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政 府 總 部 事 務 局

聲 明

c 12/2015

–––––––

 

行 政 法 務 司 司 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

12/2015

625

–––––––

 

經 濟 財 政 司 司 長 辦 公 室

第 64/2021號經濟財政司司長批示

36/2021

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS 

DA SEDE DO GOVERNO

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que o contrato adminis-
trativo de provimento sem termo de Leung Tak Chao, para o 
exercício de funções de operário qualificado, 7.º escalão, destes 
Serviços, caduca em 6 de Setembro de 2021, por o mesmo atin-
gir o limite de idade para o exercício de funções públicas, nos 
termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 44.º do ETAPM, em vigor, 
conjugado com a alínea 1) do artigo 15.º da Lei n.º 12/2015 
(Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), em 
vigor.

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo, 
aos 2 de Setembro de 2021. — A Directora dos Serviços, Lao 
Kuan Lai da Luz.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ADMINISTRAÇÃO 

E JUSTIÇA

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 11 de Junho de 2021:

Chau Lai Fa — provida em contrato administrativo de provi-
mento, pelo período de um ano, como técnica superior as-
sessora, 2.º escalão, índice 625, neste Gabinete, nos termos 
da alínea 6) do n.º 1 do artigo 10.º, dos n.os 1, 2 e 5 do artigo 
18.º e dos n.os 10, 11 e 12 do artigo 19.º do Estatuto do Gabi-
nete do Chefe do Executivo e dos Secretários e dos artigos 4.º, 
5.º e 6.º da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho 
nos Serviços Públicos), em vigor, a partir de 1 de Agosto de 
2021.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça, aos 
31 de Agosto de 2021. — O Chefe do Gabinete, Lam Chi Long.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA 

E FINANÇAS

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 64/2021

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau, e nos termos do 
n.º 2 do artigo 1.º da Ordem Executiva n.º 36/2021, o Secretário 
para a Economia e Finanças manda:
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–––––––

 

保 安 司 司 長 辦 公 室

第 108/2021號保安司司長批示

6/1999

182/2019

100961

1

2

3

4

São subdelegados no director da Direcção dos Serviços de 
Finanças, Iong Kong Leong, ou no seu substituto legal, todos 
os poderes necessários para celebrar, em representação da 
Região Administrativa Especial de Macau, respectivamente, 
com os Serviços do Comércio do Município de Zhuhai, os Ser-
viços de Alfândega de Gongbei e a Estação Geral de Inspec-
ção Fronteiriça de Zhuhai, o Acordo sobre a Transferência de 
Activos do Posto Fronteiriço Qingmao na fronteira de Zhuhai 
(Serviços do Comércio do Município de Zhuhai), o Acordo so-
bre a Transferência de Activos do Posto Fronteiriço Qingmao 
na fronteira de Zhuhai (Serviços de Alfândega de Gongbei) e o 
Acordo sobre a Transferência de Activos do Posto Fronteiriço 
Qingmao na fronteira de Zhuhai (Estação Geral de Inspecção 
Fronteiriça de Zhuhai).

6 de Setembro de 2021.

O Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 6 
de Setembro de 2021. — A Chefe do Gabinete, Ku Mei Leng.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 108/2021

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
artigo 7.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999 (Organi-
zação, competências e funcionamento dos serviços e entidades 
públicas) e do n.º 5 da Ordem Executiva n.º 182/2019, o Secre-
tário para a Segurança manda:

1. São subdelegadas no director da Escola Superior das 
Forças de Segurança de Macau (ESFSM), superintendente-
-geral n.º 100 961, Wong Chi Fai, as competências para praticar 
os seguintes actos:

1) Relativamente a todo o pessoal que presta serviço na 
ESFSM:

(1) Autorizar a apresentação dos trabalhadores da ESFSM e 
dos seus familiares às Juntas Médicas, que funcionam no âmbi-
to dos Serviços de Saúde;

(2) Determinar deslocações de trabalhadores, de que resulte 
direito à percepção de ajudas de custo diárias por três dias;

(3) Autorizar a participação de trabalhadores da ESFSM em 
congressos, seminários, colóquios, jornadas e outras activida-
des semelhantes, quando realizados na Região Administrativa 
Especial de Macau ou quando realizados no exterior, nas con-
dições referidas na subalínea anterior;

(4) Conceder licença especial, ou atribuir a compensação 
prevista em caso de renúncia, licença sem vencimento de curta 
duração e decidir sobre pedidos de acumulação de férias;


