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, 

n.º 1, alínea a), ambos do referido estatuto, por contar 36 

anos de serviço, acrescida do montante relativo a 7 prémios 

de antiguidade, nos termos da tabela a que se refere o artigo 

1.º da Lei n.º 1/2014, conjugado com os artigos 7.º, 8.º e 9.º da 

Lei n.º 2/2011.

2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-

dade, ao Governo da RAEM.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-

tração e Justiça, de 26 de Julho de 2021:

1. Tong Wai Pui, assistente técnico administrativo especia-

lista principal, 2.º escalão, do Instituto para os Assuntos 

Municipais, com o número de subscritor 138673 do Regime 

de Aposentação e Sobrevivência, desligado do serviço de 

acordo com o artigo 262.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, em 

vigor, ou seja, aposentação por limite de idade — fixada, nos 

termos do artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 

de Novembro, com início em 9 de Julho de 2021, uma pen-

são mensal correspondente ao índice 225 da tabela em vigor, 

calculada nos termos do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado 

com o artigo 265.º, n.º 2, ambos do referido estatuto, por 

contar 25 anos de serviço, acrescida do montante relativo a 

5 prémios de antiguidade, nos termos da tabela a que se re-

fere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014, conjugado com os artigos 7.º, 

8.º e 9.º da Lei n.º 2/2011.

2.  O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-

dade, ao Governo da RAEM.

Fixação das taxas de reversão

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-

tração e Justiça, de 21 de Julho de 2021:

Cheung I Ching, guarda do Corpo de Polícia de Segurança 

Pública, com o número de contribuinte 6219983, cancelada 

a inscrição no Regime de Previdência em 8 de Maio de 2021, 

nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 5), da Lei n.º 8/2006 

— fixada a taxa de reversão a que tem direito no âmbito do 

Regime de Previdência, correspondente a 100% do saldo 

da «Conta das Contribuições Individuais» e sem direito ao 

saldo da «Conta das Contribuições da RAEM», por contar 

menos de 15 anos de tempo de contribuição no Regime de 

Previdência, nos termos do artigo 14.º, n.os 1, alínea 1), e 3, 

do mesmo diploma.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-

nistração e Justiça, de 26 de Julho de 2021:

Jose Maria Hui, técnico superior do Instituto de Acção Social, 

com o número de contribuinte 3013536, cancelada a inscri-

ção no Regime de Previdência em 16 de Julho de 2021, nos 
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termos do artigo 13.º, n.º 1, da Lei n.º 8/2006 — fixadas as 

taxas de reversão a que tem direito no âmbito do Regime de 

Previdência, correspondentes a 100% dos saldos da «Conta 

das Contribuições Individuais» e da «Conta das Contribui-

ções da RAEM», por completar 36 anos de tempo de contri-

buição no Regime de Previdência, nos termos do artigo 14.º, 

n.º 1, do mesmo diploma.

Io Sio Wun, auxiliar da Direcção dos Serviços de Educação e 

de Desenvolvimento da Juventude, com o número de contri-

buinte 6011649, cancelada a inscrição no Regime de Previ-

dência em 18 de Julho de 2021, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, 

alínea 1), da Lei n.º 8/2006 — fixadas as taxas de reversão a 

que tem direito no âmbito do Regime de Previdência, cor-

respondentes a 100% dos saldos da «Conta das Contribui-

ções Individuais», da «Conta das Contribuições da RAEM» 

e da «Conta Especial», por completar 30 anos de tempo de 

contribuição no Regime de Previdência, nos termos dos 

artigos 14.º, n.º 1, e 39.º, n.º 6, do mesmo diploma.

Chiang Kei Yee, docente dos ensinos infantil e primário de 

nível 2 da Direcção dos Serviços de Educação e de Desen-

volvimento da Juventude, com o número de contribuinte 

6046744, cancelada a inscrição no Regime de Previdência 

em 18 de Julho de 2021, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, 

alínea 1), da Lei n.º 8/2006 — fixadas as taxas de reversão 

a que tem direito no âmbito do Regime de Previdência, cor-

respondentes a 100% dos saldos da «Conta das Contribui-

ções Individuais», da «Conta das Contribuições da RAEM» 

e da «Conta Especial», por completar 32 anos de tempo de 

contribuição no Regime de Previdência, nos termos dos 

artigos 14.º, n.º 1, e 40.º, n.º 4, do mesmo diploma.

Por despacho da presidente do Conselho de Administra-

ção, de 28 de Julho de 2021:

Lam Soi Keng — alterada, por averbamento, a cláusula 3.a do 

seu contrato administrativo de provimento sem termo para 

adjunta-técnica especialista, 3.º escalão, índice 430, neste 

Fundo, nos termos dos artigos 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da 

Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 

serviços públicos), e 4.º da Lei n.º 12/2015 (Regime do Con-

trato de Trabalho nos Serviços Públicos), a partir de 21 de 

Julho de 2021. 

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Lau Un Teng, técnica 

superior assessora principal, 4.º escalão, do quadro do pessoal 

deste Fundo, exonera, a seu pedido, as funções neste Fundo, a 

partir de 1 de Agosto de 2021, data em que cessa a requisição 

pela Autoridade Monetária de Macau.

–––––––

Fundo de Pensões, aos 30 de Julho de 2021. — A Presidente 

do Conselho de Administração, Ermelinda M.C. Xavier.
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IMPRENSA OFICIAL

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-

tração e Justiça, de 22 de Julho de 2021:

Lei Tek Hou, operário qualificado, 3.º escalão, desta Imprensa 

— alterada, por averbamento, a cláusula 2.ª do seu contrato 

administrativo de provimento de longa duração para con-

trato administrativo de provimento sem termo, nos termos 

dos artigos 4.º e 6.º, n.os 2, alínea 2), e 3, da Lei n.º 12/2015 

«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», a 

partir de 19 de Julho de 2021.

–––––––

Imprensa Oficial, aos 26 de Julho de 2021. — A Administra-

dora, Leong Pou Ieng.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA 

E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Extracto de despacho

Por despacho do signatário, de 20 de Julho de 2021:

Ip Ian In — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 

contrato administrativo de provimento de longa duração 

para intérprete-tradutor principal, 1.º escalão (línguas chi-

nesa e inglesa), índice 540, nestes Serviços, nos termos dos 

artigos 14.º, n.º 2, e 27.º da Lei n.º 14/2009, alterada pelas 

Leis n.os 4/2017 e 2/2021, conjugado com o artigo 4.º da Lei  

n.º 12/2015,  a partir da data da sua publicação.

–––––––

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tec-

nológico, aos 29 de Julho de 2021. — O Director dos Serviços, 

Tai Kin Ip.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Extracto de despacho

Por despacho da subdirectora dos Serviços, de 13 de Julho 

de 2021:

Ng Choi In — renovado o contrato administrativo de provimen-

to, pelo período de dois anos, como técnico superior de 2.ª 

classe, 1.º escalão, nestes Serviços, nos termos dos artigos 4.º e 

6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho 

nos Serviços Públicos», a partir de 29 de Setembro de 2021.

–––––––

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 28 de Julho de 2021. 

— O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-

mia e Finanças, de 21 de Maio de 2021:

Fok Wai Lan Betty — renovada a comissão de serviço, pelo 

período de um ano, como chefe do Departamento de Pro-

moção Turística destes Serviços, nos termos do artigo 8.º, 

n.os 2 e 3, do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, a 

partir de 17 de Agosto de 2021.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-

mia e Finanças, de 31 de Maio de 2021:

Choi Cheong Hong — renovada a comissão de serviço, pelo 

período de um ano, como chefe da Divisão de Informática 

destes Serviços, nos termos do artigo 8.º, n.os 2 e 3, do Regu-

lamento Administrativo n.º 26/2009, a partir de 11 de Agos-

to de 2021.

Vong Lai Kuan — renovada a comissão de serviço, pelo pe-

ríodo de um ano, como chefe da Divisão de Mercados destes 

Serviços, nos termos do artigo 8.º, n.os 2 e 3, do Regulamento 

Administrativo n.º 26/2009, a partir de 23 de Agosto de 2021.

Por despacho da directora destes Serviços, de 6 de Julho 

de 2021:

Sou Mun Iong — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 

seu contrato administrativo de provimento com referência à 

categoria de técnico superior assessor principal, 2.º escalão, 

índice 685, nestes Serviços, nos termos do artigo 4.º, n.os 2 e 

3, da Lei n.º 12/2015, conjugados com os artigos 13.º, n.os 1, 

alínea 1), 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, a partir de 20 de Junho de 

2021, e 118.º do CPA, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, 

de 11 de Outubro.

Por despacho da directora destes Serviços, de 13 de Julho 

de 2021:

Lai Sok Mei — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 

seu contrato administrativo de provimento com referência à 

categoria de técnico principal, 2.º escalão, índice 470, 

nestes Serviços, nos termos do artigo 4.º, n.os 2 e 3, da 

Lei n.º 12/2015, conjugados com os artigos 13.º, n.os 1, alínea 

2), e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, a partir de 2 de Julho de 

2021, e 118.º do CPA, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, 

de 11 de Outubro.

Por despacho da directora destes Serviços, de 15 de Julho 

de 2021:

Lok Cheng Hou — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 

do seu contrato administrativo de provimento com referên-

cia à categoria de técnico principal, 2.º escalão, índice 470, 

nestes Serviços, nos termos do artigo 4.º, n.os 2 e 3, da Lei 

n.º 12/2015, conjugados com os artigos 13.º, n.os 1, alínea 2), 
e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, a partir de 26 de Junho de 

2021, e 118.º do CPA, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, 

de 11 de Outubro.
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19/2021

Por despacho da directora destes Serviços, de 20 de Julho 

de 2021:

Wong Hio Man — nomeada, definitivamente, técnica superior 

de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 485, do quadro do pessoal des-

tes Serviços, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), 2, 3 e 

4, 17.º e 18.º da Lei n.º 14/2009, vigente, conjugados com os ar-

tigos 5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alterado 

e republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, 

e 20.º, n.º 1, alínea a), e 22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, vi-

gente, a partir da data da publicação do presente extracto de 

despacho.

Por despachos do director destes Serviços, substituto, de 

27 de Julho de 2021:

Ho Hoi Cheng — nomeada, definitivamente, técnica superior 

de 1.a classe, 1.º escalão, índice 485, do quadro do pessoal 

destes Serviços, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), 2, 

3 e 4, 17.º e 18.º da Lei n.º 14/2009, vigente, conjugados com 

os artigos 5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, 

alterado e republicado pelo Regulamento Administrativo 

n.º 21/2021, e 20.º, n.º 1, alínea a), e 22.º, n.º 8, alínea a), do 

ETAPM, vigente, a partir da data da publicação do presente 

extracto de despacho.

Lok Cheng Hou e Lai Sok Mei — alterada, por averbamento, 

a cláusula 3.a dos seus contratos administrativos de provi-

mento ascendendo a técnicas especialistas, 1.º escalão, ín-

dice 505, nestes Serviços, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, 

alínea 2), 2, 3 e 4, 17.º e 18.º da Lei n.º 14/2009, vigente, 

e 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, conjugado com o artigo 5.º do 

Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alterado e republi-

cado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, a partir 

da data da publicação do presente extracto de despacho.

–––––––

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 29 de Julho de 2021. 

— O Director dos Serviços, substituto, Cheng Wai Tong.

DIRECÇÃO DE INSPECÇÃO E COORDENAÇÃO DE JOGOS

Lista nominativa do pessoal de direcção e chefia que transita 

para os lugares do quadro constantes do anexo II do Regula-

mento Administrativo n.º 19/2021, nos termos do artigo 28.º, 

n.º 2, do mesmo regulamento administrativo:
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Nome

Situação em 21/06/2021 Situação em 22/06/2021

Cargos de direcção e de chefia
Forma de 

provimento
Cargos de direcção e de chefia

Forma de 
provimento

Adriano Marques Ho Director Comissão de 

serviço

Director Comissão de 

serviço

Lio Chi Chong Subdirector Comissão de 

serviço

Subdirector Comissão de 

serviço

Vong Chi Fu Chefe do Departamento de Ins-

pecção de Jogos de Fortuna ou 

Azar

Comissão de 

serviço

Chefe do Departamento de Ins-

pecção de Jogos

Comissão de 

serviço

Cheang Kam Lei Chefe do Departamento de 

Auditoria

Comissão de 

serviço

Chefe do Departamento de 

Auditoria de Finanças e de Con-

formidade

Comissão de 

serviço

Chan Ioc Sut Chefe do Departamento de 

Estudos e Investigação

Comissão de 

serviço

Chefe do Departamento de 

Estudos de Jogos e de Ligação

Comissão de 

serviço

Iu Keng Fong Chefe da Divisão Administrati-

va e Financeira

Comissão de 

serviço

Chefe da Divisão Administrati-

va e Financeira

Comissão de 

serviço

Lista nominativa do pessoal do quadro que transita para 

os lugares do quadro constantes do anexo I do Regulamento 

Administrativo n.º 19/2021, nos termos do artigo 28.º, n.º 1, do 

mesmo regulamento administrativo:

19/2021

/ /

-- -- a

-- -- b

-- --

-- -- b

-- --

-- --

4 4 c

4 4

4 4 e

2 2 f

4 4

Joana Elena Sousa da Silva 3 3

2 2 e

Judas Tadeu Madeira 4 4

4 4

Alexandre Herculano da Luz 3 3

3 3
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/ /

3 3

3 3

Manuel Marques Jacinto 3 3

3 3

2 2

2 2

Edgar Augusto Anok da 

Silva Pedruco

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

Paulo Chung 2 2

2 2 c

2 2

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

3 3 e

3 3

3 3

3 3 d

3 3
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Grupo de pessoal e nome
Situação em 21/06/2021 Situação em 22/06/2021

Forma de provimento Obs.
Cargo/Categoria Esc. Cargo/Categoria Esc.

Adriano Marques Ho Director -- Director -- Comissão de serviço a)

Lio Chi Chong Subdirector -- Subdirector -- Comissão de serviço b)

Vong Chi Fu Chefe de departamento -- Chefe de departamento -- Comissão de serviço

Cheang Kam Lei Chefe de departamento -- Chefe de departamento -- Comissão de serviço b)

Chan Ioc Sut Chefe de departamento -- Chefe de departamento -- Comissão de serviço

Iu Keng Fong Chefe de divisão -- Chefe de divisão -- Comissão de serviço

Grupo de pessoal: Técnico superior

Chan Ioc Sut Técnico superior asses-

sor principal

4 Técnico superior asses-

sor principal

4 Nomeação definitiva c)

Lam Pui Iun Técnico superior asses-

sor principal

4 Técnico superior asses-

sor principal

4 Nomeação definitiva

Leong Man Ion Técnico superior asses-

sor principal

4 Técnico superior asses-

sor principal

4 Nomeação definitiva e)

Leong Seak Kan Técnico superior asses-

sor principal

2 Técnico superior asses-

sor principal

2 Nomeação definitiva f)

Grupo de pessoal: Interpretação e tradução

Chan In Chong Intérprete-tradutor 

assessor

4 Intérprete-tradutor 

assessor

4 Nomeação definitiva

Joana Elena Sousa da Silva Intérprete-tradutor 

assessor

3 Intérprete-tradutor 

assessor

3 Nomeação definitiva

Kou Hang Intérprete-tradutor 

assessor

2 Intérprete-tradutor 

assessor

2 Nomeação definitiva e)

Grupo de pessoal: Inspecção

Judas Tadeu Madeira Inspector assessor 4 Inspector assessor 4 Nomeação definitiva

Sou Kong Meng Inspector assessor 4 Inspector assessor 4 Nomeação definitiva

Alexandre Herculano da 

Luz

Inspector assessor 3 Inspector assessor 3 Nomeação definitiva

João Cheong Braga da 

Costa

Inspector assessor 3 Inspector assessor 3 Nomeação definitiva

Kong Ka Vai Inspector assessor 3 Inspector assessor 3 Nomeação definitiva

Luís de Oliveira Inspector assessor 3 Inspector assessor 3 Nomeação definitiva

Manuel Marques Jacinto Inspector assessor 3 Inspector assessor 3 Nomeação definitiva

Paulo Augusto da Silva Inspector assessor 3 Inspector assessor 3 Nomeação definitiva

António da Costa Garcia Inspector assessor 2 Inspector assessor 2 Nomeação definitiva

Cheong Kam Chong Inspector assessor 2 Inspector assessor 2 Nomeação definitiva

Edgar Augusto Anok da 

Silva Pedruco

Inspector assessor 2 Inspector assessor 2 Nomeação definitiva

Felix Wong Inspector assessor 2 Inspector assessor 2 Nomeação definitiva

Fong Kam Pang Alexandre Inspector assessor 2 Inspector assessor 2 Nomeação definitiva

Iao Fu Inspector assessor 2 Inspector assessor 2 Nomeação definitiva

Jose Teixeira Chong 

Ribeiro

Inspector assessor 2 Inspector assessor 2 Nomeação definitiva

Lei Man Chong Inspector assessor 2 Inspector assessor 2 Nomeação definitiva
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Grupo de pessoal e nome
Situação em 21/06/2021 Situação em 22/06/2021

Forma de provimento Obs.
Cargo/Categoria Esc. Cargo/Categoria Esc.

Lei Siu Kit Inspector assessor 2 Inspector assessor 2 Nomeação definitiva

Manuel Lucas Batalha 

Ung

Inspector assessor 2 Inspector assessor 2 Nomeação definitiva

Nuno Ribeiro Madeira de 

Carvalho

Inspector assessor 2 Inspector assessor 2 Nomeação definitiva

Paulo Chung Inspector assessor 2 Inspector assessor 2 Nomeação definitiva

Vong Chi Fu Inspector assessor 2 Inspector assessor 2 Nomeação definitiva c)

Yau Chi Fai Inspector assessor 2 Inspector assessor 2 Nomeação definitiva

Alexandre Alves Rodrigues Inspector assessor 1 Inspector assessor 1 Nomeação definitiva

Alexandre Jorge Cheang Inspector assessor 1 Inspector assessor 1 Nomeação definitiva

Aug u sto Z efer i no de 

Souza

Inspector assessor 1 Inspector assessor 1 Nomeação definitiva

Chan Meng Fai Inspector assessor 1 Inspector assessor 1 Nomeação definitiva

Chan Wai Hong Inspector assessor 1 Inspector assessor 1 Nomeação definitiva

Cheng Kam Hing Inspector assessor 1 Inspector assessor 1 Nomeação definitiva

Chiang Man Cheong Inspector assessor 1 Inspector assessor 1 Nomeação definitiva

David Fi l ipe A zevedo 

Barros

Inspector assessor 1 Inspector assessor 1 Nomeação definitiva

Hwee Wor Soon Inspector assessor 1 Inspector assessor 1 Nomeação definitiva

José Ribeiro Madeira de 

Carvalho

Inspector assessor 1 Inspector assessor 1 Nomeação definitiva

Lam Tin Hou Pedro Inspector assessor 1 Inspector assessor 1 Nomeação definitiva

Loo Cam In Inspector assessor 1 Inspector assessor 1 Nomeação definitiva

Victor Manuel Chung Inspector assessor 1 Inspector assessor 1 Nomeação definitiva

Vu Heng Keong Inspector assessor 1 Inspector assessor 1 Nomeação definitiva

Chiang Chi Ching Inspector especial ista 

principal

3 Inspector especialista 

principal

3 Nomeação definitiva e)

Joaquim Duarte de Assis Inspector especial ista 

principal

3 Inspector especialista 

principal

3 Nomeação definitiva

Leong Kin Veng Inspector especial ista 

principal

3 Inspector especialista 

principal

3 Nomeação definitiva

Grupo de pessoal: Técnico de apoio

Iu Keng Fong Assistente técnico ad-

ministrativo especialista 

principal

3 Assistente técnico ad-

ministrativo especialista 

principal

3 Nomeação definitiva d)

Ma Lo Kun Assistente técnico ad-

ministrativo especialista 

principal

3 Assistente técnico ad-

ministrativo especialista 

principal

3 Nomeação definitiva

a 

b 

c 

Observações: 

a) Sendo, no lugar de origem, pessoal de nomeação definitiva 

do quadro do pessoal da Polícia Judiciária.

b) Sem lugar de origem no quadro desta Direcção de Serviços.

c) Exerce, em comissão de serviço, o cargo de chefe de 

departamento.
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d 

e 

f 

19/2021

/ /

Gloria de Jesus Nabais 

Baldinho

3 3

Daniela Patrícia de Assis 

Passeira

2 2

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

d) Exerce, em comissão de serviço, o cargo de chefe de divi-

são.

e) Em situação de licença sem vencimento de longa duração.

f) Exerce funções, em comissão eventual de serviço, de téc-

nico superior assessor principal, 2.º escalão, do Centro de Pro-

dutividade e Transferência de Tecnologia de Macau.

O pessoal a prestar serviço em regime de contrato admi-

nistrativo de provimento mantém a sua situação jurídico-

-funcional, nos termos do artigo 28.o, n.o 3, do Regulamento 

Administrativo n.o 19/2021:
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/ /

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2
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/ /

3 3

2 2

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

3 3

3 3

3 3

2 2

2 2

Griselda de Natividade 

Madeira

2 2

2 2
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/ /

2 2

2 2

2 2

1 1

Paulo Jorge Moreira Castelo 

Basaloco

2 2

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3
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/ /

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

Nuno Vong Machado de 

Mendonça

3 3

3 3

3 3

3 3

Ricardo Xavier Joaquim 3 3

3 3
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/ /

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

2 2

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1



N.º 31 — 4-8-2021 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 11741

/ /

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2
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/ /

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

2 2

Mirtilia dos Santos Lameiras 2 2

2 2

1 1

1 1

2 2

1 1

3 3

3 3

António Carlos Lei 3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3
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/ /

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

Jaquelina Maria da Silva 

Machado de Mendonça

3 3
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/ /

Joana Batista 3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3
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/ /

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2
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/ /

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

Eduardo do Espirito Santo 2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2
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/ /

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2
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/ /

2 2

Nuno Pereira Tang 2 2

2 2

2 2

2 2

Sandra Maria Sales Crestejo 2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1
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/ /

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

Jeronimo Silveira de Souza 1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

Nuno Miguel Dias Martins 

Morais Borges

1 1

1 1

1 1

1 1
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/ /

1 1

1 1

1 1

8 8

8 8

8 8

8 8

6 6

5 5

5 5

1 1

1 1

8 8

5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

Grupo de pessoal e 
nome

Situação em 21/06/2021 Situação em 22/06/2021
Forma de provimento Obs.

Cargo/Categoria Esc. Cargo/Categoria Esc.

Grupo de pessoal: Técnico superior

Gloria de Jesus Nabais 

Baldinho

Técnico superior assessor 

principal

3 Técnico superior assessor 

principal

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Daniela Patrícia de Assis 

Passeira

Técnico superior assessor 

principal

2 Técnico superior assessor 

principal

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo
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Grupo de pessoal e 
nome

Situação em 21/06/2021 Situação em 22/06/2021
Forma de provimento Obs.

Cargo/Categoria Esc. Cargo/Categoria Esc.

Chau Veng Chi Técnico superior assessor 

principal

1 Técnico superior assessor 

principal

1 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Chio Iao Mak Técnico superior assessor 

principal

1 Técnico superior assessor 

principal

1 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Lei Kit San Técnico superior assessor 

principal

1 Técnico superior assessor 

principal

1 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Lei Vai Man Técnico superior assessor 

principal

1 Técnico superior assessor 

principal

1 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Lo Wai Ha Técnico superior assessor 

principal

1 Técnico superior assessor 

principal

1 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Mak Keng In Técnico superior assessor 

principal

1 Técnico superior assessor 

principal

1 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Sit Kok Lon Técnico superior assessor 

principal

1 Técnico superior assessor 

principal

1 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Wong Lap Man Técnico superior assessor 

principal

1 Técnico superior assessor 

principal

1 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Wong Oi Yan Técnico superior assessor 

principal

1 Técnico superior assessor 

principal

1 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Chan Sut Wa Técnico superior assessor 3 Técnico superior assessor 3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Chong Ut Sin Técnico superior assessor 3 Técnico superior assessor 3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Chong Wai Leng Técnico superior assessor 3 Técnico superior assessor 3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Hoi Song Song Técnico superior assessor 3 Técnico superior assessor 3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Hoi Song U Técnico superior assessor 3 Técnico superior assessor 3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Ian Ieok Tong Técnico superior assessor 3 Técnico superior assessor 3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Ip Wan Wan Técnico superior assessor 3 Técnico superior assessor 3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Lei Ka Wai Técnico superior assessor 3 Técnico superior assessor 3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Lei Vernaeve Pou Peng Técnico superior assessor 3 Técnico superior assessor 3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Luis Vitor Manuel Am-

brósio

Técnico superior assessor 3 Técnico superior assessor 3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Tam Lai In Técnico superior assessor 3 Técnico superior assessor 3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Tou Chi Iau Técnico superior assessor 3 Técnico superior assessor 3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Wong Long Peng Técnico superior assessor 3 Técnico superior assessor 3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Wong Sou Kuan Técnico superior assessor 3 Técnico superior assessor 3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Chong Pou Chi Técnico superior assessor 2 Técnico superior assessor 2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo
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Grupo de pessoal e 
nome

Situação em 21/06/2021 Situação em 22/06/2021
Forma de provimento Obs.

Cargo/Categoria Esc. Cargo/Categoria Esc.

Fong Pok Hin Técnico superior assessor 2 Técnico superior assessor 2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Ieong Chi Seng Técnico superior assessor 2 Técnico superior assessor 2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Ku Ka Man Felisberta 

Natalina

Técnico superior assessor 2 Técnico superior assessor 2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Lai Ka Man Técnico superior assessor 2 Técnico superior assessor 2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Lai Lap Tak Técnico superior assessor 2 Técnico superior assessor 2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Lai Nga Lon Técnico superior assessor 2 Técnico superior assessor 2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Lam I Man Técnico superior assessor 2 Técnico superior assessor 2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Lam Weng Kit Técnico superior assessor 2 Técnico superior assessor 2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Lei Wai Ieng Técnico superior assessor 2 Técnico superior assessor 2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Miguel Custódio Serrão Técnico superior assessor 2 Técnico superior assessor 2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Miguel Luis Castilho Técnico superior assessor 2 Técnico superior assessor 2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Ng On Lou Técnico superior assessor 2 Técnico superior assessor 2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Fu Oi In Técnico superior principal 3 Técnico superior principal 3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Cheang Kam Fong Técnico superior de 2 .a 

classe

2 Técnico superior de 2 .a 

classe

2 Contrato administrativo 

de provimento de longa 

duração

Ao Hou Chon Técnico superior de 2 .a 

classe

1 Técnico superior de 2 .a 

classe

1 Contrato administrativo 

de provimento 

Chan Mei Cheng Técnico superior de 2 .a 

classe

1 Técnico superior de 2 .a 

classe

1 Contrato administrativo 

de provimento 

Chan Weng Hou Técnico superior de 2 .a 

classe

1 Técnico superior de 2 .a 

classe

1 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Eveline Phuong Técnico superior de 2 .a 

classe

1 Técnico superior de 2 .a 

classe

1 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Hoi Chi Hou Técnico superior de 2 .a 

classe

1 Técnico superior de 2 .a 

classe

1 Contrato administrativo 

de provimento

Hoi Sou Sam Técnico superior de 2 .a 

classe

1 Técnico superior de 2 .a 

classe

1 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Ieong Hoi Ian Técnico superior de 2 .a 

classe

1 Técnico superior de 2 .a 

classe

1 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Ieong Kin Wai Técnico superior de 2 .a 

classe

1 Técnico superior de 2 .a 

classe

1 Contrato administrativo 

de provimento de longa 

duração

Jian Mei Ting Técnico superior de 2 .a 

classe

1 Técnico superior de 2 .a 

classe

1 Contrato administrativo 

de provimento sem termo
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Grupo de pessoal e 
nome

Situação em 21/06/2021 Situação em 22/06/2021
Forma de provimento Obs.

Cargo/Categoria Esc. Cargo/Categoria Esc.

Kam Mou Kio Técnico superior de 2 .a 

classe

1 Técnico superior de 2 .a 

classe

1 Contrato administrativo 

de provimento 

Kuok Pui San Técnico superior de 2 .a 

classe

1 Técnico superior de 2 .a 

classe

1 Contrato administrativo 

de provimento 

Lei Io Tong Técnico superior de 2 .a 

classe

1 Técnico superior de 2 .a 

classe

1 Contrato administrativo 

de provimento 

Ng Fong Leng Técnico superior de 2 .a 

classe

1 Técnico superior de 2 .a 

classe

1 Contrato administrativo 

de provimento 

Si Meng Leong Técnico superior de 2 .a 

classe

1 Técnico superior de 2 .a 

classe

1 Contrato administrativo 

de provimento 

Tang Fai Lam Técnico superior de 2 .a 

classe

1 Técnico superior de 2 .a 

classe

1 Contrato administrativo 

de provimento 

Grupo de pessoal: Interpretação e tradução

Sónia Jorge Intérprete-tradutor de 2.a 

classe

1 Intérprete-tradutor de 2.a 

classe

1 Contrato administrativo 

de provimento

Grupo de pessoal: Técnico

Iu Ching Wah Técnico especialista 3 Técnico especialista 3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Lao Iok Ieong Técnico especialista 3 Técnico especialista 3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Ng Ka Wai Técnico especialista 3 Técnico especialista 3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Chan Lai Leng Técnico especialista 2 Técnico especialista 2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Cheong Sok Ian Técnico especialista 2 Técnico especialista 2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Griselda de Natividade 

Madeira

Técnico especialista 2 Técnico especialista 2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Kan Pui Wai Técnico especialista 2 Técnico especialista 2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Kong Siu Fong Nelson Técnico especialista 2 Técnico especialista 2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Ku Wai Fun Técnico especialista 2 Técnico especialista 2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Lam Chung Yee Técnico especialista 2 Técnico especialista 2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Ondina Freitas Pistac-

chini

Técnico especialista 1 Técnico especialista 1 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Grupo de pessoal: Inspecção

Paulo Jorge Moreira 

Castelo Basaloco

Inspector assessor 2 Inspector assessor 2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Alexandre Lei I nspector espec ia l i sta 

principal

3 Inspector espec ia l i sta 

principal

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

António da Luz Wong I nspector espec ia l i sta 

principal

3 Inspector espec ia l i sta 

principal

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Ao Man Kuai I nspector espec ia l i sta 

principal

3 Inspector espec ia l i sta 

principal

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo
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Grupo de pessoal e 
nome

Situação em 21/06/2021 Situação em 22/06/2021
Forma de provimento Obs.

Cargo/Categoria Esc. Cargo/Categoria Esc.

Chan Kei Kit I nspector espec ia l i sta 

principal

3 Inspector espec ia l i sta 

principal

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Chan Keng Meng I nspector espec ia l i sta 

principal

3 Inspector espec ia l i sta 

principal

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Chan Wai Hou I nspector espec ia l i sta 

principal

3 Inspector espec ia l i sta 

principal

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Chan Wai Wang I nspector espec ia l i sta 

principal

3 Inspector espec ia l i sta 

principal

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Chau Kuok I I nspector espec ia l i sta 

principal

3 Inspector espec ia l i sta 

principal

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Chiang Weng Lam I nspector espec ia l i sta 

principal

3 Inspector espec ia l i sta 

principal

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Chon Hin Wai I nspector espec ia l i sta 

principal

3 Inspector espec ia l i sta 

principal

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Chong Hou Pan I nspector espec ia l i sta 

principal

3 Inspector espec ia l i sta 

principal

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Chong Iat Loi I nspector espec ia l i sta 

principal

3 Inspector espec ia l i sta 

principal

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Chu Chi Chio I nspector espec ia l i sta 

principal

3 Inspector espec ia l i sta 

principal

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Henrique da Silva I nspector espec ia l i sta 

principal

3 Inspector espec ia l i sta 

principal

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Ho Cheung Pui I nspector espec ia l i sta 

principal

3 Inspector espec ia l i sta 

principal

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Ieong Io Kun I nspector espec ia l i sta 

principal

3 Inspector espec ia l i sta 

principal

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Jaquelina Jorge Airosa I nspector espec ia l i sta 

principal

3 Inspector espec ia l i sta 

principal

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Jose Lo I nspector espec ia l i sta 

principal

3 Inspector espec ia l i sta 

principal

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Ko Yat Ming I nspector espec ia l i sta 

principal

3 Inspector espec ia l i sta 

principal

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Kok Peng Fai I nspector espec ia l i sta 

principal

3 Inspector espec ia l i sta 

principal

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Kwan Chi Ian I nspector espec ia l i sta 

principal

3 Inspector espec ia l i sta 

principal

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Lao Si Lei I nspector espec ia l i sta 

principal

3 Inspector espec ia l i sta 

principal

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Lau Mei In I nspector espec ia l i sta 

principal

3 Inspector espec ia l i sta 

principal

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Lau Yu Shing I nspector espec ia l i sta 

principal

3 Inspector espec ia l i sta 

principal

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Lei Cheok Wa I nspector espec ia l i sta 

principal

3 Inspector espec ia l i sta 

principal

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Leong Chan Po I nspector espec ia l i sta 

principal

3 Inspector espec ia l i sta 

principal

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Leong Chi Kong I nspector espec ia l i sta 

principal

3 Inspector espec ia l i sta 

principal

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo
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Leong Chon U I nspector espec ia l i sta 

principal

3 Inspector espec ia l i sta 

principal

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Leong Heng Pan I nspector espec ia l i sta 

principal

3 Inspector espec ia l i sta 

principal

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Lok Chun I I nspector espec ia l i sta 

principal

3 Inspector espec ia l i sta 

principal

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Ma Vai Kei I nspector espec ia l i sta 

principal

3 Inspector espec ia l i sta 

principal

3 Contrato administrativo 

de provimento de longa 

duração

Ng Cheng Iu I nspector espec ia l i sta 

principal

3 Inspector espec ia l i sta 

principal

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Ng Cheok Fong I nspector espec ia l i sta 

principal

3 Inspector espec ia l i sta 

principal

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Nuno Vong Machado de 

Mendonça

I nspector espec ia l i sta 

principal

3 Inspector espec ia l i sta 

principal

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

O Ngai Ieong I nspector espec ia l i sta 

principal

3 Inspector espec ia l i sta 

principal

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Pun Lap Hang I nspector espec ia l i sta 

principal

3 Inspector espec ia l i sta 

principal

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Pun Vai Lon I nspector espec ia l i sta 

principal

3 Inspector espec ia l i sta 

principal

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Ricardo Xavier Joaquim I nspector espec ia l i sta 

principal

3 Inspector espec ia l i sta 

principal

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Sérgio Sequeira da Silva 

Santos

I nspector espec ia l i sta 

principal

3 Inspector espec ia l i sta 

principal

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Sin Ka Kit I nspector espec ia l i sta 

principal

3 Inspector espec ia l i sta 

principal

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Tou Hang U I nspector espec ia l i sta 

principal

3 Inspector espec ia l i sta 

principal

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

U Choi Kit I nspector espec ia l i sta 

principal

3 Inspector espec ia l i sta 

principal

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Vong Kam Kao I nspector espec ia l i sta 

principal

3 Inspector espec ia l i sta 

principal

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Wong Pou Kin I nspector espec ia l i sta 

principal

3 Inspector espec ia l i sta 

principal

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Woo Yuen Ki Agnes I nspector espec ia l i sta 

principal

3 Inspector espec ia l i sta 

principal

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Yip Sio Tong I nspector espec ia l i sta 

principal

3 Inspector espec ia l i sta 

principal

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Ao Man Hou I nspector espec ia l i sta 

principal

2 Inspector espec ia l i sta 

principal

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Chao Chi Fong I nspector espec ia l i sta 

principal

1 Inspector espec ia l i sta 

principal

1 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Ao Ieong Wai Hou Inspector de 1.a classe 1 Inspector de 1.a classe 1 Contrato administrativo 

de provimento de longa 

duração

Au Ka Ho Inspector de 1.a classe 1 Inspector de 1.a classe 1 Contrato administrativo 

de provimento de longa 

duração



11756    31   2021  8  4 

Grupo de pessoal e 
nome

Situação em 21/06/2021 Situação em 22/06/2021
Forma de provimento Obs.

Cargo/Categoria Esc. Cargo/Categoria Esc.

Chan Iok Fan Inspector de 1.a classe 1 Inspector de 1.a classe 1 Contrato administrativo 

de provimento de longa 

duração

Cheong Tat Cheong Inspector de 1.a classe 1 Inspector de 1.a classe 1 Contrato administrativo 

de provimento de longa 

duração

Fong Chon Pong Inspector de 1.a classe 1 Inspector de 1.a classe 1 Contrato administrativo 

de provimento de longa 

duração

Ha Man Wai Inspector de 1.a classe 1 Inspector de 1.a classe 1 Contrato administrativo 

de provimento de longa 

duração

Ho Cheng Man Inspector de 1.a classe 1 Inspector de 1.a classe 1 Contrato administrativo 

de provimento de longa 

duração

Kou Chi Kin Inspector de 1.a classe 1 Inspector de 1.a classe 1 Contrato administrativo 

de provimento de longa 

duração

Lao Kim Fong Inspector de 1.a classe 1 Inspector de 1.a classe 1 Contrato administrativo 

de provimento de longa 

duração

Lao Un Teng Inspector de 1.a classe 1 Inspector de 1.a classe 1 Contrato administrativo 

de provimento de longa 

duração

Lei Chi Tim Inspector de 1.a classe 1 Inspector de 1.a classe 1 Contrato administrativo 

de provimento de longa 

duração

Lei Hou Kei Inspector de 1.a classe 1 Inspector de 1.a classe 1 Contrato administrativo 

de provimento de longa 

duração

Leonardo Lopes 

de Oliveira

Inspector de 1.a classe 1 Inspector de 1.a classe 1 Contrato administrativo 

de provimento de longa 

duração

Loi Hio Wai Inspector de 1.a classe 1 Inspector de 1.a classe 1 Contrato administrativo 

de provimento de longa 

duração

Loi Tek Fai Inspector de 1.a classe 1 Inspector de 1.a classe 1 Contrato administrativo 

de provimento de longa 

duração

Lou I Man Inspector de 1.a classe 1 Inspector de 1.a classe 1 Contrato administrativo 

de provimento de longa 

duração

Mou Weng Chong Inspector de 1.a classe 1 Inspector de 1.a classe 1 Contrato administrativo 

de provimento de longa 

duração

Ng Wai Hong Inspector de 1.a classe 1 Inspector de 1.a classe 1 Contrato administrativo 

de provimento de longa 

duração

Pang Mei Sim Inspector de 1.a classe 1 Inspector de 1.a classe 1 Contrato administrativo 

de provimento de longa 

duração
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Sou Hei Tat Inspector de 1.a classe 1 Inspector de 1.a classe 1 Contrato administrativo 

de provimento de longa 

duração

Tam Ou Son Inspector de 1.a classe 1 Inspector de 1.a classe 1 Contrato administrativo 

de provimento de longa 

duração

Tan Yongchang Inspector de 1.a classe 1 Inspector de 1.a classe 1 Contrato administrativo 

de provimento de longa 

duração

Wong Chi Wai Inspector de 1.a classe 1 Inspector de 1.a classe 1 Contrato administrativo 

de provimento de longa 

duração

Chan Kai Seng Inspector de 2.a classe 2 Inspector de 2.a classe 2 Contrato administrativo 

de provimento 

Chan Pui Fong Inspector de 2.a classe 2 Inspector de 2.a classe 2 Contrato administrativo 

de provimento 

Chan Weng Hong Inspector de 2.a classe 2 Inspector de 2.a classe 2 Contrato administrativo 

de provimento 

Chang Chi Kit Inspector de 2.a classe 2 Inspector de 2.a classe 2 Contrato administrativo 

de provimento 

Cheong Peng Hei Inspector de 2.a classe 2 Inspector de 2.a classe 2 Contrato administrativo 

de provimento 

Ho Ka I Inspector de 2.a classe 2 Inspector de 2.a classe 2 Contrato administrativo 

de provimento 

Ho Pui In Inspector de 2.a classe 2 Inspector de 2.a classe 2 Contrato administrativo 

de provimento 

Kou Chi Weng Inspector de 2.a classe 2 Inspector de 2.a classe 2 Contrato administrativo 

de provimento 

Kuan Chi Hong Inspector de 2.a classe 2 Inspector de 2.a classe 2 Contrato administrativo 

de provimento 

Kuan San Hong Inspector de 2.a classe 2 Inspector de 2.a classe 2 Contrato administrativo 

de provimento 

Lei Cheok In Inspector de 2.a classe 2 Inspector de 2.a classe 2 Contrato administrativo 

de provimento 

Leong Chi Wai Inspector de 2.a classe 2 Inspector de 2.a classe 2 Contrato administrativo 

de provimento 

Lio Hio Chong Inspector de 2.a classe 2 Inspector de 2.a classe 2 Contrato administrativo 

de provimento 

Ng Ka Him Inspector de 2.a classe 2 Inspector de 2.a classe 2 Contrato administrativo 

de provimento 

Raimundo Miguel 

Ritchie Fong

Inspector de 2.a classe 2 Inspector de 2.a classe 2 Contrato administrativo 

de provimento 

Shih Chan Yu Inspector de 2.a classe 2 Inspector de 2.a classe 2 Contrato administrativo 

de provimento 

Tam Wai Lok Inspector de 2.a classe 2 Inspector de 2.a classe 2 Contrato administrativo 

de provimento 

U Chan Wang Inspector de 2.a classe 2 Inspector de 2.a classe 2 Contrato administrativo 

de provimento 
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Wong Chi Hou Inspector de 2.a classe 2 Inspector de 2.a classe 2 Contrato administrativo 

de provimento 

Wong Kuai Leong Inspector de 2.a classe 2 Inspector de 2.a classe 2 Contrato administrativo 

de provimento 

Wu Shaowei Inspector de 2.a classe 2 Inspector de 2.a classe 2 Contrato administrativo 

de provimento 

Zhang Qifa Inspector de 2.a classe 2 Inspector de 2.a classe 2 Contrato administrativo 

de provimento 

Grupo de pessoal: Técnico de apoio

Chan Hin Wan Adjunto-técnico especia-

lista

3 Adjunto-técnico especia-

lista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Fan Cheng Po Adjunto-técnico especia-

lista

3 Adjunto-técnico especia-

lista

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Fatima Nascimento da 

Luz Wong

Adjunto-técnico especia-

lista

3 Adjunto-técnico especia-

lista

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Iun I Lam Adjunto-técnico especia-

lista

3 Adjunto-técnico especia-

lista

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Kong Un Cheng Adjunto-técnico especia-

lista

3 Adjunto-técnico especia-

lista

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Lam Weng Kin Adjunto-técnico especia-

lista

3 Adjunto-técnico especia-

lista

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Chiu da Luz Yun Kuen Adjunto-técnico especia-

lista

2 Adjunto-técnico especia-

lista

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Mirtilia dos Santos 

Lameiras

Adjunto-técnico especia-

lista

2 Adjunto-técnico especia-

lista

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Teng Man Heong Adjunto-técnico especia-

lista

2 Adjunto-técnico especia-

lista

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Kuan Cheng Lai Adjunto-técnico principal 1 Adjunto-técnico principal 1 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Pang Ka Man Adjunto-técnico principal 1 Adjunto-técnico principal 1 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Ao Sok Teng Adjunto-técnico de 1. a 

classe

2 Adjunto-técnico de 1.a 

classe

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Chan Im Lin Assistente técn ico ad-

ministrativo especialista 

principal

1 Assistente técn ico ad-

ministrativo especialista 

principal

1 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Agurtzane Azpiazu 

Cordeiro

Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento de longa 

duração

Anabela Maria da Silva Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

António Carlos Lei Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Ao Ieong Cheok Man Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Arlete Osório Pedrosa Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo



N.º 31 — 4-8-2021 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 11759

Grupo de pessoal e 
nome

Situação em 21/06/2021 Situação em 22/06/2021
Forma de provimento Obs.

Cargo/Categoria Esc. Cargo/Categoria Esc.

Avelino Zito Leong Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento de longa 

duração

Carlos da Silva Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Chan Hong Mui Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Chan Ka Ian Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Chan Weng In Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Chan Weng Lam Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Chan Wing Keung Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Chang Lin Ieng Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Che Kam Ian Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Che Pui Leng Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Cheang Weng Nga Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento de longa 

duração

Chiang Kuai Leng Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Chiu Mei Ieng Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Choi Meng Kuan Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Choi Meng Leong Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Choi Wai Lan Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Cintia Matias Xavier Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Evelino José Machado 

de Mendonça Choi

Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Francisco Armindo da 

Silva Cordova

Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Hong Hio Hong Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Hung Vai Leng Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Iao Ion I Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo
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Ieong Cheng I Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Ieong Lai Wan Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Ip Chun Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Jaquelina Maria da Silva 

Machado de Mendonça

Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Joana Batista Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Jonia Ana Souza Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Josue Teixeira da Costa 

Garcia

Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Juliana Maria Amante Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Junero Alfredo da Costa 

Garcia

Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Kot Jack Nee Jackney Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Lam Chio Wai Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Lam Ka Ian Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Lang Chong Mei Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Lau Kin Long Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Lau Veng Seng Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Lei Ka Lei Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Lei Kit Ieng Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Leong In Pan Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Leong Keng Hong Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Leong Wai Kuan Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Leong Wai Lit Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Lou Iu I Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Luís Dias Marques Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo
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Ma Kuok Long Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Marina da Rocha Lopes 

de Oliveira

Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Ng Ka Man Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Rogério Poupinho Ma-

deira

Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Ru i I l íd io Rod r ig ues 

Correia de Lemos

Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Sam Mang Chon Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Sam Un Teng Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Sou Kong Pac Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Tam Ka Man Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento de longa 

duração

Tong Mio Seong Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

U Kam Long Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Wong Leong Ho Wai Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Wong Rosário Soi Peng Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Wu Ka Ka Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Yip Hun Pek Io Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Yip Sio Kai Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

3 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Albano José Alves Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Chan Kin Fai Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Chan Kuok Keong Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento de longa 

duração

Chan Lai Ha Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Chan Wai Lan Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Cheang Chi Teng Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo
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Cheang Chou I Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Cheang Ka Man Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Cheang Lai Van Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Cheng Siu Wan Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Cheung Kam Chuen Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Chio Mei Fan Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Choi Kam Hung Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Choi San Mun Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Choi Sio Hang Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Choi Wai Ieong Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Chou Wai Hon Ricardo Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Daniel Augusto de Sou-

za

Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

E du a rdo do E spi r i to 

Santo

Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Enrique Kou Chan Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Fok Kai Cheong Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Francisco Paulo Jaque 

Correia

Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Fung Vai I Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Ha Lai Si Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Heong Kei Lan Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Ho Ka Chun Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento 

Ho Sau Hung Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Hong Heng San Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Hung Siu Fai Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo
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Ieong Sio Ieong Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Ip Man Chon Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Ivens Osório Kok Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Jaquelina da Silva Lei Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Kong Hei Man Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Kwan Pui San Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Kwok Man Fu Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Lai Hoi Wan Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Lai Ka Cheng Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Lam Chi Weng Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento de longa 

duração

Lao Chin Tim Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Lao Jie Fan Johnny Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Lau Weng Ian Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Lei Cheok Vai Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Lei Iong Po Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Lei Ka Ian Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Lei Ka Man Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Lei Lai Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Lei Lin Kit Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Lei Man Lei Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Lei Sok Peng Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Leung Mun Ting Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Liu Kwong Keung Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo
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Ma Un Kuan Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Mak I Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Mio Wa Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Nuno Pereira Tang Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Orieta Jorge Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Ricardo Jose Batalha Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Ricardo Miguel Dias Co-

laço

Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Sandra Maria Sales 

Crestejo

Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Sek Sut Kam Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento de longa 

duração

So Ka Kin Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Sou Lai Peng Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Tam Ka Wai Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Tam Tak Yan Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Tang Sok Ieng Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Ung Tai Choi Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Van Kuok Hoi Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Zoé Alves do Rosário Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

2 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Gonçalo Augusto de 

Souza

Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

1 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

1 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Man Kin Seng Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

1 Assistente técnico admi-

nistrativo especialista 

1 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Chan Veng I Assistente técnico admi-

nistrativo principal

1 Assistente técnico admi-

nistrativo principal

1 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Cheang Weng Keong Assistente técnico admi-

nistrativo principal

1 Assistente técnico admi-

nistrativo principal

1 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Cheung Cheok Chan Assistente técnico admi-

nistrativo principal

1 Assistente técnico admi-

nistrativo principal

1 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Chio Mei Teng Assistente técnico admi-

nistrativo principal

1 Assistente técnico admi-

nistrativo principal

1 Contrato administrativo 

de provimento de longa 

duração
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Choi Meng Chit Assistente técnico admi-

nistrativo principal

1 Assistente técnico admi-

nistrativo principal

1 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Choi Vai Man Assistente técnico admi-

nistrativo principal

1 Assistente técnico admi-

nistrativo principal

1 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Choi Wai Man Assistente técnico admi-

nistrativo principal

1 Assistente técnico admi-

nistrativo principal

1 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Chung Chi Leung Assistente técnico admi-

nistrativo principal

1 Assistente técnico admi-

nistrativo principal

1 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Hong I Wan Assistente técnico admi-

nistrativo principal

1 Assistente técnico admi-

nistrativo principal

1 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Hong Pek In Assistente técnico admi-

nistrativo principal

1 Assistente técnico admi-

nistrativo principal

1 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Iam In Ha Assistente técnico admi-

nistrativo principal

1 Assistente técnico admi-

nistrativo principal

1 Contrato administrativo 

de provimento de longa 

duração

Jeron i mo Si lve i ra de 

Souza

Assistente técnico admi-

nistrativo principal

1 Assistente técnico admi-

nistrativo principal

1 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

João Miguel de Oliveira 

da Rosa

Assistente técnico admi-

nistrativo principal

1 Assistente técnico admi-

nistrativo principal

1 Contrato administrativo 

de provimento de longa 

duração

Lee Tsz Lung Assistente técnico admi-

nistrativo principal

1 Assistente técnico admi-

nistrativo principal

1 Contrato administrativo 

de provimento de longa 

duração

Lei Kam Chong Assistente técnico admi-

nistrativo principal

1 Assistente técnico admi-

nistrativo principal

1 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Lei Long Fei Assistente técnico admi-

nistrativo principal

1 Assistente técnico admi-

nistrativo principal

1 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Leong Su Meng Assistente técnico admi-

nistrativo principal

1 Assistente técnico admi-

nistrativo principal

1 Contrato administrativo 

de provimento de longa 

duração

Lin Jing Assistente técnico admi-

nistrativo principal

1 Assistente técnico admi-

nistrativo principal

1 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Lou Kit Ieng Assistente técnico admi-

nistrativo principal

1 Assistente técnico admi-

nistrativo principal

1 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Luís Filipe Dias Martins 

Morais Borges

Assistente técnico admi-

nistrativo principal

1 Assistente técnico admi-

nistrativo principal

1 Contrato administrativo 

de provimento de longa 

duração

Luis Fu Assistente técnico admi-

nistrativo principal

1 Assistente técnico admi-

nistrativo principal

1 Contrato administrativo 

de provimento de longa 

duração

Ng Hei Wai Assistente técnico admi-

nistrativo principal

1 Assistente técnico admi-

nistrativo principal

1 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Ng Iu Wai Assistente técnico admi-

nistrativo principal

1 Assistente técnico admi-

nistrativo principal

1 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Nuno Miguel Dias 

Martins Morais Borges

Assistente técnico admi-

nistrativo principal

1 Assistente técnico admi-

nistrativo principal

1 Contrato administrativo 

de provimento de longa 

duração

Tam Ka Man Assistente técnico admi-

nistrativo principal

1 Assistente técnico admi-

nistrativo principal

1 Contrato administrativo 

de provimento sem termo
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Tam Wai Peng Assistente técnico admi-

nistrativo principal

1 Assistente técnico admi-

nistrativo principal

1 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Tam Weng I Assistente técnico admi-

nistrativo principal

1 Assistente técnico admi-

nistrativo principal

1 Contrato administrativo 

de provimento de longa 

duração

Tang Kim Fong Assistente técnico admi-

nistrativo principal

1 Assistente técnico admi-

nistrativo principal

1 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Wong Io Assistente técnico admi-

nistrativo principal

1 Assistente técnico admi-

nistrativo principal

1 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Wong Man Kit Assistente técnico admi-

nistrativo principal

1 Assistente técnico admi-

nistrativo principal

1 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Grupo de pessoal: Transporte

Fong Weng Motorista de pesados 8 Motorista de pesados 8 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Che Ka Pio Motorista de ligeiros 8 Motorista de ligeiros 8 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Leong Kuok Wa Motorista de ligeiros 8 Motorista de ligeiros 8 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Vong Chi Wo Motorista de ligeiros 8 Motorista de ligeiros 8 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Chiang Wa Hong Motorista de ligeiros 6 Motorista de ligeiros 6 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Chan Kai Cheong Motorista de ligeiros 5 Motorista de ligeiros 5 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Wong Tong Hoi Motorista de ligeiros 5 Motorista de ligeiros 5 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Kong Pou Neng Motorista de ligeiros 1 Motorista de ligeiros 1 Contrato administrativo 

de provimento

Lau João Chong Motorista de ligeiros 1 Motorista de ligeiros 1 Contrato administrativo 

de provimento

Grupo de pessoal: Operário

Chau Fu Hing Auxiliar 8 Auxiliar 8 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Chan Kit Tim Auxiliar 5 Auxiliar 5 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Ng Soi Ha Auxiliar 5 Auxiliar 5 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Ng Ut Kuai Auxiliar 5 Auxiliar 5 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Sou Mei Wa Auxiliar 5 Auxiliar 5 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

Wong Pek Sou Auxiliar 5 Auxiliar 5 Contrato administrativo 

de provimento sem termo

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 

Economia e Finanças, de 23 de Julho de 2021).
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Extractos de despachos

Por despacho do signatário, de 31 de Maio de 2021:

Chan Mei Cheng, técnica superior de 2.ª classe, 1.º escalão, 

nesta Direcção de Serviços, em regime de contrato adminis-

trativo de provimento (período experimental) — autorizado 

a continuar a exercer funções nesta Direcção de Serviços, 

em regime de contrato administrativo de provimento, pelo 

período de um ano, nos termos dos artigos 4.º, n.º 2, e 6.º, n.º 1, 

da Lei n.º 12/2015, a partir de 1 de Agosto de 2021.

Por despacho do signatário, de 15 de Junho de 2021:

Ieong Kin Wai — rescindido, a seu pedido, o contrato adminis-

trativo de provimento de longa duração como técnico supe-

rior de 2.ª classe, 1.º escalão, nesta Direcção de Serviços, a 

partir de 9 de Agosto de 2021.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-

mia e Finanças, de 16 de Julho de 2021: 

Para os devidos efeitos se declaram revogados, o despacho de 

24 de Fevereiro de 2021, que alterou o contrato administra-

tivo de provimento para contrato administrativo de provi-

mento de longa duração de Ma Vai Kei, com referência à 

categoria de inspector especialista principal, 2.º escalão, e o 

extracto de despacho publicado no Boletim Oficial n.º 15/2021, 

II Série, de 14 de Abril de 2021. 

–––––––

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, aos 28 de 

Julho de 2021. — O Director, Adriano Marques Ho.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Extractos de despachos

Por despachos do director, substituto, destes Serviços, de 

15 de Julho de 2021:

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por averba-

mento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de 

provimento sem termo para as categorias, índices e datas a 

cada um indicados, para exercerem funções nestes Serviços, 

nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, 

conjugado com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2015:

Ip Kam Io, para técnico superior assessor, 3.º escalão, índice 

650, a partir de 10 de Julho de 2021;

Fong Keang Kin e Fok Sin Ieng, para técnicos superiores 

assessores, 3.º escalão, índice 650, a partir de 12 de Julho de 2021.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-

mia e Finanças, de 26 de Julho de 2021:

Mestre Lei Sio Peng — nomeada, em comissão de serviço, pelo 

período de um ano, chefe do Departamento de Inspecção do 

Trabalho destes Serviços, nos termos dos artigos 2.º, n.º 3, alí-
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nea 1), 4.º e 5.º da Lei n.º 15/2009, conjugados com os artigos 2.º, 

3.º, n.º 1, 5.º e 7.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 e 

n.º 12/2016, cessando, automaticamente, na mesma data a sua 

comissão de serviço como chefe da Divisão de Protecção da 

Actividade Laboral destes Serviços, de acordo com o artigo 

17.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 15/2009.

De acordo com o artigo 5.º, n.º 2, da Lei n.º 15/2009, é publi-

cada a nota relativa aos fundamentos da respectiva nomeação e 

ao currículo académico e profissional da nomeada:

1. Fundamentos da nomeação:

— Vacatura do cargo; 

— Lei Sio Peng possui competência profissional e aptidão 

para o exercício do cargo de chefe do Departamento de Inspec-

ção do Trabalho da Direcção dos Serviços para os Assuntos 

Laborais, o que se demonstra pelo curriculum vitae.

2. Currículo académico:

— Licenciatura em Administração Pública pela Universida-

de de Macau;

— Licenciatura em Letras pela Universidade Normal do Sul 

da China;

— Licenciatura em Direito em Língua Chinesa pela Univer-

sidade de Macau;

— Mestrado em Gestão (Gestão Administrativa) pela Uni-

versidade Sun Yat-Sen de Cantão;

— Curso de Língua e Cultura Portuguesa pela Universidade 

de Lisboa.

3. Currículo profissional:

— De 1993 até à presente data, inspectora da Direcção dos 

Serviços para os Assuntos Laborais;

— De 2007 a 2009, chefia funcional da Divisão de Controlo 

dos Direitos Laborais da Direcção dos Serviços para os Assun-

tos Laborais;

— De 2013 a 2015, chefia funcional da Divisão de Controlo 

dos Direitos Laborais da Direcção dos Serviços para os Assun-

tos Laborais;

— De 2016 até à presente data, chefe da Divisão de Protec-

ção da Actividade Laboral da Direcção dos Serviços para os 

Assuntos Laborais;

— De 2020 até à presente data, chefe do Departamento de 

Inspecção do Trabalho da Direcção dos Serviços para os As-

suntos Laborais, em regime de substituição.

Licenciada Lam Sau Heong — nomeada, em comissão de serviço, 

pelo período de um ano, chefe do Departamento de Contrata-

ção de Trabalhadores Não Residentes destes Serviços, nos ter-

mos dos artigos 2.º, n.º 3, alínea 1), 4.º e 5.º da Lei n.º 15/2009, 

conjugados com os artigos 2.º, 3.º, n.º 1, 5.º e 7.º do Regulamento 

Administrativo n.º 26/2009 e n.º 12/2016, cessando, automati-

camente, na mesma data a sua comissão de serviço como chefe 

da Divisão das Relações Laborais destes Serviços, de acordo 

com o artigo 17.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 15/2009.
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De acordo com o artigo 5.º, n.º 2, da Lei n.º 15/2009, é publi-

cada a nota relativa aos fundamentos da respectiva nomeação e 

ao currículo académico e profissional da nomeada:

1. Fundamentos da nomeação:

— Vacatura do cargo; 

— Lam Sau Heong possui competência profissional e apti-

dão para o exercício do cargo de chefe do Departamento de 

Contratação de Trabalhadores Não Residentes da Direcção 

dos Serviços para os Assuntos Laborais, o que se demonstra 

pelo curriculum vitae.

2. Currículo académico:

— Licenciatura em Direito pela Universidade de Jinan.

— Introdução ao Direito de Macau pela Universidade de 

Macau.

3. Currículo profissional:

— De 2007 a 2008, técnica auxiliar de 2.ª classe da Polícia 

Judiciária; 

— De 2008 a 2010, técnica da Direcção dos Serviços para os 

Assuntos Laborais;

— De 2010 a 2017, técnica superior da Direcção dos Serviços 

para os Assuntos Laborais;

— De 2016 a 2017, chefia funcional do 3.º Grupo de Fiscali-

zação da Divisão das Relações Laborais da Direcção dos Ser-

viços para os Assuntos Laborais;

— De 1 de Junho a 14 de Novembro de 2017, chefe, substitu-

ta, da Divisão das Relações Laborais da Direcção dos Serviços 

para os Assuntos Laborais;

— De 2017 até à presente data, chefe da Divisão das Rela-

ções Laborais da Direcção dos Serviços para os Assuntos La-

borais;

— De 2020 até à presente data, chefe do Departamento de 

Contratação de Trabalhadores Não Residentes da Direcção 

dos Serviços para os Assuntos Laborais, em regime de substi-

tuição.

Licenciada Fok Sin Ieng — nomeada, em comissão de serviço, 

pelo período de um ano, chefe da Divisão Jurídica e de Estu-

dos destes Serviços, nos termos dos  artigos 2.º, n.º 3, alínea 2), 4.º 

e 5.º da Lei n.º 15/2009, conjugados com os artigos 2.º, 3.º, n.º 2, 5.º 

e 7.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 e n.º 12/2016.

De acordo com o artigo 5.º, n.º 2, da Lei n.º 15/2009, é publi-

cada a nota relativa aos fundamentos da respectiva nomeação e 

ao currículo académico e profissional da nomeada:

1. Fundamentos da nomeação:

— Vacatura do cargo; 

— Fok Sin Ieng possui competência profissional e aptidão 

para o exercício do cargo de chefe da Divisão Jurídica e de Es-

tudos da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, o 

que se demonstra pelo curriculum vitae.

2. Currículo académico:

— Licenciatura em Direito em Língua Chinesa pela Univer-

sidade de Macau.
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3. Currículo profissional:

— De 2007 a 2008, técnica auxiliar da Direcção dos Serviços 

para os Assuntos Laborais;

— De 2008 a 2009, técnica da Direcção dos Serviços para os 

Assuntos Laborais;

— De 2009 até à presente data, técnica superior da Direcção 

dos Serviços para os Assuntos Laborais;

— De 2011 a 2012, chefia funcional do Departamento de 

Inspecção do Trabalho da Direcção dos Serviços para os As-

suntos Laborais;

— De 2021 até à presente data, chefe da Divisão Jurídica e 

de Estudos da Direcção dos Serviços para os Assuntos Labo-

rais, em regime de substituição.

Licenciada Lam Weng Ian — nomeada, em comissão de servi-

ço, pelo período de um ano, chefe da Divisão de Protecção 

da Actividade Laboral destes Serviços, nos termos dos arti-

gos 2.º, n.º 3, alínea 2), 4.º e 5.º da Lei n.º 15/2009, conjugados 

com os artigos 2.º, 3.º, n.º 2, 5.º e 7.º do Regulamento Admi-

nistrativo n.º 26/2009 e n.º 12/2016.

De acordo com o artigo 5.º, n.º 2, da Lei n.º 15/2009, é publi-

cada a nota relativa aos fundamentos da respectiva nomeação e 

ao currículo académico e profissional da nomeada:

1. Fundamentos da nomeação:

— Vacatura do cargo; 

— Lam Weng Ian possui competência profissional e aptidão 

para o exercício do cargo de chefe da Divisão de Protecção da 

Actividade Laboral da Direcção dos Serviços para os Assuntos 

Laborais, o que se demonstra pelo curriculum vitae.

2. Currículo académico:

— Licenciatura em Direito pela Universidade de Huaqiao.

3. Currículo profissional: 

— De 1997 até à presente data, inspectora da Direcção dos 

Serviços para os Assuntos Laborais;

— De 2016 até à presente data, chefia funcional do 4.º Grupo 

de Fiscalização da Divisão das Relações Laborais da Direcção 

dos Serviços para os Assuntos Laborais;

— De 2020 até à presente data, chefe da Divisão de Protec-

ção da Actividade Laboral da Direcção dos Serviços para os 

Assuntos Laborais, em regime de substituição.

Licenciada Cheok Sok Kuan — nomeada, em comissão de ser-

viço, pelo período de um ano, chefe da Divisão das Relações 

Laborais destes Serviços, nos termos dos artigos 2.º, n.º 3, alí-

nea 2), 4.º e 5.º da Lei n.º 15/2009, conjugados com os artigos 2.º, 

3.º, n.º 2, 5.º e 7.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 

e n.º 12/2016.

De acordo com o artigo 5.º, n.º 2, da Lei n.º 15/2009, é publi-

cada a nota relativa aos fundamentos da respectiva nomeação e 

ao currículo académico e profissional da nomeada:

1. Fundamentos da nomeação:

— Vacatura do cargo; 
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— Cheok Sok Kuan possui competência profissional e apti-

dão para o exercício do cargo de chefe da Divisão das Relações 

Laborais da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, 

o que se demonstra pelo curriculum vitae.

2. Currículo académico:

— Licenciatura em Direito em Língua Chinesa pela Univer-

sidade de Macau.

3. Currículo profissional:

— De 2011 até à presente data, técnica superior da Direcção 

dos Serviços para os Assuntos Laborais;

— De 2017 até à presente data, chefia funcional do 3.º Grupo 

de Fiscalização da Divisão das Relações Laborais da Direcção 

dos Serviços para os Assuntos Laborais;

— De 2020 até à presente data, chefe da Divisão das Rela-

ções Laborais da Direcção dos Serviços para os Assuntos 

Laborais, em regime de substituição.

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 29 de 

Julho de 2021. — O Director dos Serviços, Wong Chi Hong.

CONSELHO DE CONSUMIDORES

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-

mia e Finanças, de 16 de Julho de 2021:

Lei Hou Pong, intérprete-tradutor de 2.ª classe, 2.º escalão, 

(nas línguas chinesa e portuguesa), contratado por contrato 

administrativo de provimento da Direcção dos Serviços de 

Administração e Função Pública — mudado para desempe-

nhar funções neste Conselho, na mesma categoria e escalão, 

nos termos do artigo 9.º da Lei n.º 12/2015 (Regime do Con-

trato de Trabalho nos Serviços Públicos), a partir de 26 de 

Julho de 2021.

Por despachos da Comissão Executiva do Conselho de 

Consumidores, de 22 de Julho de 2021:

Cheok Mei Na, adjunta-técnica de 2.ª classe, 2.º escalão — 

nomeada, definitivamente, adjunta-técnica de 1.ª classe, 

1.º escalão, índice 305, do quadro do pessoal deste Con-

selho, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, 

da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, e 22.º, n.º 8, 

alínea a), do ETAPM, vigente, a partir da data da sua publi-

cação no Boletim Oficial da RAEM.

Ku Chan Heng — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 

seu contrato administrativo de provimento sem termo pro-

gredindo para técnico superior assessor, 2.º escalão, índice 

625, neste Conselho, nos termos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 

2), e 4, da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, con-

julgado com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, a partir de 

16 de Julho de 2021.

Sin Kuai Chan — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 

seu contrato administrativo de provimento sem termo pro-

gredindo para assistente técnica administrativa especialis-
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–––––––
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Deolinda Maria Vong Cordeiro

–––––––

 

ta, 2.º escalão, índice 315, neste Conselho, nos termos do 

artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, alterada 

pela Lei n.º 4/2017, conjulgado com o artigo 4.º, n.º 2, da 

Lei n.º 12/2015, a partir de 22 de Julho de 2021.

–––––––

Conselho de Consumidores, aos 27 de Julho de 2021. — O 

Presidente da Comissão Executiva, Wong Hon Neng.

GABINETE DE APOIO AO SECRETARIADO 

PERMANENTE DO FÓRUM PARA A COOPERAÇÃO 

ECONÓMICA E COMERCIAL ENTRE A CHINA E OS 

PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-

mia e Finanças, de 16 de Junho de 2021:

Deolinda Maria Vong Cordeiro, adjunta-técnica especialista 

principal, 4.º escalão, do quadro do pessoal da Direcção dos 

Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico — 

requisitada, pelo período de um ano, na mesma categoria e 

escalão, neste Gabinete, nos termos do artigo 34.º do ETAPM, 

vigente, a partir de 3 de Agosto de 2021.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-

mia e Finanças, de 18 de Junho de 2021:

Chan Chon Wa, codificadora de comércio externo especialista 

principal, 2.º escalão, do quadro do pessoal da Direcção dos 

Serviços de Estatística e Censos — renovada a sua requi-

sição, pelo período de um ano, para desempenhar funções 

neste Gabinete, na mesma categoria e escalão, nos termos 

do artigo 34.º do ETAPM, vigente, a partir de 11 de Agosto 

de 2021.

Por despachos da signatária, de 12 de Julho de 2021:

Leong Chan Hong e Cheang Iao Nang — renovados os seus 

contratos administrativos de provimento, pelo período de 

um ano, como motoristas de ligeiros, 1.º escalão, neste Gabi-

nete, nos termos dos artigos 4.º e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, 

a partir de 2 de Setembro de 2021 e 16 de Setembro de 2021, 

respectivamente.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Deolinda Maria Vong 

Cordeiro, adjunta-técnica especialista principal, 4.º escalão, 

requisitada à Direcção dos Serviços de Economia e Desen-

volvimento Tecnológico para exercer funções neste Gabinete, 

cessou a requisição, no seu termo, regressando ao Serviço de 

origem em 1 de Agosto de 2021.

–––––––

Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum 

para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e 

os Países de Língua Portuguesa, aos 28 de Julho de 2021. — A 

Coordenadora do Gabinete, Mok Iun Lei.
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2/2018

/

FUNDO DE TURISMO

Declaração

Extrato

Nos termos do artigo 52.º e do n.º 5 do artigo 53.º do Regu-

lamento Administrativo n.º 2/2018, publicam-se as seguintes 

transferências de verbas (Orçamento da RAEM/2021):

5.ª alteração orçamental do ano económico de 2021

 Classificação

Designação

/

Reforços/

/Inscrições
Anulações

Orgân. Func. Económica

80600100

Fundo de Turismo — Orçamento do Serviço

8-08-0 31-02-01-01-00

Senhas de presença

$ 47,900.00

8-08-0 31-02-02-03-01

Ajudas de custo de embarque

$ 60,000.00

8-08-0 31-02-02-03-02

Ajudas de custo diárias

$ 269,900.00

8-08-0 31-02-99-00-00

Outros  Outras remunerações, subsídios, 

abonos e prémios

$ 100,000.00

8-08-0 32-01-08-00-00

Materiais promocionais e ofertas

$ 1,720,000.00

8-08-0 32-02-05-00-00

Condomínio e segurança

$ 6,500,900.00

8-08-0 32-02-06-00-00

Comunicações, serviço postal e correio ex-

presso

$ 26,000.00

8-08-0 32-02-08-01-00

Bens imóveis

$ 54,187,000.00

8-08-0 32-02-11-01-00

Encargos com anúncios

$ 40,299,300.00

8-08-0 32-02-11-02-00

Actividades de propaganda

$ 10,186,900.00

8-08-0 32-02-11-03-00

Serviços de representação no exterior

$ 3,800,000.00

8-08-0 32-02-19-00-00

Estudos e consultadoria

$ 2,600,000.00

8-08-0 32-02-99-00-00

Outras  Aquisição de serviços

$ 2,188,700.00

8-08-0 32-99-00-00-00

Outras

$ 81,000.00
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–––––––

 

   

12/2015

 Classificação

Designação

/

Reforços/

/Inscrições
Anulações

Orgân. Func. Económica

80600200

Fundo de Turismo — Centro de Promoção e 

Informação Turística de Macau em Portugal

8-08-0 31-01-01-03-00

Pessoal do contrato individual de trabalho

$ 182,000.00

Total

$ 61,124,800.00 $ 61,124,800.00

Referente à autorização:

21/07/2021

Despacho do Ex.mo Sr. Secretário para a Economia e Finanças, de 21/07/2021

–––––––

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 22 de Julho de 2021. 

— O Conselho Administrativo do Fundo de Turismo. — A 

Presidente, Maria Helena de Senna Fernandes. — Os Vogais, 
Daniela de Souza Fão — Un Sio Chou.

CORPO DE POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Extracto de despacho

Por Despacho do Secretário para a Segurança n.º 093/2021, 

de 15 de Julho de 2021: 

Lei I Man, guarda n.º 114160, do Corpo de Polícia de Segu-

rança Pública — passa à situação de «adido ao quadro», nos 

termos dos artigos 13.º e 16.º da Lei n.º 14/2018, 45.º e 46.º 

do Regulamento Administrativo n.º 34/2018, na redacção 

da Ordem Executiva n.º 98/2019, e 98.º, alínea e), e 100.º do 

EMFSM, vigente, a partir de 19 de Junho de 2021.

–––––––

Corpo de Polícia de Segurança Pública, aos 26 de Julho de 

2021. — O Comandante, Ng Kam Wa, superintendente-geral.

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Segu-

rança, de 15 de Junho de 2021:

Chan Sin Teng, técnica principal, 1.º escalão, em regime de 

contrato administrativo de provimento de longa duração, 

desta Polícia — alterado para contrato administrativo de 

provimento sem termo, nos termos do artigo 6.º, n.os 2, alí-

nea 2), e 3, da Lei n.º 12/2015, a partir de 29 de Maio de 2021.
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Cheng Man Lei, auxiliar, 3.º escalão, em regime de contrato 

administrativo de provimento de longa duração, desta Polí-

cia — alterado para contrato administrativo de provimento 

sem termo, nos termos do artigo 6.º, n.os 2, alínea 2), e 3, da 

Lei n.º 12/2015, a partir de 16 de Maio de 2021.

Por despacho do signatário, de 24 de Junho de 2021:

Wong Lai Na — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 

respectivo contrato administrativo de provimento sem ter-

mo progredindo para técnica especialista, 3.º escalão, índice 

545, nesta Polícia, nos termos dos artigos 13.º, n.os 1, alínea 

2), e 4, da Lei n.º 4/2017, alterada pela Lei n.º 14/2009, 4.º da 

Lei n.º 12/2015, conjugados com os artigos 11.º, n.º 1, da Lei 

n.º 5/2006, alterada pela Lei n.º 14/2020, e 118.º, n.º 2, alínea 

a), do CPA, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, e com 

referência ao disposto no n.º 1, alínea 6), do Despacho do 

Secretário para a Segurança n.º 189/2019, publicado no 

Boletim Oficial da RAEM n.º 1/2020, II Série, de 2 de Janeiro, 

a partir de 20 de Junho de 2021.

Por despachos do signatário, de 25 de Junho de 2021:

Cheong Chio Long — renovado o contrato administrativo de 

provimento de longa duração, pelo período de três anos, 

como técnico principal, 1.º escalão, nesta Polícia, nos termos 

dos artigos 4.º e 6.º, n.º 4, da Lei n.º 12/2015, e 11.º, n.º 1, da 

Lei n.º 5/2006, alterada pela Lei n.º 14/2020, e com referência 

ao disposto no n.º 1, alínea 5), do Despacho do Secretário 

para a Segurança n.º 189/2019, publicado no Boletim Oficial 

da RAEM n.º 1/2020, II Série, de 2 de Janeiro, a partir de 5 

de Setembro de 2021.

Wong Hou In — renovado o contrato administrativo de pro-

vimento de longa duração, pelo período de três anos, como 

adjunto-técnico principal, 1.º escalão, nesta Polícia, nos ter-

mos dos artigos 4.º e 6.º, n.º 4, da Lei n.º 12/2015, e 11.º, n.º 1, 

da Lei n.º 5/2006, alterada pela Lei n.º 14/2020, e com referên-

cia ao disposto no n.º 1, alínea 5), do Despacho do Secretário 

para a Segurança n.º 189/2019, publicado no Boletim Oficial 

da RAEM n.º 1/2020, II Série, de 2 de Janeiro, a partir de 5 

de Setembro de 2021.

Por despacho do signatário, de 28 de Junho de 2021:

Cheong Mei Ha — renovado o contrato administrativo de pro-

vimento de longa duração, pelo período de três anos, como 

auxiliar, 3.º escalão, nesta Polícia, nos termos dos artigos 4.º 

e 6.º, n.º 4, da Lei n.º 12/2015, e 11.º, n.º 1, da Lei n.º 5/2006, 

alterada pela Lei n.º 14/2020, e com referência ao disposto 

no n.º 1, alínea 5), do Despacho do Secretário para a Segurança 

n.º 189/2019, publicado no Boletim Oficial da RAEM 

n.º 1/2020, II Série, de 2 de Janeiro, a partir de 5 de Setembro 

de 2021.

–––––––

Polícia Judiciária, aos 28 de Julho de 2021. — O Director, Sit 

Chong Meng.
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 

de 26 de Junho de 2021:

Ana Sofia Dias Pedro, a exercer funções de técnica especializada 

na área jurídica, em regime de contrato individual de trabalho 

— alterada, por averbamento, a cláusula 4.ª do n.º 1 do referido 

contrato, índice 600, nos termos dos artigos 1.º, n.os 4, alínea 3), 

e 5, da Lei n.º 14/2009, vigente, 18.º, n.os 1, 2 e 5, da Lei 

n.º 12/2015 e n.º 1 da Ordem Executiva n.º 182/2019, a partir de 

7 de Julho de 2021 (data da assinatura do averbamento).

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Segu-

rança, de 5 de Julho de 2021:

Wong Mio Leng — renovada a comissão de serviço, por mais 

um ano, como chefe do Departamento de Organização, In-

formática e Gestão de Recursos, nos termos dos artigos 5.º 

da Lei n.º 15/2009 e 7.º e 8.º do Regulamento Administrativo 

n.º 26/2009, por possuir competência profissional e experi-

ência adequadas para o exercício das suas funções, a partir 

de 1 de Outubro de 2021.

Ho Sio Mei — renovada a comissão de serviço, por mais um 

ano, como chefe da Divisão de Apoio Social, Educação e 

Formação, nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 e 7.º 

e 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, por possuir 

competência profissional e experiência adequadas para o 

exercício das suas funções, a partir de 1 de Outubro de 2021.

Por despachos do chefe da Divisão de Recursos Humanos, 

de 6 de Julho de 2021:

Ao Ieong Ka Neng, técnica especialista, 2.º escalão, em regime 

de contrato administrativo de provimento sem termo — al-

terada, por averbamento, a cláusula 3.ª do referido contrato 

com referência à mesma categoria, 3.º escalão, índice 545, nos 

termos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, 

vigente, conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, a 

partir de 14 de Junho de 2021.

Si Chong Leng e Ieong Chong Ian, adjuntos-técnicos espe-

cialistas, 2.º escalão, em regime de contrato administrativo 

de provimento sem termo — alterada, por averbamento, a 

cláusula 3.ª dos referidos contratos com referência à mesma 

categoria, 3.º escalão, índice 430, nos termos do artigo 13.º, 

n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, conjugado 

com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, a partir de 14 de 

Junho de 2021.

Chao Man Chong, Lei Kam Hon e Tam Chong Kei, adjuntos-

-técnicos especialistas principais, 1.º escalão, em regime de 

contrato administrativo de provimento sem termo — alterada, 

por averbamento, a cláusula 3.ª dos referidos contratos com re-

ferência à mesma categoria, 2.º escalão, índice 465, nos termos 

do artigo 13.º, n.os 1, alínea 1), 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, 

conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, a partir de 

14 de Junho de 2021.

Ho Ieng Wa, auxiliar, 1.º escalão, em regime de contrato ad-

ministrativo de provimento — alterada, por averbamento, a 

cláusula 3.ª do referido contrato com referência à mesma ca-

tegoria, 2.º escalão, índice 120, nos termos do artigo 13.º, 
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n.os 2, alínea 1), e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, conjugado com 

o artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, a partir de 30 de Junho 

de 2021.

Por despacho do subdirector dos Serviços, de 12 de Julho 

de 2021:

Iong Kit Cheng, técnica superior de 2.ª classe, 1.º escalão — au-

torizada a continuar a exercer funções nestes Serviços, em 

regime de contrato administrativo de provimento sem termo, 

nos termos dos artigos 4.º, n.os 2 e 3, e 6.º da Lei n.º 12/2015, a 

partir de 17 de Setembro de 2021.

Por despacho do director dos Serviços, de 22 de Julho de 

2021:

U Iok Un — nomeado, definitivamente, assistente técnico admi-

nistrativo principal, 1.º escalão, da carreira de assistente técni-

co administrativo do quadro do pessoal da DSC, nos termos 

dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), 2, 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, 

vigente, 5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, 

vigente, e 20.º, n.º 1, alínea a), e 22.º, n.º 8, alínea a), do 

ETAPM, vigente, ocupando as vagas da carreira de dotação 

global criada pelo Mapa I constante do Anexo I ao Regula-

mento Administrativo n.º 27/2015, a partir da data da sua pu-

blicação no Boletim Oficial da RAEM.

Por despachos do chefe da Divisão de Recursos Humanos, 

de 22 de Julho de 2021:

Cheung Chi Him, técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, em regime de 

contrato administrativo de provimento de longa duração — 

alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do referido contrato 

com referência à mesma categoria, 2.º escalão, índice 420, nos 

termos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, 

vigente, conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, a 

partir de 16 de Julho de 2021.

Iong Keng Leong, assistente técnico administrativo especialis-

ta, 2.º escalão, em regime de contrato administrativo de pro-

vimento sem termo — alterada, por averbamento, a cláusula 

3.ª do referido contrato com referência à mesma categoria, 3.º 

escalão, índice 330, nos termos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), 
e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, conjugado com o artigo 4.º, 

n.º 2, da Lei n.º 12/2015, a partir de 18 de Julho de 2021.

Chiang Chi Seng, assistente técnico administrativo especia-

lista, 2.º escalão, em regime de contrato administrativo de 

provimento de longa duração — alterada, por averbamento, 

a cláusula 3.ª do referido contrato com referência à mesma 

categoria, 3.º escalão, índice 330, nos termos do artigo 13.º, 

n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, conjugado 

com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, a partir de 19 de 

Julho de 2021.

Declaração

Choi Peng Seng, técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da 

DSC, em regime de contrato administrativo de provimento — 

cessou as funções nestes Serviços, a seu pedido, a partir de 5 

de Julho de 2021.

–––––––

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 28 de Julho de 2021. 

— Pel’O Director dos Serviços, Wong Mio Leng, subdirectora, 

substituta.
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS 

DE SEGURANÇA DE MACAU

Extractos de despachos

Por despacho da signatária, de 23 de Abril de 2021:

Kou Kuan Kei, auxiliar, 9.º escalão, em regime de contrato 

administrativo de provimento sem termo, destes Serviços 

— caducou o contrato administrativo de provimento sem 

termo, por ter atingido o limite de idade, desde 19 de Julho 

de 2021, tendo cessado as suas funções desde a mesma data, 

nos termos do artigo 44.º, n.º 1, alínea c), do ETAPM, vigente, 

conjugado com a alínea 1) do artigo 15.º da Lei n.º 12/2015.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 

de 15 de Julho de 2021:

Wong Su Fai, verificador de primeira alfandegário, 3.º escalão 

— renovada a sua requisição nestas Forças de Segurança de 

Macau, por mais um ano, nos termos dos artigos 33.º da Lei 

n.º 3/2003 e 34.º do ETAPM, vigente, a partir de 31 de Julho 

de 2021.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Wong Wai Kei, ad-

junto-técnico especialista, 2.º escalão, em regime de contrato 

administrativo de provimento sem termo, cessou, automatica-

mente, as funções em 21 de Julho de 2021, nos termos do artigo 

45.º do ETAPM, vigente, por motivo de nomeação provisória, 

como técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, do quadro do pessoal 

civil destes Serviços.

–––––––

 Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 

aos 26 de Julho de 2021. — A Directora dos Serviços, Kok 
Fong Mei.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE

Extractos de despachos

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assun-

tos Sociais e Cultura, de 4 de Maio de 2021:

Kan Wai Lung — contratado em regime de contrato adminis-

trativo de provimento sem termo, pelo período experimen-

tal de seis meses, como técnico superior de 2.ª classe, 1.º es-

calão (área de informática), índice 430, nestes Serviços, nos 

termos do mapa 2 do anexo I da Lei n.º 14/2009 «Regime 

das Carreiras dos Trabalhadores dos Serviços Públicos», al-

terada pela Lei n.º 4/2017, e dos artigos 4.º e 5.º, n.º 1, da Lei 

n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços 

Públicos», a partir de 26 de Julho de 2021.
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–––––––
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Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assun-

tos Sociais e Cultura, de 13 de Maio de 2021:

Chan Ian I — contratada em regime de contrato administrati-

vo de provimento, pelo período de um ano, como adjunta-

-técnica de 2.ª classe, 1.º escalão (área de apoio técnico-

-administrativo geral), índice 260, nestes Serviços, nos 

termos do mapa 2 do anexo I da Lei n.º 14/2009 «Regime 

das Carreiras dos Trabalhadores dos Serviços Públicos», al-

terada pela Lei n.º 4/2017, e dos artigos 4.º e 5.º, n.º 3, alínea 
2), da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos 

Serviços Públicos», a partir de 26 de Julho de 2021.

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os As-

suntos Sociais e Cultura, de 22 de Junho de 2021:

O seguinte pessoal de contrato administrativo de provimento, 

destes Serviços — alterado para regime de contrato admi-

nistrativo de provimento sem termo, nos termos dos ma-

pas I, II, III, IV e V anexos à Lei n.º 12/2010 «Regime das 

Carreiras dos Docentes e Auxiliares de Ensino das Escolas 

Oficiais do Ensino Não Superior» e dos artigos 4.º e 6.º, n.º 2, 

alíneas 1) e 2), da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de 

Trabalho nos Serviços Públicos», e do artigo 7.º, n.os 3 a 6, da 

Lei n.º 4/2021 «Alteração ao ‹Estatuto do Pessoal Docente 

da Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimen-

to da Juventude», aprovado pelo Decreto-Lei n.º 67/99/M, 

de 1 de Novembro», a partir de 11 de Maio de 2021:

Chan Iu Va, Chan Sok Vai, Leong Tak On António e Maria 

Benedita Cordes Valente Candeias Aniceto Martins, como do-

centes do ensino secundário de nível 1, 11.º escalão, índice 765;

Ho Si Neng, Leong Iao Cheng, Ng Chon Wa, Si Tou Lin Choi 

e Vu Kam Ha, como docentes do ensino secundário de nível 1, 

10.º escalão, índice 720;

Cheong Chi Fai, Cheong Sut Lin, Chong Pou Cheng, Ho Un 

Wai, Lam Lan, Lao Io Wan, Lei Io Meng, Leng Sin Hong, Leong 

Sok Ieng, Mui Sai Hong, Ng Chon Man, Pun Ian, Sio Vai I, 

Tam Hio Meng, U Ngai, Un Wan Kit e Wong Chi Kuan, como 

docentes do ensino secundário de nível 1, 9.º escalão, índice 

680;

Ao Sio Tim, Ao Tak Meng, Chan Ieng Lon, Chan Im Wa, 

Chang Sau Fong, Chang Sio Ieng, Cheang Wai Seng, Cheong 

Guterres Lai Wan, Cheong Hok Tong, Cheong Ka I, Cheong 

Mei In, Cheong Pui Cheng, Cheong Ut Lai, Cheong Vun Hon, 

Chiu Seng Ian Sérgio, Choi Mei Ngai, Chou Soi Ngan, Chow 

Yan Yan, Chu Man Lam, Chu Ut Lam, Fan Wai Leng, Ho Iok 

Lan, Ho Wai Chong, Hon Iok, Ieong A Mei, Ieong Weng Si, Io 

U Fong, Kok Pou San, Kwan Man Cheng, Lai Chi Vai, Lai Kin 

Peng, Lai Sok Teng, Lam Ian Ian Reis Pereira, Lam Iao Hong, 

Lam Koon Shing, Lam Pak Un, Lam Wai Han, Lao Man Io, 

Lei Chi Io, Lei Im Fan, Lei Kam, Lei Kit Ian, Lei Vai Han, Leong 

Yin Kiu, Lio Chi Meng, Lo Oi Iong, Long Sut Ieng Conney, 

Lum Fu Son, Mak Sok Fan, Mio I Un, Mui Mei Leng, Ng Man 

Tan, Ning Cheok Man I, Pun Weng In, Pun Weng Man, Sun 

Man Man, Tam Ho Chan, Tang Lai Seong, Tong Kuong In, 

Wong Im Ieng, Wong Ut Wa, Wong Wan Wa, Wong Weng I e 

Zhang Yuanfen, como docentes do ensino secundário de nível 1, 

8.º escalão, índice 655;

Carlos Ma, Chan Lap Fong, Chan Seng Chao, Chan Sio 

Weng, Chan Yin Tung Janet, Chu Sut I, Fu Soi Wa, Ho Io 

Man, Kam Lai I, Kam Pak Son, Kou Sao In, Lei Cheng, Leng 
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Helena de Jesus Fadista Vacas 

de Brito Pestana
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Pedro Miguel Nunes Catalão

690
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Bruno Guterre Guerreiro da Conceição

500

735
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650

Ana Catarina Pires Santos e Silva

625

Maria da Graça Magalhães de Moura
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Weng San, Loi Sok Cheng, Si Tou Sao Wan, U Ian Ian, Vong 

Ut Tong, Vong Weng Man e Wong Suet Yan, como docentes do 

ensino secundário de nível 1, 7.º escalão, índice 615;

Ana Catarina Pereira Monteiro, Ao Mei Kuai, Chan Kin 

Fan, Cheong Wai Kit, Lam Man I, Lao Chou Io, Lei Sao Si, Ma 

Shuk Man Cora, Mou Son Cheng, Pun Vai Nim, Siu Lei Cheok 

Teng, Song Pui Han, Vong Chi Kun, Wong Chang Chi, Wong 

Pui Mui e Wong Sut Ieng, como docentes do ensino secundário 

de nível 1, 6.º escalão, índice 575;

Ana Cristina Fernandes Cigarro, Cheong Hou In, Chim 

Weng Kam, Kong Hou I, Lei Kin Kuok, Maria Emília Rodri-

gues Pedrosa, Ng Im Fong, Válter Ismael Marques Ferreira e 

Wong Un Meng, como docentes do ensino secundário de nível 1, 

5.º escalão, índice 540;

Ao Ieong Kin Weng, Ao Sio Kei, Choi Chong Ieong, Chong 

Chi Seak, Fong Chi U, Hon Lam, Jacira Teixeira Monteiro, 

Kou Mei Leng, Lei Lai Ieng, Lei Wai San, Lo Wai Keng, Maria 

Luísa Castro Ferreira de Mesquita Borges, Ng Man I, Sio Ian 

Son e Wong Sut Wun, como docentes do ensino secundário de 

nível 1, 4.º escalão, índice 515;

Chan Ngai Hong, Chu Tong Seng, Fong Mei Ian, Helena de 

Jesus Fadista Vacas de Brito Pestana, Ho Man Leok, Kwan Ho 

Ian, Lam Man Ieng, Lam Si Man, Lei In Seong, Lei Sok Wa, 

Lei Wai Fong, Lo Pou Ngan, Sou Weng I, Tam Hio Man, Ung 

Man Wai, Wai Fong Meng e Wong Fong Lei, como docentes do 

ensino secundário de nível 1, 3.º escalão, índice 490;

Pedro Miguel Nunes Catalão, como docente do ensino se-

cundário de nível 2, 10.º escalão, índice 690;

Rovena Bettencourt Gregório Madeira, como docente do 

ensino secundário de nível 2, 6.º escalão, índice 555;

Bruno Guterre Guerreiro da Conceição, como docente do 

ensino secundário de nível 3, 8.º escalão, índice 500;

Choi Lai Wa, como docente dos ensinos infantil e primário 

de nível 1 (primário), 11.º escalão, índice 735;

Au Yeung Shuk Ting Janet, Chan Iok Hou, Chan Wai Kwan, 

Lai Iok Sim, Lam Sok Sam, Lei Mou Cheng, Sou Cheng Man, 

Sou Sin Hong, Vong Chio Keng, Vong Lai I, Wan Sin Heng e 

Wan Wai Wun, como docentes dos ensinos infantil e primário 

de nível 1 (primário), 10.º escalão, índice 690;

Chan Ka In, Cheong Lai Weng, Chu Iu Man, Chung Wai Yi, 

Fong Sou Wai, Iao Si Man, Ieong Un Teng, Io Lai I, Ip Wai U, 

Lai Leng Fong, Lao Hio Mei, Lao Man Ha, Lei Hou Peng, Lei 

Kuai Hong, Lei Lai Si, Lei Lin Heong, Lei Pui In, Leung Iok 

Noi, Long Sok Wai, Mak Ka Meng, Mok Ka Pou, O Ngai Neng, 

Tam Ku Un U, Tang Wai Chan, Wong I Sun e Wong Lit, como 

docentes dos ensinos infantil e primário de nível 1 (primário), 9.º 

escalão, índice 650;

Ana Catarina Pires Santos e Silva, Chan Un Ian, Chong Lai 

Kuan, Heong Mui, Ho I Leng, Hoi Sok Wa, Kam Hon Tong, 

Lao Tan, Lei Man Meng, Ma Oi I, Ng Sok Fan, Pao Sio Chan, 

Sam Kai Chong e Sio Oi Si, como docentes dos ensinos infantil 

e primário de nível 1 (primário), 8.º escalão, índice 625;

Cheang San San, Maria da Graça Magalhães de Moura e Ng 

Ka Vai, como docentes dos ensinos infantil e primário de nível 

1 (primário), 7.º escalão, índice 590;
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Sharoz Datarama Pernencar

555

Andreia Sofia da Silva Coelho Carla Susana Vieira de 

Sá Fernando Manuel Margarido João

Manuel Sousa Pinto Variz Nuno Gabriel 

Teixeira Capela

525

505

Leila de Fátima Teixeira 

da Si lva Maria João Marques da 

Silva Picão de Oliveira Maria Luísa Nobre Teixeira Patrícia 

Isabel Fernandes da Cruz

485

Ana Cristina Batista Paulo

455

735

690

650

Ana Rute Ng Pereira Alves dos Santos

625

Judite Carolina Correia

590

555

Ana Sofia de Serôdio Custódio Maria Manuela da Silva 

Duarte Nunes Paula Susana Feiteiro Canarias

525

505

Carina Inês Far ia Rodrigues Maria 

Joana Gonçalves Cortes Simões

485

Ana Maria Brito da Rosa Ferreira, Chong Sam Fong e Sha-

roz Datarama Pernencar, como docentes dos ensinos infantil e 

primário de nível 1 (primário), 6.º escalão, índice 555;

Andreia Sofia da Silva Coelho, Carla Susana Vieira de Sá, 

Chan Wai Ieng, Fernando Manuel Margarido João, Ho In In, 

Kong Tak In, Lam Lai No, Lei Hio Chi, Manuel Sousa Pinto 

Variz, Nuno Gabriel Teixeira Capela e Wong Kim Teng, como 

docentes dos ensinos infantil e primário de nível 1 (primário), 

5.º escalão, índice 525;

Cheung Piu San Maria, Kou Mei I, Lei Sio Mui, Leong Hong 

San, Leong Sut Lai, Lo Cheng Teng, Lou Choi Lai, Tam Cheng 

In, Wan Hok Meng, Wong Ka Weng, Wong Kuai Seong e 

Wong Sok Fan, como docentes dos ensinos infantil e primário 

de nível 1 (primário), 4.º escalão, índice 505;

Chan On Nei, Chu Sio Hei, Hon I San Candida, Lam Sou 

Ian, Leila de Fátima Teixeira da Silva, Leong Kam Kao, Lou 

Kuok Iong, Man Hio Fai, Maria João Marques da Silva Picão 

de Oliveira, Maria Luísa Nobre Teixeira, Patrícia Isabel Fer-

nandes da Cruz, Si A Soi, Tang Im Ieng, Tang Kuai Fan, Wan 

Sin Teng, Yiao Wai Ki e Yu Choi In, como docentes dos ensi-

nos infantil e primário de nível 1 (primário), 3.º escalão, índice 

485;

Ana Cristina Batista Paulo, como docente dos ensinos infan-

til e primário de nível 1 (primário), 2.º escalão, índice 455;

Chan Koc Ian, Tam Kam Kit e Wong Ut Ieng, como docen-

tes dos ensinos infantil e primário de nível 1 (infantil), 11.º es-

calão, índice 735;

Au Li Wai, Chan Sio I, Chao Iok Peng, Fu Hang Peng, Lam 

Sok Noi, Lou Iok Cheng, Mak Miu I e Teng Hang I, como do-

centes dos ensinos infantil e primário de nível 1 (infantil), 10.º 

escalão, índice 690;

Cheok I San, Ho Cheng I, Ho Im Wa, Leung I Va, Leung 

Mio Teng e Tam Ka Leng, como docentes dos ensinos infantil 

e primário de nível 1 (infantil), 9.º escalão, índice 650;

Ana Rute Ng Pereira Alves dos Santos, como docente dos 

ensinos infantil e primário de nível 1 (infantil), 8.º escalão, ín-

dice 625;

Judite Carolina Correia, como docente dos ensinos infantil e 

primário de nível 1 (infantil), 7.º escalão, índice 590;

Ao Ieong Kin Meng, Chao Hong Hong, Chu Pek San e Chu 

San San, como docentes dos ensinos infantil e primário de ní-

vel 1 (infantil), 6.º escalão, índice 555;

Ana Sofia de Serôdio Custódio, Maria Manuela da Silva 

Duarte Nunes e Paula Susana Feiteiro Canarias, como docen-

tes dos ensinos infantil e primário de nível 1 (infantil), 5.º escalão, 

índice 525;

Wu Sok Chong, como docente dos ensinos infantil e primá-

rio de nível 1 (infantil), 4.º escalão, índice 505;

Carina Inês Faria Rodrigues, Chou Wai U, Kong Lai Mui, 

Maria Joana Gonçalves Cortes Simões, Ng Hoi Kei, Ng Wai I, 

Pun Wing Yin, Sit Sut Mui e Wong Cheng Teng, como docen-

tes dos ensinos infantil e primário de nível 1 (infantil), 3.º esca-

lão, índice 485;
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Tam Pou I, como docente dos ensinos infantil e primário de 

nível 2 (primário), 11.º escalão, índice 630;

U Ng Siu Chu, como docente dos ensinos infantil e primário 

de nível 2 (primário), 9.º escalão, índice 500;

Filomena Maria Gonçalves Pires, como docente dos ensinos 

infantil e primário de nível 2 (primário), 5.º escalão, índice 405;

Chan Sao Fong, Chang Iok Lan Rosita e Chiang Kei Yee, 

como docentes dos ensinos infantil e primário de nível 2 (in-

fantil), 11.º escalão, índice 630;

Fong Soi Kam, Fong Sok Wa e Vong Iok Lin, como docentes 

dos ensinos infantil e primário de nível 2 (infantil), 10.º esca-

lão, índice 565;

Lai Chau Heng, como docente dos ensinos infantil e primá-

rio de nível 2 (infantil), 9.º escalão, índice 500;

Ana Maria Soto Maior Silva Couto de Paiva Morão, como 

docente dos ensinos infantil e primário de nível 2 (infantil), 6.º 

escalão, índice 420.

O seguinte pessoal de contrato administrativo de provimento 

de longa duração, destes Serviços — alterado para regime 

de contrato administrativo de provimento sem termo, nos 

termos dos mapas I e IV anexos à Lei n.º 12/2010 «Regime 

das Carreiras dos Docentes e Auxiliares de Ensino das Es-

colas Oficiais do Ensino Não Superior» e dos artigos 4.º e 6.º, 

n.º 2, alínea 2), da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de 

Trabalho nos Serviços Públicos», e do artigo 7.º, n.os 3 a 6, da 

Lei n.º 4/2021 «Alteração ao ‹Estatuto do Pessoal Docente 

da Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimen-

to da Juventude», aprovado pelo Decreto-Lei n.º 67/99/M, 

de 1 de Novembro», a partir de 11 de Maio de 2021:

Ng Fong Ieng, como docente do ensino secundário de nível 1, 

3.º escalão, índice 490;

Lok Lai In, como docente dos ensinos infantil e primário de 

nível 1 (primário), 3.º escalão, índice 485;

Chau Sio Iong, como docente dos ensinos infantil e primário 

de nível 1 (primário), 2.º escalão, índice 455;

Chan Hoi Si, como docente dos ensinos infantil e primário 

de nível 1 (infantil), 3.º escalão, índice 485;

Kam Ka Ian, como docente dos ensinos infantil e primário 

de nível 1 (infantil), 2.º escalão, índice 455.

O seguinte pessoal de contrato administrativo de provimento, 

destes Serviços — alterado para regime de contrato adminis-

trativo de provimento de longa duração, pelo período de três 

anos, nos termos dos mapas I e IV anexos à Lei n.º 12/2010 

«Regime das Carreiras dos Docentes e Auxiliares de Ensino 

das Escolas Oficiais do Ensino Não Superior», dos artigos 4.º 

e 6.º, n.º 2, alínea 1), da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato 

de Trabalho nos Serviços Públicos», e do artigo 7.º, n.os 3, 4 e 6, 

da Lei n.º 4/2021 «Alteração ao ‹Estatuto do Pessoal Docente 

da Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 

da Juventude», aprovado pelo Decreto-Lei n.º 67/99/M, de 1 

de Novembro», a partir de 11 de Maio de 2021:
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Felizbina Carmelita Gomes

Chan Ka Man, Chan Sin Man, Chao Chan Long, Chong Kin 

San, Kong Pui Man, Kuan Lai Ioi, Lam Man I, Lam Wai Hong, 

Leong Hang Hun, Leong Ka Fun, Maria Betânia Martins 

Nunes, Natasha Cruz Fellini de Oliveira, Ng Sio Kit, Rebeca 

Fellini de Oliveira, Wong Chong San, Wong Ieng Kit, Wong Ka 

Ian, Wong Man Han e Zhou Yicheng, como docentes do ensi-

no secundário de nível 1, 2.º escalão, índice 455;

Lao Pui Fong e Tam Pou San, como docentes do ensino se-

cundário de nível 1, 1.º escalão, índice 440;

Chao Io Wa, Che Chi Keong, Cheong Iok Fu, Cheong Ngan 

Sao, Ho Wai, Kuan Man Fai, Lam Ka Im, Lam O Ian, Lei Hei 

Neng, Lei Wai Leng, Leong Veng In, Leong Wan Si, Lo Ka 

Man, Lo Wai Keong, Lou Wang Ip, Ng Lai Wa, Tam Hio Man, 

Tsang Po Ying, Vai Man Kei, Wong Choi Wun, Wong Tak Kei 

e Wu Kit Leng, como docentes dos ensinos infantil e primário 

de nível 1 (primário), 2.º escalão, índice 455;

Chan Ka Pou, como docente dos ensinos infantil e primário 

de nível 1 (primário), 1.º escalão, índice 440;

Chan Ka Ian, David de Bragança Reis de Morais, Fong Lai 

Peng, Inês Pereira Chagas Madeira, Ip I San, Lao Weng Ian, 

Lei Sok Teng, Tai Un I, Tam Si Wai e Vera Maria Cardoso de 

Andrade Prata Antunes Gonçalves, como docentes dos ensi-

nos infantil e primário de nível 1 (infantil), 2.º escalão, índice 

455.

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os As-

suntos Sociais e Cultura, de 8 de Julho de 2021:

O pessoal abaixo mencionado, destes Serviços — renovadas 

as designações, pelo período de um ano, nos termos dos 

artigos 3.º do Decreto-Lei n.º 20/95/M, de 8 de Maio, e 1.º 

do Decreto-Lei n.º 41/92/M, de 27 de Julho, a partir de 1 de 

Agosto de 2021: 

Leong Hin Kun, docente dos ensinos infantil e primário 

de nível 1 (infantil), de nomeação definitiva, destes Serviços, 

como directora do Jardim de Infância Oficial Luso-Chinês 

«Girassol»;

Ho Im Wa, docente dos ensinos infantil e primário de nível 

1 (infantil), contrato administrativo de provimento sem termo, 

destes Serviços, como directora da Escola Primária Oficial 

Luso-Chinesa «Sir Robert Ho Tung»;

Chan In Fan, docente dos ensinos infantil e primário de ní-

vel 1 (primário), de nomeação definitiva, destes Serviços, como 

directora da Escola Primária Oficial Luso-Chinesa de Coloane;

Ip Wai U, docente dos ensinos infantil e primário de nível 1 

(primário), contrato administrativo de provimento sem termo, 

destes Serviços, e Ho Soc Fan, docente dos ensinos infantil e 

primário de nível 1 (infantil), de nomeação definitiva, destes 

Serviços, como directora e subdirectora, da Escola Primária 

Oficial Luso-Chinesa do Bairro Norte;

Felizbina Carmelita Gomes, docente dos ensinos infantil e 

primário de nível 1 (primário), de nomeação definitiva, destes 

Serviços, e Fong Sou Wai, docente dos ensinos infantil e pri-

mário de nível 1 (primário), contrato administrativo de provi-

mento sem termo, destes Serviços, como directora e subdirec-

tora, da Escola Primária Luso-Chinesa da Flora;
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Wong Lit, docente dos ensinos infantil e primário de nível 1 

(primário), contrato administrativo de provimento sem termo, 

destes Serviços, e Chan Sio I, docente dos ensinos infantil e 

primário de nível 1 (infantil), contrato administrativo de provi-

mento sem termo, destes Serviços, como director e subdirecto-

ra, da Escola Primária Oficial Luso-Chinesa da Taipa.

O pessoal abaixo mencionado, destes Serviços — renovadas as 

designações, pelo período de um ano, nos termos dos arti-

gos 2.º, n.º 3, e 3.º do Decreto-Lei n.º 13/95/M, de 6 de Mar-

ço, a partir de 1 de Agosto de 2021: 

Leong Iao Cheng e Ieong Weng Si, docentes do ensino se-

cundário de nível 1, contratos administrativos de provimento 

sem termo, destes Serviços, como director e subdirectora, da 

Escola Secundária Luso-Chinesa de Luís Gonzaga Gomes.

O pessoal abaixo mencionado, destes Serviços — renovadas as 

designações, pelo período de um ano, nos termos dos arti-

gos 3.º, n.º 3, e 4.º da Portaria n.º 213/98/M, de 28 de Setem-

bro, a partir de 1 de Agosto de 2021: 

Chan Ieng Lon, docente do ensino secundário de nível 1, 

contrato administrativo de provimento sem termo, destes Ser-

viços, como director da Escola Luso-Chinesa Técnico-Profis-

sional;

Chan Seng Chao e Pun Vai Nim, docentes do ensino secun-

dário de nível 1, contratos administrativos de provimento sem 

termo, destes Serviços, como subdirectores, da Escola Luso-

-Chinesa Técnico-Profissional.

O pessoal abaixo mencionado, destes Serviços — renovadas as 

designações, pelo período de um ano, nos termos do artigo 2.º 

da Ordem Executiva n.º 46/2011, a partir de 1 de Agosto de 

2021: 

Ana Rute Ng Pereira Alves dos Santos e Wu Sok Chong, do-

centes dos ensinos infantil e primário de nível 1 (infantil), con-

tratos administrativos de provimento sem termo, destes Servi-

ços, como subdirectoras, da Escola Oficial Zheng Guanying.

O pessoal abaixo mencionado, destes Serviços — renovadas as 

designações, pelo período de um ano, nos termos do artigo 2.º 

da Ordem Executiva n.º 174/2019, a partir de 1 de Agosto de 

2021: 

Hon Iok e Lo Pou Ngan, docentes do ensino secundário de 

nível 1, contratos administrativos de provimento sem termo, 

destes Serviços, como director e subdirectora, da Escola Oficial 

de Seac Pai Van.

Declarações

Para os devidos efeitos se declara que Chiang Kei Yee, do-

cente dos ensinos infantil e primário de nível 2 (infantil), 11.º 

escalão, em regime de contrato administrativo de provimento 

sem termo, nestes Serviços, cessou as suas funções, por ter 

atingido o limite máximo de idade para o exercício de funções 

públicas, nos termos do artigo 44.º do «Estatuto dos Trabalha-

dores da Administração Pública de Macau», vigente, a partir 

de 18 de Julho de 2021.
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— Para os devidos efeitos se declara que Wu Ut I, assistente 

técnica administrativa especialista principal, 3.º escalão, de 

nomeação definitiva, nestes Serviços, cessou as suas funções, a 

partir de 20 de Julho de 2021, por motivo de falecimento.

–––––––

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 

da Juventude, aos 29 de Julho de 2021. — O Director dos Ser-

viços, Lou Pak Sang.

INSTITUTO DO DESPORTO

Extractos de despachos

Por despachos da signatária, de 27 de Julho de 2021:

Cheang Man Iong — renovado o contrato administrativo de 

provimento, pelo período de um ano, como motorista de pe-

sados, 1.º escalão, neste Instituto, nos termos dos artigos 4.º 

e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a 

partir de 3 de Agosto de 2021.

Liang Tsai Ni — renovado o contrato administrativo de provi-

mento, pelo período de um ano, como técnica superior de 2.ª 

classe, 1.º escalão, neste Instituto, nos termos dos artigos 4.º 

e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a 

partir de 8 de Agosto de 2021.

Por despachos da signatária, de 29 de Julho de 2021:

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por aver-

bamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos 

de provimento sem termo para o exercício de funções neste 

Instituto, nos termos dos artigos 13.º da Lei n.º 14/2009, alte-

rada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, e 4.º da Lei n.º 12/2015, 

alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir das datas abaixo indica-

das:

Ho Pou Kit, progride para auxiliar, 9.º escalão, índice 220, a 

partir de 1 de Agosto de 2021;

Leong Vai Kun Ritchie, progride para auxiliar, 8.º escalão, 

índice 200, a partir de 1 de Agosto de 2021;

Carlos António Guerreiro Soares e Sou Kuan Hou, progri-

dem para auxiliares, 9.º escalão, índice 220, a partir de 2 de 

Agosto de 2021;

Lao Kim Meng, Lao Vai Fan e Lei Man Hou, progridem 

para técnicos principais, 2.º escalão, índice 470, a partir de 13 

de Agosto de 2021.

–––––––

Instituto do Desporto, aos 29 de Julho de 2021. — A Presi-

dente do Instituto, substituta, Lam Lin Kio.
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SERVIÇOS DE SAÚDE

Extractos de despachos

Por despachos do director dos Serviços, substituto, de 27 

de Abril de 2021:

Leong Choi Kun, auxiliar de enfermagem de 2.ª classe, 3.º es-

calão, contratado por contrato administrativo de provimen-

to, destes Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 

3.ª do contrato com referência à categoria de auxiliar de 

enfermagem de 2.ª classe, 4.º escalão, nos termos do artigo 4.º 

da Lei n.º 12/2015, conjugado com o artigo 11.º, n.º 1, alínea 

2), da Lei n.º 9/2010, com efeitos retroactivos a partir de 4 de 

Fevereiro de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Wong Mui, auxiliar de enfermagem de 2.ª classe, 1.º escalão, 

contratado por contrato administrativo de provimento, 

destes Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 

do contrato com referência à categoria de auxiliar de enfer-

magem de 2.ª classe, 2.º escalão, nos termos do artigo 4.º da 

Lei n.º 12/2015, conjugado com o artigo 11.º, n.º 1, alínea 1), 
da Lei n.º 9/2010, com efeitos retroactivos a partir de 14 de 

Dezembro de 2020, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Chan Chi Mun, auxiliar de enfermagem de 2.ª classe, 1.º esca-

lão, contratado por contrato administrativo de provimento, 

destes Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 

do contrato com referência à categoria de auxiliar de enfer-

magem de 2.ª classe, 2.º escalão, nos termos do artigo 4.º da 

Lei n.º 12/2015, conjugado com o artigo 11.º, n.º 1, alínea 1), 
da Lei n.º 9/2010, com efeitos retroactivos a partir de 7 de 

Janeiro de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Choi Si Man, médico geral, 2.º escalão, contratado por contrato 

administrativo de provimento, destes Serviços — alterada, 

por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com referência 

à categoria de médico geral, 3.º escalão, nos termos dos ar-

tigos 4.º da Lei n.º 12/2015 e 17.º da Lei n.º 10/2010, conjuga-

dos com o artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, alte-

rada pela Lei n.º 4/2017, com efeitos retroactivos a partir de 

16 de Janeiro de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea 

a), do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Chung Ka Weng, médico geral, 3.º escalão, contratado por con-

trato administrativo de provimento, destes Serviços — altera-

da, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com referência 

à categoria de médico geral, 4.º escalão, nos termos dos arti-

gos 4.º da Lei n.º 12/2015 e 17.º da Lei n.º 10/2010, conjugados 

com o artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, alterada 

pela Lei n.º 4/2017, com efeitos retroactivos a partir de 2 de 

Março de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do 

Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.
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Kuan Man Ha, Lei Un Peng e Chan Kuong U, médicos gerais, 

3.º escalão, contratados por contratos administrativos de 

provimento, destes Serviços — alterada, por averbamento, 

a cláusula 3.ª dos contratos com referência à categoria de 

médico geral, 4.º escalão, nos termos dos artigos 4.º da Lei 

n.º 12/2015 e 17.º da Lei n.º 10/2010, conjugados com o artigo 13.º, 

n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, 

com efeitos retroactivos a partir de 5 de Janeiro de 2021, ao 

abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do Código do Procedi-

mento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, 

de 11 de Outubro.

Lou Sao Man, médico geral, 3.º escalão, contratado por contra-

to administrativo de provimento, destes Serviços — altera-

da, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com referên-

cia à categoria de médico geral, 4.º escalão, nos termos dos 

artigos 4.º da Lei n.º 12/2015 e 17.º da Lei n.º 10/2010, conju-

gados com o artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, 

alterada pela Lei n.º 4/2017, com efeitos retroactivos a partir 

de 27 de Janeiro de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alí-

nea a), do Código do Procedimento Administrativo, aprova-

do pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Chan Pui Yan, médico geral, 3.º escalão, contratado por contra-

to administrativo de provimento, destes Serviços — alterada, 

por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com referência à 

categoria de médico geral, 4.º escalão, nos termos dos artigos 

4.º da Lei n.º 12/2015 e 17.º da Lei n.º 10/2010, conjugados 

com o artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, alterada 

pela Lei n.º 4/2017, com efeitos retroactivos a partir de 16 

de Março de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Kuan Wan Teng, médico geral, 2.º escalão, contratado por con-

trato administrativo de provimento, destes Serviços — altera-

da, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com referência 

à categoria de médico geral, 3.º escalão, nos termos dos arti-

gos 4.º da Lei n.º 12/2015 e 17.º da Lei n.º 10/2010, conjugados 

com o artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, alterada 

pela Lei n.º 4/2017, com efeitos retroactivos a partir de 13 de 

Fevereiro de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Ng I Cheng, técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, contratado por 

contrato administrativo de provimento, destes Serviços — 

alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com 

referência à categoria de técnico de 1.ª classe, 2.º escalão, 

nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, conjugado com 

o artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, alterada 

pela Lei n.º 4/2017, com efeitos retroactivos a partir de 23 

de Janeiro de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Noronha, Ilda Celestina, Lee Su Kei, Shum Kwok Pan e Kam 

Chon Pan, técnicos superiores assessores, 2.º escalão, con-

tratados por contratos administrativos de provimento, destes 

Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos con-

tratos com referência à categoria de técnico superior assessor, 

3.º escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, con-

jugado com o artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, 

alterada pela Lei n.º 4/2017, com efeitos retroactivos a partir 
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de 25 de Janeiro de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alí-

nea a), do Código do Procedimento Administrativo, aprova-

do pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro. 

Wong Ngan Wun, Ng Chou I e Cheong Hoi Ian, adjuntos-téc-

nicos especialistas, 2.º escalão, contratados por contratos 

administrativos de provimento, destes Serviços — alterada, 

por averbamento, a cláusula 3.ª dos contratos com referência 

à categoria de adjunto-técnico especialista, 3.º escalão, nos 

termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, conjugado com o 

artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, alterada pela 

Lei n.º 4/2017, com efeitos retroactivos a partir de 24 de 

Fevereiro de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro. 

Ho Keong, técnico superior assessor, 1.º escalão, contratado 

por contrato administrativo de provimento, destes Serviços 

— alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com 

referência à categoria de técnico superior assessor, 2.º esca-

lão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, conjugado 

com o artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, alterada 

pela Lei n.º 4/2017, a partir de 2 de Maio de 2021.

Por despachos do director dos Serviços, substituto, de 1 

de Julho de 2021:

Ip Lou Va, motorista de pesados, 8.º escalão, contratado por 

contrato administrativo de provimento, destes Serviços — 

alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com 

referência à categoria de motorista de pesados, 9.º escalão, 

nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, conjugado com o 

artigo 13.º, n.os 2, alínea 4), e 3, da Lei n.º 14/2009, alterada 

pela Lei n.º 4/2017, com efeitos retroactivos a partir de 11 

de Abril de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Lao Pui Kei, auxiliar de enfermagem de 2.ª classe, 2.º escalão, 

contratado por contrato administrativo de provimento, des-

tes Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 

contrato com referência à categoria de auxiliar de enferma-

gem de 2.ª classe, 3.º escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei 

n.º 12/2015, conjugado com o artigo 11.º, n.º 1, alínea 2), da 

Lei n.º 9/2010, com efeitos retroactivos a partir de 4 de Maio 

de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do Código 

do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-

-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Por despacho do director dos Serviços, de 19 de Julho de 

2021:

Pun Soi, enfermeiro-graduado, 4.º escalão, de nomeação defi-

nitiva — cessa, a seu pedido, a licença sem vencimento de 

longa duração, reingressando no quadro do pessoal destes 

Serviços, nos termos dos artigos 138.º, n.º 2, e 142.º, n.º 1, do 

ETAPM, vigente, a partir de 1 de Agosto de 2021.

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os As-

suntos Sociais e Cultura, de 21 de Julho de 2021:

Sou Sok Kan e Cheong Kam Hoi, 1.º e 2.º classificados, res-

pectivamente, no concurso de acesso, condicionado, de 

prestação de provas, para o preenchimento de dois lugares 

de técnico superior de saúde assessor, 1.º escalão, área fun-
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cional de reabilitação — fisioterapia, da carreira de técnico 

superior de saúde do quadro destes Serviços, a que se refere a 

lista classificativa final inserta no Boletim Oficial da RAEM 

n.º 23/2021, II Série, de 9 de Junho de 2021 — nomeados, 

definitivamente, técnicos superiores de saúde assessor, 1.º 

escalão, da carreira de técnico superior de saúde do quadro 

destes Serviços, nos termos dos artigos 14.º, n.º 2, da Lei 

n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, 14.º, n.os 1, alínea 2), 

e 2, da Lei n.º 6/2010, 37.º, n.º 1, do Regulamento Adminis-

trativo n.º 14/2016, alterado pelo Regulamento Administra-

tivo n.º 23/2017, e 22.º, n.º 8, alínea a), e 37.º, n.º 1, do ETAPM, 

vigente, a partir da data da publicação do presente extracto 

de despacho no Boletim Oficial da RAEM.

Por despachos do director dos Serviços, de 21 de Julho de 

2021:

Ao Iok Kun, enfermeira, grau 1, 1.º escalão, de nomeação pro-

visória, destes Serviços — nomeada, definitivamente, para o 

mesmo lugar, nos termos do artigo 22.º, n.os 3 e 5, do ETAPM, 

vigente, a partir de 3 de Abril de 2021.

Iu Ka Ian, enfermeira, grau 1, 1.º escalão, de nomeação provi-

sória, destes Serviços — nomeada, definitivamente, para o 

mesmo lugar, nos termos do artigo 22.º, n.os 3 e 5, do ETAPM, 

vigente, a partir de 8 de Maio de 2021.

Autorizada a transmissão da titularidade da farmácia chinesa 

«Seng Lei», alvará n.º 193, com o local de funcionamento na 

Rua dos Armazéns, n.º 7-B e Pátio da Papaia, n.º 16-A, Edifício 

Weng Fung, «C», r/c com coc chai, Macau, a favor de Lam 

Chor Wan, com residência na Rua do Peixe Salgado, n.º 4 

Edifício Fok Shun, 3.º andar «A», Macau.

(Custo desta publicação $ 408,00)

Conforme o pedido do portador da titularidade, Un Kin Kuan, 

é cancelado o alvará n.º 117 da farmácia chinesa «In Vo 

Chung (Surcusal)», com o local de funcionamento registado 

na Avenida da Amizade, n.º 361B, Edifício I On, r/c, «AD, 

AE e AF», Macau.

(Custo desta publicação $ 363,00)

Por despachos do subdirector dos Serviços para os CSG, 

de 21 de Julho de 2021:

Wu Chan Wai, Ng Ka Hou, Chan Ka Wai, Ho Pui In, Cheong 

Ka Ieng, Pan LiBing, Hoi Chi Cheng e Tam Nga Ian — 

suspensos, a seus pedidos, por dois anos, o exercício privado 

da profissão de enfermeiro, licenças n.os E-2691, E-2714, 

E-2872, E-2914, E-3040, E-3102, E-3198 e E-3235.

(Custo desta publicação $ 386,00)

Cancelada, por não ter cumprido o n.º 2 do artigo 12.º do De-

creto-Lei n.º 84/90/M, de 31 de Dezembro, com a redacção 

dada pelo Decreto-Lei n.º 20/98/M, de 18 de Maio, a auto-

rização para o exercício da profissão de médico de Zhan 

DeJuan, licença n.º M-1167.

(Custo desta publicação $ 363,00)

Cancelada, por não ter cumprido o n.º 2 do artigo 13.º do De-

creto-Lei n.º 84/90/M, de 31 de Dezembro, com a redacção 

dada pelo Decreto-Lei n.º 20/98/M, de 18 de Maio, a auto-



11790    31   2021  8  4 

84/90/M

 $408.00

M-2158

M-2417 M-2425 M-2432  

 $329.00

E-3425

 $306.00

M-2648 M-2649 M-2650 M-2651

M-2652

 $352.00

W-0771 W-0772

 $329.00

2/2021 14/2009

21/2021 14/2016

2/2021 12/2015

2/2021 14/2009

21/2021 14/2016

2/2021 12/2015

D-0190

 $306.00

E-2947

 $306.00

rização para o exercício da profissão de técnico de meios 

auxiliares de diagnóstico e terapêutica (análises clínicas e 

saúde pública) de Ho Ka Lok, licença n.º T-0523.

(Custo desta publicação $ 408,00)

Lou Sao Man, Loi Hoi Sun, Fong Pok I e Un Kuan Teng —

concedidas autorizações para o reinício da profissão de mé-

dico, licenças n.os M-2158, M-2417, M-2425 e M-2432.

(Custo desta publicação $ 329,00)

Hong Na Seong — concedida autorização para o exercício pri-

vado da profissão de enfermeiro, licença n.º E-3425.

(Custo desta publicação $ 306,00)

Lam Weng Kan, Wong Hio Peng, Nip Pak Ngai, Choi I Leng e 

Wong Hong — concedidas autorizações para o exercício pri-

vado da profissão de médico, licenças n.os M-2648, M-2649, 

M-2650, M-2651 e M-2652. 

(Custo desta publicação $ 352,00)

Leong Sin I e Leong Ian I — concedidas autorizações para o 

exercício privado da profissão de médico de medicina tradi-

cional chinesa, licenças n.os W-0771 e W-0772.

(Custo desta publicação $ 329,00)

Por despachos do director dos Serviços, de 22 de Julho de 

2021:

Lok Weng Iao, técnico superior de 2.ª classe, 2.º escalão, contra-

tado por contrato administrativo de provimento, destes Ser-

viços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato 

com referência à categoria de técnico superior de 1.ª classe, 

1.º escalão, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, 

da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 2/2021, 5.º do Regu-

lamento Administrativo n.º 14/2016, alterado pelo Regula-

mento Administrativo n.º 21/2021, e 4.º da Lei n.º 12/2015, 

alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir da data da publicação do 

presente extracto de despacho no Boletim Oficial da RAEM.

Lam Hoi Ieng, Kuok Wai Peng e Ung Kit Peng, assistentes 

técnicos administrativos de 1.ª classe, 2.º escalão, contra-

tados por contratos administrativos de provimento, destes 

Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos 

contratos com referência à categoria de assistente técnico 

administrativo principal, 1.º escalão, nos termos dos artigos 

14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei 

n.º 2/2021, 5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, 

alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, e 

4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir 

da data da publicação do presente extracto de despacho no 

Boletim Oficial da RAEM.

Por despachos do subdirector dos Serviços para os CSG, 

de 22 de Julho de 2021:

Mui Si Ieng — concedida autorização para o reinício da profis-

são de médico dentista, licença n.º D-0190.

(Custo desta publicação $ 306,00)

Chao Hoi San — concedida autorização para o reinício da pro-

fissão de enfermeiro, licença n.º E-2947.

(Custo desta publicação $ 306,00)
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Chao Kit I e Wong Man Cheng — concedida autorização 

para o exercício privado da profissão de enfermeiro, li-

cenças n.os E-3426 e E-3427.

(Custo desta publicação $ 329,00)

Joana da Luz — concedida autorização para o exercício priva-

do da profissão de médico dentista, licença n.º D-0309.

(Custo desta publicação $ 318,00)

Wong Tak Keong — concedida autorização para o exercício 

privado da profissão de médico, licença n.º M-2653.

(Custo desta publicação $ 306,00)

Lam Soi Kit, Lam Weng Chon, Wu YingLin, Chang Chi Tat e 

Choi Sok Han — concedidas autorizações para o exercício 

privado da profissão de médico de medicina tradicional 

chinesa, licenças n.os W-0773, W-0774, W-0775, W-0776 e 

W-0777.

(Custo desta publicação $ 363,00)

Chao Pui I — concedida autorização para o exercício privado da 

profissão de terapeuta (terapia da fala), licença n.º T-0790.

(Custo desta publicação $ 318,00)

Liang JianMing — concedida autorização para o exercício 

privado da profissão de técnico de meios auxiliares de 

diagnóstico e terapêutica (análises clínicas e saúde pública), 

licença n.º T-0791.

(Custo desta publicação $ 340,00)

Cancelada, por não ter cumprido o n.º 2 do artigo 13.º do De-

creto-Lei n.º 84/90/M, de 31 de Dezembro, com a redacção 

dada pelo Decreto-Lei n.º 20/98/M, de 18 de Maio, a auto-

rização para o exercício da profissão de enfermeiro de Fong 

Wai Ip, licença n.º E-2761.

(Custo desta publicação $ 363,00)

Por despacho do director dos Serviços, de 23 de Julho de 

2021:

Leong Hon Fai, técnico de diagnóstico e terapêutica de 2.ª 

classe, 1.º escalão, área funcional laboratorial, de nomeação 

provisória, destes Serviços — nomeado, definitivamente, 

para o mesmo lugar, nos termos do artigo 22.º, n.os 3 e 5, do 

ETAPM, vigente, a partir de 27 de Março de 2021.

Por despachos do subdirector dos Serviços para os CSG, 

de 23 de Julho de 2021:

Mio Weng Ioi, Ma Hio Ian, Kuan Wen Wei, Lam Cheong Tat, 

Wong Lai Teng e Tan Wei Yan — concedidas autorizações 

para o exercício privado da profissão de médico, licenças 

n.os M-2654, M-2655, M-2656, M-2657, M-2658 e E-2659.

(Custo desta publicação $ 352,00)

Chong Ieng, Yan JianMing, Tong Chi Kit e Chau Kin Man — 

concedidas autorizações para o reinício da profissão de mé-

dico, licenças n.os M-2213, M-2365, M-2536 e M-2545.

(Custo desta publicação $ 329,00)
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Cancelada, por não ter cumprido o n.º 2 do artigo 13.º do De-

creto-Lei n.º 84/90/M, de 31 de Dezembro, com a redacção 

dada pelo Decreto-Lei n.º 20/98/M, de 18 de Maio, a auto-

rização para o exercício da profissão de enfermeiro de Lou 

Pui I, licença n.º E-2786.

(Custo desta publicação $ 363,00)

Cancelada, por não ter cumprido o n.º 2 do artigo 13.º do De-

creto-Lei n.º 84/90/M, de 31 de Dezembro, com a redacção 

dada pelo Decreto-Lei n.º 20/98/M, de 18 de Maio, a autori-

zação para o exercício da profissão de terapeuta (fisioterapia) 

de Ho Man Hou, licença n.º T-0562.

(Custo desta publicação $ 363,00)

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os As-

suntos Sociais e Cultura, de 26 de Julho de 2021:

Wong Wai Man, Wong Cheng I, Chau Pak Sam e Wong Nga 

Meng, do 1.º ao 4.º classificados, respectivamente, no con-

curso de acesso, condicionado, de prestação de provas, para 

o preenchimento de quatro lugares de técnico superior de 

saúde principal, 1.º escalão, área funcional laboratorial, da 

carreira de técnico superior de saúde do quadro destes Ser-

viços, a que se refere a lista classificativa final inserta no Bo-
letim Oficial da RAEM n.º 24/2021, II Série, de 16 de Junho 

— nomeados, definitivamente, técnicos superiores de 

saúde principais, 1.º escalão, da carreira de técnico supe-

rior de saúde do quadro destes Serviços, nos termos dos 

artigos 14.º, n.º 2, da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei 

n.º 4/2017, 14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, da Lei n.º 6/2010, 37.º, 

n.º 1, do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alterado 

pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, e 22.º, n.º 8, 

alínea a), e 37.º, n.º 1, do ETAPM, vigente, a partir da data 

da publicação do presente extracto de despacho no Boletim 
Oficial da RAEM.

Por despacho do director dos Serviços, de 26 de Julho de 

2021:

Autorizada a emissão do alvará n.º 385 da farmácia «Full 

Health», com o local de funcionamento na Rua de S. Lourenço, 

Edifício Hong Ip Vui, «B», r/c e kok-chai, Macau, a Chio 

Tak Cheong, com residência na Rua do Padre António Roliz, 

n.º 1-A, Edifício Pou Iec, 4.º andar «B», Macau.

(Custo desta publicação $ 363,00)

Por despacho do subdirector dos Serviços para os CSG, 

de 26 de Julho de 2021:

Choi Yu Hsin — concedida autorização para o exercício priva-

do da profissão de médico dentista, licença n.º D-0310.

(Custo desta publicação $ 318,00)

Por despacho do subdirector dos Serviços, de 27 de Julho 

de 2021:

Autorizada a emissão do alvará n.º 318 da firma de importação, 

exportação e venda por grosso de produtos farmacêuticos 

«Iat Pan», com o local de funcionamento na Rua dos Cur-

rais n.º 61, Edifício Industrial San Seng Si, 5.º andar «F», 

Macau, à Iat Pan Medicina Limitada, com sede na Rua dos 

Currais n.º 61, Edifício Industrial San Seng Si, 5.º andar «F», 

Macau.

(Custo desta publicação $ 420,00)
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INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

Extractos de despachos

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os As-

suntos Sociais e Cultura, de 25 de Junho de 2021:

Si Cheng Iok — alterado o seu contrato administrativo de pro-

vimento para contrato administrativo de provimento de lon-

ga duração, com referência à categoria de técnico superior 

de 2.ª classe, 2.º escalão, nos termos da alínea 1) do n.º 2 do 

artigo 6.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 16 de Junho de 2021.

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterados os seus 

contratos administrativos de provimento de longa duração 

para contrato administrativo de provimento sem termo, nas 

categorias, escalões e datas a cada um indicados, nos termos 

da alínea 2) do n.º 2 do artigo 6.º da Lei n.º 12/2015:

— Che Wa Choi, como técnica principal, 1.º escalão, a partir 

de 7 de Junho de 2021;

— Lei Ka Weng e Fong Tin Long, como adjuntos-técnicos 

de 1.ª classe, 1.º escalão, a partir de 7 e 21 de Junho de 2021, 

respectivamente;

— Lio Hoi Ieng, Cheong I Man e Choi Ka Ian, como adjun-

tas-técnicas de 2.ª classe, 1.º escalão, para as primeiras duas e a 

última, a partir de 7 e 21 de Junho de 2021, respectivamente;

— Kan Wai Sam e Lok Lai Peng, como assistentes técnicas 

administrativas principais, 1.º escalão, a partir de 7 de Junho 

de 2021;

— Hoi Pou Pou, como auxiliar, 3.º escalão, a partir de 21 de 

Junho de 2021.

Por despachos da chefe do Departamento Administrativo 

e Financeiro do Instituto de Acção Social, de 23 de Ju-

lho de 2021:

Lou Ka In, técnica de 1.ª classe, 2.º escalão — nomeada, de-

finitivamente, técnica principal, 1.º escalão, índice 450, da 

carreira de técnico do quadro do pessoal deste Instituto, 

nos termos da alínea 2) do n.º 1 e o n.º 2 do artigo 14.º da 

Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, e da alínea a) 

do n.º 8 do artigo 22.º do ETAPM, vigente, a partir da data 

da publicação do presente extracto de despacho.

Wong Sao Cheng e Ma Lai Kuai — alterada, por averbamento, 

a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de pro-

vimento sem termo com referência à categoria de técnico 

superior de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 485, nos termos do 

artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, conjugados com a alínea 2) do 

n.º 1 e o n.º 2 do artigo 14.º da Lei n.º 14/2009, alterada pela 

Lei n.º 4/2017, a partir da data da publicação do presente ex-

tracto de despacho.

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por aver-

bamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos 

de provimento sem termo, nos termos do artigo 4.º da Lei 

n.º 12/2015, conjugado com a alínea 1) do n.º 1 e o n.º 2 do 
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12/2015

400

12/2015

4/2017 14/2009

200

12/2015

4/2017 14/2009

artigo 14.º da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, a 

partir da data da publicação do presente extracto de despa-

cho:

— Ng Ka Lon, como técnico superior assessor principal, 1.º 

escalão, índice 660;

— Wong Kin Pan e Lei Cheok Fai, como técnicos especialis-

tas principais, 1.º escalão, índice 560.

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por averba-

mento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de 

provimento de longa duração, nos termos do artigo 4.º da 

Lei n.º 12/2015, conjugado com a alínea 2) do n.º 1 e o n.º 2 

do artigo 14.º da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, 

a partir da data da publicação do presente extracto de des-

pacho:

— Si Cheng Iok e Sou Wan Iok, como técnicas superiores de 

1.ª classe, 1.º escalão, índice 485;

— Sam Hok Man, como técnico superior principal, 1.º esca-

lão, índice 540.

–––––––

Instituto de Acção Social, aos 30 de Julho de 2021. — O Pre-

sidente do Instituto, Hon Wai.

FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

Extractos de despachos

Por despacho do signatário, de 7 de Junho de 2021:

Chan Ian I — exonerada, a seu pedido, do quadro do pessoal 

deste FSS, como adjunta-técnica de 2.ª classe, 1.º escalão, de 

nomeação provisória, a partir de 26 de Julho de 2021.

Por despachos do signatário, de 22 de Julho de 2021:

Leong Hoi Lam, Tang Siu Peng e Leong Ian Ian — renovados 

os contratos administrativos de provimento, pelo período de 

um ano, como adjuntos-técnicos especialistas, 1.º escalão, ín-

dice 400, neste FSS, nos termos dos artigos 4.º, n.os 2 e 3, e 6.º, 

n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir de 1 de Outubro de 2021.

Por despachos do signatário, de 28 de Julho de 2021:

Leong Kuok Wa — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 

seu contrato administrativo de provimento sem termo com 

referência à categoria de motorista de ligeiros, 5.º escalão, 

índice 200, neste FSS, nos termos do artigo 4.º, n.os 2 e 3, da 

Lei n.º 12/2015, conjugado com o artigo 13.º, n.os 2, alínea 3), 

3 e 4, da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, a partir 

de 18 de Agosto de 2021.

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por aver-

bamento, a cláusula 3.a dos seus contratos administrativos 

de provimento sem termo para o exercício de funções neste 
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625

625

470

–––––––

  

   

14/2009

14/2009

14/2009

14/2009

14/2009

FSS, nos termos do artigo 4.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, 

conjugado com o artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei 

n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, conforme a seguir 

discriminado:

Cheong Sok Vai, para técnica superior assessora, 2.º escalão, 

índice 625, a partir de 8 de Agosto de 2021;

Lao Kin Ieng, para técnica superior assessora, 2.º escalão, 

índice 625, a partir de 7 de Agosto de 2021;

Chong Sa Sa, Lei Chun Teng e Fong Wai Kit, para técnicos 

principais, 2.º escalão, índice 470, a partir de 7 de Agosto de 

2021.

–––––––

Fundo de Segurança Social, aos 29 de Julho de 2021. — O 

Presidente do Conselho de Administração, Iong Kong Io.

INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA DE MACAU

Extractos de despachos

Por despachos da presidente do Instituto, de 1 de Julho de 

2021:

Lao Chu Hong, motorista de ligeiros, 4.º escalão, contratado 

por contrato administrativo de provimento, deste Instituto 

— alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu contrato 

progredindo para motorista de ligeiros, 5.º escalão, nos ter-

mos do artigo 13.º, n.os 2, alínea 3), e 4, da Lei n.º 14/2009, 

em vigor, a partir de 4 de Agosto de 2021.

Wong Mei Kio, auxiliar, 8.º escalão, contratado por contrato 

administrativo de provimento, deste Instituto — alterada, 

por averbamento, a cláusula 3.ª do seu contrato progredindo 

para auxiliar, 9.º escalão, nos termos do artigo 13.º, n.os 2, 

alínea 4), 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, em vigor, a partir de 4 de 

Agosto de 2021.

Wong Kuan Leong e Ng Wai Man, motoristas de pesados, 5.º 

escalão, contratados por contratos administrativos de pro-

vimento, deste Instituto — alterada, por averbamento, a 

cláusula 3.ª dos seus contratos progredindo para motoristas 

de pesados, 6.º escalão, nos termos do artigo 13.º, n.os 2, 

alínea 3), 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, em vigor, a partir de 4 de 

Agosto de 2021.

Choi Tak Keong e Cheung Chi Hong, técnicos superiores 

assessores, 2.º escalão, contratados por contratos adminis-

trativos de provimento, deste Instituto — alterada, por aver-

bamento, a cláusula 3.ª dos seus contrato progredindo para 

técnicos superiores assessores, 3.º escalão, nos termos do 

artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, em vigor, 

a partir de 21 de Agosto de 2021.

Lei Keng Hong, técnico especialista, 2.º escalão, contratado 

por contrato administrativo de provimento, deste Instituto 

— alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu contrato 
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14/2009

21/2021 14/2016

14/2009

21/2021 14/2016

–––––––

 

progredindo para técnico especialista, 3.º escalão, nos ter-

mos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, 

em vigor, a partir de 21 de Agosto de 2021.

O pessoal abaixo identificado — renovados os contratos admi-

nistrativos de provimento de longa duração, para o exercício 

de funções neste Instituto, pelo período de três anos, nos 

termos do n.º 4 do artigo 6.º da Lei n.º 12/2015, a partir das 

datas a seguir indicadas:

— Chan Io Wa, assistente técnico administrativo especialista, 

2.º escalão, a partir de 3 de Agosto de 2021;

— Mok Mui Lan, Lam Kuok Kei, Cheong Ion I, Iu Wai 

Cheng e Siew Pik Yuk, adjuntos-técnicos especialistas, 3.º 

escalão, a partir de 1 de Setembro de 2021;

— Lei Mei I, adjunto-técnico especialista, 2.º escalão, a partir de 

1 de Setembro de 2021;

— Lou Lai Leng, assistente técnico administrativo especia-

lista, 2.º escalão, a partir de 1 de Setembro de 2021.

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os As-

suntos Sociais e Cultura, de 20 de Julho de 2021:

O seguinte pessoal de contrato administrativo de provimento 

deste Instituto — alterado para o regime de contrato admi-

nistrativo de provimento de longa duração, pelo período de 

três anos, de acordo com o artigo 6.º, n.º 2, alínea 1), da Lei 

n.º 12/2015:

Ho Ka Man e Leong Man Chon, técnicos superiores de 2.ª 

classe, 2.º escalão, a partir de 19 de Maio de 2021.

Por despachos da presidente, substituta, deste Instituto, 

de 20 de Julho de 2021:

 Chan Ka Fai, técnico superior de 2.ª classe, 2.º escalão, con-

tratado por contrato administrativo de provimento, deste 

Instituto — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 

seu contrato ascendendo a técnico superior de 1.ª classe, 1.º 

escalão, nos termos dos artigos 14.º, n.º 1, alínea 2), da Lei 

n.º 14/2009, em vigor, 5.º do Regulamento Administrativo 

n.º 14/2016, e republicado pelo Regulamento Administra-

tivo n.º 21/2021, a partir da data da publicação do presente 

extracto de despacho.

Loi Pou Leong e Xu Wei, adjuntos-técnicos de 1.ª classe, 2.º 

escalão, contratados por contratos administrativos de provi-

mento, deste Instituto — alterada, por averbamento, a cláu-

sula 3.ª dos seus contratos ascendendo a adjuntos-técnicos 

principais, 1.º escalão, nos termos dos artigos 14.º, n.º 1, 

alínea 2), da Lei n.º 14/2009, em vigor, 5.º do Regulamento 

Administrativo n.º 14/2016, e republicado pelo Regulamento 

Administrativo n.º 21/2021, a partir da data da publicação 

do presente extracto de despacho.

–––––––

Instituto de Formação Turística de Macau, aos 26 de Julho de 

2021. — A Vice-Presidente do Instituto, substituta, Diamantina 
Luíza do Rosário Sá Coimbra.
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12/2015
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12/2015

430

12/2015

430

14/2009

12/2015

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS 

E TRANSPORTES

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-

portes e Obras Públicas, de 20 de Maio de 2021:

Chu Loi Meng — contratado por contrato administrativo de 

provimento de longa duração, pelo período experimental de 

seis meses, como técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, ín-

dice 430, nestes Serviços, nos termos dos artigos 4.º e 5.º, n.º 1, 

da Lei n.º 12/2015, em vigor, a partir de 26 de Julho de 2021.

Sio Kin Wai — contratado por contrato administrativo de pro-

vimento de longa duração, pelo período experimental de seis 

meses, como técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 

430, nestes Serviços, nos termos dos artigos 4.º e 5.º, n.º 1, da 

Lei n.º 12/2015, em vigor, a partir de 26 de Julho de 2021.

Ao Chan Seng — contratado por contrato administrativo de pro-

vimento, pelo período experimental de seis meses, como técni-

co superior de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 430, nestes Serviços, 

nos termos dos artigos 4.º e 5.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, em 

vigor, a partir de 26 de Julho de 2021.

Por despacho da signatária, de 27 de Maio de 2021:

Sio Kin Wai — rescindido, a seu pedido, o contrato adminis-

trativo de provimento como técnico principal, 1.º escalão, 

nestes Serviços, a partir de 26 de Julho de 2021.

Por despachos da chefe do Departamento Administrativo 

e Financeiro destes Serviços, de 6 de Julho de 2021:

Os trabalhadores abaixo mencionados, destes Serviços — al-

terada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos 

administrativos de provimento, nos termos dos artigos 13.º, 

n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, em vigor, e 4.º, n.os 2 e 

3, da Lei n.º 12/2015, em vigor, a partir de 2 de Julho de 2021, 

mantendo-se as demais condições contratuais:

Ho Iu Veng, Fong Sou Na, Mak Kit Yan e Wong Sio Tong, 

progredindo para técnicos superiores assessores, 2.º escalão;

Ip Kong Fok, Lei Fai Meng, Leong Kin Pong e Lio Un Teng, 

progredindo para técnicos superiores principais, 2.º escalão;

Lou Si Man, progredindo para intérprete-tradutora chefe, 2.º 

escalão;

Chan Hei e Chan Pui Keong, progredindo para intérpretes-

-tradutores principais, 2.º escalão;

Chim Mei Chan e Ng Wai Ieng, progredindo para técnicas 

especialistas, 2.º escalão;

Ana Paula do Rego Valoma, Cheung Nim Ieng e Frederico 

Tou, progredindo para técnicos principais, 2.º escalão;

Cheong Kin Chon, progredindo para topógrafo principal, 2.º 

escalão;

Chan Weng U, Cheng Mei Ieng, Cheong Chi Hou, Lei Wai 

Chi, Ng Wai Kun e U Chon Fong, progredindo para adjuntos-

-técnicos especialistas, 2.º escalão;
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U Wai Meng, progredindo para assistente técnica adminis-

trativa especialista, 2.º escalão;

Cheong Wai, progredindo para assistente técnica adminis-

trativa principal, 2.º escalão.

Por despacho da signatária, de 8 de Julho de 2021:

Ieong Nga Man, técnica superior de 2.ª classe, 1.º escalão, des-

tes Serviços — renovado o seu contrato administrativo de 

provimento, pelo período de um ano, nos termos do artigo 

4.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, em vigor, a partir de 16 de 

Setembro de 2021.

Por despacho da chefe do Departamento Administrativo 

e Financeiro destes Serviços, de 8 de Julho de 2021:

Ma Choi San — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 

contrato administrativo de provimento progredindo a auxi-

liar, 4.º escalão, nestes Serviços, nos termos dos artigos 13.º, 

n.os 2, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, em vigor,  e 4.º, n.os 2 e 

3, da Lei n.º 12/2015, em vigor, a partir de 4 de Julho de 2021, 

mantendo-se as demais condições contratuais.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-

portes e Obras Públicas, de 9 de Julho de 2021:

Maria de Nazaré Saias Portela — renovada a comissão de 

serviço, pelo período de um ano, como chefe do Departa-

mento Jurídico destes Serviços, nos termos dos artigos 5.º 

da Lei n.º 15/2009 e 8.º do Regulamento Administrativo 

n.º 26/2009, por se manterem os fundamentos que prevale-

ceram à respectiva nomeação, a partir de 1 de Outubro de 

2021.

Por despachos da signatária, de 22 de Julho de 2021:

Os trabalhadores abaixo mencionados, destes Serviços — 

alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos 

administrativos de provimento, nos termos dos artigos 14.º, 

n.os 1, alínea 2), e 2, e 27.º, n.º 4, da Lei n.º 14/2009, em vigor, e 

4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, em vigor, mantendo-se as demais 

condições contratuais:

Ip Kong Fok, Lei Fai Meng, Leong Kin Pong e Lio Un Teng, 

para técnicos superiores assessores, 1.º escalão;

Lou Si Man, para intérprete-tradutora assessora, 1.º escalão;

Chan Hei e Chan Pui Keong, para intérpretes-tradutores 

chefes, 1.º escalão;

Cheung Nim Ieng e Frederico Tou, para técnicos especialis-

tas, 1.º escalão;

Cheong Kin Chon, para topógrafo especialista, 1.º escalão;

Cheong Wai, para assistente técnica administrativa especia-

lista, 1.º escalão.

–––––––

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Trans-

portes, aos 28 de Julho de 2021. — A Directora dos Serviços, 

Chan Pou Ha.
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS 

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Extractos de despachos

Por despacho do subdirector dos Serviços, de 11 de Junho 

de 2021:

Tou Ut Meng — cessou, a seu pedido, o contrato administrativo 

de provimento sem termo, como pessoal marítimo de 1.ª 

classe, 3.º escalão, nestes Serviços, a partir de 27 de Julho de 

2021.

Por despacho do subdirector dos Serviços, de 21 de Junho 

de 2021:

Chu Loi Meng — cessou, a seu pedido, o contrato administra-

tivo de provimento de longa duração como técnico de 1.ª 

classe, 1.º escalão, nestes Serviços, a partir de 26 de Julho de 

2021.

Por despacho da signatária, de 5 de Julho de 2021:

Chan In Ha — renovado o contrato administrativo de provi-

mento de longa duração, pelo período de três anos, como 

técnica principal, 1.º escalão, nestes Serviços, nos termos 

do artigo 6.º, n.os 4 e 5, da Lei n.º 12/2015, a partir de 5 de 

Setembro de 2021.

Por despacho da signatária, de 7 de Julho de 2021:

Lei Cheng Teng, técnica superior de 2.ª classe, 1.º escalão — 

contratada em regime de contrato administrativo de pro-

vimento de longa duração, nos termos do artigo 6.º, n.º 2, 

alínea 1), da Lei n.º 12/2015, a partir de 8 de Setembro de 2021.

Por despacho da signatária, de 12 de Julho de 2021:

Pun Kei Kei — renovado o contrato administrativo de provi-

mento, pelo período de um ano, como técnico superior de 2.ª 

classe, 1.º escalão, nestes Serviços, nos termos do artigo 6.º, 

n.os 1 e 5, da Lei n.º 12/2015, a partir de 10 de Setembro de 2021.

–––––––

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 

aos 26 de Julho de 2021. — A Directora dos Serviços, Wong 
Soi Man.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-

portes e Obras Públicas, de 13 de Julho de 2021:

Choi Weng Chun — contratado por contrato administrativo de 

provimento, como técnico superior assessor, 2.º escalão, índi-

ce 625, nestes Serviços, nos termos dos artigos 10.º, n.º 2, da 

Lei n.º 14/2009, e 4.º, n.º 1, 5.º, n.º 3, alínea 5), e 6.º, n.º 1, da Lei 

n.º 12/2015, alteradas, respectivamente, pela Lei n.º 2/2021, 

conjugados com os artigos 52.º a 54.º do Regulamento Ad-

ministrativo n.º 14/2016, republicado pelo Regulamento Ad-

ministrativo n.º 21/2021, a partir de 1 de Agosto de 2021.
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Por despachos do director da Direcção dos Serviços de 

Protecção Ambiental, de 23 de Julho de 2021:

Os trabalhadores abaixo mencionados, destes Serviços — 

alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos seus contra-

tos administrativos de provimento, nos termos da alínea 

3) do n.º 2, da alínea 4) do n.º 2, do n.º 3 e do n.º 4 do ar-

tigo 13.º da Lei n.º 14/2009, alteradas pela Lei n.º 4/2017 

e pela Lei n.º 2/2021, conjugado com o n.º 2 do artigo 4.º 

da Lei n.º 12/2015, a partir das datas a cada um indicadas:

Hong Ka Wai, com referência à categoria de motorista de pe-

sados, 5.º escalão, índice 220, a partir de 30 de Julho de 2021;

Chao Kin Heng e Cheong Chong Cheng, com referência à 

categoria de motorista de pesados, 9.º escalão, índice 300, a 

partir de 1 de Agosto de 2021;

Cheang Chi Hong, com referência à categoria de auxiliar, 9.º 

escalão, índice 220, a partir de 1 de Agosto de 2021.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Choi Weng Chun cessou, 

a seu pedido, no termo do seu prazo, a comissão de serviço, 

como chefe da Divisão de Prevenção da Poluição Ambiental 

destes Serviços, nos termos do artigo 17.º, n.º 1, alínea 1), da 

Lei n.º 15/2009, a partir de 1 de Agosto de 2021.

–––––––

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 27 de 

Julho de 2021. — O Director dos Serviços, Tam Vai Man.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS 

DE TRÁFEGO

Extracto de despacho

Por despacho do director dos Serviços, de 24 de Maio de 

2021:

Cheung Pui Weng, candidata classificada em 2.º lugar no con-

curso de avaliação de competências profissionais ou funcio-

nais, externo, do regime de gestão uniformizada, a que se 

refere a lista classificativa final inserta no Boletim Oficial da 
RAEM n.º 28/2020, II Série, de 8 de Julho — nomeada, pro-

visoriamente, intérprete-tradutora de 2.ª classe, 1.º escalão, 

do quadro do pessoal destes Serviços, nos termos dos artigos 

10.º, n.º 1, e 12.º, n.os 1, 3, e 27.º da Lei n.º 14/2009, alterada 

pela Lei n.º 4/2017, e 22.º, n.º 1, do ETAPM, vigente, indo 

ocupar o lugar criado pelo Regulamento Administrativo 

n.º 3/2008, e substituído pelo Mapa anexo à Ordem Execu-

tiva n.º 45/2010, e ainda não provido.

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 27 

de Julho de 2021. — O Director dos Serviços, Lam Hin San.
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INSTITUTO DE HABITAÇÃO

Extractos de despachos

Por despacho do signatário, de 25 de Junho de 2021:

Ip Tak Long, técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, de no-

meação provisória, do quadro do pessoal do Instituto de 

Habitação — autorizada a conversão da nomeação provisó-

ria em definitiva, nos termos dos n.os 3 e 4 do artigo 22.º do 

ETAPM, em vigor, a partir de 19 de Agosto de 2021.

Por despacho do signatário, de 5 de Julho de 2021:

Lei Wai Tak — autorizada a conversão da nomeação provisória 

em definitiva, e a progressão para técnico superior de 2.ª clas-

se, 2.º escalão, do quadro do pessoal do Instituto de Habitação, 

nos termos dos n.os 3 e 5 do artigo 22.º do Estatuto dos Tra-

balhadores da Administração Pública de Macau, em vigor, e 

da alínea 2) do n.º 1 e do n.º 4 do artigo 13.º da Lei n.º 14/2009 

(Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públi-

cos), a partir de 7 de Agosto de 2021.

Por despacho do signatário, de 21 de Julho de 2021:

Wong Lei Cheng, adjunta-técnica principal, 1.º escalão, do 

Instituto de Habitação — alterado o contrato administrativo 

de provimento de longa duração para contrato administra-

tivo de provimento sem termo, nos termos do artigo 4.º, da 

alínea 2) do n.º 2 e do n.º 3 do artigo 6.º da Lei n.º 12/2015, a 

partir de 20 de Julho de 2021.

–––––––

Instituto de Habitação, aos 28 de Julho de 2021. — O Presi-

dente do Instituto, Arnaldo Santos.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA 

E CADASTRO

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Chu Chao Tat, auxiliar, 8.º 

escalão, contratado em regime de contrato administrativo de 

provimento sem termo, destes Serviços, cessou as suas funções, 

por ter atingido o limite de idade para o exercício de funções 

públicas, nos termos do artigo 15.º, alínea 1), da Lei n.º 12/2015, 

a partir de  23 de Julho de 2021.

–––––––

Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, aos 23 de 

Julho de 2021. — O Director dos Serviços, Vicente Luís Gracias.

   

14/2009

12/2015 2

–––––––

 

 

12/2015

–––––––

 



N.º 31 — 4-8-2021 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 11805

   

14/2009
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS 

E GEOFÍSICOS

Extracto de despacho

Por despacho do director da Direcção dos Serviços Meteo-

rológicos e Geofísicos, de 27 de Julho de 2021:

Cheong Ka Hou, técnico de 1.ª classe, 2.º escalão — alterada, 

por averbamento, a cláusula 3.ª do seu contrato adminis-

trativo de provimento de longa duração progredindo para 

técnico principal, 1.º escalão, índice 450, nos termos dos 

artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, da Lei n.º 14/2009, em 

vigor, e 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, e 5.º do Regulamento 

Administrativo n.º 14/2016, republicado pelo Regulamento 

Administrativo n.º 21/2021, a partir de 4 de Agosto de 2021.

–––––––

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 29 

de Julho de 2021. — O Director dos Serviços, substituto, Tang 
Iu Man.

GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO 

DE INFRA-ESTRUTURAS

Extractos de despachos

Por despacho do coordenador deste Gabinete, de 8 de Ju-

lho de 2021:

Ho Ka Lei — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 

contrato administrativo de provimento progredindo para 

técnico superior de 2.ª classe, 2.º escalão, índice 455, neste 

Gabinete, nos termos da alínea 2) dos n.os 1 e 4 do artigo 13.º 

da Lei n.º 14/2009, e do artigo 4.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, 

a partir de 8 de Julho de 2021.

Por despacho do coordenador deste Gabinete, de 14 de 

Julho de 2021:

Ho Ka Lei — alterado o contrato administrativo de provimen-

to para contrato administrativo de provimento de longa du-

ração, pelo período de três anos, como técnico superior de 

2.ª classe, 2.º escalão, neste Gabinete, nos termos da alínea 1) 

dos n.os 2 e 3 do artigo 6.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 9 de 

Julho de 2021.

–––––––

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 

28 de Julho de 2021. — O Coordenador do Gabinete, Lam Wai 
Hou.
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TRIBUNAL JUDICIAL DE BASE

Anúncio

Insolvência n.º CV1-21-0003-CFI 1.º Juízo Cível

Requerente: Zhang Mingjun, titular do  

n.º PB2xx6xx2 e residente em 2033

4 2101.

Requerido: Lo Si Kit, Titular do B.I.R. n.º 7334541(5) e resi-

dente em 4 C.

Faz-se saber, que nos autos de insolvência acima identifica-

dos, foi por sentença de 28 de Julho de 2021, declarada em es-

tado de insolvência o Lo Si Kit, Titular do B.I.R. n.º 7334541(5), 

tendo sido fixado em 45 (quarenta e cinco) dias, contados 

da publicação do anúncio a que se refere o artigo 1089.º do 

C.P.C.M., no Boletim Oficial da RAEM, o prazo para os cre-

dores reclamarem os seus créditos.

Tribunal Judicial de Base, aos  29 de Julho de 2021.

O Juiz, Chan Io Chao.

A Escrivã Judicial Principal, Ana Capelo.

(Custo desta publicação $ 1 303,00)

GABINETE DO PROCURADOR

Aviso

Torna-se público que, para os candidatos ao concurso de ava-

liação de competências profissionais ou funcionais, externo, do 

regime de gestão uniformizada, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 8, 

II Série, de 24 de Fevereiro de 2021, para o preenchimento de 

dois lugares vagos de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, 

da carreira de técnico superior, área de informática (desenvol-

vimento de software), do quadro do pessoal do Gabinete do 

Procurador, e dos que vierem a verificar-se neste Gabinete até 

ao termo da validade do concurso, a prova de conhecimentos 

(prova prática) e a entrevista de selecção terão respectivamente 

a duração de 2 horas e de cerca de 20 minutos e serão realiza-

das, respectivamente nos dias 13, 19 e 20 de Agosto de 2021, no 

Edifício do Ministério Público, sito na Avenida do Dr. Rodrigo 

Rodrigues, n.º 683, Macau (entrada pela porta lateral).

Informação mais detalhada sobre a realização da prova prá-

tica e da entrevista de selecção, bem como outras informações 

de interesse dos candidatos encontram-se afixadas no rés-do-
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 $1,303.00
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 $1,575.00
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79/2021

15/2009 26/2009

26/2015

-chão do Edifício do Ministério Público (entrada pela porta 

lateral), podendo ser consultadas no local indicado, dentro do 

horário de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 

horas e sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), e disponibiliza-

das na página electrónica do Ministério Público (http://www.

mp.gov.mo/) e dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/).

Gabinete do Procurador, aos 29 de Julho de 2021.

O Chefe do Gabinete, Tam Peng Tong.

(Custo desta publicação $ 1 575,00)

GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Anúncio

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do 

Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 

selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 

dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pelo 

Regulamento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada 

no átrio do Gabinete de Comunicação Social, sito no Edif. 

China Plaza, Avenida da Praia Grande, n.os 762-804, 15.º an-

dar, Macau, podendo ser consultada no local indicado, dentro 

do horário de expediente (de segunda a quinta-feira das 9,00 às 

13,00 e das 14,30 às 17,45 horas, e sexta-feira das 9,00 às 13,00 e 

das 14,30 às 17,30 horas), e disponibilizada nas páginas electró-

nicas deste Gabinete (https://www.gcs.gov.mo) e da Direcção 

dos Serviços de Administração e Função Pública (https://www.

safp.gov.mo), a lista classificativa da prova de conhecimentos 

(prova escrita) dos candidatos ao concurso de avaliação de 

competências profissionais ou funcionais, externo, do regime 

de gestão uniformizada, para o preenchimento de um lugar 

vago de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira 

de técnico superior, área de comunicação em língua inglesa, 

do quadro do pessoal do Gabinete de Comunicação Social, e 

dos que vierem a verificar-se neste Gabinete até ao termo da 

validade do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 17, II 

Série, de 22 de Abril de 2020.

Gabinete de Comunicação Social, aos 26 de Julho de 2021.

A Directora do Gabinete, Chan Lou.

(Custo desta publicação $ 1 462,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS 

DE JUSTIÇA

Aviso

Despacho n.º 79/2021

Nos termos do artigo 10.º da Lei n.º 15/2009, do n.º 1 do 

artigo 22.º e do artigo 23.º do Regulamento Administrativo 

n.º 26/2009, da alínea 2) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento 
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 $2,447.00

 

 010/DGF/2021

Administrativo n.º 26/2015 e do n.º 3 do Despacho do Secretário 

para a Administração e Justiça n.º 2/2020, determino:

1. São delegadas e subdelegadas na subdirectora, substituta, 

da Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, Leong Weng 

In, as minhas competências próprias e subdelegadas seguintes:

1) Dirigir e coordenar o Departamento de Estudo do Sistema 

Jurídico e Coordenação Legislativa, o Departamento de 

Divulgação Jurídica e Relações Públicas e o Departamento de 

Apoio Técnico;

2) Exercer, no âmbito das subunidades mencionadas na alínea 

anterior, os seguintes poderes:

(1) Autorizar o gozo de férias;

(2) Decidir sobre pedidos de acumulação de férias, por motivos 

pessoais ou por conveniência de serviço;

(3) Justificar ou injustificar faltas;

(4) Proceder à assinatura e encaminhamento de correspon-

dência e expediente que não careça de decisão e que, por natu-

reza, não caiba especialmente ao director dos Serviços.

2. As presentes delegações e subdelegações de competências 

são feitas sem prejuízo dos poderes de avocação e superinten-

dência.

3. Dos actos praticados no exercício das delegações e sub-

delegações de competências constantes do presente despacho, 

cabe recurso hierárquico necessário.

4. São ratificados todos os actos praticados pela subdirectora, 

substituta, Leong Weng In, no âmbito das presentes delegações 

e subdelegações de competências, desde o dia 26 de Julho de 

2021.

5. É revogado o Despacho n.º 20/2020, publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 16, II 

Série, de 15 de Abril de 2020.

6. Sem prejuízo do disposto no n.º 4, o presente despacho 

produz efeitos desde a data da sua publicação.

(Homologado por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 

Administração e Justiça, de 26 de Julho de 2021).

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 29 de Julho 

de 2021. 

O Director dos Serviços, Liu Dexue.

(Custo desta publicação $ 2 447,00)

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

Anúncio

Consulta Pública n.º 010/DGF/2021 

Arrendamento, com vista à exploração, do snack-bar 

sito no Jardim da Flora 

Faz-se público que, por deliberação do Conselho de Admi-

nistração para os Assuntos Municipais do Instituto para os As-
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$1,000.00

762-804 6

     

 

 $2,402.00

suntos Municipais (IAM), tomada na sessão de 23 de Julho de 

2021, se acha aberta a consulta pública para o «Arrendamento, 

com vista à exploração, do snack-bar sito no Jardim da Flora».

O programa do consulta e o caderno de encargos podem ser 

obtidos, durante o horário de expediente, no Núcleo de Expe-

diente e Arquivo do IAM, sito na Avenida de Almeida Ribei-

ro, n.º 163, r/c, Macau, como também ser descarregados gratui-

tamente da página electrónica do IAM (http://www.iam.gov.

mo). Os concorrentes que pretendam fazer o descarregamento 

dos documentos acima referidos assumem também a responsa-

bilidade pela consulta de eventuais actualizações e alterações 

das informações na página electrónica do Instituto durante o 

período de entrega das propostas. 

O prazo para a entrega das propostas termina às 12,00 horas 

do dia 19 de Agosto de 2021. Os concorrentes devem entregar 

as propostas e os documentos no Núcleo de Expediente e Ar-

quivo do IAM e prestar uma caução provisória no valor de 

$ 1 000,00 (mil patacas). A caução provisória pode ser presta-

da por depósito em numerário ou por garantia bancária. Caso 

seja em numerário, a prestação da caução deve ser efectuada 

na Tesouraria da Divisão de Assuntos Financeiros do IAM ou 

no Banco Nacional Ultramarino de Macau, juntamente com a 

guia de depósito (em triplicado), havendo ainda que entregar 

a referida guia na Tesouraria da Divisão de Assuntos Finan-

ceiros do Instituto, após a prestação da caução, para efeitos de 

levantamento do respectivo recibo oficial. As despesas resul-

tantes da prestação da caução constituem encargos do concor-

rente.

O acto público da consulta realizar-se-á na Divisão de For-

mação e Documentação do IAM, sita na Avenida da Praia 

Grande, n.os 762-804, Edifício China Plaza, 6.º andar, Macau, 

pelas 10,00 horas do dia 20 de Agosto de 2021.

O IAM organizará uma sessão pública de esclarecimento no 

snack-bar sito no Jardim da Flora, pelas 10,00 horas do dia 9 

de Agosto de 2021.

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 27 de Julho de 

2021.

O Administrador do Conselho de Administração para os 

Assuntos Municipais, Lam Sio Un.

(Custo desta publicação $ 2 402,00)

FUNDO DE PENSÕES

Édito de 30 dias

Faz-se público que Liu Nianyan, Chio Hio Ieng e Chio Chon 

In, viúva, filha e filho de Chio Man I, que foi guarda principal, 

da Direcção dos Serviços Correccionais, tendo requerido a 

pensão de sobrevivência deixada pelo mesmo, devem todos os 

que se julgam com direito à percepção da mesma pensão, 

requerer a este Fundo de Pensões, no prazo de trinta dias, a 

contar da data da publicação do presente édito no Boletim 
Oficial da RAEM, a fim de deduzirem os seus direitos, pois 

que, não havendo impugnação será resolvida a pretensão dos 

requerentes, findo que seja esse prazo.
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2020

2020

Fundo de Pensões, aos 30 de Julho de 2021.

A Presidente do Conselho de Administração, Ermelinda M.C. 
Xavier.

(Custo desta publicação $ 986,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Aviso

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao 

concurso de avaliação de competências profissionais ou fun-

cionais, externo, do regime de gestão uniformizada, para o 

preenchimento de seis lugares de técnico superior principal, 

1.º escalão, da carreira de técnico superior, área de gestão de 

finanças públicas, em regime de contrato administrativo de 

provimento da Direcção dos Serviços de Finanças, e dos que 

vierem a verificar-se nestes Serviços até ao termo da validade 

do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 44, II Série, de 

30 de Outubro de 2019, a prova de conhecimentos (prova escrita) 

do concurso de avaliação de competências profissionais ou 

funcionais, externo, terá a duração de 3 horas e será realizada 

no dia 15 de Agosto de 2021, às 9,30 horas da manhã, no Edifício 

Meng Tak do Instituto Politécnico de Macau (ao lado da Livraria 

Seng Kwong — sucursal no IPM), sito na Rua de Luís Gonzaga 

Gomes, Macau.

As demais informações para a realização da prova de conhe-

cimentos (prova escrita), bem como outras informações de 

interesse dos candidatos serão afixadas no mesmo dia da 

publicação do presente aviso no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau, no quadro de informa-

ção na S/L do Edifício «Finanças», sito na Avenida da Praia 

Grande, n.os 575, 579 e 585, Macau, podendo ser consultadas 

no local indicado dentro do horário de expediente (segunda a 

quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00 às 17,30 

horas), bem como nas páginas electrónicas da DSF (http://www.

dsf.gov.mo/) ou dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/).

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 26 de Julho de 2021. 

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 1 654,00)

Edital

Fixação do Rendimento Colectável do Imposto Profissional

respeitante ao Exercício de 2020

Faz-se saber que, o apuramento do rendimento colectável 

dos contribuintes do 1.º grupo (assalariados e empregados por 

conta de outrem) e do 2.º grupo (profissões liberais e técnicas) 

do imposto profissional, respeitante ao exercício de 2020, já se 

encontra concluído.
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 $1,971.00

De harmonia com o disposto no artigo 23.º, n.º 1, do Regula-

mento do Imposto Profissional, que de 16 a 30 de Agosto e du-

rante as horas do expediente, o rendimento colectável apurado 

estará patente ao exame dos respectivos contribuintes, nos 

seguintes sítios:

1 Edifício «Finanças» — Núcleo de Informações Fis-

cais; 2.º Centro de Serviços

2 Centro de Serviços da RAEM – Atendimento Fiscal 

3 Centro de Serviços da RAEM das Ilhas — Atendi-

mento Fiscal

Podendo os residentes de Macau ou os titulares do Título de 

Identificação de Trabalhador Não-residente examinar com o 

seu documento de identificação, o resultado do apuramento do 

rendimento colectável acima mencionado, através do Quiosque 

de auto-atendimento da DSF; podendo os contribuintes ins-

critos como utilizadores da conta única de acesso comum aos 

serviços públicos da RAEM, examiná-lo através do «Macau 

Tax App» ou do «Serviço Electrónico» da página electrónica 

da DSF (www.dsf.gov.mo).

Caso não se conformem com o rendimento fixado, os contri-

buintes podem reclamar, por forma escrita, para a Comissão 

de Revisão até 30 de Agosto, não terminado, porém, o prazo, 

sem que hajam decorridos vinte dias sobre a data do registo 

dos avisos postais enviados aos contribuintes, nos termos do 

artigo 79.º, n.º 2, do mesmo regulamento. 

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 16 de Julho de 2021.

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 1 971,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Anúncio

Por despacho do director, substituto, destes Serviços, de 16 

de Julho de 2021:

É cancelada, nos termos da alínea 3) do n.º 1 do artigo 19.º 

da Lei n.º 16/2020 (Lei da actividade de agências de emprego), 

a licença de actividade da agência de emprego n.º 11/2019, a 

pedido da «Jubileu Macau Sociedade Unipessoal Limitada», ti-

tular da licença da agência «Centro de Emprego CG», a partir 

de 16 de Julho de 2021.

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 28 de 

Julho de 2021.

O Director dos Serviços, Wong Chi Hong.

(Custo desta publicação $ 906,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

Aviso

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao con-

curso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, 

externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchi-

mento de um lugar de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da car-

reira de técnico, área de relações públicas, em regime de con-

trato administrativo de provimento da Direcção dos Serviços 

de Estatística e Censos (DSEC), e dos que vierem a verificar-se 

até ao termo da validade do concurso, aberto por aviso publi-

cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 30, II Série, de 24 de Julho de 2019, a entrevista de 

selecção, com a duração de 20 minutos, terá lugar entre 24 e 25 

de Agosto de 2021, e será realizada na Direcção dos Serviços 

de Estatística e Censos, sita na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, 

n.os 411-417, Edifício «Dynasty Plaza», 17.º andar, Macau.

Informação mais detalhada sobre o local, data e hora a que 

cada candidato se deve apresentar para a realização da entre-

vista de selecção, bem como outras informações de interesse 

dos candidatos serão afixadas na Direcção dos Serviços de 

Estatística e Censos, sita na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, 

n.os 411-417, Edif. Dynasty Plaza, 17.º andar, Macau, podendo 

ser consultadas no local indicado, dentro do horário de expe-

diente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e sexta-

-feira das 9,00 às 17,30 horas), bem como na página electrónica 

destes Serviços (http://www.dsec.gov.mo/) e na página electrónica 

dos SAFP (http://www.safp.gov.mo/).

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 29 de Julho 

de 2021.

O Director dos Serviços, Ieong Meng Chao.

(Custo desta publicação $ 1 575,00)

 

16/2020

11/2019

 

 $906.00

 

411-

417

411-417

http://www.

dsec.gov.mo/ http://www.safp.gov.mo/

 

 $1,575.00
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23/2017 14/2016

823

www.pj.gov.mo

 

 $1,496.00

 

93/96/M

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Anúncio

Faz-se público que, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 

35.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alterado pelo 

Regulamento Administrativo n.º 23/2017, se encontra afixada, 

para consulta, no Núcleo de Apoio Administrativo, no rés-

-do-chão do Edifício da Polícia Judiciária, sito na Avenida da 

Amizade, n.º 823, Macau, podendo ser ainda consultada nos 

quiosques de informações instalados no rés-do-chão do mes-

mo Edifício e no da Delegação de COTAI, bem como no sítio 

da internet desta Polícia: www.pj.gov.mo, a lista classificativa 

da prova de conhecimentos (prova escrita) dos candidatos ao 

concurso externo, de prestação de provas, para a admissão dos 

candidatos considerados aptos, com destino à frequência de 

estágio, com vista ao preenchimento de seis lugares de técnico 

superior de ciências forenses de 2.ª classe, 1.º escalão, área de 

provas electrónicas, da carreira de técnico superior de ciências 

forenses, do grupo de pessoal do quadro da Polícia Judiciária, 

aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau n.º 52, II Série, de 23 de De-

zembro de 2020. 

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 

supracitado, os candidatos podem interpor recurso, no prazo 

de dez dias úteis, contados a partir do dia seguinte à data da 

publicação deste anúncio no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau referente à presente lista, para a 

entidade que autorizou a abertura do concurso.

Polícia Judiciária, aos 29 de Julho de 2021.

O Director, Sit Chong Meng.

(Custo desta publicação $ 1 496,00)

ESCOLA SUPERIOR DAS FORÇAS DE SEGURANÇA 

DE MACAU

Lista

Tendo realizado o concurso de admissão ao 18.º Curso de 

Formação de Oficiais destinado ao Corpo de Polícia de Segu-

rança Pública de Macau e ao Corpo de Bombeiros, a ministrar 

na Escola Superior das Forças de Segurança de Macau, para 

a admissão de 30 (trinta) alunos, para o preenchimento de 20 

vagas do quadro da carreira superior do Corpo de Polícia de 

Segurança Pública (CPSP), e 10 vagas do quadro da carreira 

superior do Corpo de Bombeiros (CB). As vagas são destina-

das para 10 candidatos pertencentes ao CPSP, 5 candidatos 

pertencentes ao CB e 15 vagas destinados a candidatos não 

pertencentes ao CPSP e ao CB. Aberto por aviso publicado 

no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 47, II Série, de 20 de Novembro de 2019, nestes 

termos, ao abrigo dos artigos 128.º e 129.º do Regulamento da 

Escola Superior das Forças de Segurança de Macau, aprovado 

pela Portaria n.º 93/96/M, de 15 de Abril, é publicado a lista de 

classificação final:
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1.  

a. 

     

  1 113181 2243 ..........................16.5

  2* 105111 2333 ...........................15.5

  3* 270111 2432...........................15.5

  4 118161 2312 ...........................15.5

  5* 217121 2051 ...........................15

  6 243161 2407 ..........................15

  7* 110071 2142 ...........................14

  8 244161 2184 ...........................14

  9* 131101 2305 ..........................13.5

10* 276131 2222 ..........................13.5

11* 110151 2161 ...........................13.5

12 113161 2311 ...........................13.5

  13* 140091 2423 ..........................12.5

  14* 242131 2226 ..........................12.5

  15 161191 2181 ...........................12.5

  16* 109101 2067 ..........................12

  17* 234111 2362 ..........................12

  18 121191 2269 ..........................12

* 

b. 

     

1 408181 5067 ..........................16.5

2 429111 5130 ...........................15.5

3 403191 5131 ...........................12

4  420131 5021...........................11

 c. 

                   

  1 7206 ...........................................................15.5

  2 2 7421 ............................................................15

  3 7190 ............................................................15

  4 7064 ...........................................................14.5

  5 1 7119 ............................................................14

1. Candidatos aprovados:

a. Os candidatos pertencentes ao CPSP

Posição 

classifi-

cativa

Nome Posto Número
Candi-

dato n.º

Classi-

ficação 

final

 1 Lou Cheok Man Guarda 113181 2243 ........ 16,5

 2* Leung Kin Sang Guarda 105111 2333 ........ 15,5

 3* Chen Zhiwang Guarda 270111 2432 ........ 15,5

 4 Zheng Weizhong Guarda 118161 2312 ........ 15,5

 5* Fan Keng Wai Guarda 217121 2051 ........ 15

 6 Fong Tak Chon Guarda 243161 2407 ........ 15

 7* Cheong Chong Tat Guarda

 principal 110071 2142 ......... 14

 8 Lo Ou Seng Guarda 244161 2184 ........ 14

 9* Hun Iok Kit Guarda 131101 2305 ........ 13,5

10* Lam Ka Hou Guarda 276131 2222 ........ 13,5

11* Che Ka Chon Guarda 110151 2161 ......... 13,5

12 Hong Wai Fong Guarda 113161 2311......... 13,5

13* Wong Chi Hong Guarda 140091 2423 ........ 12,5

14* Chan Wai Chuen Guarda 242131 2226 ........ 12,5

15 Lei Man Pan Guarda 161191 2181 ......... 12,5

16* Wong Chi Wang Guarda 109101 2067 ........ 12

17* Chan Lou Kei Guarda 234111 2362 ........ 12

18 Chan Kam Tin Guarda 121191 2269 ........ 12

 *No caso de igualdade de classificação e pertencer às FSM, 

é de preferência o que tiver maior graduação ou antiguidade. 

b. Os candidatos pertencentes ao CB

Posição

classifi-

cativa

Nome Posto Número
Candi-

dato n.º

Classi-

ficação 

final

1 Leong Wong Kit Bombeiro 408181 5067 .... 16,5

2 Wong Cheok Hon Bombeiro

 principal 429111 5130 .... 15,5

3 Tam Seng Chong Bombeiro 403191 5131 ..... 12

4 Lao Kit Bombeiro 420131 5021 .... 11

c. Candidatos não pertencentes ao CPSP e ao CB 

Posição

classifi-

cativa

Nome Candidato n.º

  Classificação 

 final

1 Cheang Wai Chi 7206 ....................................... 15,5

2(2) Ieong Kuan Pui 7421 ........................................ 15

3 Wan Fai Iam 7190 ....................................... 15

4 Lei Hon Wa 7064 ....................................... 14,5

5(1) Chan Ka Weng 7119 ........................................ 14
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  6 7386 ...........................................................14

  7 7210 ............................................................13.5

  8 3 7083 ...........................................................13

  9 3 7171 ............................................................13  

10 6022 ...........................................................13

11 2 7108 ............................................................12.5

12 7011 ............................................................12.5

1

2

3

2. 

a. 

     

1 118141 2345 ............................ 14

2 100151 2371............................. 13.5

3 107021 2022 ............................ 13

  4* 340131 2315 ............................. 12.5

5 293161 2399 ............................ 12.5

6 113101 2114 ............................. 12

7 147110 1040............................. 11.5

8 230161 2288 ............................ 11

* 

b. 

       

1 406151 5025 ...................... 13.5

2 455161 5066 ...................... 12.5

3 404061 5174 ....................... 10

c. 

              

1 7243........................................................ 15

Posição

classifi-

cativa

Nome Candidato n.º

  Classificação 

 final

6 Tou Ka Him 7386 ....................................... 14

7 Lam Chi Kin 7210 ........................................ 13,5

8(3) Leong Ka Lok 7083 ....................................... 13

9(3) Chiang Chi Fong 7171 ........................................ 13

10 Wong Weng Ian 6022 ....................................... 13

11(2) Cheong Cheng Leong 7108 ....................................... 12,5

12 Leong Sio Lon 7011 ........................................ 12,5

No caso de igualdade de classificação, são factores de prefe-

rência:

(1) Ter melhor classificação na prova psicotécnica e entrevista

(2) Possuir mais habilitações literárias

(3) Ter menos idade

2. Candidatos suplentes:

a. Os candidatos pertencentes ao CPSP

Posição

classifi-

cativa

Nome Posto Número
Candi-

dato n.º

Classi-

ficação 

final

1 Kok Sio Seng Guarda 118141 2345 ...........14

2 Siu Kam Ho Guarda 100151 2371 ...........13,5

3 Tam Chi Un Guarda

principal 107021 2022 ...........13

4* Leong Chi Hou Guarda 340131 2315 ...........12,5

5 Ieong Tak Cheong Guarda 293161 2399 ...........12,5

6 Si Chao Peng Guarda 113101 2114 ............12

7 Lei Pui U Guarda 147110 1040 ...........11,5

8 Lai Hou Cheng Guarda 230161 2288 ...........11

*No caso de igualdade de classificação e pertencer às FSM, é 

de preferência o que tiver maior graduação ou antiguidade.

b. Os candidatos pertencentes ao CB 

Posição

classifi-

cativa
Nome Posto Número

Candi-

dato n.º

Clas-

sifica-

ção

 final

1 Au Yeung Wai Kit Bombeiro 406151 5025 ...... 13,5

2 Leong Ka Koi Bombeiro 455161 5066 ...... 12,5

3 Un Iok Chon Bombeiro 

principal 404061 5174 ....... 10

c. Candidatos não pertencentes ao CPSP e ao CB

Posição

classifi-

cativa

Nome
Candidato n.º  Classificação

final

1 Lei Weng Hong 7243 ..................................................15
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2 3 7610 ........................................................ 13.5

3 7042........................................................ 13.5

4 7394 ........................................................ 12.5

5 7218 ........................................................ 12

6 6080 ....................................................... 11.5

7 7518 ........................................................ 11

  

1

2

3  

93/96/M

1645 93/96/M

1593

21/2021 14/2016

     

6/1999

182/2019

   

  

  

  

 $8,460.00

Posição

classifi-

cativa

Nome
Candidato n.º  Classificação

final

2(3) Chao Hou Kit 7610 ...................................................13,5

3 Sam Ka Fai 7042 ..................................................13,5

4 Lei Hio Heng 7394 ..................................................12,5

5 Lo Chi Hou 7218 ...................................................12

6 Wong Yuen Kei 6080 ..................................................11,5

7 Lam Iong 7518 ...................................................11

No caso de igualdade de classificação, são factores de prefe-

rência:

(1) Ter melhor classificação na prova psicotécnica e entrevista

(2) Possuir mais habilitações literárias

(3) Ter menos idade

Observação: Nos termos do n.º 3 do artigo 126.º do Regula-

mento da Escola Superior das Forças de Segurança de Macau, 

aprovado pela Portaria n.º 93/96/M, de 15 de Abril, caso o 

número de candidatos considerados aptos na prova de aptidão 

psicotécnica for inferior ao número de vagas aprovadas para o 

concurso, os candidatos suplentes, classificados com a menção 

de pouco favorável e que obteve parecer favorável na entrevista, 

podem ocupar as vagas não preenchidas.

No total de 1645 candidatos, ao abrigo do artigo 104.º e 

artigo 108.º do Regulamento da Escola Superior das Forças de 

Segurança de Macau, aprovado pela Portaria n.º 93/96/M, de 

15 de Abril, foram 1593 candidatos eliminados.

Nos termos do n.º 1 do artigo 38.º do Regulamento Adminis-

trativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para 

efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», 

republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, os 

candidatos podem interpor recurso facultativo da lista classi-

ficativa para a entidade que autorizou a abertura do concurso, 

o Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, no prazo de dez 

dias úteis, contados a partir do dia seguinte à data da publica-

ção no Boletim Oficial da RAEM.

(Homologação do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, de 

27 de Julho de 2021, nos termos do n.º 2 do artigo 4.º do Regula-

mento Administrativo n.º 6/1999, de 20 de Dezembro, conjuga-

do com o n.º 1 da Ordem Executiva n.º 182/2019). 

Escola Superior das Forças de Segurança de Macau, aos 26 

de Julho de 2021. 

O Júri de Selecção:

Presidente: Lam Loi Lap, chefe-mor adjunto.

Vogal: Chan Kin Mou, chefe ajudante.

Vogal suplente: Leung Chi San, subintendente.

Vogal: Lou Kam In, comissária alfandegária.

(Custo desta publicação $ 8 460,00)
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10/2017

18/2018

UM-A42-L22-9521H-12

14/2006

2021/2022

 

––––––––––

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE

Aviso

Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da 

Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), conjugado com 

o n.º 3 do artigo 22.º e com o artigo 23.º do Regulamento Ad-

ministrativo n.º 18/2018 (Estatuto do ensino superior) que, por 

meu despacho de 16 de Julho de 2021, foi registado o curso do 

ensino superior a seguir indicado:

Designação do curso: curso de licenciatura em Letras (Estu-

dos Ingleses)

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 

académica, se aplicável): Universidade de Macau — Faculdade 

de Letras 

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Grau de 

licenciado

N.º de registo: UM-A42-L22-9521H-12

Informação básica do curso:

— Nos termos do disposto na alínea 5) do n.º 1 do artigo 36.º 

dos Estatutos da Universidade de Macau, aprovados pela Or-

dem Executiva n.º 14/2006, o Senado da Universidade de Ma-

cau, na sua 4.ª sessão, realizada no dia 5 de Maio de 2021, deli-

berou alterar a organização científico-pedagógica e o plano de 

estudos do curso de licenciatura em Letras (Estudos Ingleses), 

da Faculdade de Letras da Universidade de Macau, publicados 

no aviso da Direcção dos Serviços do Ensino Superior no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 31, 

II Série, de 31 de Julho de 2019.

— A nova organização científico-pedagógica e o novo plano 

de estudos do curso referido, constam dos Anexos I e II ao pre-

sente aviso e dele fazem parte integrante.

— A nova organização científico-pedagógica e o novo plano 

de estudos referidos, aplicam-se aos estudantes que iniciem a 

frequência do curso no ano lectivo de 2021/2022.

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 

da Juventude, aos 16 de Julho de 2021.

O Director dos Serviços, Lou Pak Sang.

––––––––––

ANEXO I

Organização científico-pedagógica do curso de 
licenciatura em Letras (Estudos Ingleses)

1. Designação do grau académico atribuído do curso: Licen-

ciatura em Letras

2. Área científica: Letras

3. Major: Estudos Ingleses

4. Duração normal do curso: Quatro anos lectivos

5. Língua(s) veicular(es): Inglês
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10/2017

120

*

I1 135 3

II1 " 135 3

1 " 135 3

1 " 135 3

2 " 150 3

2,3

3,4

" 540 12

2 " 405 9

I1 135 3

II1 " 135 3

1 " 135 3

1 " 135 3

2,3

3,4

" 135 3

2 " 540 12

4 " 270 6

6. Condições de candidatura: De acordo com o disposto no 

artigo 25.º da Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior).

7. Requisitos de graduação: O número de unidades de crédi-

to necessário à conclusão do curso é de 120 unidades de crédi-

to.

ANEXO II 

Plano de estudos do curso de licenciatura em Letras 
(Estudos Ingleses)

Quadro I

Unidades curriculares/ 
/Disciplinas

Tipo Horas*
Unidades 
de crédito

1.º Ano lectivo

Introdução aos Estudos 

Literários I 1 Obrigatória 135 3

Introdução aos Estudos 

Literários II 1 » 135 3

Fonética do Inglês 1 » 135 3

Introdução ao Estudo 

Linguístico 1 » 135 3

Disciplinas da Educa-

ção Comunitária 2 » 150 3

Disciplinas de Línguas 

e Outras Competên-

cias 2,3 /Disciplinas Op-

cionais Livres 3,4 » 540 12

Disciplinas da Educa-

ção Holística 2 » 405 9

2.º Ano lectivo

Panorama da Literatu-

ra Inglesa I 1 Obrigatória 135 3

Panorama da Literatu-

ra Inglesa II 1 » 135 3

Introdução à Gramáti-

ca do Inglês 1 » 135 3

Língua e Sociedade 1 » 135 3

Disciplinas de Línguas 

e Outras Competên-

cias 2,3 /Disciplinas Op-

cionais Livres 3,4 » 135 3

Disciplinas da Educa-

ção Holística 2 » 540 12

Disciplinas Opcionais 

Livres 4 » 270 6
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*

1 135 3

I1 " 135 3

1 " 135 3

II1 " 135 3

1,5 " 270 6

2 " 135 3

4 " 135 3

1,5 1080 24

4 " 135 3

120

* 15

1. 

66

2. 

3. 

4. 

5. 30

A 3 B 27

Unidades curriculares/ 
/Disciplinas

Tipo Horas*
Unidades 
de crédito

3.º Ano lectivo

Língua e Significação 1 Obrigatória 135 3

Literatura em Inglês do 

Século XX e Contem-

porânea I 1 » 135 3

Análise do Discurso 

Oral 1 » 135 3

Literatura em Inglês do 

Século XX e Contem-

porânea II 1 » 135 3

Disciplinas Opcionais 1,5 » 270 6

Disciplinas da Educa-

ção Holística 2 » 135 3

Disciplinas Opcionais 

Livres 4 » 135 3

4.º Ano lectivo

Disciplinas Opcionais 1,5 Obrigatória 1080 24

Disciplinas Opcionais 

Livres 4 » 135 3

Número total de unidades de crédito 120

* Cada unidade de crédito compreende, no mínimo, 15 horas 

de ensino presencial.

Notas:

1. São as unidades curriculares/disciplinas que compõem 

o major do curso. O número total dos créditos das unidades 

curriculares/disciplinas que compõem o major do curso é 66 

unidades de crédito.

2. É publicada na página electrónica da Universidade a res-

pectiva lista de disciplinas.

3. São publicados na página electrónica da Universidade os 

requisitos para frequentar as «Disciplinas de Línguas e Outras 

Competências» e as «Disciplinas Opcionais Livres».

4. Os estudantes podem escolher as unidades curriculares/dis-

ciplinas ministradas pela faculdade a que pertencem, ou por 

outras unidades académicas da Universidade, para ser as «Dis-

ciplinas Opcionais Livres».

5. Os estudantes devem escolher as unidades curriculares/dis-

ciplinas optativas do quadro II para obter 30 unidades de crédito, 

dos quais 3 unidades de crédito nas unidades curriculares/discipli-

nas do Grupo A, e 27 unidades de crédito nas unidades curri-

culares/disciplinas do Grupo B.
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*

A

135 3

" 135 3

B

135 3

" 135 3

" 135 3

" 135 3

" 135 3

" 135 3

" 135 3

" 135 3

" 135 3

" 135 3

" 135 3

" 135 3

" 135 3

" 135 3

" 135 3

" 135 3

" 135 3

" 135 3

" 135 3

" 135 3

" 135 3

Quadro II

Unidades curriculares/ 
/Disciplinas

Tipo Horas*
Unidades 
de crédito

Grupo A

Relatório de Investiga-

ção Optativa 135 3

Projecto de Graduação » 135 3

Grupo B

Introdução à Interpre-

tação Optativa 135 3

Bilinguismo » 135 3

Língua e Conhecimen-

to » 135 3

Sintaxe » 135 3

Aquisição da Língua » 135 3

Variantes do Inglês no 

Mundo » 135 3

Gramática Avançada 

do Inglês » 135 3

Morfologia » 135 3

Narrativa, Discurso e 

Identidade » 135 3

Literatura Infantil » 135 3

Literatura Vitoriana » 135 3

Romantismo » 135 3

Drama e Teatro » 135 3

Literatura dos Estados 

Unidos da América do 

Século XX » 135 3

Introdução à Crít ica 

Literária » 135 3

Shakespeare » 135 3

Criação Literária » 135 3

Renascença Inglesa » 135 3

Literatura Pós-Colo-

nial » 135 3

Literaturas Mundiais 

em Inglês » 135 3

Narrativas de Vida » 135 3
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*

135 3

I " 135 3

II " 135 3

I " 135 3

II " 135 3

" 135 3

" 135 3

" 135 3

" 135 3

" 135 3

" 135 3

* 15

 $11,495.00

 

04/IC/2021

15/2009

26/2009

6/2020

Unidades curriculares/ 
/Disciplinas

Tipo Horas*
Unidades 
de crédito

Apresentação sobre 

Autores Importantes Optativa 135 3

Tópicos Especiais em 

Literatura I » 135 3

Tópicos Especiais em 

Literatura II » 135 3

Tópicos Especiais em 

Linguística I » 135 3

Tópicos Especiais em 

Linguística II » 135 3

Tradução para os Meios 

de Comunicação Social » 135 3

Tradução Comercial e 

Jurídica » 135 3

Interpretação de Con-

ferência » 135 3

Tradução Literária » 135 3

Literatura Gótica » 135 3

Tradução Audiovisual » 135 3

* Cada unidade de crédito compreende, no mínimo, 15 horas 

de ensino presencial.

(Custo desta publicação $ 11 495,00)

INSTITUTO CULTURAL

Aviso

Despacho n.º 04/IC/2021

Ao abrigo do disposto no artigo 10.º da Lei n.º 15/2009 (Dis-

posições Fundamentais do Estatuto do Pessoal de Direcção e 

Chefia) e nos artigos 22.º e 23.º do Regulamento Administra-

tivo n.º 26/2009 (Disposições complementares do estatuto do 

pessoal de direcção e chefia), e usando da faculdade conferida 

pelo n.º 3 do Despacho da Secretária para os Assuntos Sociais 

e Cultura n.º 6/2020, determino o seguinte:

1. São delegadas e subdelegadas na chefe da Divisão de Es-

tudos e Publicações do Instituto Cultural, Lam Weng Na, as 

seguintes minhas competências próprias e delegadas:

1) Assinar o expediente no âmbito das competências da res-

pectiva subunidade, que não careça de decisão superior;
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 $1,937.00

 

818

818

http://www.sport.gov.

mo/ http://www.safp.gov.mo/

 

 $1,462.00

2) Autorizar o gozo de férias por períodos não superiores a 

onze dias úteis, e decidir sobre os pedidos de alteração, anteci-

pação e de acumulação de férias por motivos pessoais, ou por 

conveniência de serviço até ao máximo de onze dias úteis;

3) Decidir sobre os pedidos de justificação de faltas dos res-

pectivos trabalhadores.

2. Dos actos praticados no uso das competências ora delega-

das ou subdelegadas cabe recurso hierárquico necessário.

3. São ratificados todos os actos praticados pela delegada e 

subdelegada, no âmbito da presente delegação e subdelegação 

de competências, desde 2 de Agosto de 2021.

4. Sem prejuízos do disposto no número anterior, o presente 

despacho produz efeitos desde a data da sua publicação.

Instituto Cultural, aos 28 de Julho de 2021. 

A Presidente do Instituto, Mok Ian Ian.

(Custo desta publicação $ 1 937,00)

INSTITUTO DO DESPORTO

Aviso

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao con-

curso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, 

externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchi-

mento de um lugar vago de técnico superior de 2.ª classe, 1.º 

escalão, da carreira de técnico superior, área de comunicação 

em língua portuguesa, do quadro do pessoal do Instituto do 

Desporto, e dos que vierem a verificar-se neste Instituto até ao 

termo da validade do concurso, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 8, II Série, de 24 de Fevereiro de 2021, a entrevista de selec-

ção, com a duração de 15 minutos, terá lugar a 11 de Agosto 

de 2021, e será realizada no Instituto do Desporto, sito na 

Avenida do Dr. Rodrigo Rodrigues, n.º 818, em Macau.

Informação mais detalhada sobre o local, data e hora a que 

cada candidato se deve apresentar para a realização da entre-

vista de selecção, bem como outras informações de interesse 

dos candidatos serão afixadas no balcão de atendimento do 

Instituto do Desporto, sito na Avenida do Dr. Rodrigo Rodri-

gues n.º 818, em Macau, podendo ser consultadas no local indi-

cado dentro do horário de expediente (segunda a quinta-feira 

das 9,00 às 17,45 horas e sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), 

bem como na página electrónica do Instituto do Desporto — 

http://www.sport.gov.mo/ — e na página electrónica dos SAFP 

— http://www.safp.gov.mo/.

Instituto do Desporto, aos 29 de Julho de 2021.

A Presidente do Instituto, substituta, Lam Lin Kio.

(Custo desta publicação $ 1 462,00)
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SERVIÇOS DE SAÚDE

Listas

(Ref. do Concurso n.º A02/TSS/TO/2021)

Classificativa final do candidato ao concurso de acesso, 

condicionado, de prestação de provas, para o preenchimento 

de um lugar de técnico superior de saúde assessor, 1.º escalão, 

área funcional de reabilitação — terapia ocupacional, da car-

reira de técnico superior de saúde do quadro do pessoal dos 

Serviços de Saúde, aberto por anúncio publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 4, II 

Série, de 27 de Janeiro de 2021:

Candidato aprovado: valores

 Ieong Ka I ..............................................................................83,54

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 

n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 

acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), alterado pelo 

Regulamento Administrativo n.º 23/2017, o candidato pode in-

terpor recurso da presente lista para a entidade que autorizou 

a abertura do concurso, no prazo de dez dias úteis, contados do 

dia seguinte à data da publicação da presente lista no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

(Homologada por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os 

Assuntos Sociais e Cultura, de 20 de Julho de 2021).

Serviços de Saúde, aos 5 de Julho de 2021.

O Júri:

Presidente: Chan Sio In, técnico superior de saúde assessor.

Vogais efectivos: Choi Fei San, técnico superior de saúde as-

sessor; e

Fu Man Wai, técnico superior de saúde assessor.

(Custo desta publicação $ 1 654,00)

(Ref. do Concurso n.º A06/FAR/2021)

Classificativa final dos candidatos ao concurso de acesso, 

condicionado, de prestação de provas, para o preenchimento 

de três lugares de farmacêutico consultor, 1.º escalão, da car-

reira de farmacêutico do quadro do pessoal dos Serviços de 

Saúde, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 5, II Série, de 3 

de Fevereiro de 2021:

Candidatos aprovados: valores

1.º Lo Man Soi .....................................................................68,95

2.º Ung Sam In ....................................................................60,36

3.º Ho Ka Ieng .....................................................................60,23

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 

n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 

 

A02/TSS/TO/2021

 

   .............................................................................83.54

23/2017 14/2016

  

  

          

 $1,654.00

A06/FAR/2021

 

1.º  ........................................................................ 68.95

2.º  ........................................................................ 60.36

3.º  ........................................................................ 60.23

23/2017 14/2016
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 $1,734.00

 

A13/TDT/LAB/2021

23/2017

14/2016

 

http://www.ssm.gov.mo

 

 $1,224.00

23/P/21

1. 

2. 

acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), alterado pelo 

Regulamento Administrativo n.º 23/2017, os candidatos podem 

interpor recurso da presente lista para a entidade que autori-

zou a abertura do concurso, no prazo de dez dias úteis, conta-

dos do dia seguinte à data da publicação da presente lista no 

Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

(Homologada por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os 

Assuntos Sociais e Cultura, de 22 de Julho de 2021).

Serviços de Saúde, aos 13 de Julho de 2021.

O Júri:

Presidente: Ng Kuok Leong, chefe do Departamento de Ad-

ministração Hospitalar.

Vogais efectivos: Chio Weng, chefe da Divisão de Farmácia; e

Lei Sai Ian, chefe da Divisão de Farmacovigilância e Farma-

coeconomia.

(Custo desta publicação $ 1 734,00)

Anúncios

(Ref. do Concurso n.º A13/TDT/LAB/2021)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 2 do artigo 26.º 

do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 

selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 

dos serviços públicos), alterado pelo Regulamento Administra-

tivo n.º 23/2017, se encontra afixada, na Divisão de Pessoal dos 

Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar Conde de São 

Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, e disponível 

na página electrónica destes Serviços (http://www.ssm.gov.mo), 

a lista provisória dos candidatos ao concurso de acesso, condi-

cionado, de prestação de provas, para o preenchimento de cin-

co lugares de técnico de diagnóstico e terapêutica principal, 1.º 

escalão, área funcional laboratorial, da carreira de técnico de 

diagnóstico e terapêutica, do quadro do pessoal dos Serviços 

de Saúde, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 25, II Série, de 

23 de Junho de 2021.

A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 4 

do artigo 26.º do supracitado regulamento administrativo.

Serviços de Saúde, aos 29 de Julho de 2021.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

Concurso Público n.º 23/P/21

Obra de renovação de equipamentos da Sala de Caldeiras do 

Centro Hospitalar Conde de São Januário

1. Entidade que põe a obra a concurso: Serviços de Saúde.

2. Modalidade do concurso: concurso público.
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3. Local de execução da obra: Centro Hospitalar Conde de 

São Januário.

4. Objecto da empreitada: realização da obra de renovação 

de equipamentos da Sala de Caldeiras do Centro Hospitalar 

Conde de São Januário.

5. Prazo de execução da empreitada: o prazo máximo para 

a execução da presente empreitada é de 580 (quinhentos e oi-

tenta) dias (incluindo o prazo de entrega de equipamentos, da 

instalação e da execução da obra).

6. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das 

propostas é de 90 dias (noventa dias), a contar da data do acto 

público do concurso, prorrogável, nos termos previstos no pro-

grama do concurso.

7. Tipo de empreitada: a empreitada é por série de preços.

8. Caução provisória: $ 599 960,00 (quinhentas e noventa e 

nove mil, novecentas e sessenta patacas), a prestar mediante 

depósito em dinheiro, garantia bancária ou seguro-caução, 

aprovada nos termos legais.

9. Caução definitiva: 5% (cinco por cento) do preço total da 

adjudicação (das importâncias que o empreiteiro tiver a rece-

ber, em cada um dos pagamentos parciais são deduzidos 5% 

(cinco por cento) para garantia do contrato, para reforço da 

caução definitiva a prestar).

10. Preço base: não há.

11. Condições de admissão: 

Serão admitidos como concorrentes as entidades inscritas na 

DSSOPT para execução de obras, bem como as que à data do 

concurso, tenham requerido a sua inscrição ou renovação, nes-

te último caso a admissão é condicionada ao deferimento do 

pedido de inscrição ou renovação.

As pessoas, singulares ou colectivas, por si ou sob forma de 

consórcio, só podem submeter uma única proposta. As socie-

dades e as suas filiações são consideradas como sendo uma 

única entidade, devendo submeter apenas uma única proposta, 

por si ou sob forma de consórcio com outras pessoas.

As pessoas singulares ou colectivas que participam no con-

sórcio, devem ter no máximo até três (3) membros, não sendo 

necessário existir entre os membros qualquer modalidade jurí-

dica de associação.

As entidades que participam no consórcio não podem apre-

sentar outra proposta em nome individual ou participar noutro 

consórcio.

Se for adjudicado, a pessoas singulares ou colectivas que 

participam no consórcio, antes da assinatura do contrato de 

adjudicação, são obrigados a proceder às formalidades, em 

modalidade de consórcio externo, nos termos das disposições 

referidas no Livro III do Código Comercial aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 40/99/M, de 3 de Agosto.

12. Local, dia e hora limite para entrega das propostas:

Local: Secção de Expediente Geral dos Serviços de Saúde, 

que se situa no r/c do Edifício do Centro Hospitalar Conde de 

São Januário. 

3. 

4. 

5. 580

6. 90

7. 

8 .  

$599,960.00

9. 5%

5%

10. 

11. 

3

40/99/M

12. 
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13. 

258 3 C

74/99/M

14. 

15.  

258 3 C

$403.00

16. 

Dia e hora limite: dia 20 de Setembro de 2021, segunda-feira, 

até às 17,45 horas. 

Em caso de encerramento dos Serviços Públicos da Região 

Administrativa Especial de Macau, em virtude de tempestade 

ou motivo de força maior, a data e a hora estabelecidas para 

a entrega de propostas, serão adiadas para o primeiro dia útil 

seguinte, à mesma hora. 

13. Local, dia e hora do acto público:

Local: Rua do Campo, n.º 258, Edifício Broadway Center, 3.º 

andar C — «Sala de Reunião».

Dia e hora: dia 21 de Setembro de 2021, terça-feira, às 10,00 

horas.

Em caso de encerramento dos Serviços Públicos da Região 

Administrativa Especial de Macau, em virtude de tempestade 

ou motivo de força maior, a data e a hora estabelecidas para o 

acto público de abertura das propostas do concurso público, 

serão adiadas para a mesma hora do dia útil seguinte.

Os concorrentes ou seus representantes deverão estar pre-

sentes ao acto público de abertura de propostas para os efeitos 

previstos no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 8 de 

Novembro, e para esclarecer as eventuais dúvidas relativas aos 

documentos apresentados no concurso.

14.  Visita às instalações:

Os concorrentes deverão comparecer no Departamento de 

Instalações e Equipamentos do Centro Hospitalar Conde de 

São Januário, no dia 9 de Agosto de 2021, segunda-feira, às 

15,00 horas, para visita ao local da obra a que se destina o ob-

jecto deste concurso.

15. Local, hora e preço para consulta do processo e obtenção 

da cópia:

Local: Divisão de Aprovisionamento e Economato dos 

Serviços de Saúde, sita na Rua do Campo, n.º 258, Edifício 

Broadway Center, 3.º andar C, Macau.

Hora: horário de expediente (das 9,00 às 13,00 horas e das 

14,30 às 17,30 horas).

Preço: $403,00 (quatrocentas e três patacas), local de paga-

mento: Secção de Tesouraria dos Serviços de Saúde, que se 

situa no r/c do Edifício do Centro Hospitalar Conde de São 

Januário.

16. Critérios de apreciação de propostas e respectivos facto-

res de ponderação:

A 45%
A1 35%

A2 5%

A3 10 D 5%
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B 21%

B1 15%

B2 

B2-1 1%

B2-2 3%

B2-3 2%

C 2%

D 12%
D1 6%

D2 2%

D3 4%

E 18%

E1 

E1-1 2%

E1-2 2%

E1-3 2%

E2 

E2-1 2%

E2-2 2%

E2-3 2%

E3 

E3-1 2%

E3-2 2%

E3-3 2%

F  2%

Item Factores de avaliação das propostas Proporção

A Preço

45%

A1 Preço de obra de sistema de abastecimento de combustível e obra do sistema de caldeiras (35%)

A2 Preço de obras, tais como de estrutura, de construção e decoração, do sistema de electricidade, do 

sistema de ar-condicionado e ventilação, do sistema de abastecimento e drenagem de água e do siste-

ma contra o incêndio (5%)

A3 Os custos dos serviços de tipo D da manutenção e reparação dos sistemas de caldeiras e o sistema 

de abastecimento de combustível, pelo período de 10 anos (5%)

B Funções de equipamentos e sistemas e avaliação completa (sistema de caldeira e sistema de abasteci-

mento de combustível)

21%

B1 Funções de equipamentos e sistema (15%)

B2 Avaliação completa do sistema de caldeira 

B2-1 Prazo de vida útil do sistema de caldeira (1%) 

B2-2 Quantidade de vendas de sistema de caldeira (3%)

B2-3 Operacionalidade do sistema de caldeira (2%)

C Qualidade dos materiais usados nas obras 2%
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17. 

258 3 C

 

 $9,570.00

 

A13/TDT/LAB/2021

23/2017

14/2016

17. Junção de esclarecimentos:

Os concorrentes poderão comparecer na Divisão de Apro-

visionamento e Economato dos Serviços de Saúde, sita na 

Rua do Campo, n.º 258, Edifício Broadway Center, 3.º andar 

C, Macau, a partir de 4 de Agosto de 2021, quarta-feira, até à 

data limite para a entrega das propostas, a fim de tomar conhe-

cimento de eventuais esclarecimentos adicionais.

Serviços de Saúde, aos 29 de Julho de 2021.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 9 570,00)

Aviso

(Ref. do Concurso n.º A13/TDT/LAB/2021)

Informa-se que, nos termos definidos no n.º 4 do artigo 26.º 

e n.º 3 do artigo 27.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 

(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso 

dos trabalhadores dos serviços públicos), alterado pelo Regu-

lamento Administrativo n.º 23/2017, se encontram afixados, na 

Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro 

Hospitalar Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de 

S. Januário, e disponível na página electrónica destes Serviços 

(http://www.ssm.gov.mo), o local, data e hora da realização da 

prova de conhecimentos do concurso de acesso, condicionado, 

de prestação de provas, para o preenchimento de cinco lugares 

de técnico de diagnóstico e terapêutica principal, 1.º escalão, 

área funcional laboratorial, da carreira de técnico de diagnós-

Item Factores de avaliação das propostas Proporção

D Experiência 

12%
D1 Experiência na obra de instalação de sistema de caldeira (6%)

D2 Experiência em serviços de manutenção do sistema de caldeira (2%) 

D3 Experiência em execução das obras do pessoal principal de engenharia (4%)

E Plano de trabalhos

18%

E1 Programa de execução da obra de instalações temporárias 

E1-1 Memória descritiva de execução da obra de instalações temporárias (2%)

E1-2 Plano de «layout» de execução da obra de instalações temporárias (2%)

E1-3 Diagrama do sistema de instalações temporárias (2%)

E2 Programa geral de execução das obras

E2-1 Visão geral da obra (2%)

E2-2 Pontos-chave e dificuldades de execução da obra (2%)

E2-2 Plano de «layout» de execução da obra (2%)

E3 Programa de execução de trabalhos da empreitada e do programa de recursos investidos

E3-1 Programa de execução de trabalhos da empreitada recorre à expressão de um diagrama de barras 

(2%)

E3-2 Recursos humanos e equipamentos utilizados e cooperação em cada período (2%)

E3-2 Medidas de garantia de progresso nas diferentes áreas de especialidades e medidas de coordena-

ção mútua e gestão (2%)

F Prazo global de execução da obra 2%
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 $1,303.00

 

293/2018

54/GM/97

tico e terapêutica, do quadro do pessoal dos Serviços de Saúde, 

aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 25, II Série, de 23 de Ju-

nho de 2021.

Serviços de Saúde, aos 29 de Julho de 2021.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 303,00)

FUNDO DE ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de 

Agosto, com a nova redacção dada pelo Despacho do Chefe 

do Executivo n.º 293/2018, referente aos apoios financeiros 

concedidos a particulares e a instituições particulares, vem o 

Fundo de Acção Social Escolar publicar a listagem dos apoios 

concedidos no 2.º trimestre de 2021:

Entidades beneficiárias
Data da 

atribuição 

dos apoios

 

 Montantes 

atribuídos 
Finalidades

452

Bolsa de Mérito: 452 alunos 

19/4/2021 $ 12,293,370.00 2020/2021

Concessão dos subsídios de bolsa de mérito 

para o ano lectivo de 2020/2021.

430

Bolsa Especial: 430 alunos

19/4/2021 $ 13,698,180.00 2020/2021

Concessão de subsídio de bolsa especial para o 

ano lectivo de 2020/2021.

 : 17

Plano de Pagamento dos Juros ao Crédito 

para os Estudos: 17 alunos

19/4/2021 $ 160,622.30 

Plano de pagamento dos Juros ao Crédito para 

os Estudos.

12

Bolsa de Mérito: 12 alunos 

5/5/2021 $ 631,890.00 2020/2021

Concessão dos subsídios de bolsa de mérito 

para o ano lectivo de 2020/2021.

22

Bolsa Especial: 22 alunos

5/5/2021 $ 962,604.00 2020/2021

Concessão de subsídio de bolsa especial para o 

ano lectivo de 2020/2021.

2

Bolsa de Mérito: 2 alunos 

5/5/2021 $ 30,240.00 2020/2021

Concessão dos subsídios de bolsa de mérito 

para o ano lectivo de 2020/2021.

 : 245

Plano de Pagamento dos Juros ao Crédito 

para os Estudos: 245 alunos

5/5/2021 $ 178,418.90 

Plano de pagamento dos Juros ao Crédito para 

os Estudos.

33

Bolsa de Mérito: 33 alunos 

24/5/2021 $ 1,800,200.00 2020/2021

Concessão dos subsídios de bolsa de mérito 

para o ano lectivo de 2020/2021.
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Fundo de Acção Social Escolar, aos 26 de Julho de 2021.

O Presidente do Conselho Administrativo, Lou Pak Sang, 

director dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da 

Juventude.

(Custo desta publicação $ 3 976,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS 

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Anúncio

Concurso Público n.º 005/DSAMA/2021

1. Entidade adjudicante: Chefe do Executivo da Região Ad-

ministrativa Especial de Macau.

Entidades beneficiárias
Data da 

atribuição 

dos apoios

 

 Montantes 

atribuídos 
Finalidades

26

Bolsa Especial: 26 alunos

24/5/2021 $ 1,615,464.00 2020/2021

Concessão de subsídio de bolsa especial para o 

ano lectivo de 2020/2021.

73

Bolsa Extraordinária: 73 alunos 

24/5/2021 $ 2,130,822.90 

 Concessão de subsídio de bolsa extraordinária 

aos alunos em Portugal.

3

Bolsa Especial: 3 alunos

24/5/2021 $ 30,456.00 2020/2021

Concessão de subsídio de bolsa especial para o 

ano lectivo de 2020/2021.

6

Bolsa de Mérito: 6 alunos 

1/6/2021 $ 281,160.00 2020/2021

Concessão dos subsídios de bolsa de mérito 

para o ano lectivo de 2020/2021.

4

Bolsa Especial: 4 alunos

1/6/2021 $ 190,316.00 2020/2021

Concessão de subsídio de bolsa especial para o 

ano lectivo de 2020/2021.

 : 240

Plano de Pagamento dos Juros ao Crédito 

para os Estudos : 240 alunos

1/6/2021 $ 170,353.10 

Plano de pagamento dos Juros ao Crédito para 

os Estudos.

6

Bolsa de Mérito: 6 alunos 

16/6/2021 $ 292,140.00 2020/2021

Concessão dos subsídios de bolsa de mérito 

para o ano lectivo de 2020/2021.

4

Bolsa Especial: 4 alunos

16/6/2021 $ 245,232.00 2020/2021

Concessão de subsídio de bolsa especial para o 

ano lectivo de 2020/2021.

Total

$ 34,711,469.20 

 

 $3,976.00

 

005/DSAMA/2021

1.  
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

6.5.1 

6.5.2 

6.5.3 

6.5.4 

6.5.5 

6.6 

6.7 

7. 

$900.00

http://www.marine.gov.

mo

8. 

2. Serviço por onde corre o procedimento do concurso: Di-

recção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (dora-

vante designada por «DSAMA»).

3. Modalidade do concurso: concurso público.

4. Objecto: prestação do serviço de manutenção das instala-

ções do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa.

5. Preço base: não há.

6. Condições de admissão: 

6.1 O concorrente deve ser sociedade ou empresário comer-

cial, pessoa singular.

6.2 O concorrente está inscrito no cadastro de contribuintes 

da Contribuição Industrial da Direcção dos Serviços de Finan-

ças.

6.3 O concorrente efectuou o registo comercial na Conserva-

tória dos Registos Comercial e de Bens Móveis.

6.4 O concorrente não é devedor dos cofres da Região Ad-

ministrativa Especial de Macau.

6.5 O âmbito de actividade constante do registo comercial do 

concorrente deve incluir qualquer um dos seguintes:

6.5.1 Reparação e manutenção de instalações;

6.5.2 Administração predial;

6.5.3 Gestão de instalações;

6.5.4 Operação e gestão dos terminais;

6.5.5 Reparação e exploração da torre de controlo de tráfego 

marítimo e das instalações auxiliares.

6.6 Não é admitida a participação do concorrente mediante a 

forma de contrato de consórcio.

6.7 As pessoas singulares ou sociedades, só podem submeter 

uma única proposta.

7. Local, hora e preço para consulta do processo do concurso 

e obtenção de cópias:

Local: Divisão Financeira do Departamento de Adminis-

tração e Finanças, sita no 1.º andar do Edifício da DSAMA, 

Calçada da Barra, Região Administrativa Especial de Macau.

Hora: horário de expediente.

Cópias do processo do concurso: mediante o pagamento de 

$900,00 (novecentas patacas).

Encontram-se disponíveis os documentos do concurso na pá-

gina electrónica da DSAMA (http://www.marine.gov.mo).

8. Local, data e hora limite para a entrega das propostas:

Local: Centro de Prestação de Serviços ao Público da 

DSAMA, sito na Calçada da Barra, Região Administrativa 

Especial de Macau.

Data e hora limite: dia 6 de Setembro de 20  21, segunda-feira, 

até às 12,00 horas. 
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9. 

10. 90

63/85/M

11. $2,250,000.00

12. 4%

13. 

14. 

63/85/M

15. 

60%

25%

15%

Em caso de encerramento da DSAMA na hora limite para a 

entrega de propostas por motivos de força maior, o prazo para 

a entrega das propostas é adiado para o primeiro dia útil se-

guinte à mesma hora.

9. Língua a utilizar na redacção da proposta: a proposta e os 

documentos que a acompanham devem estar redigidos numa 

das línguas oficiais da RAEM. Quando redigidos noutra lín-

gua, devem ser acompanhados de tradução legalizada, a qual 

prevalece para todos e quaisquer efeitos. Apenas a descrição 

ou a especificação de produtos pode ser redigida em língua in-

glesa, sem ser acompanhada de tradução legalizada.

10. Prazo de validade das propostas: 90 (noventa) dias, a con-

tar a partir da data do acto público do concurso, prorrogável, 

nos termos do artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de 

Julho.

11. Caução provisória: $2 250 000,00 (dois milhões, duzentas 

e cinquenta mil patacas), a prestar mediante depósito em di-

nheiro ou garantia bancária.

12. Caução definitiva: 4% (quatro por cento) do preço total 

da adjudicação, a prestar mediante depósito em dinheiro ou 

garantia bancária.

13. Visita ao local:

A visita ao local será realizada às 10,00 horas do dia 11 de 

Agosto de 2021, quarta-feira, na sala de reunião do rés-do-

-chão do Edifício de Gestão Portuária do Terminal Marítimo 

de Passageiros da Taipa.

Em caso de número excessivo de inscritos na visita ao local, 

os inscritos serão divididos em grupos para efectuar as visitas 

ao local, os quais serão notificados pela DSAMA sobre os por-

menores.

14. Data de realização do acto público do concurso:

Local: sala multifuncional da DSAMA, sita na Calçada da 

Barra, Região Administrativa Especial de Macau.

Dia e hora: dia 7 de Setembro de 2021, terça-feira, pelas 

10,00 horas.

Em caso de encerramento da DSAMA para o referido acto 

público por motivos de força maior, a data de realização do 

acto público do concurso é adiada para o primeiro dia útil se-

guinte à mesma hora.

Os concorrentes ou os seus representantes devidamente 

mandatados devem estar presentes no acto público para os 

efeitos previstos no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 

de Julho, e para esclarecer eventuais dúvidas relativas aos do-

cumentos apresentados no concurso.

15. Critérios de apreciação das propostas:

Preço apresentado na proposta: 60%;

Plano do serviço: 25%;

Experiências do concorrente: 15%.
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16. 

17. 

http://www.marine.gov.mo

 

 

 $6,422.00

 

18/DIR/2021

23/2015 30/2018

14/2013

15/2009

26/2009

16. Critério de adjudicação:

A adjudicação é efectuada ao concorrente com pontuação 

total mais elevada e, no caso de haver empate na pontuação 

total mais elevada, a adjudicação é efectuada nos termos pre-

vistos no programa do concurso.

17. Actualização, rectificação e esclarecimento dos documen-

tos do concurso:

Os concorrentes deverão comparecer diariamente na Divi-

são Financeira do Departamento de Administração e Finan-

ças, sita no 1.º andar do Edifício da DSAMA, Calçada da Bar-

ra, Região Administrativa Especial de Macau, ou consultar a 

página electrónica da DSAMA (http://www.marine.gov.mo), a 

partir de 4 de Agosto de 2021 e até à data limite para a entrega 

das propostas, para obter informações sobre a actualização, 

rectificação e esclarecimento dos documentos do concurso.

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 

aos 28 de Julho de 2021. 

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 6 422,00)

Avisos

Despacho n.º 18/DIR/2021

Nos termos do n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento Administra-

tivo n.º 14/2013 (Organização e funcionamento da Direcção dos 

Serviços de Assuntos Marítimos e de Água), com as alterações 

introduzidas pelos Regulamentos Administrativos n.os 23/2015 

e 30/2018, do artigo 10.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições Fun-

damentais do Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia) e dos 

artigos 22.º e 23.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 

(Disposições complementares do estatuto do pessoal de direc-

ção e chefia), determino:

1. É delegada no subdirector, Chou Chi Tak, a competência 

para:

1) Emitir editais e avisos à navegação, em conformidade com 

a lei;

2) Autorizar a renovação de certificados emitidos pela Direcção 

dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, de acordo com 

as disposições legais e regulamentares aplicáveis;

3) Não permitir ou interromper a saída para o mar das em-

barcações, bem como o embarque e condução de passageiros 

e de carga de terra para bordo e vice-versa, sempre que haja 

perigo para o tráfego marítimo devido às condições meteoroló-

gicas;

4) Divulgar o aparecimento de todos os factos dos quais pos-

sa resultar prejuízo para a navegação, regime de portos, pesca 

ou saúde pública, e propor as medidas adequadas, para a sal-

vaguarda da segurança das embarcações e das pessoas e cargas 

nelas embarcadas;
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1

2

3

4

5

6

7

5) Visitar, quando necessário, as embarcações para verifica-

ção e impedir a saída daquelas que não possuam as condições 

mínimas de segurança, para a salvaguarda da segurança das 

embarcações e das pessoas e cargas nelas embarcadas;

6) Requisitar, se necessário, as embarcações pertencentes à 

Região Administrativa Especial de Macau, bem como o res-

pectivo pessoal e material, no caso de sinistros marítimos que 

ponham em grave perigo vidas humanas;

7) Participar os sinistros marítimos que ponham em grave 

perigo vidas humanas à autoridade sanitária;

8) Utilizar todos os recursos que possam fornecer as em-

barcações registadas na Região Administrativa Especial de 

Macau, surtas nos portos, no caso de sinistros marítimos que 

ponham em grave perigo vidas humanas;

9) Especificar os locais onde as embarcações podem estacionar, 

atendendo às condições de segurança dos portos de Macau, e 

determinar quais as que devem:

(1) Fundear com ferro;

(2) Fundear com dois ferros (amarrar);

(3) Amarrar a uma bóia;

(4) Amarrar de proa e popa, utilizando ferros ou bóias.

10) Estabelecer a localização, forma, pintura e acessórios 

das bóias referidas na alínea anterior;

11) Fiscalizar o Departamento de Actividades Marítimas, o 

Departamento de Embarcações e Tripulantes, o Departamen-

to de Gestão Portuária e a Divisão de Divulgação e Promoção;

12) No âmbito das subunidades orgânicas acima referidas, 

exerce as seguintes competências:

(1) Aprovar o mapa de férias, nos termos legais;

(2) Autorizar o gozo de férias, a respectiva antecipação ou 

a alteração do mapa de férias a pedido do trabalhador, com 

excepção dos trabalhadores subordinados ao pessoal de chefia 

com a respectiva competência delegada;

(3) Decidir sobre pedidos de transferência de férias, por mo-

tivos pessoais ou por conveniência de serviço, com excepção 

dos trabalhadores subordinados ao pessoal de chefia com a res-

pectiva competência delegada;

(4) Autorizar a justificação das faltas, com excepção dos tra-

balhadores subordinados ao pessoal de chefia com a respectiva 

competência delegada;

(5) Autorizar a prestação de serviço em regime de horas ex-

traordinárias até ao limite legalmente previsto, com excepção 

do prestado em regime de horas extraordinárias pelo pessoal 

exercendo funções nos respectivos departamentos;

(6) Homologar a avaliação do desempenho, com excepção da 

relativa ao pessoal de chefia;

(7) Assinar avisos, anúncios e outros documentos relativos a 

actos de gestão corrente, visar e assinar documentos que care-

çam de tal formalidade na tramitação de assuntos correntes;
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(8) Assinar o expediente necessário à mera instrução de pro-

cessos e à execução de decisões.

2. É delegada no subdirector, Kuok Kin, a competência para:

1) Fiscalizar o Departamento de Gestão de Recursos Hí-

dricos, o Departamento de Gestão das Áreas Marítimas, o 

Departamento de Administração e Finanças e a Divisão de 

Estudos e Assuntos Jurídicos;

2) No âmbito das subunidades orgânicas acima referidas, 

exerce as seguintes competências:

(1) Aprovar o mapa de férias, nos termos legais;

(2) Autorizar o gozo de férias, a respectiva antecipação ou 

a alteração do mapa de férias a pedido do trabalhador, com 

excepção dos trabalhadores subordinados ao pessoal de chefia 

com a respectiva competência delegada;

(3) Decidir sobre pedidos de transferência de férias, por mo-

tivos pessoais ou por conveniência de serviço, com excepção 

dos trabalhadores subordinados ao pessoal de chefia com a res-

pectiva competência delegada;

(4) Autorizar a justificação das faltas, com excepção dos tra-

balhadores subordinados ao pessoal de chefia com a respectiva 

competência delegada;

(5) Autorizar a prestação de serviço em regime de horas ex-

traordinárias até ao limite legalmente previsto, com excepção 

do prestado em regime de horas extraordinárias pelo pessoal 

exercendo funções nos respectivos departamentos;

(6) Homologar a avaliação do desempenho, com excepção da 

relativa ao pessoal de chefia;

(7) Assinar avisos, anúncios e outros documentos relativos a 

actos de gestão corrente, visar e assinar documentos que care-

çam de tal formalidade na tramitação de assuntos correntes;

(8) Assinar o expediente necessário à mera instrução de pro-

cessos e à execução de decisões.

3. É delegada no chefe do Departamento de Actividades Ma-

rítimas, Wu Chu Pang, a competência para:

1) Determinar a prestação de trabalho, do pessoal afecto ao 

Departamento de Actividades Marítimas, nos dias de tolerân-

cia de ponto, pela sua natureza, se devam manter permanente-

mente à disposição da comunidade, ou para acorrer a situações 

especiais ou de urgência;

2) Autorizar o gozo de férias, a respectiva antecipação ou a 

alteração do mapa de férias a pedido do trabalhador do respec-

tivo departamento;

3) Decidir sobre pedidos de transferência de férias apresen-

tados pelo pessoal do respectivo departamento, por motivos 

pessoais ou por conveniência de serviço;

4) Autorizar a justificação das faltas do pessoal do respectivo 

departamento;

5) Autorizar a prestação de serviço pelo pessoal do respec-

tivo departamento em regime de horas extraordinárias até ao 

limite legalmente previsto;
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12/2020

90/99/M a

12/2020

90/99/M

12/2020

6) Convocar reunião de trabalho regular sobre obras maríti-

mas e assinar os respectivos ofícios; 

7) Assinar, no âmbito das competências do departamento, o 

expediente necessário à mera instrução de processos e à execu-

ção de decisões.

4. É delegada no chefe do Departamento de Embarcações e 

Tripulantes, Wong Chio Fat, a competência para:

1) Efectuar o desembaraço das embarcações referido a alínea 

a) do artigo 2.º do Regulamento das Actividades Marítimas, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/99/M, de 29 de Novembro, 

com as alterações introduzidas pelo Regulamento Administra-

tivo n.º 12/2020, calcular os emolumentos para o desembaraço 

das embarcações e assinar os respectivos ofícios;

2) Assinar a declaração a que se refere o n.º 1 do artigo 76.º 

do Regulamento das Actividades Marítimas, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 90/99/M, de 29 de Novembro, com as alterações 

introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 12/2020, e os 

respectivos ofícios;

3) Autorizar o licenciamento das actividades de construção e 

reparação naval e assinar os respectivos ofícios;

4) Calcular os emolumentos necessários à emissão de certifi-

cado de embarcação e assinar os respectivos ofícios;

5) Assinar os ofícios para notificação do registo de embarca-

ções e da inscrição marítima;

6) Prestar informações estatísticas de embarcações às enti-

dades competentes e assinar os respectivos ofícios;

7) Autorizar ou isentar a pilotagem, calcular os emolumen-

tos de pilotagem e assinar os respectivos ofícios;

8) Determinar a prestação de trabalho, do pessoal afecto 

ao Departamento de Embarcações e Tripulantes, nos dias de 

tolerância de ponto, pela sua natureza, se devam manter per-

manentemente à disposição da comunidade, ou para acorrer a 

situações especiais ou de urgência;

9) Autorizar o gozo de férias, a respectiva antecipação ou a 

alteração do mapa de férias a pedido do trabalhador do respec-

tivo departamento;

10) Decidir sobre pedidos de transferência de férias apresen-

tados pelo pessoal do respectivo departamento, por motivos 

pessoais ou por conveniência de serviço;

11) Autorizar a justificação das faltas do pessoal do respecti-

vo departamento;

12) Autorizar a prestação de serviço pelo pessoal do respec-

tivo departamento em regime de horas extraordinárias até ao 

limite legalmente previsto;

13) Assinar, no âmbito das competências do departamento, o 

expediente necessário à mera instrução de processos e à execu-

ção de decisões.

5. É delegada no chefe do Departamento de Gestão Portuá-

ria, Tong Iok Peng, a competência para:

1) Fiscalizar o movimento de entrada e saída de embarcações 

a que se refere a alínea c) do artigo 2.º do Regulamento das 
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90/99/M c

82/99/M

Actividades Marítimas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/99/M, 

de 29 de Novembro, com as alterações introduzidas pelo Re-

gulamento Administrativo n.º 12/2020, e assinar os respectivos 

ofícios;

2) Efectuar e visar o desembaraço das embarcações referidas 

nos artigos 41.º e 43.º do Regulamento da Náutica de Recreio, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 82/99/M, de 15 de Novembro, e 

assinar os respectivos ofícios;

3) Autorizar a emissão, substituição, renovação e cancelamen-

to do cartão de acesso ao terminal marítimo de passageiros, cal-

cular as despesas para o pedido do cartão de acesso ao terminal 

marítimo de passageiros e assinar os respectivos ofícios;

4) Calcular os emolumentos necessários à utilização de cais 

e assinar os respectivos ofícios;

5) Autorizar a realização de actividades publicitárias nas 

áreas não comerciais do terminal marítimo de passageiros e 

assinar os respectivos ofícios;

6) Convocar reunião de trabalho regular sobre a gestão do ter-

minal marítimo de passageiros e assinar os respectivos ofícios;

7) Determinar a prestação de trabalho, do pessoal afecto ao 

Departamento de Gestão Portuária, nos dias de tolerância de 

ponto, pela sua natureza, se devam manter permanentemente 

à disposição da comunidade, ou para acorrer a situações espe-

ciais ou de urgência;

8) Autorizar o gozo de férias, a respectiva antecipação ou a 

alteração do mapa de férias a pedido do trabalhador do respec-

tivo departamento;

9) Decidir sobre pedidos de transferência de férias apresen-

tados pelo pessoal do respectivo departamento, por motivos 

pessoais ou por conveniência de serviço;

10) Autorizar a justificação das faltas do pessoal do respecti-

vo departamento;

11) Autorizar a prestação de serviço pelo pessoal do respec-

tivo departamento em regime de horas extraordinárias até ao 

limite legalmente previsto;

12) Assinar, no âmbito das competências do departamento, 

o expediente necessário à mera instrução de processos e à exe-

cução de decisões.

6. É delegada no chefe do Departamento de Gestão de Re-

cursos Hídricos, Wong Man Tou, a competência para:

1) Determinar a prestação de trabalho, do pessoal afecto ao 

Departamento de Gestão de Recursos Hídricos, nos dias de 

tolerância de ponto, pela sua natureza, se devam manter per-

manentemente à disposição da comunidade, ou para acorrer a 

situações especiais ou de urgência;

2) Autorizar o gozo de férias, a respectiva antecipação ou a 

alteração do mapa de férias a pedido do trabalhador do respec-

tivo departamento; 

3) Decidir sobre pedidos de transferência de férias apresen-

tados pelo pessoal do respectivo departamento, por motivos 

pessoais ou por conveniência de serviço;



11840    31   2021  8  4 

4) Autorizar a justificação das faltas do pessoal do respectivo 

departamento;

5) Autorizar a prestação de serviço pelo pessoal do respec-

tivo departamento em regime de horas extraordinárias até ao 

limite legalmente previsto;

6) Assinar, no âmbito das competências do departamento, o 

expediente necessário à mera instrução de processos e à execu-

ção de decisões.

7. É delegada no chefe do Departamento de Gestão das Áreas 

Marítimas, Lam Son, a competência para:

1) Determinar a prestação de trabalho, do pessoal afecto ao 

Departamento de Gestão das Áreas Marítimas, nos dias de 

tolerância de ponto, pela sua natureza, se devam manter per-

manentemente à disposição da comunidade, ou para acorrer a 

situações especiais ou de urgência;

2) Autorizar o gozo de férias, a respectiva antecipação ou a 

alteração do mapa de férias a pedido do trabalhador do respec-

tivo departamento; 

3) Decidir sobre pedidos de transferência de férias apresen-

tados pelo pessoal do respectivo departamento, por motivos 

pessoais ou por conveniência de serviço;

4) Autorizar a justificação das faltas do pessoal do respectivo 

departamento;

5) Autorizar a prestação de serviço pelo pessoal do respec-

tivo departamento em regime de horas extraordinárias até ao 

limite legalmente previsto;

6) Assinar, no âmbito das competências do departamento, o 

expediente necessário à mera instrução de processos e à execu-

ção de decisões.

8. É delegada no chefe do Departamento de Administração 

e Finanças, Tang Ieng Chun, a competência para:

1) Assinar os cartões de acesso a cuidados de saúde, as guias 

de apresentação, as declarações de vencimento, as declarações 

de serviço, os registos biográficos, o certificado da cópia do 

processo individual e os registos de assiduidade, bem como as 

declarações para justificação de faltas a actividades escolares e 

de formação do pessoal da Direcção dos Serviços de Assuntos 

Marítimos e de Água, bem como prestar os ofícios sobre estes 

documentos;

2) Assinar a declaração de prestação de caução pelo interes-

sado e os ofícios sobre notificação de recebimento ou devolu-

ção de cauções;

3) Assinar os ofícios sobre o convite à apresentação de pro-

posta, notificação da decisão de adjudicação, procedimentos 

sobre assinatura do contrato, prestação da cópia do contrato, 

durante o processo de empreitada de obra e aquisição de bens 

ou serviços;

4) Assinar os ofícios sobre a publicação dos documentos no 

Boletim Oficial da RAEM ou nos jornais;

5) Actualizar informações do pessoal da Direcção dos Ser-

viços de Assuntos Marítimos e de Água junto das entidades 

competentes e assinar os respectivos ofícios;



N.º 31 — 4-8-2021 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 11841

6) Prestar informações estatísticas do pessoal da Direcção 

dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água às entidades 

competentes e assinar os respectivos ofícios;

7) Entregar às entidades competentes os documentos sobre 

a apresentação do pedido de subsídio, abono e benefício pelo 

pessoal da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e 

de Água e a subscrição de seguro do pessoal da Direcção dos 

Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, actualizar a lista e 

informações sobre os requerentes de subsídio, abono e benefí-

cio e assinar os respectivos documentos e ofícios;

8) Notificar os respectivos serviços sobre as decisões toma-

das pelas entidades competentes relativamente ao orçamento 

financeiro e assinar os respectivos ofícios;

9) Assinar a notificação de remessa;

10) Assinar a guia de entrega de correspondência franquida-

da à máquina;

11) Assinar o mapa-guia de pagamento das contribuições 

para o Fundo de Segurança Social e os respectivos ofícios;

12) Assinar o boletim de inscrição de imposto profissional e 

a declaração da cessação do emprego para o pessoal da Direcção 

dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, bem como os 

respectivos ofícios;

13) Determinar a prestação de trabalho, do pessoal do res-

pectivo departamento, nos dias de tolerância de ponto, pela sua 

natureza, se devam manter permanentemente à disposição da 

comunidade, ou para acorrer a situações especiais ou de urgência;

14) Autorizar o gozo de férias, a respectiva antecipação ou a 

alteração do mapa de férias a pedido do trabalhador do respec-

tivo departamento; 

15) Decidir sobre pedidos de transferência de férias apresen-

tados pelo pessoal do respectivo departamento, por motivos 

pessoais ou por conveniência de serviço;

16) Autorizar a justificação das faltas do pessoal do respecti-

vo departamento;

17) Autorizar a prestação de serviço pelo pessoal do respec-

tivo departamento em regime de horas extraordinárias até ao 

limite legalmente previsto;

18) Entregar às entidades competentes os documentos e 

informações do pessoal desta Direcção sobre a utilização da 

«Conta de utilizador de entidade da conta única de acesso co-

mum aos serviços públicos da Região Administrativa Especial 

de Macau» e do «Meio de identificação electrónica» e assinar 

os respectivos ofícios;

19) Assinar, no âmbito das competências do departamento, 

o expediente necessário à mera instrução de processos e à exe-

cução de decisões.

9. É delegada no director das Oficinas Navais, Lei Veng 

Seng, a competência para:

1) Determinar a prestação de trabalho, do pessoal afecto às 

Oficinas Navais, nos dias de tolerância de ponto, pela sua natu-

reza, se devam manter permanentemente à disposição da comu-

nidade, ou para acorrer a situações especiais ou de urgência;
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2) Autorizar o gozo de férias, a respectiva antecipação ou a 

alteração do mapa de férias a pedido do trabalhador afecto às 

Oficinas Navais;

3) Decidir sobre pedidos de transferência de férias apresen-

tados pelo pessoal afecto às Oficinas Navais, por motivos pes-

soais ou por conveniência de serviço;

4) Autorizar a justificação das faltas do pessoal afecto às 

Oficinas Navais;

5) Autorizar a prestação de serviço pelo pessoal afecto às 

Oficinas Navais em regime de horas extraordinárias até ao li-

mite legalmente previsto;

6) Assinar, no âmbito das competências das Oficinas Navais, 

o expediente necessário à mera instrução de processos e à exe-

cução de decisões.

10. É delegada na directora da Escola de Pilotagem, Chan I 

Un, a competência para:

1) Determinar a prestação de trabalho, do pessoal afecto à 

Escola de Pilotagem, nos dias de tolerância de ponto, pela sua 

natureza, se devam manter permanentemente à disposição da co-

munidade, ou para acorrer a situações especiais ou de urgência;

2) Autorizar o gozo de férias, a respectiva antecipação ou a 

alteração do mapa de férias a pedido do trabalhador afecto à 

Escola de Pilotagem;

3) Decidir sobre pedidos de transferência de férias apresen-

tados pelo pessoal afecto à Escola de Pilotagem, por motivos 

pessoais ou por conveniência de serviço;

4) Autorizar a justificação das faltas do pessoal afecto à Es-

cola de Pilotagem;

5) Autorizar a prestação de serviço pelo pessoal afecto à Es-

cola de Pilotagem em regime de horas extraordinárias até ao 

limite legalmente previsto;

6) Assinar, no âmbito das competências da Escola de Pilota-

gem, o expediente necessário à mera instrução de processos e 

à execução de decisões.

11. É delegada no director do Museu Marítimo, Sit Kai Sin, a 

competência para:

1) Determinar a prestação de trabalho, do pessoal afecto ao 

Museu Marítimo, nos dias de tolerância de ponto, pela sua natu-

reza, se devam manter permanentemente à disposição da comu-

nidade, ou para acorrer a situações especiais ou de urgência;

2) Autorizar o gozo de férias, a respectiva antecipação ou a 

alteração do mapa de férias a pedido do trabalhador afecto ao 

Museu Marítimo; 

3) Decidir sobre pedidos de transferência de férias apresen-

tados pelo pessoal afecto ao Museu Marítimo, por motivos pes-

soais ou por conveniência de serviço;

4) Autorizar a justificação das faltas do pessoal afecto ao 

Museu Marítimo;

5) Autorizar a prestação de serviço pelo pessoal afecto ao 

Museu Marítimo em regime de horas extraordinárias até ao 

limite legalmente previsto;
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6) Assinar, no âmbito das competências do Museu Marítimo, 

o expediente necessário à mera instrução de processos e à exe-

cução de decisões.

12. É delegada na chefe da Divisão de Estudos e Assuntos 

Jurídicos, Kuok Choi Fun, a competência para:

1) Determinar a prestação de trabalho, do pessoal afecto à 

Divisão de Estudos e Assuntos Jurídicos, nos dias de tolerân-

cia de ponto, pela sua natureza, se devam manter permanente-

mente à disposição da comunidade, ou para acorrer a situações 

especiais ou de urgência;

2) Autorizar o gozo de férias, a respectiva antecipação ou a 

alteração do mapa de férias a pedido do trabalhador da respec-

tiva divisão;

3) Decidir sobre pedidos de transferência de férias apresen-

tados pelo pessoal da respectiva divisão, por motivos pessoais 

ou por conveniência de serviço;

4) Autorizar a justificação das faltas do pessoal da respectiva 

divisão;

5) Assinar os ofícios sobre audiência escrita do procedimen-

to sancionatório administrativo e os ofícios para notificação da 

decisão sancionatória do respectivo procedimento;

6) Assinar os ofícios para notificação da decisão da entidade 

competente sobre indemnização;

7) Assinar, no âmbito das competências da Divisão de Es-

tudos e Assuntos Jurídicos, o expediente necessário à mera 

instrução de processos e à execução de decisões.

13. É delegada no chefe da Divisão de Divulgação e Promo-

ção, Ng Chan Teng, a competência para:

1) Determinar a prestação de trabalho, do pessoal afecto à 

Divisão de Divulgação e Promoção, nos dias de tolerância de 

ponto, pela sua natureza, se devam manter permanentemente 

à disposição da comunidade, ou para acorrer a situações espe-

ciais ou de urgência;

2) Autorizar o gozo de férias, a respectiva antecipação ou a 

alteração do mapa de férias a pedido do trabalhador da respec-

tiva divisão;

3) Decidir sobre pedidos de transferência de férias apresen-

tados pelo pessoal da respectiva divisão, por motivos pessoais 

ou por conveniência de serviço;

4) Autorizar a justificação das faltas do pessoal da respectiva 

divisão;

5) Assinar, no âmbito das competências da Divisão de Divul-

gação e Promoção, o expediente necessário à mera instrução 

de processos e à execução de decisões.

14. A delegação de assinatura não abrange expedientes en-

dereçados aos Gabinetes do Chefe do Executivo e dos Secre-

tários, à Assembleia Legislativa, aos Gabinetes do Presidente 

do Tribunal de Última Instância e do Procurador, ao Comissa-

riado contra a Corrupção, ao Comissariado da Auditoria e às 

organizações governamentais exteriores à RAEM.
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15. A presente delegação de competências é feita sem prejuí-

zo dos poderes de avocação e superintendência.

16. Dos actos praticados no uso das competências ora delega-

das cabe recurso hierárquico necessário.

17. São ratificados os actos praticados pelos delegados, no 

âmbito da presente delegação de competências, desde 16 de 

Junho de 2021.

18. É revogado o Despacho n.º 7/DIR/2020.

19. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 

sua publicação.

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 

aos 19 de Julho de 2021.

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 22 128,00)

Despacho n.º 19/DIR/2021

Nos termos do n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento Administra-

tivo n.º 14/2013 (Organização e funcionamento da Direcção dos 

Serviços de Assuntos Marítimos e de Água), com as alterações 

introduzidas pelos Regulamentos Administrativos n.os 23/2015 

e 30/2018, do artigo 10.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições Funda-

mentais do Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia), dos arti-

gos 22.º e 23.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 (Dis-

posições complementares do estatuto do pessoal de direcção e 

chefia) e usando da faculdade conferida pelo n.º 3 do Despacho 

do Secretário para os Transportes e Obras Públicas n.º 15/2021, 

determino:

1. É subdelegada no subdirector, Chou Chi Tak, no âmbito 

do Departamento de Actividades Marítimas, do Departamen-

to de Embarcações e Tripulantes, do Departamento de Gestão 

Portuária e da Divisão de Divulgação e Promoção, a compe-

tência para:

1) Conceder licença especial e licença sem vencimento de 

curta duração;

2) Autorizar a atribuição dos prémios de antiguidade e de 

outros subsídios previstos no Estatuto dos Trabalhadores da 

Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, na Lei n.º 2/2011 (Regime 

do prémio de antiguidade e dos subsídios de residência e de 

família) ou nos contratos e a atribuição do prémio de tempo de 

contribuição previsto no Regime de Previdência dos Trabalha-

dores dos Serviços Públicos, estabelecido pela Lei n.º 8/2006, 

aos respectivos trabalhadores, nos termos legais;

3) Determinar deslocações do pessoal da Direcção dos Ser-

viços de Assuntos Marítimos e de Água à Região Adminis-

trativa Especial de Hong Kong e ao Interior da China, de que 

resulte direito à percepção de ajudas de custo diárias até um 

dia;

4) Autorizar a participação de trabalhadores em congressos, 

seminários, colóquios, jornadas e outras actividades semelhan-
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tes, quando realizados na Região Administrativa Especial de 

Macau ou quando realizados no exterior, nas condições referi-

das na alínea anterior;

5) Autorizar a restituição de documentos que não sejam per-

tinentes à garantia de compromissos ou à execução de contra-

tos com a Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de 

Água ou com a Região Administrativa Especial de Macau;

6) Autorizar os seguros de pessoal, material e equipamento, 

imóveis e viaturas;

7) Autorizar a realização de despesas com obras e aquisição 

de bens e serviços, inscritas na divisão 001 no capítulo 506 da 

tabela de despesas do Orçamento da Região Administrativa 

Especial de Macau relativo à Direcção dos Serviços de Assun-

tos Marítimos e de Água, até ao montante de $100 000,00 (cem 

mil patacas);

8) Autorizar despesas de representação até ao montante de 

$10 000,00 (dez mil patacas);

9) Assinar o expediente dirigido a entidades e organismos da 

Região Administrativa Especial de Macau e do exterior;

10) Homologar os autos de recepção provisória e definitiva 

nos procedimentos de aquisição de bens e serviços;

11) Homologar os autos de recepção provisória e definitiva 

nas empreitadas de obras públicas.

2. É subdelegada no subdirector, Kuok Kin, no âmbito do 

Departamento de Gestão de Recursos Hídricos, do Departa-

mento de Gestão das Áreas Marítimas, do Departamento de 

Administração e Finanças e da Divisão de Estudos e Assuntos 

Jurídicos, a competência para:

1) Conceder licença especial e licença sem vencimento de 

curta duração;

2) Autorizar a atribuição dos prémios de antiguidade e de 

outros subsídios previstos no Estatuto dos Trabalhadores da 

Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, na Lei n.º 2/2011 (Regime 

do prémio de antiguidade e dos subsídios de residência e de 

família) ou nos contratos e a atribuição do prémio de tempo de 

contribuição previsto no Regime de Previdência dos Trabalha-

dores dos Serviços Públicos, estabelecido pela Lei n.º 8/2006, 

aos respectivos trabalhadores, nos termos legais;

3) Determinar deslocações do pessoal da Direcção dos Ser-

viços de Assuntos Marítimos e de Água à Região Adminis-

trativa Especial de Hong Kong e ao Interior da China, de que 

resulte direito à percepção de ajudas de custo diárias até um 

dia;

4) Autorizar a participação de trabalhadores em congressos, 

seminários, colóquios, jornadas e outras actividades semelhan-

tes, quando realizados na Região Administrativa Especial de 

Macau ou quando realizados no exterior, nas condições referi-

das na alínea anterior;

5) Autorizar a restituição de documentos que não sejam per-

tinentes à garantia de compromissos ou à execução de contra-

tos com a Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de 

Água ou com a Região Administrativa Especial de Macau;
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6) Autorizar os seguros de pessoal, material e equipamento, 

imóveis e viaturas;

7) Autorizar a realização de despesas com obras e aquisição 

de bens e serviços, inscritas na divisão 001 no capítulo 506 da 

tabela de despesas do Orçamento da Região Administrativa 

Especial de Macau relativo à Direcção dos Serviços de Assun-

tos Marítimos e de Água, até ao montante de $100 000,00 (cem 

mil patacas);

8) Autorizar despesas de representação até ao montante de 

$10 000,00 (dez mil patacas);

9) Assinar o expediente dirigido a entidades e organismos da 

Região Administrativa Especial de Macau e do exterior;

10) Homologar os autos de recepção provisória e definitiva 

nos procedimentos de aquisição de bens e serviços;

11) Homologar os autos de recepção provisória e definitiva 

nas empreitadas de obras públicas.

3. É subdelegada no chefe do Departamento de Activida-

des Marítimas, Wu Chu Pang, a competência para autorizar 

a adopção do trabalho por turnos pelo pessoal do respectivo 

departamento.

4. É subdelegada no chefe do Departamento de Embarcações 

e Tripulantes, Wong Chio Fat, a competência para autorizar a 

adopção do trabalho por turnos pelo pessoal do respectivo de-

partamento.

5. É subdelegada na chefe do Departamento de Gestão Por-

tuária, Tong Iok Peng, a competência para autorizar a adopção 

do trabalho por turnos pelo pessoal do respectivo departamento.

6. É subdelegada no chefe do Departamento de Gestão de 

Recursos Hídricos, Wong Man Tou, a competência para auto-

rizar a adopção do trabalho por turnos pelo pessoal do respec-

tivo departamento.

7. É subdelegada no chefe do Departamento de Gestão das 

Áreas Marítimas, Lam Son, a competência para autorizar a 

adopção do trabalho por turnos pelo pessoal pelo respectivo 

departamento.

8. É subdelegada no chefe do Departamento de Administra-

ção e Finanças, Tang Ieng Chun, a competência para:

1) Assinar documentos comprovativos de contagem e liqui-

dação do tempo de serviço prestado pelos trabalhadores da 

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água;

2) Autorizar a apresentação dos trabalhadores da Direcção 

dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água e seus familia-

res às Juntas Médicas, que funcionam no âmbito dos Serviços 

de Saúde.

9. É subdelegada no director das Oficinas Navais, Lei Veng 

Seng, a competência para:

1) Autorizar a adopção do trabalho por turnos pelo pessoal 

afecto às Oficinas Navais;

2) Autorizar a participação do pessoal afecto às Oficinas 

Navais em congressos, seminários, colóquios, jornadas e outras 
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actividades semelhantes, quando realizados na Região Admi-

nistrativa Especial de Macau e quando o custo da respectiva 

participação não exceda $1 000,00 (mil patacas);

3) Autorizar o seguro de pessoal, material e equipamento, 

imóveis e viaturas, relativamente às Oficinas Navais;

4) Autorizar a realização de despesas com obras e aquisição 

de bens e serviços, inscritas na divisão 004 no capítulo 506 da 

tabela de despesas do Orçamento da Região Administrativa 

Especial de Macau relativo às Oficinas Navais, até ao montante 

de $20 000,00 (vinte mil patacas);

5) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certi-

dões de documentos arquivados nas Oficinas Navais, com ex-

clusão dos excepcionados por lei;

6) Assinar o expediente dirigido a entidades e organismos 

da Região Administrativa Especial de Macau e do exterior no 

âmbito das atribuições das Oficinas Navais.

10. É subdelegada na directora da Escola de Pilotagem, 

Chan I Un, a competência para:

1) Autorizar a adopção do trabalho por turnos pelo pessoal 

afecto à Escola de Pilotagem;

2) Autorizar a participação do pessoal afecto à Escola de 

Pilotagem em congressos, seminários, colóquios, jornadas e 

outras actividades semelhantes, quando realizados na Região 

Administrativa Especial de Macau e quando o custo da respec-

tiva participação não exceda $1 000,00 (mil patacas);

3) Autorizar o seguro de pessoal, material e equipamento, 

imóveis e viaturas, relativamente à Escola de Pilotagem;

4) Autorizar a realização de despesas com obras e aquisição 

de bens e serviços, inscritas na divisão 003 no capítulo 506 da 

tabela de despesas do Orçamento da Região Administrativa 

Especial de Macau relativo à Escola de Pilotagem, até ao mon-

tante de $10 000,00 (dez mil patacas);

5) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certi-

dões de documentos arquivados na Escola de Pilotagem, com 

exclusão dos excepcionados por lei;

6) Assinar o expediente dirigido a entidades e organismos 

da Região Administrativa Especial de Macau e do exterior no 

âmbito das atribuições da Escola de Pilotagem.

11. É subdelegada no director do Museu Marítimo, Sit Kai 

Sin, a competência para:

1) Autorizar a adopção do trabalho por turnos pelo pessoal 

afecto ao Museu Marítimo;

2) Autorizar a participação do pessoal afecto ao Museu Ma-

rítimo em congressos, seminários, colóquios, jornadas e outras 

actividades semelhantes, quando realizados na Região Admi-

nistrativa Especial de Macau e quando o custo da respectiva 

participação não exceda $1 000,00 (mil patacas);

3) Autorizar o seguro de pessoal, material e equipamento, 

imóveis e viaturas, relativamente ao Museu Marítimo;
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4) Autorizar a realização de despesas com obras e aquisição 

de bens e serviços, inscritas na divisão 002 no capítulo 506 da 

tabela de despesas do Orçamento da Região Administrativa 

Especial de Macau relativo ao Museu Marítimo, até ao mon-

tante de $15 000,00 (quinze mil patacas);

5) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certi-

dões de documentos arquivados no Museu Marítimo, com ex-

clusão dos excepcionados por lei;

6) Assinar o expediente dirigido a entidades e organismos 

da Região Administrativa Especial de Macau e do exterior no 

âmbito das atribuições do Museu Marítimo.

12. A subdelegação de assinatura não abrange expedientes 

endereçados aos Gabinetes do Chefe do Executivo e dos Secre-

tários, à Assembleia Legislativa, aos Gabinetes do Presidente 

do Tribunal de Última Instância e do Procurador, ao Comissa-

riado contra a Corrupção, ao Comissariado da Auditoria e às 

organizações governamentais exteriores à RAEM.

13. As presentes subdelegações de competências são feitas 

sem prejuízo dos poderes de avocação e superintendência.

14. Dos actos praticados no exercício da subdelegação de 

competências constantes do presente despacho cabe recurso 

hierárquico necessário.

15. São ratificados os actos praticados pelos subdelegados, no 

âmbito da presente subdelegação de competências, desde 16 de 

Junho de 2021.

16. É revogado o Despacho n.º 6/DIR/2020.

17. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 

sua publicação.

 (Homologadas as subdelegações de competências por despacho 

do Ex.mo Senhor Secretário para os Transportes e Obras Pú-

blicas, de 20 de Julho de 2021).

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 

aos 19 de Julho de 2021.

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 10 953,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA 

E CADASTRO

Aviso

Torna-se público que, para os candidatos do concurso de 

avaliação de competências profissionais ou funcionais, exter-

no, do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento 

de dois lugares vagos de topógrafo de 2.ª classe, 1.º escalão, da 

carreira de topógrafo, do quadro do pessoal da Direcção dos 

Serviços de Cartografia e Cadastro, e dos que vierem a verifi-

car-se até ao termo da validade do concurso, aberto por aviso 

publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 15, II Série, de 14 de Abril de 2021, a prova 
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de conhecimentos (prova escrita) terá a duração de três horas 

e será realizada no dia 21 de Agosto de 2021, às 10,00 horas, 

sendo realizada no seguinte local:

— Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, sita na 

Estrada de D. Maria II, n.os 32-36, Edifício CEM, 6.º andar, 

Macau.

Informação mais detalhada sobre a distribuição dos candi-

datos pelas salas onde os mesmos se devem apresentar para a 

realização da prova de conhecimentos, bem como outras infor-

mações de interesse dos candidatos encontram-se afixadas na 

Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, sita na Estra-

da de D. Maria II, n.os 32-36, Edifício CEM, 6.º andar, Macau, 

podendo ser consultadas no local indicado dentro do horário 

de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 13,00 horas 

e das 14,30 às 17,45 horas; sexta-feira das 9,00 às 13,00 horas 

e das 14,30 às 17,30 horas), bem como na página electrónica 

destes Serviços (http://www.dscc.gov.mo) e da Direcção dos 

Serviços de Administração e Função Pública (http://www.safp.

gov.mo).

Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, aos 29 de 

Julho de 2021.

O Director dos Serviços, Vicente Luís Gracias.

(Custo desta publicação $ 1 858,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS 

E GEOFÍSICOS

Aviso

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao con-

curso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, 

externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchi-

mento de um lugar vago de meteorologista operacional de 2.ª 

classe, 1.º escalão, da carreira de meteorologista operacional, 

em regime de contrato administrativo de provimento, da Di-

recção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, e dos que 

vierem a verificar-se neste Serviço até ao termo da validade 

do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 51, II Série, de 16 

de Dezembro de 2020, a entrevista de selecção, com a duração 

de 20 minutos, terá lugar a 19 Agosto de 2021, no período das 

10,00 às 12,40 horas, na Direcção dos Serviços Meteorológicos 

e Geofísicos, sito na Rampa do Observatório, Taipa Grande, 

Taipa.

Informação mais detalhada sobre o local, data e hora a que 

cada candidato se deve apresentar para a realização da entre-

vista de selecção, bem como outras informações de interesse 

dos candidatos, serão afixadas na Direcção dos Serviços Meteo-

rológicos e Geofísicos, sito na Rampa do Observatório, Taipa 

Grande, Taipa, podendo ser consultada no local indicado, 

dentro do horário de expediente (segunda a quinta-feira das 

9,00 às 13,00 horas e 14,30 às 17,45 horas; sexta-feira das 9,00 

às 13,00 horas e 14,30 às 17,30 horas), e disponibilizadas na 
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página electrónica da Direcção dos Serviços de Administração 

e Função Pública, em http://www.safp.gov.mo/, bem como na 

página electrónica da Direcção dos Serviços Meteorológicos e 

Geofísicos, em http://www.smg.gov.mo/.

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 26 

de Julho de 2021.

O Director dos Serviços, Leong Weng Kun.

(Custo desta publicação $ 1 892,00)

GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO 

DE INFRA-ESTRUTURAS

Avisos

Faz-se saber que em relação ao concurso público para «Emprei-

tada de concepção e construção de habitação pública no lote 

A1 da Nova Zona de Aterro A», publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 26, II Série, 

de 30 de Junho de 2021, foram prestados primeiros esclareci-

mentos, nos termos do artigo 2.2 do programa do concurso, e 

foi feita aclaração complementar conforme necessidades, pela 

entidade que realiza o concurso e juntos ao processo do con-

curso. Além disso, serão prestados os restantes esclarecimentos 

no prazo previsto no artigo acima mencionado.

Os referidos primeiros esclarecimentos e aclaração comple-

mentar encontram-se disponíveis para consulta, durante o horário 

de expediente, no Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-

-estruturas, sito na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, Edifício Nam 

Kwong, 9.º andar, Macau.

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 

29 de Julho de 2021.

O Coordenador do Gabinete, Lam Wai Hou.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

Faz-se saber que em relação ao concurso público para «Em-

preitada de concepção e construção de habitação pública no 

lote A4 da Nova Zona de Aterro A», publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 26, 

II Série, de 30 de Junho de 2021, foram prestados primeiros 

esclarecimentos, nos termos do artigo 2.2 do programa do con-

curso, e foi feita aclaração complementar conforme necessida-

des, pela entidade que realiza o concurso e juntos ao processo 

do concurso. Além disso, serão prestados os restantes esclare-

cimentos no prazo previsto no artigo acima mencionado.

Os referidos primeiros esclarecimentos e aclaração comple-

mentar encontram-se disponíveis para consulta, durante o ho-

rário de expediente, no Gabinete para o Desenvolvimento de 

Infra-estruturas, sito na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, Edifí-

cio Nam Kwong, 9.º andar, Macau.
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Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 

29 de Julho de 2021.

O Coordenador do Gabinete, Lam Wai Hou.

(Custo desta publicação $ 1 020,00)

Faz-se saber que em relação ao concurso público para a 

«Empreitada de construção de habitação pública no lote B9 na 

Nova Zona A — Obra de superestrutura», publicado no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 29, 

II Série, de 21 de Julho de 2021, é prorrogado o prazo de apre-

sentação das propostas por 7 dias, passando a data limite para 

as 17,00 horas do dia 18 de Agosto de 2021, e o respectivo acto 

público de abertura das propostas para as 9,30 horas do dia 19 

de Agosto de 2021. 

Foram prestados esclarecimentos, nos termos do artigo 2.2 

do programa do concurso, e foi feita aclaração complementar 

conforme necessidades, pela entidade que realiza o concurso e 

juntos ao processo do concurso. Os referidos esclarecimentos 

e aclaração complementar encontram-se disponíveis para con-

sulta, durante o horário de expediente, no Gabinete para o De-

senvolvimento de Infra-estruturas, sito na Av. do Dr. Rodrigo 

Rodrigues, Edifício Nam Kwong, 9.º andar, Macau.

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 

29 de Julho de 2021.

O Coordenador do Gabinete, Lam Wai Hou.

(Custo desta publicação $ 1 020,00)

Faz-se saber que em relação ao concurso público para a «Em-

preitada de construção de habitação pública no lote B10 na Nova 

Zona A — Obra de superestrutura», publicado no Boletim Ofi-
cial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 30, II Série, 

de 28 de Julho de 2021, é prorrogado o prazo de apresentação 

das propostas por 7 dias, passando a data limite para as 17,00 

horas do dia 25 de Agosto de 2021, os pedidos de esclareci-

mento podem ser efectuados até ao dia 6 de Agosto de 2021, e 

o respectivo acto público de abertura das propostas para as 9,30 

horas do dia 26 de Agosto de 2021. 

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 

29 de Julho de 2021.

O Coordenador do Gabinete, Lam Wai Hou.

(Custo desta publicação $ 714,00)
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Macau Environmental Science 

and Horticulture Landscape Association  

Associação de Ciência Ambiental 

e Paisagem de Horticultura de Macau
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 $2,742.00

(Custo desta publicação $ 2 742,00)

    

 

3 155/2021

3 12 W

1. 

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

 

 $1,938.00

(Custo desta publicação $ 1 938,00)

    

 

3 154/2021
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 $2,300.00

(Custo desta publicação $ 2 300,00)

    

 

3 153/2021

M a c a u 

Sca lp Spec ia lty A nalysis and Care 

Association Associação 

de Análise e Cuidados Especiais do 

Couro Cabeludo de Macau
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 $2,402.00

(Custo desta publicação $ 2 402,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 

DE MACAU

  

CERTIFICADO

2021/A S S/M4

246

 

 Macao Blue Shield 

Sports Association

 

8
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 Sou Wai Cheong

 $2,584.00

(Custo desta publicação $ 2 584,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 

DE MACAU

  

CERTIFICADO

2021/A S S/M4

245

Macao 

Ka Lei Sports Association

8
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 $2,119.00

(Custo desta publicação $ 2 119,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 

DE MACAU

  

CERTIFICADO

2021/A S S/M4

243

Global Wild Ganoderma Lucidum 

Research Association (Macau) 

181A 2 1 12

B

1

2

3

4
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 $1,859.00

(Custo desta publicação $ 1 859,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 

DE MACAU

  

CERTIFICADO

2021/A S S/M4

247

Macao 

Pak Leng Sports Association

69-75 B

1

2

3

1

2

3

4

8
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 $2,085.00

(Custo desta publicação $ 2 085,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 

DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação de Juventude do Clã 
Chio de Macau

2021/A S S/M4

251

Associação de Juventude do Clã 

Chio de Macau Macao 

Chio Clan Youth Association

107-A

2000-8-12

18 45

1 1

1
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 Sou Wai Cheong

 $2,572.00

(Custo desta publicação $ 2 572,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 

DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação de Promoção 
Comercial de Cultural Turismo 
do Um Rio e Duas Margens da 
Área da Grande Baía de Macau

2021/A S S/M4

244

Associação de Promoção Comercial 

de Cultural Turismo do Um Rio e Duas 

Margens da Área da Grande Baía de 

Macau

6 C 3
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 $2,527.00

(Custo desta publicação $ 2 527,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 

DE MACAU

  

CERTIFICADO

2021/A S S/M4

252

237-285 15 Y

1. 

2. 

1. 

2 . 

3. 

4. 

1. 

2 . 

3. 

1. 

2 . 

3. 
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 $2,040.00

(Custo desta publicação $ 2 040,00)

    

CARTÓRIO NOTARIAL 

DAS ILHAS

  

CERTIFICADO

2021

1/2021/ASS 42

Associação de Tu-

rismo Cultural Juventude da Área da 

Gra nde Ba ía Greater 

Bay Area Youth Cultural Tourism As-

sociation

101

A

 

 $2,402.00

(Custo desta publicação $ 2 402,00)
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CARTÓRIO NOTARIAL 

DAS ILHAS

  

CERTIFICADO

2021

1/2021/ASS 43

Nepal Cultural Development 

Assoc iat ion of Macau

NCDAM

22

 

 $2,108.00

(Custo desta publicação $ 2 108,00)

    

CARTÓRIO PRIVADO 

MACAU

  

CERTIFICADO

8 2021

1

19

A ssoc iat ion of 

Macao Sacrif icial Ceremony of The 
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Yellow Emperor Xuanyuan

Associação de Macau de Cerimónia 

de Sacrifícios do Imperador Amarelo 

Xuanyuan

305-

311 1 A A

 

 $2,493.00

(Custo desta publicação $ 2 493,00)

    

CARTÓRIO PRIVADO

MACAU

  

CERTIFICADO

45

f

ASO 1

03/2021

 

Gua ng Dong, 

Hong Kong, and Macao Greater Bay 

Area Big Health Association
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 $2,108.00

(Custo desta publicação $ 2 108,00)

    

CARTÓRIO PRIVADO 

MACAU

  

CERTIFICADO

Associação Ópera e Canções Can-
tonesas e Cultural da Grande Baía 

Guangdong-Hong Kong-Macau

2021

1/2021 17

Certifico, para efeitos de publicação, que 

foi constituída por documento autenticado 

assinado neste cartório, no dia 28 de Julho 

de 2021, uma associação com a denomi-

nação em epígrafe, cujos objecto e sede 

constam do estatuto em anexo, sendo acto 

constitutivo e estatuto arquivados neste 

cartório no maço de documentos de asso-

ciações e de instituição de fundações do 

ano 2021, número 1/2021 sob o documento 

número 17.

Associação 

Ópera e Canções Cantonesas e Cultural 

da Gra nde Ba ía Gua ngdong-Hong 

Kong-Macau Cantonese 

O p er a a nd S o n g s a nd C u l t u re o f 

Guangdong-Hong Kong-Macao Greater 

Bay Area Association
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Cartório Privado, em Macau, aos 28 de 

Julho de 2021. — O Notário, Mak Heng Ip.

 $2,480.00

(Custo desta publicação $ 2 480,00)

    

 

3 150/2021

8 V

C

 

 $600.00

(Custo desta publicação $ 600,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 

DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação de Apoio à Escola 
Hou Kong de Macau

2021/A S S/M4

249
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 Sou Wai Cheong

 $1,530.00

(Custo desta publicação $ 1 530,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 

DE MACAU

  

CERTIFICADO

2021/A S S/M4

253

88 8 A

 Sou Wai Cheong

 $397.00

(Custo desta publicação $ 397,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 

DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação Geral de Ópera Chinesa 
e Arte Musical de Macau

2021/A S S/M4

248

15-20 A

 Sou Wai Cheong

 $420.00

(Custo desta publicação $ 420,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 

DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação Internacional de 
Cultura de Ji Gong

2021/A SS/M4

250

Assoc iação 

Internacional de Cultura de Ji Gong

J i G o n g I nt er n at io n a l 

Cultural Association
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185 10 A

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1

1. 

2. 

3. 
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11870    31   2021  8  4 

 Sou Wai Cheong

 $5,980.00

(Custo desta publicação $ 5 980,00)

    

CARTÓRIO PRIVADO

MACAU

  

CERTIFICADO

. 

2021

1/2021 1

. 4

. 

Certifico:

Um — Que a fotocópia apensa foi extraída 

do original da alteração de estatutos da 

associação denominada «Associação Cultural 

da Vila da Taipa», arquivada neste Cartório, 

sob o n.º 1 do maço n.º 1/2021 de documentos 

de associações e fundações do ano de 2021.

Dois — Que no seu conjunto constitui 

um documento de 4 folhas autenticadas 

com o selo branco e por mim rubricadas.

Três — Que a presente certidão se des-

tina a ser apresentada junto do Ministério 

Público da R.A.E.M. para proceder ao seu 

arquivamento.

Novos Estatutos Parciais da 
Associação Cultural da Vila da 

Taipa

Artigo dois

A Associação tem a sua sede no edifício 

sito no Largo da Ponte, n.os 51 e 57, Taipa 

Macau 51-57 .

Artigo dez

A Associação realiza os seus fins por 

intermédio da Assembleia Geral, Direcção 

e Conselho Fiscal, cujos membros são elei-

tos em Assembleia Geral ordinária para 

um mandato com a duração de três anos, 

sendo permitida a reeleição, e o mandato 

vai ser automaticamente renovado até à 

eleição dos novos membros.

 

Cartório Privado, em Macau, aos 21 de 

Julho de 2021. — O Notário, João Encarnação.

 $873.00

(Custo desta publicação $ 873,00)

    

CARTÓRIO PRIVADO

MACAU

  

CERTIFICADO

2021

01

Asso-

ciação de Piedade e de Beneficência Hóng-

-Chan-Kuan-Mio / Hong Kong Mio

Hong-Chan-Kuan-Mio Charity 

Association

68
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

1

2

3

4

 

 $2,854.00

(Custo desta publicação $ 2 854,00)

    

CARTÓRIO PRIVADO

MACAU

  

CERTIFICADO

Associação dos Condóminos dos 
Jardins de Cheoc Van em Coloane 
e, em chinês, 

Certifico que desde 29 de Julho de 2021 e 

sob o n.º 7 do maço n.º 1 do ano de 2021, res-

peitante a associações e fundações, se acham 

arquivados neste Cartório os estatutos actua-

lizados, em virtude de alteração dos mesmos, 

da Associação identificada em epígrafe.

Está conforme o original e tem 4 (quatro) 

folhas.

Associação dos 
Condóminos dos Jardins de Cheoc Van 

em Coloane

 

Cartório Privado, em Macau, aos 29 de 

Julho de 2021. — O Notário, Pedro Leal.

 $680.00

(Custo desta publicação $ 680,00)
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 $2,480.00

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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 $2,480.00

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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 $1,240.00

(Custo desta publicação $ 1 240,00)
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 $2,480.00

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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 $2,480.00

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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 $2,480.00

(Custo desta publicação $ 2 480,00)



11878    31   2021  8  4 

BANCO DA CHINA, LIMITADA SUCURSAL DE MACAU

Balancete do razão referente a 30 de Junho de 2021

 O Administrador, 

Ip Sio Kai

O Chefe da Contabilidade,

Jiang Lu

 $2,480.00

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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○

O Administrador,

Chui Kai Cheong

O Chefe da Contabilidade,

 Chan Chung Wai

 $2,480.00

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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DBS BANK (HONG KONG) LIMITED 

Sucursal de Macau

Balancete do razão em 30 de Junho de 2021

 Representante Principal, 

Leo Pun Kai

A Chefe da Contabilidade,

Carolina Vong

 $2,480.00

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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 $2,480.00

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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Balanço em 31 de Dezembro de 2020
 

 Patacas
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Conta de ganhos e perdas do exercício de 2020

 

 Patacas

Gerente-geral do Departamento

de Financeiro e Investimento

Procurador

2020 6

2020 2019

2021

 

 $4,960.00

(Custo desta publicação $ 4 960,00)



印 務 局
Imprensa Oficial

$100.00
PREÇO DESTE NÚMERO $ 100,00
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