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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO

Despacho do Chefe do Executivo n.º 170/2021

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

da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos dos 

artigos 2.º, n.º 2, alínea 1), e 5.º, n.os 1, 4 e 6, do Regulamento 

Administrativo n.º 16/2006 (Organização e funcionamento do 

Fundo de Pensões) e do artigo 5.º da Lei n.º 15/2009 (Disposi-

ções Fundamentais do Estatuto do Pessoal de Direcção e Che-

fia), conjugados com o artigo 8.º do Regulamento Administra-

tivo n.º 26/2009 (Disposições complementares do estatuto do 

pessoal de direcção e chefia), o Chefe do Executivo manda: 

Único — É renovada a comissão de serviço de Fátima Maria 

da Conceição da Rosa, pelo período de um ano, a partir de 1 

de Janeiro de 2022, como administradora a tempo inteiro do 

Conselho de Administração do Fundo de Pensões, por possuir 

experiência e capacidade profissional adequadas para o exercí-

cio das suas funções.

28 de Outubro de 2021.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 171/2021

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

da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos 

dos n.os 1 e 2 do artigo 9.º e n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 9/2018 

(Criação do Instituto para os Assuntos Municipais), o Chefe do 

Executivo manda:

1. É renovado o mandato de José Maria da Fonseca Tavares 

como presidente do Conselho de Administração para os As-

suntos Municipais do Instituto para os Assuntos Municipais, 

por possuir experiência e capacidade profissional adequadas 

para o exercício das suas funções.

2. É renovado o mandato de Lo Chi Kin como vice-presiden-

te do Conselho de Administração para os Assuntos Municipais 

do Instituto para os Assuntos Municipais, por possuir experi-

ência e capacidade profissional adequadas para o exercício das 

suas funções.

3. É renovado o mandato de O Lam como vice-presidente do 

Conselho de Administração para os Assuntos Municipais do 

Instituto para os Assuntos Municipais, por possuir experiência 

e capacidade profissional adequadas para o exercício das suas 

funções.

4. São renovados os mandatos de Isabel Celeste Jorge, Mak 

Kim Meng, Ung Sau Hong e To Sok I como administradores 

do Conselho de Administração para os Assuntos Municipais 

do Instituto para os Assuntos Municipais, por possuírem ex-

periência e capacidade profissional adequadas para o exercício 

das suas funções.

澳門特別行政區

170/2021

16/2006

15/2009

26/2009

 

171/2021

9/2018
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172/2021

85/84/M

87/89/M

2/2011

8/2006

5. Os mandatos das personalidades referidas nos n.os 1, 2 e 

no número anterior são de um ano, a partir de 1 de Janeiro de 

2022, e o da personalidade referida no n.º 3 é de um ano, a par-

tir de 20 de Dezembro de 2021. 

28 de Outubro de 2021.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 172/2021

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Bási-

ca da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos 

do disposto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 85/84/M, de 11 de 

Agosto (Bases gerais da estrutura orgânica da Administração 

Pública de Macau), o Chefe do Executivo manda:

1. São delegadas no secretário-geral da Comissão de Desen-

volvimento de Talentos, Chao Chong Hang, as competências 

para a prática dos seguintes actos:

1) Outorgar, em nome da Região Administrativa Especial de 

Macau, doravante designada por RAEM, em todos os contra-

tos referentes aos trabalhadores do secretariado da Comissão 

de Desenvolvimento de Talentos, doravante designada por Co-

missão;

2) Autorizar a renovação dos contratos dos trabalhadores 

que integram o secretariado da Comissão, desde que não im-

plique alteração das condições remuneratórias;

3) Autorizar a rescisão de contratos dos trabalhadores;

4) Conceder licença especial e decidir sobre transferência de 

férias, por motivos pessoais dos trabalhadores ou por conve-

niência de serviço;

5) Autorizar o gozo de férias, a respectiva antecipação ou 

adiamento a pedido do trabalhador, bem como a justificação 

das faltas dos trabalhadores;

6) Assinar os documentos comprovativos da contagem e li-

quidação do tempo de serviço prestado pelos trabalhadores;

7) Autorizar a prestação de serviço em regime de horas ex-

traordinárias ou por turnos até ao limite legalmente previsto;

8) Autorizar a apresentação dos trabalhadores e dos seus 

familiares às Juntas Médicas, que funcionam no âmbito dos 

Serviços de Saúde;

9) 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 fa-

mília) ou nos contratos, e a atribuição do prémio de tempo de 

contribuição previsto na Lei n.º 8/2006 (Regime de Previdência 

dos Trabalhadores dos Serviços Públicos), aos respectivos tra-

balhadores, nos termos legais;

10) Determinar deslocações de trabalhadores, de que resulte 

direito à percepção de ajudas de custo por três dias;

11) Autorizar a participação de trabalhadores em congres-

sos, seminários, colóquios, jornadas e outras actividades seme-

lhantes, quando realizados na RAEM ou, quando realizados 

no exterior, nas condições referidas na alínea anterior;
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12/2015

12) Autorizar a restituição de documentos que não sejam 

pertinentes à garantia de compromissos ou à execução de con-

tratos com a Comissão ou com a RAEM;

13) Autorizar os seguros de pessoal, material e equipamento, 

imóveis e viaturas;

14) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certi-

dões de documentos arquivados na Comissão, com exclusão 

dos excepcionados por lei;

15) Autorizar despesas com a realização de obras e a aquisi-

ção de bens e serviços por força das dotações inscritas no capí-

tulo da tabela de despesas do Orçamento da RAEM relativo à 

Comissão, até ao montante de 300 000 patacas, sendo este va-

lor reduzido a metade quando tenha sido dispensada a consulta 

ou a celebração de contrato escrito;

16) Autorizar, para além das despesas referidas na alínea 

anterior, as despesas decorrentes de encargos mensais certos, 

necessários ao funcionamento da Comissão, como sejam os de 

arrendamento de instalações e aluguer de bens móveis, paga-

mento de electricidade, água, serviços de limpeza, despesas de 

condomínio, serviços de transporte e telecomunicações, pu-

blicações periódicas (em suporte de papel ou informático) ou 

outras da mesma natureza, independentemente do respectivo 

valor;

17) Autorizar despesas de representação até ao montante de 

20 000 patacas;

18) Autorizar o abate à carga de bens patrimoniais afectos à 

Comissão que forem julgados incapazes para o serviço;

19) Assinar o expediente dirigido a entidades e organismos da 

RAEM ou do exterior, no âmbito das atribuições da Comissão;

20) Outorgar, em nome da RAEM, em todos os acordos, 

contratos ou protocolos a celebrar com outros serviços públi-

cos e entidades públicas ou privadas, da RAEM ou do exterior, 

no âmbito das atribuições da Comissão.

2. Por despacho a publicar no Boletim Oficial da RAEM, 
homologado pelo Chefe do Executivo, o secretário-geral da 

Comissão pode subdelegar no secretário-geral adjunto as 

competências que julgue adequadas ao bom funcionamento do 

secretariado da Comissão.

3. São ratificados os actos praticados pelo secretário-geral da 

Comissão, no âmbito da presente delegação de competências, 

desde 15 de Outubro de 2021.

4. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o presente 

despacho produz efeitos desde a data da sua publicação.

28 de Outubro de 2021.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Extracto de despacho

Por despacho da signatária, de 27 de Setembro de 2021:

Chan Iok I — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 

contrato administrativo de provimento sem termo, para o 

exercício de funções no Gabinete do Chefe do Executivo, 
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660

–––––––

 

   

14/2009

12/2015

415

200

365

180

160

120

–––––––

 

ascendendo a técnica superior assessora principal, 1.º esca-

lão, índice 660, nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 4.º da Lei 

n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços 

Públicos), em vigor, conjugados com o n.º 12 do artigo 19.º 

do Estatuto do Gabinete do Chefe do Executivo e dos Se-

cretários, em vigor, a partir de 16 de Outubro de 2021.

–––––––

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 29 de Outubro de 2021. 

— A Chefe do Gabinete, Hoi Lai Fong.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS 

DA SEDE DO GOVERNO

Extracto de despacho

Por despachos da signatária, de 17 de Setembro de 2021:

O pessoal abaixo identificado — alterada, por averbamento, a 

cláusula 3.ª dos seus contratos, para o exercício de funções 

nestes Serviços, nos termos da alínea 2) do n.º 1 e das alíne-

as 1) e 3) do n.º 2 do artigo 13.º da Lei n.º 14/2009 (Regime 

das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), em 

vigor, e dos n.os 2 e 3 do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015 (Regime 

do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), em vigor, 

conforme a seguir discriminado:

Contrato administrativo de provimento sem termo

— Tang  Sin  Ka  progride  para  assistente  de  relações  

públicas especialista, 2.º escalão, índice 415, a partir de 20 de 

Setembro de 2021;

— Tse Weng Hong progride para motorista de ligeiros, 5.º 

escalão, índice 200, a partir de 3 de Outubro de 2021.

Contrato administrativo de provimento de longa duração

— Chao  Iok  Teng  progride  para  assistente  de  relações  

públicas principal, 2.º escalão, índice 365, a partir de 2 de Ou-

tubro de 2021.

Contrato administrativo de provimento

— Wong Chi Kin progride para motorista de pesados, 2.º es-

calão, índice 180, a partir de 7 de Outubro de 2021;

— Mak Cho Hong progride para motorista de ligeiros, 2.º 

escalão, índice 160, a partir de 7 de Outubro de 2021;

— Cheong Wai Ian e Mo Jin Xiao progridem para auxiliares, 

2.º escalão, índice 120, a partir de 2 de Outubro de 2021.

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo, 

aos 29 de Outubro de 2021. — A Directora dos Serviços, Lao 
Kuan Lai da Luz.
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2/2021 6/1999

6/1999 19/2021

181/2019

 

–––––––

 

128/2021

57/99/M

20/2021

182/2019

 

–––––––

 

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA

E FINANÇAS

Despacho do Secretário para a Economia e Finanças
n.º 67/2021

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei 

Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos 

termos do n.º 1 do artigo 3.º e do artigo 7.º do Regulamento 

Administrativo n.º 6/1999, republicado pelo Regulamento 

Administrativo n.º 2/2021 (Alteração ao Regulamento Admi-

nistrativo n.º 6/1999 — Organização, competências e funcio-

namento dos serviços e entidades públicos), conjugado com o 

disposto nos n.os 1 e 5 da Ordem Executiva n.º 181/2019, com 

as alterações introduzidas pela Ordem Executiva n.º 19/2021, o 

Secretário para a Economia e Finanças manda:

São subdelegados no presidente do Conselho de Administra-

ção do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento 

de Macau, Lau Wai Meng ou no seu substituto legal, todos os 

poderes necessários para representar a Região Administrativa 

Especial de Macau, como outorgante, no contrato de arrenda-

mento do 6.º andar do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau 

no Posto Fronteiriço Qingmao, a celebrar com a Guangdong 

Nam Yue Group Corporation Limited.

29 de Outubro de 2021.

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

–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 28 

de Outubro de 2021. — A Chefe do Gabinete, Ku Mei Leng.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 128/2021

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

da Região Administrativa Especial de Macau, e nos termos das 

disposições dos artigos 38.º e 39.º do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 

de Outubro, conjugadas com os n.os 1 e 5 da Ordem Executiva 

n.º 182/2019, alterada pela Ordem Executiva n.º 20/2021, o Se-

cretário para a Segurança manda:

São subdelegados no director da Polícia Judiciária, Sit Chong 

Meng, ou no seu substituto legal, todos os poderes necessários 

para outorgar em nome do Governo da Região Administrativa 

Especial de Macau, por averbamento, a renovação do contrato 

individual de trabalho, pelo período de um ano, com Ma Hei 

Fung.

29 de Outubro de 2021.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 29 de Outubro 

de 2021. — A Chefe do Gabinete, Cheong Ioc Ieng.
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COMISSARIADO CONTRA A CORRUPÇÃO

Extractos de despachos

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

rupção, de 18 de Outubro de 2021:

Ho Fai In — renovada a comissão de serviço, pelo período de 

um ano, como técnica superior assessora principal, 1.º es-

calão, 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, e 30.º, n.º 1, 

e 32.º, n.º 1, do Regulamento Administrativo n.º 3/2009, al-

terado pelo Regulamento Administrativo n.º 3/2013, a partir 

de 1 de Janeiro de 2022.

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

rupção, de 29 de Outubro de 2021:

Che Pui Man — renovada a comissão de serviço, pelo período 

de um ano, como chefe do Departamento de Assuntos Ge-

néricos deste Comissariado, 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 Ad-

ministrativo n.º 3/2009, alterado pelo Regulamento Admi-

nistrativo n.º 3/2013, e 8.º do Regulamento Administrativo 

n.º 26/2009, a partir de 1 de Janeiro de 2022, por possuir 

competência profissional e experiência adequadas para o 

exercício das suas funções.

Leung Mei Meng — renovada a comissão de serviço, pelo perío-

do de um ano, como técnica superior assessora, 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, e 30.º, n.º 1, e 

32.º, n.º 1, do Regulamento Administrativo n.º 3/2009, alte-

rado pelo Regulamento Administrativo n.º 3/2013, a partir 

de 3 de Março de 2022.

Si Meng Choi — renovada a comissão de serviço, pelo período 

de um ano, como técnico especialista, 1.º escalão, nos ter-

mos dos artigos 16.º e 30.º da Lei n.º 10/2000, com as altera-

ções introduzidas pela Lei n.º 4/2012, e 30.º, n.º 1, e 32.º, n.º 1, 

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

Regulamento Administrativo n.º 3/2013, a partir de 10 de 

Janeiro de 2022.

–––––––

Comissariado contra a Corrupção, aos 4 de Novembro de 

2021. — O Chefe do Gabinete, Chan In Chio.

SERVIÇOS DE APOIO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Extractos de deliberações

Por deliberações da Ex.ma Mesa da Assembleia Legislati-

va, de 29 de Julho de 2021:

Ieong Hou In — nomeado, em comissão de serviço, pelo perío-

do de um ano, como técnico agregado, nestes Serviços, nos 

termos dos artigos 9.º e 37.º da Lei n.º 11/2000, alterada pelas 

Leis n.os 14/2008, 1/2010 e 3/2015, a partir de 11 de Outubro 

de 2021.

   

4/2012 10/2000

3/2013 3/2009

4/2012 10/2000

3/2013 3/2009

26/2009

4/2012 10/2000

3/2013 3/2009

4/2012 10/2000

3/2013 3/2009

–––––––

 

   

14/2008 1/2010

3/2015 11/2000
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12/2015

12/2015 14/2009

12/2015

   

14/2008 1/2010 3/2015

11/2000

–––––––

 

   

39/2011

19/2000

4/2017 14/2009

Chan Iek Cheong, Chan Un Man, Hoi Kam Chun e Wong Sin 

Kuan — contratados por contratos administrativos de provi-

mento, por um período experimental de seis meses, como téc-

nicos superiores de 2.ª classe, 1.º escalão, nestes Serviços, nos 

termos do artigo 12.º da Lei n.º 14/2009, na redacção vigente, 

conjugado com o artigo 5.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 11 

de Outubro de 2021.

Chan Hong Kei — contratada por contrato administrativo de 

provimento, pelo período de um ano, como técnica superior 

de 2.ª classe, 1.º escalão, nestes Serviços, nos termos do artigo 

12.º da Lei n.º 14/2009, na redacção vigente, conjugado com 

o artigo 5.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 11 de Outubro de 

2021.

Por deliberações da Ex.ma Mesa da Assembleia Legislati-

va, de 26 de Outubro de 2021:

Wong Ka Meng — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 

seu contrato administrativo de provimento sem termo, as-

cendendo a intérprete-tradutor chefe, 1.º escalão, nos termos 

do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, conjugado com a alínea 2) 

do n.º 1 do artigo 14.º da Lei n.º 14/2009, na redacção vigen-

te, a partir da data da sua publicação no Boletim Oficial da 
RAEM.

Cheong Ian Kit, auxiliar, 1.º escalão, em regime de contrato ad-

ministrativo de provimento, destes Serviços — alterado para 

contrato administrativo de provimento de longa duração, nos 

termos da alínea 1) do n.º 2 e do n.º 3 do artigo 6.º da Lei 

n.º 12/2015, a partir de 8 de Outubro de 2021.

Extracto de despacho

Por despachos do Presidente e do Vice-Presidente da Assem-

bleia Legislativa, de 16 de Outubro de 2021:

Leong Lai Ian e Lei Ka Pou — nomeadas, em comissão de 

serviço, secretárias, respectivamente, do Presidente e do 

Vice-Presidente da Assembleia Legislativa, nos termos do 

artigo 8.º da Lei n.º 11/2000, alterada pelas Leis n.os 14/2008, 

1/2010 e 3/2015, a partir de 16 de Outubro de 2021.

–––––––

Serviços de Apoio à Assembleia Legislativa, aos 3 de Novem-

bro de 2021. — A Secretária-geral, Ieong Soi U.

GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL

DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

Extractos de despachos

Por despachos do Presidente do Tribunal de Última Ins-

tância, de 30 de Julho e 13 de Setembro de 2021:

Tong Kei Kei — contratada em regime de contrato administra-

tivo de provimento de longa duração, como adjunta-técnica 

de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 260, nos termos do artigo 

13.º, n.º 1, do Regulamento Administrativo n.º 19/2000, de 6 
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19/2000
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19/2000

4/2017 14/2009
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39/2011

19/20 0 0

12/2015 3/GPTUI/2016

–––––––

 

   

4/2017 14/2009

12/2015

de Março, republicado pelo Regulamento Administrativo 

n.º 39/2011, de 19 de Dezembro, artigo 12.º da Lei n.º 14/2009, 

de 3 de Agosto, na redacção da Lei n.º 4/2017, de 22 de Maio, 

conjugado com os artigos 4.º, 5.º, n.º 3, alínea 2), e 6.º, n.º 2, 

alínea 1), da Lei n.º 12/2015, de 17 de Agosto, a partir de 15 

de Novembro de 2021.

Por despachos do Presidente do Tribunal de Última Ins-

tância, de 29 de Outubro de 2021:

Leung Vai Lin, adjunta-técnica especialista, 3.º escalão, em regime 

de contrato administrativo de provimento sem termo, deste Ga-

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

ascendendo para adjunta-técnica especialista principal, 1.º esca-

lão, índice 450, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, do Regulamento 

Administrativo n.º 19/2000, de 6 de Março, republicado pelo 

Regulamento Administrativo n.º 39/2011, de 19 de Dezem-

bro, e do artigo 14.º, n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 14/2009, de 

3 de Agosto, na redacção da Lei n.º 4/2017, de 22 de Maio, 

conjugado com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, de 17 de 

Agosto.

Leong Sut I, adjunta-técnica de 2.ª classe, 2.º escalão, em regi-

me de contrato administrativo de provimento, deste Gabi-

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

ascendendo para adjunta-técnica de 1.ª classe, 1.º escalão, 

índice 305, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, do Regulamento 

Administrativo n.º 19/2000, de 6 de Março, republicado pelo 

Regulamento Administrativo n.º 39/2011, de 19 de Dezem-

bro, e do artigo 14.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, de 

3 de Agosto, na redacção da Lei n.º 4/2017, de 22 de Maio, 

conjugado com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, de 17 de 

Agosto.

Por despacho da chefe do Gabinete do Presidente do Tri-

bunal de Última Instância, de 4 de Novembro de 2021:

Chow Kam Ho, auxiliar, 2.º escalão, em regime de contrato 

administrativo de provimento, deste Gabinete — renova-

do o referido contrato, pelo período de um ano, nos ter-

mos do artigo 13.º, n.º 1, do Regulamento Administrativo 

n.º 19/2000, de 6 de Março, republicado pelo Regulamento 

Administrativo n.º 39/2011, de 19 de Dezembro, artigos 4.º e 

6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, de 17 de Agosto, conjugado com 

o n.º 1, alínea 7), do Despacho do Presidente do Tribunal de 

Última Instância n.º 3/GPTUI/2016, a partir de 23 de No-

vembro de 2021.

–––––––

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, aos 

5 de Novembro de 2021. — A Chefe do Gabinete, Chan Iok Lin.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTUDO DE POLÍTICAS 

E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Extractos de despachos

Por despachos do director destes Serviços, de 20 de Outu-

bro de 2021:

Cheong Im Chong — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 

do seu contrato administrativo de provimento sem termo 
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progredindo à categoria de motorista de ligeiros, 4.º escalão, 

índice 180, nestes Serviços, nos termos do artigo 13.º, n.os 2, 

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

conjugado com o artigo 4.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, a 

partir de 6 de Outubro de 2021.

Ng Kuok Wa — renovado o seu contrato administrativo de pro-

vimento, pelo período de um ano, como motorista de ligeiros, 

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

da Lei n.º 12/2015, a partir de 3 de Dezembro de 2021.

Por despachos do director destes Serviços, de 26 de Outu-

bro 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.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015:

Cheang Ka Weng e Leong Un Mei, progredindo para técni-

cas especialistas, 3.º escalão, índice 545, a partir de 19 de Outu-

bro de 2021;

Lou Ioi Man, progredindo para técnica especialista, 3.º esca-

lão, índice 545, a partir de 24 de Outubro de 2021.

–––––––

Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvi-

mento Regional, aos 28 de Outubro de 2021. — O Director dos 

Serviços, Cheong Chok Man.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS

Extractos de despachos

Por despachos do signatário, de 4 de Novembro de 2021:

Ng Cheng U — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do con-

trato administrativo de provimento para técnica superior prin-

cipal, 2.º escalão, índice 565, nos termos do artigo 13.º, n.os 1, 

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

Lei n.º 2/2021, e do artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, a partir 

de 29 de Outubro de 2021.

Ng Cheng U — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 

contrato administrativo de provimento para técnica supe-

rior assessora, 1.º escalão, índice 600, nos termos do artigo 

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

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

Administrativo n.º 14/2016, alterado e republicado pelo Re-

gulamento Administrativo n.º 21/2021, e do artigo 4.º, n.º 2, 

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

–––––––

Comissão de Desenvolvimento de Talentos, aos 4 de Novem-

bro de 2021. — O Secretário-Geral, Chao Chong Hang.
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–––––––

 

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO 

E FUNÇÃO PÚBLICA

Extractos de despachos

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

tração e Justiça, de 27 de Setembro de 2021: 

Lei Iok Tong, em regime de contrato administrativo de pro-

vimento, destes Serviços — alterado o seu contrato para 

contrato administrativo de provimento de longa duração, 

como adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, nos termos 

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

de Setembro de 2021.

Por despacho da subdirectora, de 28 de Setembro de 2021:

Chan Hang Kun — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 

do seu contrato administrativo de provimento sem termo 

progredindo à categoria de técnico especialista, 3.º escalão, 

índice 545, 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 25 de Setembro de 2021.

Por despachos da directora, substituta, de 8 de Outubro 

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:

Leung Kwok Ching Jackie, progredindo a técnico superior 

de 2.ª classe, 2.º escalão, índice 455, área de informática (infra-

estruturas de redes), a partir de 2 de Outubro de 2021;

Leong Ka Kei, progredindo a técnica superior de 2.ª classe, 

2.º escalão, índice 455, área de gestão de recursos humanos, a 

partir de 2 de Outubro de 2021;

Lo Kim Fong e Ho Weng Tim, progredindo a adjuntos-técni-

cos principais, 2.º escalão, índice 365, a partir de 2 de Outubro 

de 2021.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Ana Maria Carvalho 

de Teixeira Chan, assistente técnica administrativa 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 Novembro de 2021.

–––––––

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 

aos 4 de Novembro de 2021. — O Director dos Serviços, Kou 
Peng Kuan.
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS

 DE JUSTIÇA

Extractos de despachos

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

tração e Justiça, de 29 de Setembro de 2021:

Che Sok Ha, técnica superior assessora, 2.º escalão, da Di-

recção dos Serviços de Administração e Função Pública 

— prorrogada, por mais um ano, a sua requisição, nestes 

Serviços, para desempenhar as funções de técnica superior 

assessora principal, 1.º escalão, nos termos do artigo 34.º do 

ETAPM, vigente, a partir de 3 de Novembro de 2021.

Por despachos do director destes Serviços, de 30 de Se-

tembro de 2021:

Lei Po Shan, Choi Man Chong Ângela, Chan Weng Si, Lai Kuok 

Keong e Ng Un Man, adjuntos-técnicos especialistas, 1.º es-

calão, providos em regime de contrato administrativo de pro-

vimento, destes Serviços — alterada a cláusula 3.ª contratual 

para a mesma categoria, 2.º escalão, índice 415, nos termos 

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

de 10 de Setembro de 2021 para os primeiros quatro e 12 de 

Setembro de 2021 para a última.

Chan On Kei, Ho Chon In, Van Pak Hou e Hong Kuok Wai, 

adjuntos-técnicos especialistas, 2.º escalão, providos em 

regime de contrato administrativo de provimento, destes 

Serviços — alterada a cláusula 3.ª contratual para a 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, a partir de 19 de Se-

tembro de 2021.

Por despacho do signatário, de 29 de Outubro de 2021:

Sou Fong Cheong, adjunta-técnica especialista, 3.º escalão, da 

área de atendimento público, destes Serviços — alterada a 

cláusula 3.ª do contrato administrativo de provimento para ad-

junto-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 extracto de 

despacho.

–––––––

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 4 de No-

vembro de 2021. — O Director dos Serviços, substituto, Lou 
Soi Cheong.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO

Extractos de despachos

Por despachos do subdirector dos Serviços, de 29 de Setem-

bro de 2021:

Lei Man Tat — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 

contrato administrativo de provimento sem termo progre-
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dindo para adjunto-técnico principal, 2.º escalão, índice 365, 

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 

Setembro de 2021.

Chang Tan Mei, Cheang Weng Si, Chu Hoi Wan, Iong Veng 

Hon, Lam Su Cheong, Lao Hio Man Joana, Lei Ka Man, 

Lei Ming Kei, Leong Iok Cheng, Leong Weng Kit, Leung I 

Cheng, Mok Sin Lon, Sun Lai Meng, Tang San, Wong Hio 

Lam e Wong Ngan Wai — alterada, por averbamento, a 

cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de provimento 

sem termo progredindo para adjuntos-técnicos especialistas, 3.º 

escalão, índice 430, 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 26 de Setembro de 2021.

Hoi Wan Hoi — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 

seu contrato administrativo de provimento sem termo pro-

gredindo para motorista de ligeiros, 5.º escalão, índice 200, 

nestes Serviços, nos termos do artigo 13.º, n.os 2, alínea 3), 3 

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 26 de 

Setembro de 2021.

Ao Ieong Chi Kit e Leong Hoi Io, adjuntos-técnicos de 2.ª classe, 1.º 

escalão, de nomeação provisória, destes Serviços — nome-

ados, definitivamente, para o mesmo lugar, nos termos do 

artigo 22.º, n.os 3 e 5, do ETAPM, vigente, a partir de 20 de 

Novembro de 2021.

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

nistração e Justiça, de 12 de Outubro de 2021:

Chan Ka I — renovada a comissão de serviço, pelo período 

de um ano, como chefe da Divisão de Assuntos Jurídicos e 

Relações Públicas 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 possuir capacidade de gestão e experiência 

profissional adequadas para o exercício das suas funções, a 

partir de 14 de Dezembro de 2021.

Cheong Pui Kuan — renovada a comissão de serviço, pelo perí-

odo de um ano, como chefe da Divisão de Gestão de Serviços 

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 possuir 

capacidade de gestão e experiência profissional adequadas 

para o exercício das suas funções, a partir de 14 de Dezem-

bro de 2021.

Por despachos do subdirector dos Serviços, de 15 de Outubro 

de 2021:

Wong Choi Wa — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 

do seu contrato administrativo de provimento sem termo 

progredindo para adjunta-técnica especialista, 3.º escalão, 

índice 430, 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 6 de Outubro de 2021.

Wai Sek Un — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 

contrato administrativo de provimento sem termo progre-

dindo para adjunto-técnico principal, 2.º escalão, índice 365, 
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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 8 de 

Outubro de 2021.

–––––––

Direcção dos Serviços de Identificação, aos 4 de Novembro 

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

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

Extractos de despachos

Por despacho da vice-presidente do Conselho de Admi-

nistração para os Assuntos Municipais deste Instituto, 

de 26 de Abril de 2021 e presente na sessão realizada 

em 30 do mesmo mês:

Cheong Tak Hang, assistente técnico administrativo especialis-

ta principal, 1.º escalão, em regime de contrato administra-

tivo de provimento, deste Instituto — cessou as funções por 

ter atingido o limite de idade, para efeitos de aposentação 

obrigatória, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 262.º 

do ETAPM, em vigor, a partir de 17 de Outubro de 2021.

Por despacho do vice-presidente do Conselho de Admi-

nistração para os Assuntos Municipais deste Instituto, 

de 27 de Abril de 2021 e presente na sessão realizada 

em 30 do mesmo mês:

Kou Ip Cheong, assistente técnico administrativo especialista 

principal, 3.º escalão, em regime de contrato administrativo 

de provimento, deste Instituto — cessou as funções por ter 

atingido o limite de idade, para efeitos de aposentação obri-

gatória, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 262.º do 

ETAPM, em vigor, a partir de 23 de Outubro de 2021.

Declarações

Os trabalhadores abaixo mencionados, contratados em re-

gime de contrato administrativo de provimento, cessaram as 

funções por limite de idade, nos termos da alínea c) dos n.os 1 e 

2 do artigo 44.º do ETAPM, em vigor, conjugado com alínea 1) 

do artigo 15.º da Lei n.º 12/2015:

Tam Peng Choi, motorista de ligeiros, 9.º escalão, a partir de 

21 de Outubro de 2021;

Ng Iong Keong, operário qualificado, 10.º escalão, a partir de 

12 de Outubro de 2021;

Kam Iok Chong, operário qualificado, 9.º escalão, a partir de 

18 de Outubro de 2021;

Lou Tak Meng, auxiliar, 8.º escalão, a partir de 6 de Outubro 

de 2021;

Cheang Chan Peng, auxiliar, 7.º escalão, a partir de 7 de Ou-

tubro de 2021.
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2/2018

/

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):

3.ª alteração orçamental do ano económico de 2021

 Classificação

Designação

/

Reforços/

/Inscrições
Anulações

Orgân. Func. Económica

723001

Instituto para os Assuntos Municipais

1-01-3 31-01-01-01-00

Pessoal dos quadros

$ 3,500,000.00

1-01-3 31-01-01-02-00

Pessoal do contrato administrativo de pro-

vimento

$ 2,000,000.00

1-01-3 31-01-01-03-00

Pessoal do contrato individual de trabalho

$ 19,000,000.00

1-01-3 31-01-04-00-00

Subsídios de natal e de férias

$ 3,500,000.00

1-01-3 31-02-01-01-00

Senhas de presença

$ 100,000.00

1-01-3 31-02-01-04-00

Horas extraordinárias

$ 30,000,000.00

1-01-3 31-02-02-01-00

Subsídio de residência

$ 2,400,000.00

1-01-3 31-02-03-01-00

Abono para falhas

$ 300,000.00

1-01-3 32-01-05-00-00

Alimentos e bebidas

$ 30,000,000.00

1-01-3 32-02-01-01-00

Instalações e equipamentos

$ 4,000,000.00

1-01-3 32-02-06-00-00

Comunicações, serviço postal e correio 

expresso

$ 600,000.00

1-01-3 32-02-09-99-00

Outras  Encargos de transportes

$ 400,000.00

1-01-3 32-02-16-00-00

Actividades culturais e recreativas

$ 3,000,000.00

1-01-3 32-02-19-00-00

Estudos e consultadoria

$ 5,000,000.00
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/

26565

a

a

735

2/2011

1/2014

 Classificação

Designação

/

Reforços/

/Inscrições
Anulações

Orgân. Func. Económica

1-01-3 32-02-99-00-00

Outras  Aquisição de serviços

$ 19,000,000.00

4-03-0 33-01-11-00-00

Saúde pública

$ 2,000,000.00

1-01-3 39-01-00-00-00

Dotação provisional

$ 2,000,000.00

1-01-3 41-01-03-00-00

Edifícios e estabelecimentos

$ 5,800,000.00

8-05-1 41-01-04-01-00

Estradas e pontes, e canais de navegação

$ 4,100,000.00

1-01-3 41-02-08-00-00

Material fabril e de restaurante

$ 200,000.00

1-01-3 41-02-13-00-00

Artigos de escritório e papelarias

$ 1,500,000.00

Total

$ 69,200,000.00 $ 69,200,000.00

Referente à autorização:

19/10/2021

Despacho do Ex.mo Sr. Secretário para a Administração e Justiça, de 19/10/2021

–––––––

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 28 de Outubro 

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  27 de Outubro de 2021:

1. Che Kong Vai Fernando Marques, escrivão do Ministério 

Público especialista, 4.º escalão, do Gabinete do Procura-

dor, exercendo em comissão de serviço o cargo de escrivão 

de direito do Ministério Público, com o número de subscri-

tor 26565 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, des-

ligado 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, com início em 21 de Outubro de 

2021, uma pensão mensal correspondente ao índice 735 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 

dos artigos 7.º a  9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a que se re-

fere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.
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107/85/M
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107/85/M
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1/2014

36390

107/85/M
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2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-

dade, ao Governo da RAEM.

1. Ao U Cheng, viúva de Van Kin Vai, que foi operário qualifica-

do, aposentado do então Instituto para os Assuntos Cívicos e 

Municipais, com o número de subscritor 61158 do Regime de 

Aposentação e Sobrevivência — 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 28 de Agosto de 2021, uma pensão mensal a 

que corresponde o índice 120 correspondente a 50% da pen-

são do falecido, nos termos do artigo 264.º, n.º 4, conjugado 

com o artigo 271.º, n.os 1 e 10, do ETAPM, em vigor, a que 

acresce o montante relativo a 50% dos 7 prémios de antigui-

dade do mesmo, nos termos do artigo 9.º da Lei n.º 2/2011 e 

da tabela a que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

lidade, ao Governo da Região Administrativa Especial de 

Macau.

1. Lei Pun Chi, chefe-principal, 2.º escalão, do Corpo de Bom-

beiros, com o  número de subscritor 149268 do Regime de 

Aposentação e Sobrevivência, desligado do serviço de acor-

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

ou seja, aposentação voluntária por requerimento — 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 5 de Outubro de 2021, 

uma pensão mensal correspondente ao índice 615 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 esta-

tuto, por contar 30 anos de serviço, acrescida do montante 

relativo a 5 prémios de antiguidade, nos termos dos artigos 7.º 

a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a que se refere o artigo 1.º 

da Lei n.º 1/2014.

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

dade, ao Governo da RAEM.

1. Lei Chan Lun, assistente técnico administrativo especialista 

principal, 2.º escalão, dos Serviços de Saúde, com o número 

de subscritor 134627 do Regime de Aposentação e Sobrevivên-

cia, desligado do serviço de acordo com o artigo 262.º, n.º 1, alí-

nea 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 18 de Outubro 

de 2021, uma pensão mensal correspondente ao índice 235 

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 re-

ferido estatuto, por contar 26 anos de serviço, acrescida do 

montante relativo a 5 prémios de antiguidade, nos termos 

dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a que se re-

fere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

dade, ao Governo da RAEM.

1. Cheong Wa e Kuong Chi I, viúva e filha de Kuong Chon Fat, 

que foi oficial administrativo principal, aposentado, da então 

Direcção dos Serviços de Economia, com o número de subscri-

tor 36390 do Regime de Aposentação e Sobrevivência — fixa-

da, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 107/85/M, 

de 30 de Novembro, com início em 29 de Agosto de 2021, uma 

pensão mensal a que corresponde o índice 130 correspondente 

a 50% da pensão do falecido, nos termos do artigo 264.º, n.º 4, 
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conjugado com o artigo 271.º, n.os 1 e 10, do ETAPM, em vigor, 

a que acresce o montante relativo a 50% dos 6 prémios de anti-

guidade do mesmo, nos termos do artigo 9.º da Lei n.º 2/2011 e 

da tabela a que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

lidade, ao Governo da Região Administrativa Especial de 

Macau.

1. Margarida Carqueja Leão Estorninho, técnica superior de 

saúde assessora principal, 2.º escalão, dos Serviços de Saúde, 

com o  número de subscritor 17493 do Regime de Aposen-

tação 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, com início 

em 17 de Outubro de 2021, uma pensão mensal correspon-

dente ao índice 765 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 anti-

guidade, nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da 

tabela a que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

dade, ao Governo da RAEM.

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

nistração e Justiça, de  28 de Outubro de  2021:

1. Sio Lai Seong Gabriela, técnica especialista principal, 1.º es-

calão, da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunica-

ções, com o  número de subscritor 178420 do Regime de Apo-

sentação e Sobrevivência, desligada 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 arti-

go 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, 

com início em 10 de Outubro de 2021, uma pensão mensal 

correspondente ao índice 310 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 22 anos de 

serviço, acrescida do montante relativo a 4 prémios de anti-

guidade, nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da 

tabela a que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

dade, ao Governo da RAEM.

1. Lei Chan Tong, técnico superior assessor principal, 4.º escalão, 

do  Instituto de Habitação, com o  número de subscritor 140520 

do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desligado do ser-

viço 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 19 de Outubro de 2021, uma 

pensão mensal correspondente ao índice 480 da tabela em 

vigor, calculada nos termos do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjuga-

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

contar 26 anos de serviço, acrescida do montante relativo a 

5 prémios de antiguidade, nos termos dos artigos 7.º a 9.º 

da Lei n.º 2/2011 e da tabela a que se refere o artigo 1.º 

da Lei n.º 1/2014.

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

dade, ao Governo da RAEM.
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Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-

nistração e Justiça, de 1 de Novembro de 2021:

1. Tang Kai Chong, guarda de primeira, 4.º escalão, do Corpo de 

Polícia de Segurança Pública, com o  número de subscritor 

117579 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desliga-

do do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), 
do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 

requerimento — fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do De-

creto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início em 19 

de Setembro de 2021, uma pensão mensal correspondente ao 

índice 250 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 dos 

artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a que se refere o 

artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

dade, ao Governo da RAEM.

1. Wong Vai Man, guarda principal, 4.º escalão, do  Corpo de 

Polícia de Segurança Pública, com o  número de subscritor 

118249 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desliga-

do do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea a), do 

ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por de-

claração — 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 20 de 

Setembro de 2021, uma pensão mensal correspondente ao 

índice 280 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 dos 

artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a que se refere o 

artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

dade, ao Governo da RAEM.

1. Che Kuok Keong, guarda principal, 4.º escalão, do  Corpo de 

Polícia de Segurança Pública, com o  número de subscritor 

113816 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desliga-

do do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea a), do 

ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por de-

claração — 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 21 de 

Setembro de 2021, uma pensão mensal correspondente ao 

índice 280 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 dos 

artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a que se refere o 

artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

dade, ao Governo da RAEM.

1. Leong Ieng Pong, guarda de primeira, 4.º escalão, do  Corpo 

de Polícia de Segurança Pública, com o número de subscri-

tor 116190 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, des-

ligada do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), 

do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 

requerimento — fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do 

Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início 
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em 20 de Setembro de 2021, uma pensão mensal correspon-

dente ao índice 250 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 dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a 

que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

dade, ao Governo da RAEM.

1. Ao Wan Long, guarda de primeira, 4.º escalão, do Corpo de 

Polícia de Segurança Pública, com o  número de subscritor 

113298 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desli-

gado do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), 
do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 

requerimento — 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 20 de Setembro de 2021, uma pensão mensal correspon-

dente ao índice 250 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 dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a 

que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

dade, ao Governo da RAEM.

1. Vong In Kuan, guarda principal, 4.º escalão, do Corpo de 

Polícia de Segurança Pública, com o número de subscritor 

117820 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desli-

gada do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), 
do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 

requerimento — 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 20 de Setembro de 2021, uma pensão mensal correspon-

dente ao índice 280 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 dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a 

que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

dade, ao Governo da RAEM.

1. Wong Tan Wa, guarda de primeira, 4.º escalão, do Corpo de 

Polícia de Segurança Pública, com o número de subscritor 

118214 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desli-

gada do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), 
do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 

requerimento — fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do De-

creto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início em 23 

de Setembro de 2021, uma pensão mensal correspondente ao 

índice 250 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 dos 

artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a que se refere o 

artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

dade, ao Governo da RAEM.
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1. Ng Kit Na, guarda principal, 4.º escalão, do Corpo de Polícia 

de Segurança Pública, com o número de subscritor 116912 

do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desligada do 

serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), do 

ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 

requerimento — 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 20 de Setembro de 2021, uma pensão mensal correspon-

dente ao índice 280 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 dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a 

que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

dade, ao Governo da RAEM.

Fixação das taxas de reversão

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

nistração e Justiça, de 26 de Outubro de 2021:

Leong Yon Weng, técnico do Instituto de Acção Social, com o 

número de contribuinte 3017809, cancelada a inscrição no 

Regime de Previdência em 5 de Outubro de 2021, nos ter-

mos 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 Pre-

vidência, correspondentes a 100% dos saldos da «Conta das 

Contribuições Individuais» e da «Conta das Contribuições 

da RAEM», por completar 30 anos de tempo de contribuição 

no Regime de Previdência, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do 

mesmo diploma.

Seak Sio Leng, auxiliar da Imprensa Oficial, com o número de 

contribuinte 6014940, cancelada a inscrição no Regime de 

Previdência em 6 de Outubro 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 Previ-

dência, correspondentes a 100% dos saldos da «Conta das 

Contribuições Individuais», da «Conta das Contribuições 

da RAEM» e da «Conta Especial», por completar 26 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.

Ng Iong Keong, operário qualificado do Instituto para os Assuntos 

Municipais, com o número de contribuinte 6029300, cance-

lada a inscrição no Regime de Previdência em 12 de Outu-

bro 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, correspondentes a 

100% dos saldos da «Conta das Contribuições Individuais», 

da «Conta das Contribuições da RAEM» e da «Conta Es-

pecial», por completar 36 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.

Chan Sai Pio, operário qualificado do Instituto de Habitação, 

com o número de contribuinte 6038288, cancelada a inscri-

ção no Regime de Previdência em 7 de Outubro de 2021, 

nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 8/2006 
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— 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», da «Conta 

das Contribuições da RAEM» e da «Conta Especial», por 

completar 31 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.

Cheang Chan Peng, auxiliar do Instituto para os Assuntos 

Municipais, com o número de contribuinte 6056316, cance-

lada a inscrição no Regime de Previdência em 7 de Outu-

bro 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, correspondentes a 

100% dos saldos da «Conta das Contribuições Individuais», 

da «Conta das Contribuições da RAEM» e da «Conta 

Especial», por completar 25 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.

Ng Chong Meng, cantoneiro de limpeza do Instituto para 

os Assuntos Municipais, com o número de contribuinte 

6056715, cancelada a inscrição no Regime de Previdência 

em 3 de Outubro 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, 

correspondentes a 100% dos saldos da «Conta das Contri-

buições Individuais» e da «Conta Especial», e 82% do saldo 

da «Conta das Contribuições da RAEM», por completar 19 

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.

Lou Tak Meng, auxiliar do Instituto para os Assuntos Muni-

cipais, com o número de contribuinte 6065102, cancelada a 

inscrição no Regime de Previdência em 6 de Outubro 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, correspondentes a 100% dos sal-

dos da «Conta das Contribuições Individuais», da «Conta 

das Contribuições da RAEM» e da «Conta Especial», por 

completar 31 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.

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

nistração e Justiça, de 27 de Outubro de 2021:

Ip Kin Cheng, técnica superior da Polícia Judiciária, com o 

número de contribuinte 3002569, cancelada a inscrição no 

Regime de Previdência em 6 de Outubro de 2021, nos ter-

mos 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 Pre-

vidência, correspondentes a 100% do saldo da «Conta das 

Contribuições Individuais» e 88% do saldo da «Conta das 

Contribuições da RAEM», por completar 21 anos de tempo 

de contribuição no Regime de Previdência, nos termos do 

artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma.

Ng Pak Un, investigador-chefe do Comissariado contra a Cor-

rupção, com o número de contribuinte 3011100, cancelada 

a inscrição no Regime de Previdência em 14 de Outubro de 

2021, nos 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 
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Regime de Previdência, correspondentes a 100% do saldo 

da «Conta das Contribuições Individuais» e 79% do saldo 

da «Conta das Contribuições da RAEM», por completar 18 

anos de tempo de contribuição no Regime de Previdência, 

nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma.

Ieong Pou Yee, técnica superior da Direcção dos Serviços de 

Finanças, com o número de contribuinte 3016039, cancelada 

a inscrição no Regime de Previdência em 5 de Outubro de 

2021, nos 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 

Contribuições da RAEM», por completar 27 anos de tempo 

de contribuição no Regime de Previdência, nos termos do 

artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma.

Kou Mei Fong, adjunto-técnico da Direcção dos Serviços de 

Turismo, com o número de contribuinte 6006297, cancelada 

a inscrição no Regime de Previdência em 5 de Outubro de 

2021, nos 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% do saldo 

da «Conta das Contribuições Individuais» e 82% do saldo 

da «Conta das Contribuições da RAEM», por completar 19 

anos de tempo de contribuição no Regime de Previdência, 

nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma; e deter-

minado não ter a mesma direito ao saldo da «Conta Espe-

cial», nos termos do artigo 40.º, n.º 4, da Lei n.º 8/2006, por o 

motivo de cancelamento da inscrição não corresponder ao es-

tipulado no artigo 7.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 25/96/M, de 27 

de Maio, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5/2007.

Wong Tat I, motorista de ligeiros da Direcção dos Serviços 

para os Assuntos da Sede do Governo, com o número de 

contribuinte 6007676, cancelada a inscrição no Regime de 

Previdência em 4 de Outubro 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 Previ-

dência, correspondentes a 100% dos saldos da «Conta das 

Contribuições Individuais», da «Conta das Contribuições 

da RAEM» e da «Conta Especial», por completar 34 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.

Ma Kok Nam, motorista de pesados do Instituto Cultural, com 

o número de contribuinte 6014184, cancelada a inscrição 

no Regime de Previdência em 10 de Outubro 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, correspondentes a 100% dos saldos 

da «Conta das Contribuições 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 39.º, n.º 6, do 

mesmo diploma.

Ho Chi Fai, operário qualificado da Direcção dos Serviços das 

Forças de Segurança de Macau, com o número de contri-

buinte 6017639, cancelada a inscrição no Regime de Pre-

vidência em 11 de Outubro 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 Previ-
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Magr iço 6254576 8/2006

6 0 0 7137

8/2006

dência, correspondentes a 100% dos saldos da «Conta das 

Contribuições Individuais», da «Conta das Contribuições 

da RAEM» e da «Conta Especial», por completar 27 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.

Fu Mei Pou, adjunto-técnico da Direcção dos Serviços 

de Assuntos de Justiça, com o número de contribuinte 

6028924, cancelada a inscrição no Regime de Previdência 

em 10 de Outubro 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.

Lei Pui Fai, motorista de ligeiros do Instituto Cultural, com 

o número de contribuinte 6029319, cancelada a inscrição 

no Regime de Previdência em 6 de Outubro 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, correspondentes a 100% dos saldos 

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

Contribuições da RAEM» e da «Conta Especial», por 

completar 37 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.

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

nistração e Justiça, de 28 de Outubro de 2021:

Lei Veng Va, motorista de ligeiros do Gabinete do Presidente 

do Tribunal de Última Instância, com o número de contri-

buinte 6022870, cancelada a inscrição no Regime de Previdên-

cia em 7 de Outubro 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 35 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.

Manuel Eduardo Aires Magriço, técnico agregado dos Servi-

ços de Apoio à Assembleia Legislativa, com o número de 

contribuinte 6254576, cancelada a inscrição no Regime de 

Previdência em 10 de Outubro de 2021, nos termos do artigo 

13.º, n.º 1, da Lei n.º 8/2006 — fixada a taxa de reversão a 

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

respondente a 100% do saldo da «Conta das Contribuições 

Individuais» e sem direito ao saldo da «Conta das Contri-

buições da RAEM», por contar menos de 5 anos de tempo 

de contribuição no Regime de Previdência, nos termos do 

artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma.

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

tração e Justiça, de 1 de Novembro de 2021:

Cheong Leong Heong, auxiliar do Instituto Cultural, com 

o número de contribuinte 6007137, cancelada a inscrição 

no Regime de Previdência em 22 de Outubro 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 
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15/2009

Regime de Previdência, correspondentes a 100% dos saldos 

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

Contribuições da RAEM» e da «Conta Especial», por 

completar 31 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.

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

tração e Justiça, de 15 de Setembro de 2021:

Ma Weng Chi dos Santos — renovada a comissão de serviço, pelo 

período de um ano, como chefe da Divisão Administrativa e 

Financeira, nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 (Dis-

posições Fundamentais do Estatuto do Pessoal de Direcção e 

Chefia) e 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 (Dis-

posições complementares do estatuto do pessoal de direcção 

e chefia), por possuir competência e experiência profissionais 

adequadas para o exercício das suas funções, a partir de 11 de 

Novembro de 2021.

–––––––

Fundo de Pensões, aos 5 de Novembro de 2021. — A Presi-

dente do Conselho de Administração, Ermelinda M.C. Xavier.

IMPRENSA OFICIAL

Extracto de despacho

Por despacho da signatária, de 3 de Novembro de 2021:

Leong Pui Keng, adjunto-técnico de 2.ª classe, 2.º escalão, do 

quadro desta Imprensa — nomeado, definitivamente, adjun-

to-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 305, da carreira de 

adjunto-técnico do quadro do pessoal desta Imprensa, nos 

termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), 2, da Lei n.º 14/2009 

«Regime das Carreiras dos Trabalhadores dos Serviços Pú-

blicos», alterada pela Lei n.º 4/2017, 22.º, n.º 8, alínea a), do 

ETAPM, vigente, e 5.º do Regulamento Administrativo 

n.º 14/2016 «Recrutamento, Selecção e Formação para efeitos 

de Acesso dos Trabalhadores dos Serviços Públicos», altera-

do pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, e republica-

do pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

Declarações

Para os devidos efeitos se declara que Kuan Sok Leng, cessa, 

a seu pedido, no termo do seu prazo, a comissão de serviço, 

como chefe da Divisão de Publicações Oficiais desta Imprensa, 

regressando ao seu lugar de origem como adjunto-técnico es-

pecialista principal, 2.º escalão, do quadro do pessoal desta Im-

prensa, nos termos do artigo 17.º, n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 15/2009, 

conjugado com o artigo 23.º, n.º 6, do ETAPM, vigente, a partir 

do dia 2 de Janeiro de 2022.
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Extractos de despachos

Por despacho do subdirector dos Serviços, de 20 de Outu-

bro de 2021:

Choi Sao Leng, técnica superior assessora, 3.º escalão, destes 

Serviços — renovado o contrato administrativo de provi-

mento, pelo período de um ano, para exercer as mesmas 

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

partir de 1 de Dezembro de 2021.

Por despacho do signatário, de 22 de Outubro de 2021:

Chan Pak Hei — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 

seu contrato administrativo de provimento 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 Leis n.os 4/2017 e 2/2021, conju-

gado 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 

Tecnológico, 1 de Novembro de 2021. — O Director dos Ser-

viços, Tai Kin Ip.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia e 

Finanças, de 16 de Agosto de 2021:

Che Wai Hong — provido em regime de contrato administrativo 

de provimento sem termo, como técnico superior de 2.ª classe, 

1.º escalão, índice 430, área de informática, nestes Serviços, 

nos termos dos artigos 12.º da Lei n.º 14/2009 «Regime 

das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos», 

alterada pela Lei n.º 4/2017, e 4.º, 5.º, n.º 3, alínea 2), da Lei 

n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços 

Públicos», a partir de 1 de Novembro de 2021.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia 

e Finanças, de 2 de Setembro de 2021:

Lei Kuok Heng, Tam Keng Fong, Mak Wai Kit e Vu Chan 

Meng, candidatos classificados em 3.º, 5.º, 6.º e 7.º lugares, 

respectivamente, no concurso de avaliação de competências 

profissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão 

uniformizada, a que se refere a lista classificativa final inserta 

no Boletim Oficial da RAEM n.º 32/2021, II Série, de 11 de 

Agosto — contratada em regime de contrato administrativo 

de provimento, pelo período experimental de seis meses, 

como operário qualificado, 1.º escalão, índice 150, área de 

estafeta, nestes Serviços, nos termos dos artigos 12.º da Lei 

   

12/2015

4/2017 2/2021

14/2009

12/2015

305
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150

26/2009

26/2009

n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos ser-

viços públicos», alterada pela Lei n.º 4/2017, e 4.º, 5.º, n.º 1, da 

Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Ser-

viços Públicos», a partir de 1 de Novembro de 2021.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia 

e Finanças, de 21 de Setembro de 2021:

Tam Lai Ha — renovada a comissão de serviço, pelo período 

de um ano, no cargo de chefe da Divisão de Orçamento e 

Contas Públicas destes Serviços, nos termos do artigo 8.º 

do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, a partir de 1 de 

Novembro de 2021, por possuir competência profissional e 

experiência adequadas para o exercício das respectivas 

funções.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia 

e Finanças, de 7 de Outubro de 2021:

Chao Mei Choi — renovada a comissão de serviço, pelo período 

de um ano, no cargo de chefe da Secção de Administração 

Financeira e Patrimonial destes Serviços, nos termos do 

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

partir de 28 de Novembro de 2021, por possuir competência 

profissional e experiência adequadas para o exercício das 

respectivas funções.
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Extracto de licença

Foi emitida a licença n.º 0284, em 28 de Outubro de 2021, 

ao empresário comercial « » em chinês, 

«Agência de Viagens e Turismo de Nova Descoberta, Limita-

da» em português e «New Discovery Travel Agency Limited» 

em inglês, para a exploração da agência de viagens, com a 

denominação de « » em chinês, «Agência de Via-

gens e Turismo de Nova Descoberta» em português e «New 

Discovery Travel Agency» em inglês, sita na Alameda Dr. Car-

los d’Assumpção n.º 180, Tong Nam Ah Central Comércio, 16.º 

andar «U», Macau.

(Custo desta publicação $ 544,00)

–––––––

Direcção dos Serviços de Turismo, 1 de Novembro de 2021. 

— A Directora dos Serviços, Maria Helena de Senna Fernandes.

DIRECÇÃO DE INSPECÇÃO E COORDENAÇÃO DE JOGOS

Extractos de despachos

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

Lei Cheok Vai, Chan Wai Lan, Lao Jie Fan Johnny, Chan Kin 

Fai, Daniel Augusto de Souza, Lei Iong Po, Lai Hoi Wan, 

Tang Sok Ieng, Hung Siu Fai, Lei Ka Man, Lei Lin Kit, Cheang 

Chou I, Lei Lai, Choi Wai Ieong, Ha Lai Si, Ung Tai Choi 

e Zoé Alves do Rosário — alterada, por averbamento, a 

cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de provimento 

sem termo, com referência à categoria de assistente técnico 

administrativo especialista, 3.º escalão, índice 330, nesta 

Direcção de Serviços, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), 

da Lei n.º 14/2009, conjugado com o artigo 4.º, n.os 2 e 3, da Lei 

n.º 12/2015, com efeitos retroactivos a partir de 12 de Julho 

de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do CPA.

Por despachos do signatário, de 6 de Agosto de 2021:

Chan Im Lin — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 

seu contrato administrativo de provimento sem termo, com 

referência à categoria de assistente técnico administrativo 

especialista principal, 2.º escalão, índice 355, nesta Direc-

ção de Serviços, nos termos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 1), 

e 3, da Lei n.º 14/2009, conjugado com o artigo 4.º, n.os 2 e 3, 

da Lei n.º 12/2015, com efeitos retroactivos a partir de 1 de 

Agosto de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do 

CPA.

Orieta Jorge, Chan Lai Ha, Lei Ka Ian e Kwan Pui San — 

alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos 

administrativos de provimento sem termo, com referência 

à categoria de assistente técnico administrativo especialis-

ta, 3.º escalão, índice 330, nesta Direcção de Serviços, nos 

   

Agência de Viagens e Tur ismo de Nova Descoberta, 

Limitada New Discovery Travel Agency 

Limited 0284 

Agência de Viagens e Turismo de Nova Descoberta

New Discovery Travel Agency

180 16 U

 $544.00

–––––––
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Mirtilia 

dos Santos Lameiras

430

a

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

conjugado com o artigo 4.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, com 

efeitos retroactivos a partir de 1 de Agosto de 2021, ao abrigo 

do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do CPA.

Vong Chi Wo — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 

seu contrato administrativo de provimento sem termo, com 

referência à categoria de motorista de ligeiros, 9.º escalão, 

índice 280, nesta Direcção de Serviços, nos termos do artigo 

13.º, n.os 2, alínea 4), e 3, da Lei n.º 14/2009, conjugado com 

o artigo 4.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, com efeitos retro-

activos a partir de 2 de Agosto de 2021, ao abrigo do artigo 

118.º, n.º 2, alínea a), do CPA.

Ng Soi Ha — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 

contrato administrativo de provimento sem termo, com refe-

rência à categoria de auxiliar, 6.º escalão, índice 160, nesta 

Direcção de Serviços, nos termos do artigo 13.º, n.os 2, alínea 
3), e 3, da Lei n.º 14/2009, conjugado com o artigo 4.º, n.os 2 e 3, 

da Lei n.º 12/2015, com efeitos retroactivos a partir de 4 de 

Agosto de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do 

CPA.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia 

e Finanças, de 12 de Agosto de 2021:

Leong Ka U, técnico superior assessor, 3.º escalão, contratado 

por contrato administrativo de provimento sem termo da 

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais — pro-

vido por mobilidade para esta Direcção de Serviços, na mesma 

categoria e escalão, nos termos do artigo 9.º da Lei n.º 12/2015, 

a partir de 1 de Setembro de 2021.

Por despachos do signatário, de 24 de Agosto de 2021:

Chan Kuok Keong e Lam Chi Weng — renovados os contratos 

administrativos de provimento de longa duração, pelo período 

de três anos, como assistente técnico administrativo espe-

cialista, 2.º escalão, nesta Direcção de Serviços, nos termos 

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

de 1 de Novembro de 2021.

Por despachos do signatário, de 7 de Setembro de 2021:

Sou Mei Wa — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 

contrato administrativo de provimento sem termo, com re-

ferência à categoria de auxiliar, 6.º escalão, índice 160, nesta 

Direcção de Serviços, nos termos do artigo 13.º, n.os 2, alínea 
3), e 3, da Lei n.º 14/2009, conjugado com o artigo 4.º, n.os 2 e 3, 

da Lei n.º 12/2015, com efeitos retroactivos a partir de 20 de 

Agosto de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do 

CPA.

Mirtilia dos Santos Lameiras — alterada, por averbamento, a 

cláusula 3.ª do seu contrato administrativo de provimento 

sem termo com referência à categoria de adjunto-técnico es-

pecialista, 3.º escalão, índice 430, nesta Direcção de Serviços, 

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

conjugado com o artigo 4.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, com 

efeitos retroactivos a partir de 28 de Agosto de 2021, ao 

abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do CPA.
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Gloria de Jesus Nabais Baldinho

–––––––
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Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Gloria de Jesus Nabais 

Baldinho, técnica superior assessora principal, 3.º escalão, em 

contrato administrativo de provimento sem termo, nesta Direc-

ção de Serviços, rescindido o contrato, por atingir o limite de 

idade, a partir de 25 de Outubro de 2021.

–––––––

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, aos 3 de 

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

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Extractos de despachos

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

Ho Pui Ian — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 

contrato administrativo de provimento sem termo para téc-

nica principal, 2.º escalão, índice 470, nestes Serviços, nos 

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

jugado com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 15 de 

Outubro de 2021.

Por despacho do signatário, de 3 de Novembro de 2021:

Ho Pui Ian — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 

contrato administrativo de provimento sem termo para técni-

ca especialista, 1.º escalão, nestes Serviços, nos termos do ar-

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

Lei n.º 4/2017, conjugado com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2015.

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 3 de 

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

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

Extracto de despacho

Por despachos do signatário, de 1 de Novembro de 2021:

Chan Chi Kit, Chao Weng I, Lam Kit Mei, Lam Sut Mui, Lou 

Un Ian e Tang Cheok Io, adjuntos-técnicos principais, 2.º 

escalão, destes Serviços — alterada, por averbamento, a 

cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de provimento 

para adjuntos-técnicos especialistas, 1.º escalão, índice 400, 

da carreira de técnico de apoio destes Serviços, nos termos 

dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, da Lei n.º 14/2009, com 
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as alterações introduzidas pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, 5.º 

do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, republicado 

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 no Boletim Oficial da RAEM do presente extracto 

de despacho.

–––––––

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 3 de 

Novembro de 2021. — A Directora dos Serviços, substituta, 

Cheng I Wan.

CORPO DE POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Extractos de despachos

Por Despacho do Secretário para a Segurança n.º 120/2021, 

de 25 de Outubro de 2021: 

Hun Kin Lam, intendente n.º 105971, do Corpo de Polícia de 

Segurança Pública — passa à situação de «adido ao qua-

dro», 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 44.º, alínea 4), 
da Lei n.º 13/2021, Estatuto dos agentes das Forças e Serviços 

de Segurança, vigente, a partir de 14 de Setembro de 2021.

Por Despacho do Secretário para a Segurança n.º 121/2021, 

de 25 de Outubro de 2021: 

Ng Ka Lok, guarda n.º 198131, 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 Or-

dem Executiva n.º 98/2019 e 44.º, alínea 4), da Lei n.º 13/2021, 

Estatuto dos agentes das Forças e Serviços de Segurança, 

vigente, a partir de 23 de Setembro de 2021.

Por Despacho do Secretário para a Segurança n.º 122/2021, 

de 25 de Outubro de 2021: 

Sou Man Kin, guarda n.º 188161, do Corpo de Polícia de Segu-

rança Pública — reingressa no Corpo de Polícia de Seguran-

ça Pública, passando para a situação de «no quadro», a partir 

de 23 de Setembro de 2021, por ter terminado a comissão 

de serviço especial nos Serviços de Saúde, nos termos dos 

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

Regulamento Administrativo n.º 34/2018, na redacção da Or-

dem Executiva n.º 98/2019, e do artigo 43.º da Lei n.º 13/2021, 

Estatuto dos agentes das Forças e Serviços de Segurança, 

vigente.

Por Despacho do Secretário para a Segurança n.º 126/2021, 

de 27 de Outubro de 2021: 

Ma Pou Chu, chefe n.º 184920, 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 Or-
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184920

–––––––
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dem Executiva n.º 98/2019 e 44.º, alínea 4), da Lei n.º 13/2021, 

Estatuto dos agentes das Forças e Serviços de Segurança, 

vigente, a partir de 12 de Setembro de 2021.

–––––––

Corpo de Polícia de Segurança Pública, aos 4 de Novembro 

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

-geral.

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Extractos de despachos

Por despachos do signatário, de 21 de Julho de 2021:

Huang Hai e Yang Junjian — rescindidos, a seus pedidos, os 

contratos individuais de trabalho com esta Polícia, a partir 

de 1 de Novembro de 2021.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 

de 19 de Outubro de 2021:

Chiu Chu Wai Man, investigadora criminal principal, de nomea-

ção definitiva, da Polícia Judiciária — nomeada, em comissão 

de serviço, pelo período de um ano, para exercer o cargo de 

chefe da Divisão de Ligação entre Polícia e Comunidade e 

Relações Públicas, do grupo de pessoal de direcção e chefia 

do quadro da mesma Polícia, nos termos dos artigos 2.º, n.º 3, 

alínea 2), 4.º, 5.º e 34.º da Lei n.º 15/2009, e os artigos 3.º, n.º 2, 

e 5.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, e do artigo 

11.º, n.º 1, da Lei n.º 5/2006, alterada pela Lei n.º 14/2020, e os 

artigos 32.º, n.º 2, alínea 3), e 38.º, n.º 1, alínea 1), do Regula-

mento Administrativo n.º 35/2020.

A nomeada ocupa o lugar criado pelo Mapa a que se refere o 

artigo 38.º, n.º 2, do Regulamento Administrativo n.º 35/2020.

Nos termos do n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 15/2009, é publi-

cada, em anexo, a nota relativa aos fundamentos da nomeação 

e ao currículo académico e profissional da nomeada.

––––––––––

ANEXO

Fundamentos da nomeação de Chiu Chu Wai Man para o 

cargo de chefe da Divisão de Ligação entre Polícia e Comuni-

dade e Relações Públicas da Polícia Judiciária:

— Vacatura do cargo e necessidade do seu preenchimento 

face às atribuições cometidas à Polícia Judiciária;

— Reconhecida competência profissional e aptidão para o 

exercício do cargo por parte de Chiu Chu Wai Man, o que se 

demonstra pelo curriculum vitae.

Currículo académico:

— Bacharelato em graduação de Direito;

— Curso de Bacharelato em Assuntos Jurídicos.
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Formação profissional:

— Curso de Formação Básica de Relações com a Comunica-

ção Social;

— Curso de Técnicas de Discursar em Público;

— Women in law enforcement leadership workshop;

— Curso de formação sobre a negociação para situações de 

crise;

— Workshop sobre Técnicas Básicas de Aconselhamento 

Psicológico;

— Programa de Estudos sobre a Lei Básica da RAEM;

— Curso de aperfeiçoamento sobre o procedimento proces-

sual penal;

— Curso sobre Fraudes em Cartões de Crédito;

— Arson investigations course;

— Curso de formação da Aplicação de Analyst Notebook.

Currículo profissional:

— Em 1999, investigadora estagiária da Polícia Judiciária;

— Em 2000, investigadora de 2.ª classe da Polícia Judiciária;

— Em 2004, investigadora de 1.ª classe da Polícia Judiciária;

— Em 2007, investigadora criminal principal da Polícia Judi-

ciária.

********

— Em 2001 até à presente data, foi elemento, subchefe e che-

fe do Grupo de Negociação para Situações de Crise da Polícia 

Judiciária;

— Em Outubro de 2013 a Julho de 2021, foi chefia funcional 

do Núcleo de Acompanhamento de Menores da Divisão de 

Ligação entre Polícia e Comunidade e Relações Públicas da 

Polícia Judiciária;

— De 19 de Julho de 2021 até à presente data, chefe da Divi-

são de Ligação entre Polícia e Comunidade e Relações Públi-

cas da Polícia Judiciária, em regime de substituição.

Louvor:

— 2016 e 2017, foram-lhe concedidas «menção de mérito ex-

cepcional»;

— 2004, 2013 e 2020, foram-lhe concedidos, no total, 3 lou-

vores individuais;

— 1999 a 2021, foram-lhe concedidos, no total, 28 louvores 

colectivos.

–––––––

Polícia Judiciária, aos 3 de Novembro de 2021. — O Direc-

tor, Sit Chong Meng.
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

Extractos de despachos

Por despachos do director dos Serviços, de 29 de Outubro 

de 2021:

Lei Choi Pou — nomeada, definitivamente, técnica superior 

assessora principal, 1.º escalão, da carreira de técnico supe-

rior do quadro do pessoal da DSC, nos termos dos artigos 

14.º, n.os 1, alínea 1), 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 a vaga da carreira de dotação global criada pelo 

Mapa I constante do Anexo I ao Regulamento Adminis-

trativo n.º 27/2015, vigente, a partir da data da sua publica-

ção no Boletim Oficial da RAEM.

Wong Kit U, técnica de 1.ª classe, 2.º escalão — alterada, por 

averbamento, a cláusula 3.ª do seu contrato administrativo 

de provimento de longa duração com referência à catego-

ria de técnico principal, 1.º escalão, índice 450, 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 4.º da Lei n.º 12/2015, vigente, a partir da data da 

sua publicação no Boletim Oficial da RAEM.

Poon Hio Tong — nomeado, definitivamente, adjunto-técnico 

de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico 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 Regula-

mento Administrativo n.º 14/2016, vigente, e 20.º, n.º 1, alí-

nea a), e 22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, vigente, ocupando 

a vaga da carreira de dotação global criada pelo Mapa I 

constante do Anexo I ao Regulamento Administrativo 

n.º 27/2015, vigente, a partir da data da sua publicação no 

Boletim Oficial da RAEM.

–––––––

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 3 de Novembro 

de 2021. — Pel’O Director dos Serviços, Wong Mio Leng, 

subdirectora, substituta.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS 

DE SEGURANÇA DE MACAU

Extracto de despacho

Por despacho da signatária, de 22 de Outubro de 2021:

Leong Wa Kuan — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 

seu CAP ascendendo a técnico principal, 1.º escalão, índice 

450, nestes Serviços, nos termos dos artigos 14.º da 
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450

–––––––

 

  

2/2018

/

Lei n.º 14/2009, vigente, e 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir da 

data da publicação do presente extracto de despacho no Bo-
letim Oficial da RAEM.

–––––––

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 

aos 28 de Outubro de 2021. — A Directora dos Serviços, Kok 
Fong Mei, superintendente-geral alfandegário.

OBRA SOCIAL DA POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Declaração

Extrato

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

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

transferências de verbas (Orçamento da RAEM/2021):

1.ª alteração orçamental do ano económico de 2021

 Classificação

Designação

/

Reforços/

/Inscrições
Anulações

Orgân. Func. Económica

712001

Obra Social da Polícia de Segurança Pública

5-02-0 32-01-05-00-00

Alimentos e bebidas

$ 552,200.00

5-02-0 32-01-08-00-00

Materiais promocionais e ofertas

$ 50,000.00

5-02-0 32-01-10-00-00

Dádivas

$ 500,000.00

5-02-0 32-02-19-00-00

Estudos e consultadoria

$ 2,200.00

Total

$ 552,200.00 $ 552,200.00

Referente à autorização:

25/10/2021

Despacho do Ex.mo Sr. Secretário para a Segurança, de 25/10/2021

–––––––

Obra Social da Polícia de Segurança Pública, aos 27 de Ou-

tubro de 2021. — O Presidente do Conselho Administrativo, 

Ng Kam Wa. 
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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 22 de Junho de 2021:

Zélia Cristina Simões Cardoso, docente dos ensinos infantil e 

primário de nível 1 (primário), 3.º escalão, índice 485, em regi-

me de contrato administrativo de provimento, destes Serviços 

— alterado para contrato administrativo de provimento sem 

termo, nos termos do mapa IV anexo à Lei n.º 12/2010 «Re-

gime 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 Desenvolvimento 

da Juventude”, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 67/99/M, de 1 de 

Novembro», a partir de 11 de Maio de 2021.

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assun-

tos Sociais e Cultura, de 8 de Julho de 2021:

Leong Weng U — contratada em regime de contrato adminis-

trativo de provimento, pelo período de seis meses, como téc-

nica superior de 2.ª classe, 1.º escalão, (área de convenções 

e exposições), 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», alterada 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 18 de Outubro de 2021.

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os As-

suntos Sociais e Cultura, de 21 de Julho de 2021:

Os trabalhadores abaixo mencionados — contratados em regi-

me de contrato administrativo de provimento, pelo período 

de seis meses, para exercerem as funções a cada um indica-

dos, nestes Serviços, nos termos do mapa 2 do anexo I da 

Lei n.º 14/2009 «Regime das Carreiras dos Trabalhadores 

dos Serviços Públicos», alterada 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 Contra-

to de Trabalho nos Serviços Públicos»:

Chao Man I e Pun Kin Ip, como adjuntos-técnicos de 2.ª 

classe, 1.º escalão, (área de apoio técnico-administrativo geral), 

índice 260, a partir de 18 de Outubro de 2021.

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os As-

suntos Sociais e Cultura, de 16 de Agosto de 2021:

Lin Mui — contratada em regime de contrato administrativo 

de provimento, pelo período de seis meses, como intérprete-

-tradutora de 2.ª classe, 1.º escalão, (línguas chinesa e 

portuguesa), índice 440, nestes Serviços, nos termos dos 

artigos 26.º, alínea 1), e 27.º e do mapa 7 do anexo I da Lei 

n.º 14/2009 «Regime das Carreiras dos Trabalhadores dos 

Serviços Públicos», alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, 

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 18 

de Outubro de 2021.
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Che Hon Man — contratado em regime de contrato adminis-

trativo de provimento, pelo período de seis meses, como téc-

nico de 2.ª classe, 1.º escalão, (área de desporto), índice 350, 

nestes Serviços, nos termos do mapa 2 do anexo I da Lei 

n.º 14/2009 «Regime das Carreiras dos Trabalhadores dos 

Serviços Públicos», alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, 

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 3 

de Novembro de 2021.

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os As-

suntos Sociais e Cultura, de 20 de Agosto de 2021:

Ao In Heng e Tam Hei Meng — renovadas as comissões de ser-

viço como inspectores escolares, por mais um ano, nos termos 

dos artigos 27.º do Regulamento Administrativo n.º 40/2020 

«Organização e funcionamento da Direcção dos Serviços 

de Educação e de Desenvolvimento da Juventude», e 8.º do 

Decreto-Lei n.º 26/97/M, de 30 de Junho, a partir de 14 de No-

vembro de 2021.

Por despacho do director destes Serviços, de 6 de Setem-

bro de 2021:

Chan Ngai Hong — dada por findas, a seu pedido, a designa-

ção do cargo do director do Centro de Educação Moral, 

bem como de docente do ensino secundário de nível 1, 3.º 

escalão, em regime de contrato administrativo de provimen-

to sem termo, nestes Serviços, a partir de 19 de Outubro de 

2021.

Por despacho do director destes Serviços, de 13 de Setem-

bro de 2021:

Kuok Chi On — cessou, a seu pedido, o contrato administrati-

vo de provimento de longa duração como auxiliar de ensino, 

1.º escalão, nestes Serviços, a partir de 26 de Outubro de 

2021.

Por despachos da subdirectora destes Serviços, de 23 de 

Setembro de 2021:

Vong Man Si — renovado o contrato administrativo de provi-

mento, pelo período de seis meses, como adjunta-técnica de 

2.ª classe, 1.º escalão, índice 260, nestes Serviços, nos termos 

do mapa 2 do anexo I da Lei n.º 14/2009 «Regime das Car-

reiras dos Trabalhadores dos Serviços Públicos», alterada 

pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, e dos artigos 4.º e 6.º da Lei 

n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços 

Públicos», a partir de 27 de Outubro de 2021.

Ku Fat Long — renovado o contrato administrativo de provi-

mento, pelo período de um ano, como auxiliar de ensino, 1.º 

escalão, índice 260, nestes Serviços, nos termos do mapa VI 

anexo 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 da Lei n.º 12/2015 «Regime 

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

29 de Outubro de 2021.

Os trabalhadores abaixo mencionados — renovados os contra-

tos administrativos de provimento, pelo período de um ano, 

para o exercício das funções abaixo indicadas, nestes Ser-

viços, nos termos do mapa 2 do anexo I da Lei n.º 14/2009 

«Regime das Carreiras dos Trabalhadores dos Serviços Pú-

blicos», alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, e dos artigos 

4.º e 6.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho 

nos Serviços Públicos»:
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Cheang Mio Chan, como técnica principal, 1.º escalão, índi-

ce 450, a partir de 22 de Outubro de 2021;

Choi Cho Kio, como técnica de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 

400, a partir de 24 de Outubro de 2021;

Au Kai Piu e Loi Iok Iao, como auxiliares, 2.º escalão, índice 

120, a partir de 29 de Outubro de 2021.

As trabalhadoras abaixo mencionadas — renovados os contra-

tos administrativos de provimento de longa duração, pelo 

período de três anos, para o exercício das funções abaixo 

indicadas, nestes Serviços, nos termos do mapa VI anexo 

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 da Lei n.º 12/2015 «Regime 

do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos»:

Choi Fong I e Mok Si Kei, como auxiliares de ensino, 2.º es-

calão, índice 280, a partir de 24 de Outubro de 2021.

Por despachos do chefe do Departamento de Administra-

ção destes Serviços, de 23 de Setembro de 2021:

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por averba-

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

provimento para as carreiras, categorias, escalões, índices e 

datas a cada um indicados, para exercerem funções nestes 

Serviços, nos termos dos artigos 13.º e do mapa 2 do anexo 

I da Lei n.º 14/2009 «Regime das Carreiras dos Trabalha-

dores dos Serviços Públicos», alterada pelas Leis n.os 4/2017 

e 2/2021, e 4.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de 

Trabalho nos Serviços Públicos»:

Cheong Kit I, Hong Wai Man, Lei Kam Mei, Lou Pek In, Sio 

Weng Ian e Wong Hio Leng, para técnicas superiores assesso-

ras, 3.º escalão, índice 650, a partir de 10 de Outubro de 2021;

Ieong Im Im, para técnica superior assessora, 3.º escalão, ín-

dice 650, a partir de 11 de Outubro de 2021;

Cheong Soi Hang e Chan Kin Wa, para técnicas superiores 

assessoras, 2.º escalão, índice 625, a partir de 15 de Outubro de 

2021 e de 22 de Outubro de 2021, respectivamente;

Kou Ou Mei, para técnica superior principal, 2.º escalão, ín-

dice 565, a partir de 15 de Outubro de 2021;

Lio Hei Ieng, para técnica superior de 2.ª classe, 2.º escalão, 

índice 455, a partir de 7 de Outubro de 2021;

Lam Lai Meng, Lio Im Fong, Pun Kwan Vai Luisa Maria, 

Siu Weng Un, Wong Chong Wai e Yu Ka Wai, para técnicos 

especialistas, 3.º escalão, índice 545, a partir de 10 de Outubro 

de 2021;

Lao Sok Man e Cheong Pou San, para técnicas especialistas, 

2.º escalão, índice 525, a partir de 22 de Outubro de 2021 e de 

29 de Outubro de 2021, respectivamente;

Chan Sin In, Chao Kei Chi, Choi Pou Wa e Tang Kifung 

Andy, para técnicos principais, 2.º escalão, índice 470, a partir 

de 15 de Outubro de 2021;
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Leong I Tak, para técnica principal, 2.º escalão, índice 470, a 

partir de 22 de Outubro de 2021;

Io Hoi Chon, Lou Wai Seng e Wu Wai Han, para adjuntos-

-técnicos especialistas, 3.º escalão, índice 430, a partir de 10 de 

Outubro de 2021;

Wong Kin Fei e Wong Kuok Si, para adjuntos-técnicos prin-

cipais, 2.º escalão, índice 365, a partir de 15 de Outubro de 

2021 e de 29 de Outubro de 2021, respectivamente;

Cheong Leng e Kuong Mei Ian, para adjuntas-técnicas prin-

cipais, 2.º escalão, índice 365, a partir de 22 de Outubro de 

2021;

Lee Kam Hou, Chang Pou Heng, Lam Kit Lan, Kuok Lai 

Kun e Song Kit Sao, para auxiliares, 9.º escalão, índice 220, a 

partir de 5 de Outubro de 2021, de 9 de Outubro de 2021, de 12 

de Outubro de 2021, de 20 de Outubro de 2021 e de 27 de Ou-

tubro de 2021, respectivamente;

Chong Lai Chan, para auxiliar, 4.º escalão, índice 140, a par-

tir de 22 de Outubro de 2021.

As trabalhadoras abaixo mencionadas — alterada, por averba-

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

provimento para as carreiras, categorias, escalões, índices e 

datas a cada uma indicadas, para exercerem funções nestes 

Serviços, nos termos dos artigos 13.º da Lei n.º 14/2009 «Re-

gime das Carreiras dos Trabalhadores dos Serviços Públi-

cos», alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021 e do mapa 2 do 

anexo II da Lei n.º 2/2021, e 4.º da Lei n.º 12/2015 «Regime 

do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos»:

Chan Sio Lai e Ma Sio Fong, para assistentes técnicas admi-

nistrativas especialistas, 2.º escalão, índice 315, a partir de 15 

de Outubro de 2021;

Chan Ka Wai, Chan Sao Nga, Lam Mei Kei e Ng Teng San, 

para assistentes técnicas administrativas principais, 2.º escalão, 

índice 275, a partir de 15 de Outubro de 2021;

Chan Kin San, para assistente técnica administrativa princi-

pal, 2.º escalão, índice 275, a partir de 22 de Outubro de 2021.

Por despacho do chefe do Departamento de Administra-

ção destes Serviços, de 27 de Setembro de 2021:

Lam Weng Chi — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 

seu contrato administrativo de provimento com referência à 

categoria de adjunto-técnico especialista, 3.º escalão, índice 

430, nestes Serviços, nos termos dos artigos 13.º e do mapa 

2 do anexo I da Lei n.º 14/2009 «Regime das Carreiras dos 

Trabalhadores dos Serviços Públicos», alterada pelas Leis 

n.os 4/2017 e 2/2021, e 4.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do 

Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», a partir de 26 

de Setembro de 2021.

Por despachos do chefe do Departamento de Administra-

ção destes Serviços, de 29 de Setembro de 2021:

As trabalhadoras abaixo mencionadas — alterada, por averba-

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

provimento para as carreiras, escalões, índices e datas a cada 

uma indicadas, para exercerem funções nestes Serviços, nos 

termos dos artigos 11.º e do mapa VI anexo à Lei n.º 12/2010 
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«Regime das Carreiras dos Docentes e Auxiliares de Ensino 

das Escolas Oficiais do Ensino Não Superior» e 4.º da Lei 

n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços 

Públicos»:

Ng Ka Lai, para auxiliar de ensino, 8.º escalão, índice 400, a 

partir de 14 de Outubro de 2021;

Vong Hao I, para auxiliar de ensino, 7.º escalão, índice 380, a 

partir de 21 de Outubro de 2021;

Wong Kam Sio e Chu Wai Teng, para auxiliares de ensino, 4.º 

escalão, índice 320, a partir de 2 de Outubro de 2021 e de 9 de 

Outubro de 2021, respectivamente.

Por despachos do chefe do Departamento de Administra-

ção destes Serviços, de 30 de Setembro de 2021:

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por aver-

bamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos 

de provimento para as carreiras, escalões, índices e datas 

a cada um indicados, para exercerem funções nestes Ser-

viços, nos termos dos artigos 7.º e 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», e 4.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato 

de Trabalho nos Serviços Públicos», e 7.º da Lei n.º 4/2021 

«Alteração ao “Estatuto do Pessoal Docente da Direcção 

dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Ju-

ventude”, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 67/99/M, de 1 de 

Novembro»:

Sun Man Man e Chu Ut Lam, para docentes do ensino se-

cundário de nível 1, 9.º escalão, índice 680, a partir de 6 de Ou-

tubro de 2021 e de 25 de Outubro de 2021, respectivamente;

Válter Ismael Marques Ferreira, para docente do ensino 

secundário de nível 1, 6.º escalão, índice 575, a partir de 4 de 

Outubro de 2021;

Jacira Teixeira Monteiro, para docente do ensino secundário 

de nível 1, 5.º escalão, índice 540, a partir de 30 de Outubro de 

2021;

Wong I Sun, para docente dos ensinos infantil e primário 

de nível 1 (primário), 10.º escalão, índice 690, a partir de 10 de 

Outubro de 2021;

Nuno Gabriel Teixeira Capela, para docente dos ensinos in-

fantil e primário de nível 1 (primário), 6.º escalão, índice 555, a 

partir de 14 de Outubro de 2021;

Lam Sok Noi, para docente dos ensinos infantil e primário 

de nível 1 (infantil), 11.º escalão, índice 735, a partir de 24 de 

Outubro de 2021;

Wu Sok Chong, para docente dos ensinos infantil e primário 

de nível 1 (infantil), 5.º escalão, índice 525, a partir de 7 de Ou-

tubro de 2021;

Chan Ka I, para docente dos ensinos infantil e primário de 

nível 1 (infantil), 2.º escalão, índice 455, a partir de 7 de Outu-

bro de 2021.
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Por despacho do chefe do Departamento de Administra-

ção destes Serviços, de 8 de Outubro de 2021:

Choi Fong Len — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 

seu contrato administrativo de provimento com referência à 

carreira de operária qualificada, 9.º escalão, índice 280, nes-

tes Serviços, nos termos dos artigos 13.º e do mapa 2 do ane-

xo I da Lei n.º 14/2009 «Regime das Carreiras dos Trabalha-

dores dos Serviços Públicos», alterada pelas Leis n.os 4/2017 

e 2/2021, e 4.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de 

Trabalho nos Serviços Públicos», a partir de 3 de Outubro 

de 2021.

Declarações

Para os devidos efeitos se declara que Filomena Maria Gon-

çalves Pires, docente dos ensinos infantil e primário de nível 2 

(primário), 5.º escalão, em regime de contrato administrativo 

de provimento sem termo, nestes Serviços, cessou as suas fun-

ções, por ter atingido o limite de falta por doença, nos termos 

dos artigos 106.º e 107.º, n.º 1, alínea c), do «Estatuto dos Tra-

balhadores da Administração Pública de Macau», vigente, a 

partir de 1 de Setembro de 2021.

— Para os devidos efeitos se declara que Vong Iok Chan, 

auxiliar de ensino, 7.º escalão, em regime de contrato adminis-

trativo 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 Trabalhadores da Administração Pública de 

Macau», vigente, a partir de 28 de Outubro de 2021.

–––––––

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 

da Juventude, aos 4 de Novembro de 2021. — O Director, subs-

tituto, Kong Chi Meng, subdirector.

INSTITUTO DO DESPORTO

Extractos de despachos

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assun-

tos Sociais e Cultura, de 29 de Outubro de 2021:

Lei Mei Fong — alterado o contrato administrativo de provi-

mento de longa duração para contrato administrativo de 

provimento sem termo, como técnica superior de 1.ª classe, 

1.º escalão, neste Instituto, nos termos do artigo 6.º, n.os 2, 

alínea 2), e 3, da Lei n.º 12/2015, a partir de 10 de Outubro 

de 2021.

Por despachos do signatário, de 4 de Novembro de 2021:

Chan Pui Hong e Ieong Ka Hong, técnicos de 1.ª classe — no-

meados, definitivamente, técnicos principais, 1.º escalão, da 

carreira de técnico do quadro do pessoal deste Instituto, nos 

termos do artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), 2 e 4, da Lei n.º 14/2009, 

alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, conjugado com o 

artigo 22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, em vigor, a partir da 

data da publicação.



N.º 45 — 10-11-2021 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 16271

4/2017 2/2021 14/2009

2/2021 12/2015

505

4/2017 2/2021 14/2009

2/2021 12/2015

400

–––––––

 

   

34/2011

81/99/M d 15/2009

26/2009

34/2011

81/99/M a

15/2009 26/2009

2/2021 14/2009

6/2010

21/2021 14/2016

Ng Chi Long — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 

seu contrato administrativo de provimento sem termo as-

cende a técnico especialista, 1.º escalão, índice 505, neste 

Ins tituto, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), 2 e 4, 

da Lei n.º 14/2009, alterada 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 

da data da publicação.

Huang Qiqi — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 

contrato administrativo de provimento sem termo ascende 

a adjunta-técnica especialista, 1.º escalão, índice 400, neste 

Ins tituto, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), 2 e 4, 

da Lei n.º 14/2009, alterada 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 

da data da publicação.

–––––––

Instituto do Desporto, aos 4 de Novembro de 2021. — O Pre-

sidente do Instituto, Pun Weng Kun.

SERVIÇOS DE SAÚDE

Extractos de despachos

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos 

Sociais e Cultura, de 11 de Outubro de 2021:

Kam Weng Hong — renovada a comissão de serviço, pelo 

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

ções e Equipamentos destes Serviços, nos termos dos artigos 

43.º, alínea d), e 47.º do Decreto-Lei n.º 81/99/M, de 15 de 

Novembro, com as alterações dadas pelo Regulamento 

Administrativo n.º 34/2011, conjugados com os artigos 5.º 

da Lei n.º 15/2009, 7.º, n.º 2, e 8.º do Regulamento Admi-

nistrativo n.º 26/2009, a partir de 20 de Dezembro de 2021, 

por possuir capacidade de gestão e experiência profissional 

adequadas para o exercício das suas funções.

Chan Chi Kin — renovada a comissão de serviço, pelo período 

de um ano, como chefe do Departamento de Recursos 

Humanos destes Serviços, nos termos dos artigos 43.º, alínea 
a), e 44.º, n.os 1 e 2, do Decreto-Lei n.º 81/99/M, de 15 de 

Novembro, com as alterações dadas pelo Regulamento 

Administrativo n.º 34/2011, conjugados com os artigos 5.º 

da Lei n.º 15/2009, 7.º, n.º 2, e 8.º do Regulamento Adminis-

trativo n.º 26/2009, a partir de 11 de Janeiro de 2022, por 

possuir capacidade de gestão e experiência profissional 

adequadas para o exercício das suas funções.

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os Assun-

tos Sociais e Cultura, de 18 de Outubro de 2021:

Cheong Sin Ian e Ng Meng Hou, técnicos superiores de saúde 

de 2.ª classe, 2.º escalão, contratados por contratos admi-

nistrativos de provimento, destes Serviços — alterada, por 

averbamento, a cláusula 3.ª dos contratos com referência à 

categoria de técnico superior de saúde de 1.ª classe, 1.º esca-
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2/2021 12/2015

2/2021 14/2009

21/2021

14/2016 2/2021

12/2015

35

54-D D

 $352.00

I I

390 117-119

1 L 11

R

 $408.00

391

72-P M

B 19 G

 $386.00

392 70

H A 10A

12 E

 $408.00

lão, nos termos dos artigos 14.º, n.º 2, da Lei n.º 14/2009, 

alterada pela Lei n.º 2/2021, 14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, da 

Lei n.º 6/2010, 39.º, n.º 1, do Regulamento Administrativo 

n.º 14/2016, republicado 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 despa-

cho no Boletim Oficial da RAEM.

Por despacho do director dos Serviços, de 22 de Outubro 

de 2021:

Un Heng Ian, adjunto-técnico de 1.ª classe, 2.º escalão, con-

tratado por contrato administrativo de provimento, destes 

Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 

contrato com referência à categoria de adjunto-técnico prin-

cipal, 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, republicado 

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 despacho do director dos Serviços, de 25 de Outubro de 

2021:

Conforme o pedido do portador da titularidade, New Town 

Medicamento Limitada, é cancelado o alvará n.º 35 da Dro-

garia «City Medicine Shop», com o local de funcionamento 

registado na Rua de Pequim n.º 54-D, loja D, r/c, Macau.

(Custo desta publicação $ 352,00)

Por despachos do director dos Serviços, de 26 de Outubro 

de 2021:

Autorizada a emissão do Alvará n.º 390 de Farmácia «Weng 

Cheong II», com o local de funcionamento no Istmo de Fer-

reira do Amaral, n.os 117-119, Edifício San Nam, 1.º andar 

«L», Macau, à Weng Chon Farmacêuticos Limitada, com 

sede na Rua Vá Tai, n.º 11, Jardins do Mar do Sul, Bloco 1, 

r/c «R», Macau.

(Custo desta publicação $ 408,00)

Autorizada a emissão do alvará n.º 391 de Farmácia «Man 

Hap», com o local de funcionamento na Rua de Cantão 

n.º 72-P, Edifício I San, r/c «M», Macau, à Lei Nga Se-

ong, com residência na Estrada Coronel Nicolau de Mes-

quita, The Pacifica Garden (Bloco B), 19.º andar «G», 

Taipa-Macau.

(Custo desta publicação $ 386,00)

Por despacho do director dos Serviços, de 27 de Outubro 

de 2021:

Autorizada a emissão do alvará n.º 392 de Farmácia «Man 

Sun», com o local de funcionamento na Praça das Portas do 

Cerco, n.º 70, Jardins do Mar do Sul, Bloco 2, r/c «H» (Área 

A), Macau, à Man Four (Grupo) Limitada, com sede no 

Beco do Senado, n.º 10A, Edifício Park Lane, 12.º andar E, 

Macau.

(Custo desta publicação $ 408,00)
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 $329.00
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 $408.00
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64 C

1 A

 $408.00

2/2021 14/2009

21/2021

14/2016 2/2021

12/2015

393

97 S-AC/V-B A

60-72 4 A

 $408.00

237

3-C A

 $408.00

Por despachos do subdirector dos Serviços para os CSG, 

de 27 de Outubro de 2021:

Hoi Cheng Ian e Chao Man Hou — concedidas autorizações 

para o exercício privado da profissão de médico, licenças 

n.os M-2729 e M-2730.

(Custo desta publicação $ 329,00)

Concedido o alvará para o funcionamento da Policlínica de 

Medicina Tradicional Chinesa Iat Fong Tong, situado na 

Rua do Volong n.º 10-A, Ton Cheong R/C A, Macau, alvará 

n.º AL-0537, cuja titularidade pertence a Farmácia Chinesa 

Companhia Iat Fong Tong Limitada, com sede na Rua do 

Volong n.º 10-A, Ton Cheong R/C A, Macau.

(Custo desta publicação $ 408,00)

Concedido o alvará para o funcionamento do Centro Médico 

Chong Ieong, com designação em língua inglesa de Chong 

Yang Medical Center, situado na Rua da Alfândega n.º 64, 

San Hong R/C C, Macau, alvará n.º AL-0538, cuja titulari-

dade pertence a Leong Hio Tou, com residência na Travessa 

das Janelas Verdes, Edf. Ngai In Kok, 1.º andar A, Macau.

(Custo desta publicação $ 408,00)

Por despacho do director dos Serviços, de 28 de Outubro 

de 2021:

Au Ho Yiu, técnico de 1.ª classe, 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 técnico 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 Admi-

nistrativo n.º 14/2016, republicado 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 despacho do director dos Serviços, de 29 de Outubro 

de 2021:

Autorizada a emissão do alvará n.º 393 de Farmácia «Loi Loi 

(Loja Kuan Wai)», com o local de funcionamento na Rua 

do Almirante Costa Cabral n.º 97, Edifício Kuan Wai Cave 

S-AC/V-B (Zona A), Macau, à Farmácia Loi Loi Compa-

nhia Limitada, com sede na Rua Norte do Parque Industrial 

n.os 60-72, 4.º andar «A», Macau.

(Custo desta publicação $ 408,00)

Por despacho do subdirector dos Serviços, de 1 de Novem-

bro de 2021:

Conforme o pedido do portador da titularidade, Macau Taisheng 

Medicina Lda., é cancelado o alvará n.º 237 da Firma de 

Importação, Exportação e Venda por Grosso de Produtos 

Farmacêuticos «Macau Taisheng Medicina Lda.», com o local 

de funcionamento registado no Beco do Gamboa n.º 3-C, 

Edifício Tim San «A», r/c com sobreloja, Macau.

(Custo desta publicação $ 408,00)
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FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

Extractos de despachos

Por despachos do signatário, de 26 de Outubro 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 

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:

Lei Un Teng, para técnica superior principal, 2.º escalão, 

índice 565, a partir de 13 de Novembro de 2021;

Lei Sut Ha, Cheang Iok Cheng e Kuong Hou Tong, para 

adjuntos-técnicos especialistas, 2.º escalão, índice 415, a partir 

de 13 de Novembro de 2021.

Por despachos do signatário, de 1 de Novembro de 2021:

Lao Ka Kin — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 

contrato administrativo de provimento sem termo para in-

térprete-tradutor assessor, 1.º escalão, índice 675, da carrei-

ra de intérprete-tradutor, neste FSS, nos termos dos artigos 

4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, 14.º, n.os 2, 3 e 4, e 27.º, n.º 4, da 

Lei n.º 14/2009, na redacção da Lei n.º 4/2017, e 2.º, alínea 3), 
e 5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alterado e 

republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, 

a partir da data da sua publicação.

Leong In Fan — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 

seu contrato administrativo de provimento sem termo para 

adjunta-técnica especialista, 1.º escalão, índice 400, da car-

reira de adjunto-técnico, neste FSS, nos termos dos artigos 

4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, 14.º, n.os 1, alínea 2), 2, 3 e 4, da 

Lei n.º 14/2009, na redacção da Lei n.º 4/2017, e 2.º, alínea 3), 
e 5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alterado e 

republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, 

a partir da data da sua publicação.

Vu Wai Kuan, assistente técnica administrativa especialista, 

3.º escalão — nomeada, definitivamente, assistente técnica 

administrativa especialista principal, 1.º escalão, índice 

345, da carreira de assistente técnico administrativo do 

quadro do pessoal do FSS, nos termos do artigo 22.º, n.º 8, 

alínea a), do ETAPM, vigente, conjugado com os artigos 

14.º, n.os 1, alínea 1), 2, 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, na redacção 

da Lei n.º 4/2017, e 2.º, alínea 3), e 5.º do Regulamento Ad-

ministrativo n.º 14/2016, alterado e republicado pelo Regu-

lamento Administrativo n.º 21/2021, a partir da data da sua 

publicação.

–––––––

Fundo de Segurança Social, 1 de Novembro de 2021. — O 

Presidente do Conselho de Administração, Iong Kong Io.

   

12/2015
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–––––––
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INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA DE MACAU

Extractos de despachos

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os As-

suntos Sociais e Cultura, de 18 de Outubro de 2021:

O seguinte pessoal em 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:

Chan Un I, técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, a partir 

de 1 de Setembro de 2021.

O seguinte pessoal em contrato administrativo de provimento 

de longa duração, deste Instituto — alterado para o regime 

de contrato administrativo de provimento sem termo, de 

acordo com o artigo 6.º, n.º 2, alínea 2), da Lei n.º 12/2015:

U Hio Tong, técnico principal, 1.º escalão, a partir de 30 de 

Setembro de 2021;

Un Kok Mei, técnico especialista, 1.º escalão, a partir de 30 

de Setembro de 2021;

Lei Man Kin, técnico especialista, 3.º escalão, a partir de 30 

de Setembro de 2021;

Ng Mei Chan, adjunto-técnico especialista, 2.º escalão, a partir 

de 30 de Setembro de 2021;

Ng Ut Fong, Lao Ho Ieng e Mok Ka Heng, adjuntos-técnicos 

especialistas, 3.º escalão, a partir de 30 de Setembro de 2021;

Tang Wai Sun, assistente técnico administrativo especialista, 

2.º escalão, a partir de 30 de Setembro de 2021.

–––––––

Instituto de Formação Turística de Macau, aos 4 de Novembro 

de 2021. — A Vice-Presidente do Instituto, substituta, Diamantina 
Luíza do Rosário Sá Coimbra.

   

12/2015

12/2015

–––––––
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS 

E TRANSPORTES

Extractos de despachos

Por despachos da chefe do Departamento Administrativo 

e Financeiro destes Serviços, de 11 de Outubro 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 8 de Outubro de 

2021, mantendo-se as demais condições contratuais:

Ho Chung Shing, Lei Kit Hou, Si Tou Chan Ioi e Sin Hong 

Fai, progredindo para técnicos superiores assessores, 2.º esca-

lão;

Choi Man Hou, progredindo para técnico principal, 2.º esca-

lão.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-

portes e Obras Públicas, de 15 de Outubro de 2021:

Lou Kuai Fong — renovada a comissão de serviço, pelo perío-

do de um ano, como chefe do Departamento Administrati-

vo e Financeiro 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 Dezembro de 

2021.

Por despachos da chefe do Departamento Administrativo 

e Financeiro destes Serviços, de 19 de Outubro 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 18 de Outubro 

de 2021, mantendo-se as demais condições contratuais:

Choi Lap Kin e Leong Wa Hei, progredindo para técnicos 

especialistas, 3.º escalão;

Cheong Ngok Leong e Si Tou Hoi Ieng, progredindo para 

adjuntos-técnicos especialistas, 3.º escalão;

Lei Sio Chan e Mok Sin I, progredindo para assistentes téc-

nicas administrativas especialistas, 3.º escalão.

–––––––

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-

tes, aos 4 de Novembro de 2021. — A Directora dos Serviços, 

Chan Pou Ha.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-

portes e Obras Públicas, de 27 de Agosto de 2021:

Wong Tat Keong — provido em regime de contrato adminis-

trativo de provimento, pelo período experimental de seis 

meses, como adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 

   

14/2009

12/2015

15/2009 26/2009

14/2009

12/2015

–––––––

 

   

2/2021 12/2015
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260

12/2015

2/2021 12/2015

600

4/2017 2/2021

14/2009

12/2015

365

4/2017 2/2021

14/2009

21/2021 14/2016

12/2015

305

–––––––

 

   

4/2017 14/2009

21/2021

260, nestes Serviços, nos termos do artigo 4.º e do n.º 1 do 

artigo 5.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a 

partir de 3 de Novembro de 2021.

Por despachos do director da Direcção dos Serviços de 

Protecção Ambiental, de 24 de Setembro de 2021:

Kuok Kam Tong e Sou Ka U — renovados os contratos admi-

nistrativos de provimento, pelo período de um ano, como 

técnicos superiores de 2.ª classe, 1.º escalão, para exercerem 

as funções nestes Serviços, 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 Dezembro de 

2021.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-

portes e Obras Públicas, de 12 de Outubro de 2021:

Lee Iok Keng — contratado por contrato administrativo de 

provimento, pelo período de um ano, como técnico superior 

assessor, 1.º escalão, índice 600, nestes Serviços, nos ter-

mos dos artigos 4.º, 5.º, n.º 3, alínea 3), 6.º, n.º 1, e 8.º da Lei 

n.º 12/2015, alterada, respectivamente, pela Lei n.º 2/2021, a 

partir de 1 de Novembro de 2021.

Por despacho do director da Direcção dos Serviços de 

Protecção Ambiental, de 22 de Outubro de 2021:

Ao Ieong Im Oi — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 

seu contrato administrativo de provimento com referência 

à categoria de adjunto-técnico principal, 2.º escalão, índice 

365, nestes Serviços, nos termos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 
2), e 4, da Lei n.º 14/2009, alteradas pela Lei n.º 4/2017 e 

pela Lei n.º 2/2021, conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei 

n.º 12/2015, a partir de 29 de Outubro de 2021.

Por despacho do director da Direcção dos Serviços de 

Protecção Ambiental, de 27 de Outubro de 2021:

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

seu contrato administrativo de provimento com referência à 

categoria de fiscal técnico principal, 1.º escalão, índice 305, 

nestes Serviços, nos termos da alínea 2) do n.º 1, n.º 2 e n.º 4 

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

e pela Lei n.º 2/2021, e do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento 

Administrativo n.º 14/2016, republicado pelo Regulamento 

Administrativo n.º 21/2021, conjugado com o n.º 2 do artigo 

4.º da Lei n.º 12/2015, a partir da data da publicação deste 

despacho no Boletim Oficial da RAEM.

–––––––

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 3 de No-

vembro de 2021. — O Director dos Serviços, Tam Vai Man.

INSTITUTO DE HABITAÇÃO

Extractos de despachos

Por despachos do signatário, de 3 de Novembro de 2021:

Chan Sio Fong — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 

do seu contrato administrativo de provimento sem termo 

progredindo para técnica superior assessora principal, 1.º 
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660

4/2017 14/2009

21/2021

14/2016

a

485

–––––––

 

   

12/2015

14/20 09

12/2015

275

 

–––––––

 

escalão, índice 660, no Instituto de Habitação, nos termos 

da alínea 1) do n.º 1 e dos n.os 2 e 4 do artigo 14.º da Lei 

n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, do artigo 5.º do 

Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alterado pelo Re-

gulamento Administrativo n.º 21/2021, e do n.º 2 do artigo 

4.º da Lei n.º 12/2015, a partir da data da sua publicação no 

Boletim Oficial da RAEM.

Lei Hoi I, Sio Meng Lok, Wong Ka Lei e Kou Lai Fan — no-

meados, definitivamente, técnicos superiores da 1.ª classe, 

1.º escalão, índice 485, do quadro do pessoal do Instituto de 

Habitação, nos termos da alínea 2) do n.º 1 e dos n.os 2 e 4 

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

do artigo 5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, 

alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, 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.

–––––––

Instituto de Habitação, aos 3 de Novembro de 2021. — O 

Presidente do Instituto, Arnaldo Santos.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS 

E GEOFÍSICOS

Extractos de despachos

Por despachos do director da Direcção dos Serviços 

Meteorológicos e Geofísicos, de 28 de Outubro de 2021:

Loi Son Keng — renovado o contrato administrativo de provi-

mento, pelo período de um ano, como auxiliar, 5.º escalão, 

nestes Serviços, nos termos dos artigos 4.º, n.º 2, e 6.º, n.º 1, 

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

Chong Kuok Wai, adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão — 

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

administrativo de provimento de longa duração progredindo 

para adjunto-técnico de 2.ª classe, 2.º escalão, índice 275, nos 

termos dos artigos 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, em 

vigor, e 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, a partir de 20 de Outubro 

de 2021. 

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Lok Chan Wa, cessou, 

automaticamente, as funções de meteorologista principal, 1.º 

escalão, em regime de contrato administrativo de provimento 

sem termo, a partir de 3 de Novembro de 2021, por nomeação, 

em comissão de serviço, como chefe do Centro de Vigilância 

Meteorológica, nos termos do artigo 45.º do ETAPM, em vigor.

–––––––

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 3 de 

Novembro de 2021. — O Director dos Serviços, Leong Weng 
Kun.
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12/2015

12/2015

–––––––

 

GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO

DE INFRA-ESTRUTURAS

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-

portes e Obras Públicas, de 27 de Setembro de 2021:

Un Wong Hong — autorizada a mobilidade, mudando da Di-

recção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes 

para este Gabinete, para o exercício de motorista de ligeiros, 

5.º escalão, em regime de contrato administrativo de provi-

mento sem termo, nos termos do artigo 9.º da Lei n.º 12/2015, 

a partir de 1 de Outubro de 2021.

Pang Tim Meng — autorizada a mobilidade, mudando da Di-

recção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes 

para este Gabinete, para o exercício de motorista de ligeiros, 

4.º escalão, em regime de contrato administrativo de provi-

mento sem termo, nos termos do artigo 9.º da Lei n.º 12/2015, 

a partir de 1 de Outubro de 2021.

–––––––

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 

4 de Novembro de 2021. — O Coordenador do Gabinete, Lam 
Wai Hou.



N.º 45 — 10-11-2021 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 16287

O
BR

A
 S

O
CI

A
L 

D
A

 D
IR

EC
ÇÃ

O
 D

O
S 

SE
RV

IÇ
O

S 
D

E 
A

SS
U

N
TO

S 
M

A
R

ÍT
IM

O
S 

E 
D

E 
Á

G
U

A

 
 

D
ec

la
ra

çã
o

E
xt

ra
to

O
br

a 
So

ci
al

 d
a 

D
ir

ec
çã

o 
do

s 
Se

rv
iç

os
 d

e 
A

ss
un

to
s 

M
ar

ít
im

os
 e

 d
e 

Á
gu

a 
 —

 O
rç

am
en

to
 d

o 
Se

rv
iç

o

2.
ª a

lt
er

aç
ão

 o
rç

am
en

ta
l d

o 
an

o 
ec

on
óm

ic
o 

de
 2

02
1

2
/2

0
1
8

/

N
o

s 
te

rm
o

s 
d

o
 a

rt
ig

o
 5

2
.º

 e
 d

o
 n

.º
 5

 d
o

 a
rt

ig
o

 5
3

.º
 d

o
 R

e
g

u
la

m
e
n

to
 A

d
m

in
is

tr
a
ti

v
o

 n
.º

 2
/2

0
1
8

, 
p

u
b

li
ca

m
-s

e
 a

s 
se

g
u

in
te

s 
tr

a
n

sf
e
rê

n
ci

a
s 

d
e

 v
e
rb

a
s 

(O
rç

a
m

e
n

to
 d

a
 R

A
E

M
/2

0
2
1)

:

––
––

––

 

O
b

ra
 S

o
ci

a
l 

d
a

 D
ir

e
cç

ã
o

 d
o

s 
S

e
rv

iç
o

s 
d

e
 A

ss
u

n
to

s 
M

a
rí

ti
m

o
s 

e
 d

e
 Á

g
u

a
, 

a
o

s 
2

6
 d

e
 O

u
tu

b
ro

 d
e

 2
0

2
1
. 

 —
 O

 P
re

si
d

e
n

te
 d

o
 C

o
n

se
lh

o
 A

d
m

in
is

tr
a
ti

v
o

, 
su

b
st

it
u

to
, 
C

ho
u 

C
hi

 T
ak

.



16288    45   2021  11  10 

SERVIÇOS DE APOIO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Aviso

Deliberação n.º 37/2021/Mesa

A Mesa da Assembleia Legislativa, no uso das competências 

previstas no artigo 9.º e na alínea 5) do n.º 1 do artigo 17.º da 

Lei Orgânica da Assembleia Legislativa da Região Adminis-

trativa Especial de Macau, aprovada pela Lei n.º 11/2000, com 

as alterações introduzidas pela Lei n.º 14/2008, Lei n.º 1/2010 e 

Lei n.º 3/2015, delibera o seguinte:

1. É delegada na Secretária-Geral dos Serviços de Apoio à 

Assembleia Legislativa, Mestre Ieong Soi U, a competência 

para a prática dos seguintes actos:

1) Autorizar a contratação de pessoal em regime de contrato 

administrativo de provimento para exercer funções nas diver-

sas subunidades dos Serviços de Apoio, respectivas renova-

ções, alterações e rescisões dos contratos;

2) Assinar os diplomas de provimento;

3) Conferir posse e aceitar o compromisso de honra;

4) Autorizar a mudança de escalão nas categorias das carrei-

ras de pessoal do quadro e do pessoal em regime de contrato 

administrativo de provimento;

5) Autorizar o procedimento de acesso e progressão nas car-

reiras e respectivas formalidades, nos termos da Lei n.º 14/2009  

«Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos», 

com as alterações introduzidas pela Lei n.º 12/2015, Lei n.º 4/2017 

e Lei n.º 2/2021, da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Tra-

balho nos Serviços Públicos», e do Estatuto dos Trabalhadores da 

Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro;

6) Autorizar a recondução do pessoal em comissão de servi-

ço e converter em definitivas as nomeações provisórias, verifi-

cados os pressupostos legais;

7) Autorizar a prestação de serviço em regime de horas ex-

traordinárias até ao limite previsto na lei;

8) Conceder licença especial e licença de curta duração nos 

termos da legislação em vigor, e decidir sobre pedidos de auto-

rização e de acumulação de férias, por motivos pessoais ou por 

conveniência de serviço;

9) Autorizar a apresentação do pessoal e seus familiares às 

Juntas Médicas que funcionam no âmbito dos Serviços de Saú-

de;

10) Autorizar a participação de pessoal em congressos, semi-

nários, colóquios, jornadas e outras actividades semelhantes, 

quando realizados na Região Administrativa Especial de Ma-

cau;

 

37/2021

14/2008 1/2010

3/2015 11/2000

1 2 / 2 015 4 / 2 017

2/2021 14/2009

12/2015

87/89/M

AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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 $4,372.00

11) Autorizar, nos termos das disposições legais aplicáveis, a 

atribuição de prémios de antiguidade e dos subsídios previstos 

no ETAPM e na Lei n.º 2/2011, bem como a atribuição de pré-

mios de tempo de contribuição previstos na Lei n.º 8/2006;

12) Assinar as certidões de contagem e liquidação de tempo 

de serviço prestado pelo respectivo pessoal;

13) Autorizar o seguro de pessoal, material e equipamento, 

imóveis e viaturas;

14) Autorizar a informação, consulta e passagem de certi-

dões de documentos arquivados nos Serviços de Apoio, com 

exclusão dos excepcionados por lei;

15) As dotações inscritas de acordo com o capítulo das des-

pesas do orçamento privativo da Assembleia Legislativa e os 

respectivos valores a autorizar das despesas com as obras e 

a aquisição de bens e serviços são fixadas por deliberação da 

Mesa da Assembleia Legislativa;

16) Autorizar as despesas correntes de encargos mensais cer-

tos, necessários ao funcionamento dos Serviços como sejam as 

de arrendamento de instalações e aluguer de bens móveis, pa-

gamento de electricidade e água, serviços de limpeza ou outras 

da mesma natureza;

17) Homologar os autos de adjudicação de concursos organi-

zados pelos Serviços de Apoio.

2. A presente delegação de competências é feita sem prejuízo 

dos poderes de avocação e superintendência.

3. É revogada a Deliberação n.º 19/2017/Mesa.

4. São ratificados os actos praticados pela Secretária-Geral 

dos Serviços de Apoio à Assembleia Legislativa, no âmbito da 

presente delegação de competências, desde o dia 16 de Outu-

bro até à data da publicação da presente deliberação.

5. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a presente 

deliberação produz efeitos desde a data da sua publicação.

Aprovada em 16 de Outubro de 2021.

A Mesa,

Kou Hoi In (Presidente)

Chui Sai Cheong (Vice-Presidente)

Ho Ion Sang (1.º Secretário)

Si Ka Lon (2.º Secretário)

(Custo desta publicação $ 4 372,00)

GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Édito de 30 dias

Faz-se público que tendo Leong Chi Chong requerido 

os subsídios por morte, de funeral e outras compensações 

pecuniárias por falecimento do seu filho Leong Sek In, que foi 
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 $1,065.00

 

028/DIR/DES/2021

15/2009 26/2009

24/2011

1/2020

técnico principal, 1.º escalão, em regime de contrato adminis-

trativo de provimento, do Gabinete de Comunicação Social, 

devem todos os que se julgam com direito à percepção das 

mesmas compensações requerer a este Gabinete, no prazo de 

trinta dias, a contar da publicação do presente édito no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, a fim de 

deduzirem os seus direitos, pois que, não havendo impugnação 

no referido prazo, será resolvida a pretensão do requerente.

Gabinete de Comunicação Social, aos 29 de Outubro de 

2021.

A Directora do Gabinete, Chan Lou.

(Custo desta publicação $ 1 065,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO 

E FUNÇÃO PÚBLICA

Avisos

Despacho n.º 028/DIR/DES/2021

Tendo em consideração o disposto no artigo 10.º da Lei 

n.º 15/2009, conjugado com os artigos 22.º e 23.º do Regula-

mento Administrativo n.º 26/2009, na alínea 5) do artigo 4.º do 

Regulamento Administrativo n.º 24/2011 e no n.º 3 do Despa-

cho do Secretário para a Administração e Justiça n.º 1/2020, de 

16 de Janeiro, publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 4, II Série, Suplemento, de 22 

de Janeiro de 2020, determino:

1. São delegadas e subdelegadas na chefe do Centro de In-

formações ao Público, substituta, Jiang Shanshan, as seguintes 

competências:

1) Aprovar, anualmente, o mapa de férias do pessoal subor-

dinado e do pessoal das respectivas subunidades;

2) Autorizar o requerimento do gozo de férias do pessoal su-

bordinado e do pessoal das respectivas subunidades;

3) Assinar a correspondência necessária à instrução de pro-

cessos no âmbito das actividades do referido Centro e dirigida 

às entidades da Região Administrativa Especial de Macau.

2. Dos actos praticados no uso das competências ora delega-

das e subdelegadas cabe recurso hierárquico necessário.

3. As competências ora delegadas e subdelegadas são feitas 

sem prejuízo dos poderes de avocação e superintendência.

4. São ratificados os actos praticados pelas delegadas e sub-

delegadas, no âmbito das presentes delegações e subdelegações 

de competências, desde 19 de Setembro de 2021.

5. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o presente 

despacho produz efeitos desde a data da sua publicação.
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 $2,085.00

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

Administração e Justiça, de 26 de Outubro de 2021).

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 

aos 27 de Outubro de 2021.

O Director dos Serviços, Kou Peng Kuan.

(Custo desta publicação $ 2 164,00)

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao con-

curso de avaliação de competências integradas do regime de 

gestão uniformizada, para apuramento dos indivíduos conside-

rados «Aptos» a serem candidatos aos concursos de avaliação 

de competências profissionais ou funcionais, para as carreiras 

que tenham como requisitos habilitacionais a habilitação de 

ensino secundário geral — desenhador, fiscal técnico, pessoal 

marítimo, cujo aviso de abertura foi publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 21, II 

Série, de 26 de Maio de 2021, a prova de conhecimentos (prova 

escrita) terá a duração de uma hora e será realizada no dia 28 

de Novembro de 2021, às 9,30 horas, nos seguintes locais:

— Escola Nossa Senhora de Fátima;

— Colégio Mateus Ricci (Secundário);

— Escola Secundária Pui Ching

— Escola Pui Tou;

— Escola Secundária Lou Hau;

— Escola Xin Hua (Secção Secundária);

— Escola Kwong Tai;

— Escola dos Moradores de Macau (Secção Secundária);

— Colégio Dom Bosco (Yuet Wah);

— Escola Hou Kong (Secundário);

— Escola Keang Peng (Secção Secundária).

Mais se informa que a distribuição dos candidatos pelas sa-

las aonde os mesmos se devem apresentar para a realização da 

prova e informação mais detalhada sobre a prova escrita será 

afixada no dia 17 de Novembro de 2021, no átrio do Edifício 

Administração Pública, sito na Rua do Campo, n.º 162, Macau, 

podendo ser consultada 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 disponibilizada na página 

electrónica temática sobre o regime de gestão uniformizada 

(http://concurso-uni.safp.gov.mo/pt-pt/).

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 

1 de Novembro de 2021.

O Director dos Serviços, Kou Peng Kuan.

(Custo desta publicação $ 2 085,00)
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83/2004

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

Listas

Em cumprimento do Despacho do Chefe do Executivo 

n.º 83/2004, de 19 de Abril, referente as regras e procedimentos 

a observar pelo Instituto para os Assuntos Municipais, quanto à 

concessão de apoios a entidades privadas, vem o Instituto para os 

Assuntos Municipais publicar a lista dos apoios concedidos no 3.º 

trimestre do ano de 2021:

Entidades beneficiárias
Data da 

atribuição 

dos apoios

Montantes 

subsidiados
Finalidades

Jazz Club de Macau 16/9/2021 $ 375,050.00 2021 1 1 3 31

Encontro ao anoitecer no Largo do Senado 

(entre 1 de Janeiro e 31 de Março de 2021).

25/8/2021 $ 5,000.00

Concerto musical.

7/9/2021 $ 5,000.00

Festa de danças e canções.

28/7/2021 $ 5,000.00

Concerto com danças no Verão.

24/8/2021 $ 211,500.00

Exposição «Costumes Étnicos do Sudoeste, 

Centro-Sul e Sudeste» (1.ª fase).

Associação de Danças e Cantares Portu-

guesa «Macau no Coração»

6/8/2021 $ 25,200.00

Danças tradicionais portuguesas — Turma de 

infantil.

6/8/2021 $ 22,400.00

Danças tradicionais portuguesas — Turma de 

adultos.

19/8/2021 $ 5,000.00

Concerto de canções populares no Verão.

Centro de Juventude «Lazarus»

30/9/2021 $ 8,000.00

Concerto musical e serviço comunitário para a 

juventude.

Ass. de Mútuo Auxílio dos Moradores das 

Ruas de S. Domingos, dos Mercadores e 

Vias Circundantes

6/8/2021 $ 17,000.00

Espectáculo em celebração do aniversário do 

Deus Kwan Tai.

25/8/2021 $ 5,000.00

Concerto de ópera cantonense.

9/7/2021 $ 5,000.00

Concerto de ópera cantonense.
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23/7/2021 $ 5,000.00

Concerto de ópera cantonense.

19/8/2021 $ 5,000.00

Concerto musical no Verão.

Grupo de Concernente Trabalhadores Migrante 

Indonésios Peduli

30/9/2021 $ 4,491.90

Actividade de promoção de educação cívica (1.ª 

fase).

7/9/2021 $ 5,000.00

Concerto de ópera cantonense no Verão.

Strawberry Fields Arts Education Workshop

15/7/2021 $ 33,742.30 2021 1 5 6 16

Teatro educativo (entre 5 de Janeiro e 16 de 

Junho de 2021).

25/8/2021 $ 5,000.00

Concerto de ópera cantonense.

Centro Comunitário da Taipa da União Geral 

das Ass. dos Moradores de Macau

6/8/2021 $ 4,052.00

Descobrir a Natureza.

30/8/2021 $ 3,673.90

Confecção de catupás.

7/9/2021 $ 3,208.40

Workshop de artesanato com materiais reciclados.

Centro de Apoio a Famílias da União Geral 

dos Moradores de Macau

19/8/2021 $ 3,500.00

Apreciação de flor de lótus nos jardins.

Hong Weng Martial Arts and Chinese Opera 

Cultural Association

6/7/2021 $ 5,000.00 2021

Concerto de ópera cantonense 2021.

7/9/2021 $ 4,000.00

Entrar no mundo animal.

Associação de Mútuo Auxílio dos Moradores 

do Bairro de San Kio

6/8/2021 $ 57,010.00

Despesas de manutenção e gestão do Jardim 

San Kio (2.º trimestre).

6/8/2021 $ 15,000.00

Dança do Leão em celebração do Ano Novo 

Lunar e festa de confraternização para idosos.

Associação de Caligrafia de Deleite (Macau)

19/7/2021 $ 50,000.00

Publicação da colecção de obras sob o tema 

«Celebração do centenário da fundação do 

Partido Comunista Chinês por ocasião do 21.º 

Festival da Flor de Lótus de Macau e 6.ª Expo-

sição Internacional de Pintura e Caligrafia da 

Flor de Lótus de Macau».
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Associação de História Oral de Macau

6/8/2021 $ 47,560.00 2021

Actividades educativas de visita guiada de 

2021 (Maio).

6/8/2021 $ 22,000.00 2021

Actividades educativas de visita guiada de 

2021 (Junho).

7/9/2021 $ 1,300.00 2021 –

Actividades educativas de visita guiada de 

2021 (aluguer de veículos adjudicados) (Julho).

7/9/2021 $ 18,960.00 2021

Actividades educativas de visita guiada de 

2021 (Julho).

27/9/2021 $ 7,760.00 2021 –

Actividades educativas de visita guiada de 

2021 (aluguer de veículos adjudicados) (Maio e 

Junho).

27/9/2021 $ 6,160.00 2021

Actividades educativas de visita guiada de 

2021 (Agosto).

7/9/2021 $ 5,000.00

Concerto de canções e artes marciais.

Federação das Associações dos Operários 

de Macau

6/7/2021 $ 871,819.00 2021

Despesas de exploração do Campo Desportivo 

dos Operários em 2021 (Maio).

19/7/2021 $ 2,414.00

Marcha da 40.ª edição da Semana Verde de 

Macau e Plantação de Árvores.

12/8/2021 $ 853,725.20 2021

Despesas de exploração do Campo Desportivo 

dos Operários em 2021 (Junho).

14/9/2021 $ 897,459.70 2021

Despesas de exploração do Campo Desportivo 

dos Operários em 2021 (Julho).

23/7/2021 $ 5,417.60

Celebração da Festividade Tung Ng.

6/7/2021 $ 5,000.00

Sarau de ópera cantonense em celebração do 

Dia da Mãe.
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Clube de Mok Lan Kun de Macau

6/8/2021 $ 24,000.00

Arte marcial Mulan (1.º semestre).

Associação de Auxílio Mútuo de Vendi-

lhões de Macau

19/8/2021 $ 6,000.00 2021

Concurso amigável de ténis de mesa para ven-

dilhões de Macau e seus familiares 2021.

27/9/2021 $ 5,500.00 2021

Concurso de caligrafia chinesa para vendilhões 

de Macau e seus familiares 2021.

30/9/2021 $ 18,500.00 2021

Mês da divulgação da limpeza e higiene nas 

zonas de vendilhões de Macau 2021.

19/8/2021 $ 5,000.00

Concerto de canções populares.

Associação para o Desenvolvimento das Inte-

ligências Múltiplas das Crianças de Macau

23/7/2021 $ 8,100.00

Treino do desenvolvimento mental das crianças 

a partir de contos ilustrados.

23/7/2021 $ 16,200.00

Curso de criatividade de pintura infantil.

11/8/2021 $ 5,000.00

Concerto de ópera cantonense.

Associação de Mútuo Auxílio de Moradores 

de Seis Vias Públicas, abrangendo a Rua 

dos Faitiões de Macau

19/7/2021 $ 5,000.00

Maio animado — Série de actividades do Dia 

da Mãe — Sarau de confraternização.

6/8/2021 $ 5,000.00

Junho animado — Série de actividades do Dia 

do Pai — Sarau de confraternização.

27/9/2021 $ 2,000.00

Campanha de limpeza do nosso bairro.

7/9/2021 $ 5,000.00

Concerto de ópera cantonense.

Associação de Estudantes da Universidade 

da Cidade de Macau

7/9/2021 $ 46,114.93

Concurso de debate para instituições de ensino 

superior  sob o tema «Princípios de Vida com 

Cortesia — Assumir as Responsabilidades» (2.ª 

fase).

19/7/2021 $ 5,000.00

Concerto de ópera cantonense.

Associação de Música Popular Seng Kuong 

de Macau

30/9/2021 $ 3,000.00

Concerto de canções românticas.



16296    45   2021  11  10 

Entidades beneficiárias
Data da 

atribuição 

dos apoios

Montantes 

subsidiados
Finalidades

Associação de Música Seng Mong de Macau

23/7/2021 $ 3,000.00

Concerto de canções populares.

6/8/2021 $ 5,000.00

Espectáculo de danças e canções no Verão.

Macau Hong Ha Lok Un

6/8/2021 $ 5,000.00

Sarau de ópera chinesa.

Associação dos Habitantes das Ilhas Kuan 

Iek de Macau

23/7/2021 $ 2,000.00

Eventos sobre temas comunitários em destaque.

Associação de Beneficiência de Assistência 

Mútua dos Moradores das 6 Ruas «Chou 

Toi» de Macau

19/7/2021 $ 2,875.00

Celebração do aniversário do Deus da Terra.

19/7/2021 $ 2,000.00

Palestra sobre conhecimentos de educação cívica.

Associação dos Embaixadores Juvenis para 

a Divulgação da Lei Básica de Macau

23/7/2021 $ 42,053.40

Despesas financeiras correntes (2.º trimestre).

Associação Geral das Mulheres de Macau

6/8/2021 $ 77,724.40

Concurso de contar histórias alusivas aos Prin-

cípios de Vida com Cortesia, para pais e filhos 

— Uma Passeata pelas Ruas de Macau.

20/9/2021 $ 20,000.00

Banquete comemorativo do Dia Internacional 

da Mulher.

Associação de Cultura de Sung San de Macau

6/7/2021 $ 5,000.00

Dia de confraternização, com actividades de 

demonstração de talentos.

Associação de Estudantes do Instituto Poli-

técnico de Macau

19/7/2021 $ 62,250.00 2021

«Princípios de Vida com Cortesia» — Dia de 

Competição Desportiva para Alunos do Ensino 

Superior de Macau 2021 (1.ª fase).

9/7/2021 $ 5,000.00 2021

Concerto de canções populares e famosas.

Associação de Música Popular Wa Ngai de 

Macau

6/7/2021 $ 3,000.00

Concerto de canções populares.

União Geral das Associações dos Moradores 

de Macau

6/8/2021 $ 187,500.00

Centro de Recursos de Administração de 

Edifícios — Despesas financeiras correntes (2.º 

trimestre).
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União Geral das Associações dos Moradores 

de Macau

6/8/2021 $ 11,729.30

Centro de Recursos de Administração de Edi-

fícios — Despesas para actividades e formação 

(2.º trimestre).

19/8/2021 $ 137,500.00

Despesas das actividades e formação (2.º tri-

mestre).

19/8/2021 $ 38,992.30

Despesas das actividades e formação (2.º tri-

mestre).

19/8/2021 $ 12,315.00

Despesas de projectos específicos (2.º trimestre).

19/8/2021 $ 541,206.20

Despesas financeiras correntes (2.º trimestre).

27/9/2021 $ 304,065.90

Despesas de projectos específicos (2.º trimestre).

27/9/2021 $ 27,481.50

Despesas de projectos específicos (2.º trimestre).

Centro Comunitár io da I lha Verde da 

União Geral das Assoc. dos Mor. de Macau

6/8/2021 $ 5,000.00

Actividade de beneficência para idosos.

6/8/2021 $ 5,000.00

Actividade para pais e filhos.

6/8/2021 $ 5,000.00

Saco de artefactos modernos.

6/8/2021 $ 5,000.00 Fun

Passeio na natureza com familiares.

6/8/2021 $ 2,500.00

Actividade de educação cívica sob o tema Regu-

lamento Geral dos Espaços Públicos.

Centro de Serviço Comunitário da Areia Preta 

da União Geral Associações dos Moradores 

de Macau

23/7/2021 $ 3,500.00

Concurso de confecção de catupás.
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23/7/2021 $ 2,000.00

Convívio no Dia da Mãe sob o tema «Mãe, 

amo-te».

23/7/2021 $ 2,000.00

Convívio em celebração da Festividade Tung 

Ng e do Dia do Pai.

30/8/2021 $ 1,500.00

Actividades relativas a «Ser um bom cidadão» 

— Jogo para idosos com perguntas e respostas 

sobre conhecimentos cívicos.

27/9/2021 $ 1,772.00

Passeio encantador para idosos.

6/8/2021 $ 3,000.00

Palestra para sensibilização «Amor à comuni-

dade e ser bom cidadão».

25/8/2021 $ 2,600.00

Actividade para pais e filhos sobre o tema 

«Amo a Grande Natureza».

Centro Comunitário de Iao Hon

6/8/2021 $ 1,300.00

Workshop de artesanato com garrafa de vidro 

do Dia do Pai.

6/8/2021 $ 1,400.00

Embaixador de solidariedade de bairro — Acti-

vidade de oferta de catupás em celebração do 

Festival Tung Ng.

7/9/2021 $ 1,750.00

Actividades relativas a «Ser um bom cidadão» 

— Jogos de perguntas e respostas na internet 

(segurança alimentar).

27/9/2021 $ 1,750.00

«Ser um bom cidadão» — Jogo online de per-

guntas e respostas.

9/7/2021 $ 5,000.00

Espectáculo de ópera cantonense para idosos 

no Verão.

Associação de Beneficência e Assistência 

Mútua dos Moradores do Bairro Fai Chi 

Kei de Macau.

7/9/2021 $ 6,000.00

Concurso de pintura a cores.

7/9/2021 $ 6,000.00

Campanha de limpeza em bairros comunitários.

Ass. de Auxílio Mútuo de Pescadores de 

Macau

6/7/2021 $ 4,370.00

Sarau de ópera chinesa durante o período de 

defeso da pesca.
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25/8/2021 $ 5,000.00

Sarau de ópera chinesa no Verão.

10/8/2021 $ 5,000.00

Concerto de ópera cantonense.

União das Associações dos Proprietários de 

Estabelecimentos de Restauração e Bebidas 

de Macau

6/7/2021 $ 140,352.00 2021 1 1 3 31

Encontro ao anoitecer no Largo do Senado 

(entre 1 de Janeiro e 31 de Março de 2021).

19/8/2021 $ 5,000.00

Sarau de canções populares de filmes.

23/7/2021 $ 5,000.00

Concerto com danças e canções.

23/7/2021 $ 5,000.00 100

Sarau recreativo de confraternização, em cele-

bração do 100.º aniversário do Partido Comu-

nista da China.

9/7/2021 $ 5,000.00 Harry’s Angels

Concerto de canções famosas dos Harry Angels.

Associação Fotográfica de Macau

6/8/2021 $ 21,500.00 3D

Exposição online virtual e tridimensional — 

«Exposição das obras premiadas nos Concursos 

de fotografia do Festival da Flor de Lótus de 

Macau».

6/8/2021 $ 21,500.00 3D

Exposição online virtual e tridimensional — «Par-

tilha de fotografias das actividades da Semana 

Verde de Macau».

12/8/2021 $ 21,500.00 3D

Exposição online virtual e tridimensional — 

«Exposição das obras premiadas nos Concursos 

de fotografia da Exposição de Flores de Inverno».

Rede de Serviços Juvenis Bosco

6/7/2021 $ 33,250.70

Workshops sobre campismo de aventura e trei-

namento em equipa, prática de trabalho volun-

tário e formação para a comunicação positiva 

e para o trabalho voluntário.
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23/7/2021 $ 8,000.00

Cursos de carimbo com caracteres chineses — 

nível avançado (1.º semestre).

7/9/2021 $ 5,000.00

Concerto de canções populares.

 

 $20,746.00

293/2018 54/GM/97

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 26 de Outubro de 

2021.

O Presidente do Conselho de Administração para os Assun-

tos Municipais, José Tavares.

(Custo desta publicação $ 20 746,00)

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, alterado pelo 

Despacho do Chefe do Executivo n.º 293/2018, referente aos 

apoios financeiros concedidos a particulares e a entidades, vem 

o Instituto para os Assuntos Municipais publicar a lista dos 

apoios concedidos no 3.º trimestre do ano de 2021:

Entidades beneficiárias
Data da 

atribuição 

dos apoios

Montantes 

subsidiados
Finalidades

Li Wai Chan

23/9/2021 $ 7,700.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Li Ying

23/9/2021 $ 7,700.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Cheong Chi Cheng

23/9/2021 $ 7,350.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Cheong Kam

23/9/2021 $ 7,700.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Ao Ieong Ka Man

23/9/2021 $ 7,350.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».
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Luo Xiaocong

23/9/2021 $ 7,250.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Peng Jiani

23/9/2021 $ 7,200.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Chio Si Man

23/9/2021 $ 7,600.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Lei Benedict Valentine Sheryl

23/9/2021 $ 6,500.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Lei Iok Hou

23/9/2021 $ 7,200.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Wong Chi Sam

23/9/2021 $ 7,700.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Leong Kam Mui

23/9/2021 $ 700.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Ip Weng Kei

23/9/2021 $ 6,650.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Lei Ka Hei

23/9/2021 $ 6,900.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Liang Xiaofeng

23/9/2021 $ 7,700.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Wong Ka Chon

23/9/2021 $ 7,700.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Tam Cheok Hei

23/9/2021 $ 7,350.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Zhu Xuecheng

23/9/2021 $ 7,550.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Wu Sok Mei

23/9/2021 $ 6,300.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».
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Fong Hou Man

23/9/2021 $ 7,350.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Ho Ioi Chon

23/9/2021 $ 7,700.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Lei Man In

23/9/2021 $ 7,700.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Ho Choi Ian

23/9/2021 $ 7,700.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Li Kexiao

23/9/2021 $ 7,700.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Chen Hoi Lam

23/9/2021 $ 7,350.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Cheong Man Lok

23/9/2021 $ 7,350.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Lo Hoi U

23/9/2021 $ 7,700.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Ao Chi Kei

23/9/2021 $ 7,000.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Cham Kit I

23/9/2021 $ 7,700.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Zhang Yuanyu

23/9/2021 $ 7,550.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Chan Iok Peng

23/9/2021 $ 6,225.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Chow Chi Hei

23/9/2021 $ 7,550.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Chan In Wai

23/9/2021 $ 7,700.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».
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Hoi Sut Ieng

23/9/2021 $ 7,700.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Lian Wenxi

23/9/2021 $ 7,250.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Li Ziqing

23/9/2021 $ 7,500.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

O Keng Lou

23/9/2021 $ 7,700.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Wu Kam I

23/9/2021 $ 6,650.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Lin Haiting

23/9/2021 $ 7,000.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Chiang Chi Hang

23/9/2021 $ 6,650.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Choi Iat Seng

23/9/2021 $ 6,300.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Ho Kin Fai

23/9/2021 $ 3,250.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Huang Yongyi

23/9/2021 $ 6,800.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Bao Chuhong

23/9/2021 $ 6,200.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Leong Un Teng

23/9/2021 $ 6,300.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Lei Ka Man

23/9/2021 $ 7,350.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Ian Fu Kuan

23/9/2021 $ 7,700.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».
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Chen Cheng I

23/9/2021 $ 7,700.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Lam Man

23/9/2021 $ 7,350.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Lao Pak Kuong

23/9/2021 $ 6,400.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Lin Hok Lai

23/9/2021 $ 7,400.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Lao I Weng

23/9/2021 $ 7,200.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Xian Lingyu

23/9/2021 $ 7,700.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Cheng Man Hei

23/9/2021 $ 7,350.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Sit Man Lam

23/9/2021 $ 7,650.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Lai Ut Chi

23/9/2021 $ 7,700.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Leong Nga Lei

23/9/2021 $ 6,950.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Choi Ka Ieng

23/9/2021 $ 7,700.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Loi Wai Pang

23/9/2021 $ 7,350.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Chan Chon Kio

23/9/2021 $ 7,350.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Lei Sut Lam

23/9/2021 $ 7,350.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».



N.º 45 — 10-11-2021 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 16305

Entidades beneficiárias
Data da 

atribuição 

dos apoios
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Chan Un Iong

23/9/2021 $ 7,700.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Wong Nga Fei

23/9/2021 $ 7,700.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Choi Sut Mei

23/9/2021 $ 7,700.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Lei Meng Pan

23/9/2021 $ 7,700.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Ma Chon Wong

23/9/2021 $ 7,500.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Fong Pui In

23/9/2021 $ 6,650.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Chan Weng Si

23/9/2021 $ 7,700.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Deng Yingxin

23/9/2021 $ 7,700.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Leung Wan I

23/9/2021 $ 7,700.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Lao I Man

23/9/2021 $ 7,700.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Chu Ka Wai

23/9/2021 $ 6,050.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Wong Wai Ian

23/9/2021 $ 6,650.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Leong Cheng Cheng

23/9/2021 $ 7,700.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Leong Sok Cheng

23/9/2021 $ 7,425.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».
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Tang Weng In

23/9/2021 $ 7,350.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Iau Ka Long

23/9/2021 $ 6,750.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Chan Chon In

23/9/2021 $ 6,250.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Lei Pak Ieng

23/9/2021 $ 7,500.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Che Weng Ieng

23/9/2021 $ 6,650.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Lai Ioi Tang Heidi

23/9/2021 $ 7,350.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Huang Zhilin

23/9/2021 $ 7,000.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Leong Seng Kei

23/9/2021 $ 7,700.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Chio Lok Yi Stephanie

23/9/2021 $ 7,700.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Li Jiaxing

23/9/2021 $ 7,650.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Leong On Kei

23/9/2021 $ 7,700.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Wong Cheng Man

23/9/2021 $ 6,650.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Tam Ka Man

23/9/2021 $ 7,050.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Kou Cheng Teng

23/9/2021 $ 7,700.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».
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Tou Fong Ion

23/9/2021 $ 7,700.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Guan Ieng Long

23/9/2021 $ 7,700.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Tai Chi Hou

23/9/2021 $ 7,350.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Ng Ieng Ieng

23/9/2021 $ 7,700.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Lao Meng Kuan

23/9/2021 $ 7,700.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Leung Chi Hei

23/9/2021 $ 7,350.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Fong Hio Weng

23/9/2021 $ 7,000.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Yuen Si Wan

23/9/2021 $ 7,700.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Tou Sut Ian

23/9/2021 $ 7,700.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Lin Zihua

23/9/2021 $ 7,700.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

He Yuanhao

23/9/2021 $ 7,700.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Lao Ngai Hang

23/9/2021 $ 7,700.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Lau Seng U

23/9/2021 $ 7,000.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Chen Jiayi

23/9/2021 $ 7,700.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».
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Ho Un Wa

23/9/2021 $ 3,350.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Chen Chon Hong

23/9/2021 $ 7,350.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Ho Iok Kei

23/9/2021 $ 7,700.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Lau Pak Him

23/9/2021 $ 7,700.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Lao Kuan Lok

23/9/2021 $ 5,950.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Li Long Benson 23/9/2021 $ 7,000.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Wong Chi San

23/9/2021 $ 7,350.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Lam Chon Kit

23/9/2021 $ 7,250.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Leong I Leng

23/9/2021 $ 7,700.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Xeque Amada Vitalina

23/9/2021 $ 7,700.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Kuan Weng Chon

23/9/2021 $ 7,700.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Suen Hio Ian

23/9/2021 $ 5,925.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Tou Wai Han

23/9/2021 $ 7,700.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».
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Tai Chon Wai

23/9/2021 $ 7,350.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Man Hou Un

23/9/2021 $ 7,350.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Lin Baoyi

23/9/2021 $ 7,200.00 2021

Subsídio de estágio para a realização do «Pro-

grama de Ocupação de Jovens em Férias 2021».

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 26 de Outubro de 

2021.

O Presidente do Conselho de Administração para os Assun-

tos Municipais, José Tavares.

(Custo desta publicação $ 22 480,00)

Anúncio

Consulta Pública n.º 11/DGF/2021

Arrendamento, com vista à exploração do quiosque, sito na 

Zona de Lazer do Reservatório

Faz-se público que, por deliberação do Conselho de Admi-

nistração para os Assuntos Municipais do Instituto para os 

Assuntos Municipais (IAM), tomada em 15 de Outubro de 

2021, se acha aberta a consulta pública para o «Arrendamento, 

com vista à exploração do quiosque, sito na Zona de Lazer do 

Reservatório».

O programa da consulta e o caderno de encargos podem ser 

obtidos, todos os dias úteis e dentro do horário normal de ex-

pediente, no Núcleo de Expediente e Arquivo do Instituto para 

os Assuntos Municipais (IAM), sito na Avenida de Almeida 

Ribeiro, n.º 163, r/c, Macau, ou descarregados de forma gratuita 

através da página electrónica deste Instituto (http://www.iam.

gov.mo). Se os concorrentes fizerem o descarregamento dos 

documentos acima referidos, assumem também a responsabili-

dade pela consulta de eventuais actualizações e alterações das 

informações, na página electrónica deste Instituto, durante o 

período de entrega das propostas.

O prazo para a entrega das propostas termina às 12,00 horas 

do dia 25 de Novembro de 2021. Os concorrentes devem entre-

gar as propostas e os documentos no Núcleo de Expediente e 

Arquivo do IAM e prestar uma caução provisória no valor de 

$ 1 000,00 (mil patacas). A caução provisória pode ser prestada 

 

 $22,480.00

 

11/DGF/2021

163

http://www.iam.gov.mo

$1,000.00
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por depósito em numerário ou mediante garantia bancária. 

Caso seja em numerário, a prestação da caução deve ser efec-

tuada na Tesouraria da Divisão de Assuntos Financeiros do 

IAM ou no Banco Nacional Ultramarino de Macau, juntamen-

te com a guia de depósito da presente consulta (em triplicado), 

havendo ainda que entregar a referida guia na Tesouraria da 

Divisão de Assuntos Financeiros do Instituto, após a prestação 

da caução, para efeitos de levantamento do respectivo recibo 

oficial. As despesas resultantes da prestação da garantia cons-

tituem encargos do concorrente.

O acto público da presente consulta realizar-se-á na Divisão 

de Formação 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 26 de Novembro de 2021.

O IAM organizará uma sessão pública de esclarecimento no 

quiosque na Zona de Lazer do Reservatório, pelas 10,00 horas 

do dia 16 de Novembro de 2021.

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 26 de Outubro de 

2021.

O Administrador do Conselho de Administração para os 

Assuntos Municipais, Lam Sio Un.

(Custo desta publicação $ 2 402,00)

Avisos

Despacho n.º 03/VPW/2021

No uso das competências que me foram conferidas pelos 

Despachos n.os 18/PCA/2020 e 05/PCA/2021, determino que:

1. São subdelegadas no chefe do Departamento de Segurança 

Alimentar, Cheong Kuai Tat, as competências da alínea 2) do n.º 2 

do artigo 17.º do Regulamento Administrativo n.º 30/2021.

2. O presente despacho não prejudica as competências de 

avocação e superintendência do Conselho de Administração 

para os Assuntos Municipais do IAM, da signatária ou dos 

outros membros, nem prevalece sobre despachos da mesma na-

tureza que tenham por objecto matéria específica.

3. O presente despacho produz efeito a partir do dia 15 de 

Novembro de 2021.

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 15 de Outubro de 

2021.

A Vice-Presidente do CA, O Lam.

(Custo desta publicação $ 1 144,00)

Despacho n.º 05/PCA/2021

Nos termos da alínea 6) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 5.º do 

Regulamento Administrativo n.º 25/2018 e do n.º 2 do artigo 

17.º do Regulamento Administrativo n.º 30/2021, bem como 

762-804 6
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01/CA/2019

30/2021

 

 $1,337.00

 

 $872.00

 

no uso das competências conferidas pelo Conselho de Admi-

nistração para os Assuntos Municipais (adiante designado por 

CA), em sessão extraordinária de 1 de Janeiro de 2019, confor-

me a Deliberação n.º 01/CA/2019, determino que:

1. São delegadas ou subdelegadas na vice-presidente, O Lam, 

as competências para instauração de processo por infracções 

indicada no n.º 1 do artigo 17.º do Regulamento Administrativo 

n.º 30/2021 e as competências do n.º 2 do mesmo artigo.

2. As competências mencionadas no presente despacho po-

dem ser subdelegadas.

3. O presente despacho não prejudica as competências de 

avocação e superintendência do CA do IAM, do signatário ou 

dos outros membros, nem prevalece sobre despachos da mesma 

natureza que tenham por objecto matéria específica.

4. O presente despacho produz efeito a partir do dia 15 de 

Novembro de 2021.

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 29 de Outubro de 

2021.

O Presidente do CA, José Maria da Fonseca Tavares.

(Custo desta publicação $ 1 337,00)

FUNDO DE PENSÕES

Édito de 30 dias

Faz-se público que Leong Mei Sun, viúva de Tong Iok Pui, 

que foi auxiliar, aposentado, da então Direcção dos Serviços de 

Economia, tendo requerido a pensão de sobrevivência deixada 

pelo mesmo, devem todos os que se julgam com direito à per-

cepção da mesma pensão, requerer a este Fundo de Pensões, 

no prazo de trinta dias, a contar da data da publicação do pre-

sente édito no Boletim Oficial da RAEM, a fim de deduzirem 

os seus direitos, pois que, não havendo impugnação será resol-

vida a pretensão da requerente, findo que seja esse prazo. 

Fundo de Pensões, aos 5 de Novembro de 2021.

A Presidente do Conselho de Administração, Ermelinda M. C. 
Xavier.

(Custo desta publicação $ 872,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA 

E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Avisos

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 preenchimen-

to de dois lugares vagos, em regime de contrato administrativo 

de provimento, de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da 

carreira de técnico superior, área de tecnologia de informação 

e ciência de dados, da Direcção dos Serviços de Economia e 

Desenvolvimento Tecnológico, e dos que vierem a verificar-se 
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nestes Serviços até ao termo da validade do concurso, aberto 

por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 19, II Série, de 12 de Maio de 2021, 

a prova de conhecimentos (prova escrita) terá a duração de 3 

horas e será realizada no dia 28 de Novembro de 2021, às 9,30 

horas, na Sheng Kung Hui Escola Choi Kou (Macau), sita na 

Avenida Dr. Francisco Vieira Machado, n.º 266, sala multi-

-funcional, Macau. 

Informação mais detalhada sobre a distribuição dos candi-

datos pelas salas aonde os mesmos se devem apresentar para a 

realização da prova escrita, bem como outras informações de 

interesse dos candidatos serão afixadas no átrio da Divisão 

Administrativa e Financeira da DSEDT, sita na Rua do Dr. 

Pedro José Lobo, n.os 1-3, 6.º andar, Edifício Banco Luso Inter-

nacional, 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 e sexta-feira das 

9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas), e disponibiliza-

das na página electrónica destes Serviços — http://www.dsedt.

gov.mo/ — e dos SAFP — http://www.safp.gov.mo/.

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tec-

nológico, 1 de Novembro de 2021.

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

(Custo desta publicação $ 1 620,00)

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, em regime de contrato administrativo 

de provimento, de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da 

carreira de técnico superior, área de electrónica e comunica-

ção, da Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimen-

to Tecnológico, e dos que vierem a verificar-se nestes Serviços 

até ao termo da validade do concurso, aberto por aviso publi-

cado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 16, II Série, de 21 de Abril de 2021, a entrevista 

de selecção, com a duração de 20 minutos, terá lugar de 23 

de Novembro de 2021, no período das 9,30 às 12,30 horas, 

na Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento 

Tecnológico, sita na Rua do Dr. Pedro José Lobo, n.os 1-3, 25.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 no átrio da Divisão Adminis-

trativa e Financeira da DSEDT, sita na Rua do Dr. Pedro José 

Lobo, n.os 1-3, 6.º andar, Edifício Banco Luso Internacional, 

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 e sexta-feira das 9,00 às 13,00 

horas e das 14,30 às 17,30 horas), e disponibilizadas na página 

electrónica destes Serviços — http://www.dsedt.gov.mo/ — e 

dos SAFP — http://www.safp.gov.mo/.

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tec-

nológico, 1 de Novembro de 2021.

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

(Custo desta publicação $ 1 417,00)

266

http://www.dsedt.gov.mo/

http://www.safp.gov.mo/

 

 $1,620.00

20

1-3 25

http://www.dsedt.gov.mo/

http://www.safp.gov.mo/

 

 $1,417.00
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15/2017 2/2018

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Relação discriminada de encargos plurianuais

Nos termos do n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 15/2017 e do 

n.º 2 do artigo 40.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018, 

publicam-se os encargos plurianuais aprovados pelo Chefe do 

Executivo:

 : 2021-P032

Código do escalonamento

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Gabinete do Procurador (PIDDA) 

  PIDDA

  Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância (PIDDA)

 : 60171500/60171600

Classificação orgânica

 : CC Atelier de Arquitectura Limitada

Adjudicatário

 : C1 C4

Assunto da adjudicação  Empreitada de Construção das Instalações do Tribunal Judicial de Base nos 

Lotes C1 a C4 no Lago Nam Van  Elaboração de Projecto

 : $20,500,000.00

Valor total

 : 2021/09/07

Data de autorização

  

Ano de escalonamento Valor

 2021 .............................................................................................................. $6,150,000.00

 2022...............................................................................................................$7,790,000.00

 2023 ............................................................................................................. $4,510,000.00

 2024 ............................................................................................................. $2,050,000.00

 : 2021-D014

Código do escalonamento

 : 

O serviço a que o orçamento respeita  Serviços de Saúde  Orçamento do Serviço  

 : 70100100

Classificação orgânica

 : Firma Chun Cheong  Produtos Farmacêuticos, Limitada

Adjudicatário

 : 

Assunto da adjudicação  Fornecimento de reagentes exclusivos para o Serviço de Patologia Clínica dos 

Serviços de Saúde

 : $38,879,674.00

Valor total

 : 2021/09/16

Data de autorização

  

Ano de escalonamento Valor

 2021 ...............................................................................................................$6,479,945.00

 2022............................................................................................................. $19,439,837.00

 2023 ........................................................................................................... $12,959,892.00
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 : 2021-D015

Código do escalonamento

 : 

O serviço a que o orçamento respeita  Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego  Orçamento do Serviço

 : 21900100

Classificação orgânica

 : 

Adjudicatário  Companhia de Construção e Engenharia Rock-One, Limitada

 : 

Assunto da adjudicação  Substituição dos equipamentos de inspecções de veículos para os dois Centros de 

Inspecções de Veículos da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego

 : $22,106,400.00

Valor total

 : 2021/09/20

Data de autorização

  

Ano de escalonamento Valor

 2021 .............................................................................................................. $4,421,280.00

 2022.............................................................................................................$11,053,200.00

 2023 ..............................................................................................................$3,537,024.00

 2024 ............................................................................................................. $3,094,896.00

 : 2021-P036

Código do escalonamento

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Instituto para os Assuntos Municipais (PIDDA)

 : 60171900

Classificação orgânica

 : 

Adjudicatário  Companhia de Construção Cheong Kong Limitada

 : 

Assunto da adjudicação  Obra de repavimentação com asfalto na Avenida dos Jardins do Oceano, na 

Estrada Marginal da Ilha Verde e arruamentos envolventes

 : $15,756,840.00

Valor total

 : 2021/09/20

Data de autorização

  

Ano de escalonamento Valor

 2021 ..............................................................................................................$2,000,000.00

 2022.............................................................................................................$13,756,840.00

15/2017 2/2018 Nos termos do n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 15/2017 e do 

n.º 2 do artigo 40.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018, 

publicam-se as alterações dos encargos plurianuais aprovadas 

pelo Chefe do Executivo:

 : 2018-P060

Código do escalonamento

 : 

Informações publicadas  
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  Boletim Oficial da RAEM n.º 45, Série II, de 2018; 

  Boletim Oficial da RAEM n.º 28, Série II, de 2020

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (PIDDA) 

 : 60121000

Classificação orgânica

 : 

Adjudicatário  Top Builders Internacional, Limitada

 : 

Assunto da adjudicação  Obra de construção da travessia pedonal ao longo da Avenida de Guimarães 

na Taipa

 : $339,999,000.00

Valor inicial

 : $331,149,839.77

Valor alterado

 : 2021/09/10

Data de autorização

  

Ano de escalonamento Valor

 2018 ............................................................................................................ $65,000,000.00

 2019 .............................................................................................................$84,135,258.96

 2020 ..........................................................................................................$105,015,800.00

 2021 .............................................................................................................$76,998,780.81

 : 2018-P040

Código do escalonamento

 : 20/2011

Informações publicadas  413/2012

  423/2014

  96/2015

  458/2015

  153/2016

  478/2017

  

  

  

  Despacho do Chefe do Executivo n.º 20/2011;

  Despacho do Chefe do Executivo n.º 413/2012;

  Despacho do Chefe do Executivo n.º 423/2014;

  Despacho do Chefe do Executivo n.º 96/2015;

  Despacho do Chefe do Executivo n.º 458/2015;

  Despacho do Chefe do Executivo n.º 153/2016;

  Despacho do Chefe do Executivo n.º 478/2017;

  Boletim Oficial da RAEM n.º 32, Série II, de 2018; 

  Boletim Oficial da RAEM n.º 5, Série II, de 2019; 

  Boletim Oficial da RAEM n.º 36, Série II, de 2020

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas (PIDDA)

 : 60110800

Classificação orgânica

 : Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

Adjudicatário
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 : 

Assunto da adjudicação  O fornecimento de «Sistema e Material Circulante para a 1.ª Fase do Sistema 

de Metro Ligeiro de Macau»

 : $4,688,000,000.00

Valor inicial

 : $6,065,392,544.00

Valor alterado

 : 2021/09/15

Data de autorização

  

Ano de escalonamento Valor

 2011 .......................................................................................................... $488,934,325.00

 2012 ...........................................................................................................$581,198,420.00

 2013 ...........................................................................................................$754,254,687.00

 2014 ........................................................................................................... $856,631,745.00

 2015 ...........................................................................................................$259,396,014.00

 2016 ...........................................................................................................$229,693,628.00

 2017 ...........................................................................................................$321,962,287.00

 2018 ...........................................................................................................$957,013,566.00

 2019 ........................................................................................................... $389,729,621.00

 2020 .......................................................................................................... $129,798,974.00

 2021 ..........................................................................................................$265,000,000.00

 2022.......................................................................................................... $435,000,000.00

 2023 ......................................................................................................... $235,000,000.00

 2024 ........................................................................................................... $10,000,000.00

 2025 .......................................................................................................... $151,779,277.00

 

 $8,936.00

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 27 de Outubro de 

2021.

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 8 936,00)
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AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU

Anúncio

Notificação Edital para exercício do direito de audiência

Tendo sido instaurado o processo de infracção n.º 003/2021 

pela Autoridade Monetária de Macau a Hou Wei, titular do 

Bilhete de Identidade de Residente da RAEM n.º XXX7213(3), 

por exercício ilegal, em Macau, de actividades financeiras que 

envolvem a concessão de crédito a terceiros, com carácter ha-

bitual e intuito lucrativo, no período compreendido entre Fe-

vereiro a Junho de 2019, sem para tal estar autorizada, o que 

constitui violação dos artigos 2.º, n.º 1, 17.º, n.º 1, alínea b), e 19.º, 

n.º 1, todos do Regime Jurídico do Sistema Financeiro (RJSF), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 32/93/M, de 5 de Julho, bem 

como, entre outros, dos artigos 2.º, 6.º e 13.º todos do Decreto-

-Lei n.º 15/83/M, de 26 de Fevereiro, notifica-se a autuada acima 

melhor identificada, ao abrigo do artigo 72.º do Código do Pro-

cedimento Administrativo, para se deslocar ao Edifício-Sede 

desta Autoridade, sito na Calçada do Gaio, números 24-26, em 

Macau, no próximo dia 1 de Dezembro, pelas 15,00 horas, a fim 

de intervir no processo.

A não comparência no dia, hora e local mencionados, sem 

apresentação, no prazo de 5 dias a contar da data fixada, de 

qualquer justificação ou com justificação julgada inatendível é 

sancionada com multa a fixar entre cem e dez mil patacas, nos 

termos do n.º 1 do artigo 132.º do RJSF.

Autoridade Monetária de Macau, aos 22 de Outubro de 

2021.

Pel’O Conselho de Administração:

O Presidente: Chan Sau San.

O Administrador: Vong Lap Fong.

(Custo desta publicação $ 1 620,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

Lista

Regime de gestão uniformizada — Concurso de avaliação 

de competências profissionais ou funcionais, na Direcção 

dos Serviços de Estatística e Censos, para técnico de 2.ª 

classe, 1.º escalão, área de relações públicas

Classificativa final dos candidatos ao concurso de avaliação 

de competências profissionais ou funcionais, externo, do regime 

de gestão uniformizada, para o preenchimento de um lugar de 

técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico, área 

de relações públicas, em regime de contrato administrativo de 

provimento, da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, 

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 30, II 

Série, de 24 de Julho de 2019:

 

X X X7213 3 003/2021

2019 2 6

32/93/

M

b 15/83/M

2021

12 1 3 24 26

5

 $1,620.00
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1.º 87 1261XXXX ........................... 67.21

2.º 11 5163XXXX ........................... 63.83

3.º 144 1262XXXX ........................... 62.85

4.º 100 5124XXXX ........................... 62.84

5.º 140 7446XXXX ........................... 60.07

6.º 62 1229XXXX ........................... 58.23

7.º 50 1236XXXX ........................... 57.80

8.º 213 5202XXXX ........................... 55.72

9.º 146 1532XXXX ........................... 55.52

10.º 175 1217XXXX ........................... 55.39

11.º 227 5211XXXX ........................... 54.66

12.º 77 5181XXXX ........................... 54.65

13.º 96 1235XXXX ........................... 54.18

14.º 214 5169XXXX ........................... 54.00

15.º 156 5189XXXX ........................... 53.70

16.º 138 1460XXXX ........................... 51.77

17.º 228 5176XXXX ........................... 51.25

18.º 122 5163XXXX ........................... 50.92

19.º 278 5214XXXX ........................... 50.18

22 5207XXXX a

36 1249XXXX b

45 1224XXXX b

74 5212XXXX a

76 5190XXXX b

113 1326XXXX a

125 5212XXXX a

204 1218XXXX b

206 5197XXXX b

207 5182XXXX b

237 5197XXXX a

248 1229XXXX b

251 1258XXXX a

a 50

b 23/2017 14/2016

Candidatos aprovados:

Ordem N.º do 

cand.

 Nome  Classificação

 final

1.º 87 Fong, Chi Wai 1261XXXX .......... 67,21

2.º 11 Chan, Chi Kit 5163XXXX ........... 63,83

3.º 144 Lam, Cheng Man 1262XXXX .......... 62,85

4.º 100 Ho, Kun Kao 5124XXXX .......... 62,84

5.º 140 Kuong, Chon Iong 7446XXXX .......... 60,07

6.º 62 Choi, Hong Iong 1229XXXX .......... 58,23

7.º 50 Cheok, Seng Him 1236XXXX .......... 57,80

8.º 213 Loi, Ka Hou 5202XXXX .......... 55,72

9.º 146 Lam, I Wan 1532XXXX .......... 55,52

10.º 175 Lei, Kuai In 1217XXXX .......... 55,39

11.º 227 Mio, Ieng Ian 5211XXXX .......... 54,66

12.º 77 Chou, Mei Kun 5181XXXX........... 54,65

13.º 96 Ho, I Cheng 1235XXXX .......... 54,18

14.º 214 Loi, Pui Han 5169XXXX ........... 54,00

15.º 156 Lao, I Kun 5189XXXX ........... 53,70

16.º 138 Ku, Ka Sin 1460XXXX .......... 51,77

17.º 228 Ng, Choi Ian 5176XXXX ........... 51,25

18.º 122 Ieong, Sok Man 5163XXXX ........... 50,92

19.º 278 Wong, Un Ieng 5214XXXX ........... 50,18

Candidatos excluídos:

N.º do 

cand.

Nome Notas

22 Chan, Lei Chan 5207XXXX (a)

36 Chao, U Weng 1249XXXX (b)

45 Cheang, Kai Wang 1224XXXX (b)

74 Chong, Chin Kin 5212XXXX (a)

76 Chong, Oi Fong 5190XXXX (b)

113 Hong, Sio Hong 1326XXXX (a)

125 Io, Fan Fan 5212XXXX (a)

204 Lo, Chon Kin 1218XXXX (b)

206 Lo, Sek Hong 5197XXXX (b)

207 Lo, Seong I 5182XXXX (b)

237 Nip, Si Man 5197XXXX (a)

248 Sing, Weng Ian 1229XXXX (b)

251 Sou, Ka Tat 1258XXXX (a)

Observações para os candidatos excluídos:

(a) Por terem obtido classificação final inferior a 50 valores;

(b) Nos termos do n.º 10 do artigo 31.º do Regulamento 

Administrativo n.º 14/2016, com as alterações introduzidas 

pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017: candidatos 

excluídos por terem faltado à entrevista de selecção.
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23/2017 14/2016

 

 

  

 $4,338.00

 

2021/I01/AP/MPE

25/11/2021

15:30-16:15

15

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 

n.º 14/2016, com as alterações introduzidas pelo Regulamento 

Administrativo n.º 23/2017, os candidatos podem interpor 

recurso 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 Admi-
nistrativa Especial de Macau.

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

Economia e Finanças, de 29 de Outubro de 2021).

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 26 de Outu-

bro de 2021.

O Júri:

Presidente: Choi Ka I, chefe de divisão.

Vogais: Kou Chin Man, técnico superior assessor principal; e

Ku Sok Chan, técnica especialista.

(Custo desta publicação $ 4 338,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

Aviso

Entrevista de selecção

(Concurso n.º: 2021/I01/AP/MPE)

Relativamente ao concurso de avaliação de competências 

profissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão uni-

formizada, para o preenchimento de um lugar vago de motorista 

de pesados, 2.º escalão, da carreira de motorista de pesados, 

em regime de contrato administrativo de provimento, da 

Direcção dos Serviços Correccionais, e dos que vierem a veri-

ficar-se nesta Direcção de Serviços, na mesma carreira, 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 28 de Abril de 2021, informam-se os candi-

datos admitidos da data, hora e local de realização da entrevista 

de selecção.

Data 25/11/2021 (quinta-feira)

Hora
 15,30 - 16,15 horas

(duração de 15 minutos 

para cada candidato)

Local

Edifício Administrativo da Direcção 

dos Serviços Correccionais, Rua de S. 

Francisco Xavier, Estrada de Cheoc 

Van, Coloane, Macau

Prazo para o tra-
tamento do registo 
da entrada na DSC

15 minutos antes do início da realização 

da entrevista de selecção
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8 A

http://www.dsc.gov.mo/ http://www.

safp.gov.mo/

 

 $2,288.00

 

2019-IC-TS-JUR-3

  

1.º 5127XXXX ................................... 61.93

2.º 5177XXXX ................................... 57.63

3.º 5139XXXX.................................... 56.73

4.º 7439XXXX .................................. 53.33

 

5214XXXX a

a 23/2017 14/2016

23/2017 14/2016

As informações para a realização da entrevista de selecção 

— a organização de salas de realização da prova e «Instruções 

para os candidatos admitidos» serão afixadas no mesmo dia da 

publicação do presente aviso no Boletim Oficial da RAEM, no 

Centro de Atendimento e Informação da DSC, sito em Macau, na 

Avenida da Praia Grande, China Plaza, 8.º andar «A», 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 

da DSC (http://www.dsc.gov.mo/) e dos SAFP (http://www.

safp.gov.mo/).

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 4 de Novembro de 

2021.

O Director dos Serviços, Cheng Fong Meng.

(Custo desta publicação $ 2 288,00)

INSTITUTO CULTURAL

Lista

2019-IC-TS-JUR-3

Classificativa final dos candidatos ao concurso de avaliação 

de competências profissionais ou funcionais, externo, do regi-

me de gestão uniformizada, para o preenchimento de três lu-

gares vagos de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da car-

reira de técnico superior, área jurídica, em regime de contrato 

administrativo de provimento do Instituto Cultural, 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 46, II Série, de 

13 de Novembro de 2019:

Candidatos aprovados:

Ordem  Nome Classificação final

1.º Kuan, Mei Kun 5127XXXX ......................... 61,93

2.º Mak, Sin Tong 5177XXXX.......................... 57,63

3.º Van, Pak Hou 5139XXXX.......................... 56,73

4.º Lao, U 7439XXXX .......................... 53,33

Candidato excluído:

 Nome Notas

Leong, Paulo 5214XXXX  (a)

(a) Nos termos do n.º 10 do artigo 31.º do Regulamento Ad-

ministrativo n.º 14/2016, com as alterações introduzidas pelo 

Regulamento Administrativo n.º 23/2017, candidato excluído 

por ter faltado à entrevista de selecção.

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 

n.º 14/2016, com as alterações introduzidas pelo Regulamento 

Administrativo n.º 23/2017, os candidatos podem interpor re-
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 $2,606.00

 

A13/TDT/LAB/2021

1.º  ........................................................................ 79.50

2.º  ........................................................................ 76.75

3.º  ........................................................................ 75.50

4.º  ........................................................................ 74.75

5.º  ........................................................................66.50

23/2017 14/2016

curso 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 Ad-
ministrativa Especial de Macau.

(Homologada por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os 

Assuntos Sociais e Cultura, de 21 de Outubro de 2021).

Instituto Cultural, aos 12 de Outubro de 2021.

O júri:

Presidente: Choi Cheng Cheng, técnica superior assessora 

principal.

Vogais efectivos: Lou Chi Kin, técnico superior assessor; e

Leong Kuan Kit, técnico superior assessor.

(Custo desta publicação $ 2 606,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Listas

(Ref. do Concurso n.º A13/TDT/LAB/2021)

Classificativa final dos candidatos ao concurso de acesso, 

condicionado, de prestação de provas, para o preenchimento 

de cinco lugares de técnico de diagnóstico e terapêutica prin-

cipal, 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: 

Candidatos aprovados:  valores 

1.º Leung Ka Chon ............................................................. 79,50

2.º Un Weng Ian .................................................................. 76,75

3.º Da Rocha Ho, Viviana ................................................. 75,50

4.º Lei Nga Wun .................................................................. 74,75

5.º Wong Suk Yee ................................................................ 66,50

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, os candidatos podem 

interpor 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 28 de Outubro de 2021).

Serviços de Saúde, aos 20 de Outubro de 2021.
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 $2,005.00

293/2018

54/GM/97

O Júri: 

Presidente: Chiang Hang Lap, técnico de diagnóstico e tera-

pêutica assessor principal.

Vogais efectivos: Chao Wai Kit, técnico de diagnóstico e 

terapêutica assessor principal; e

Leong Veng Kei, técnico de diagnóstico e terapêutica assessor.

(Custo desta publicação $ 2 005,00)

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agos-

to, com a nova redacção dada pelo Despacho do Chefe do Exe-

cutivo n.º 293/2018, referente aos apoios financeiros concedidos 

a particulares e a instituições particulares, vêm os Serviços de 

Saúde publicar a listagem dos apoios concedidos no 3.º trimes-

tre de 2021:

Entidades beneficiárias
Data da 

atribuição 

dos apoios

  

 Montantes 

subsidiados  
Finalidades

Aliança de Povo de Instituição de Macau

07/07/2021  $113,311.00 

Apoio financeiro para serviços de consulta ex-

terna, relativo ao mês de Maio.

23/08/2021  $103,951.00 

Apoio financeiro para serviços de consulta ex-

terna, relativo ao mês de Junho.

23/08/2021  $880.00 

Apoio financeiro para a prestação do serviço de 

teste rápido da SIDA, relativo ao 2.º trimestre.

07/09/2021  $96,281.00 

Apoio financeiro para serviços de consulta ex-

terna, relativo ao mês de Julho.

Associação de Voluntários Médicos com 

Amor Eterno Jinan

07/07/2021  $61,672.00 2020

Apoio financeiro para «Visitas de apoio e cari-

nho» no ano de 2020.

Federação das Associações dos Operários 

de Macau

07/07/2021  $9,450.00 

Apoio financeiro para a prestação do serviço 

de exame do cancro cervical,  relativo ao mês 

de Maio.

07/07/2021  $896,691.00 

Apoio financeiro à Clínica dos Operários para 

serviços de consulta externa, relativo ao mês 

de Maio.

07/07/2021  $2,408,400.00 

Apoio financeiro para a prestação de cuidados 

de saúde domiciliários, relativo aos meses de 

Janeiro a Março.
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Entidades beneficiárias
Data da 

atribuição 

dos apoios

  

 Montantes 

subsidiados  
Finalidades

Federação das Associações dos Operários 

de Macau

07/07/2021  $42,845.00 

Apoio financeiro ao Centro de Recuperação 

para a aquisição de equipamentos para presta-

ção de cuidados de enfermagem.

07/07/2021  $128,960.00 

Apoio financeiro ao Centro de Recuperação 

para a aquisição de equipamentos de fisioterapia.

07/07/2021  $64,358.00 

Apoio financeiro ao Centro de Recuperação 

para a substituição de dispositivos médicos.

13/07/2021  $1,850,550.00 

Apoio financeiro ao Centro de Recuperação, 

relativo ao mês de Julho.

16/08/2021  $50,550.00 

Apoio financeiro para a prestação do serviço 

de vacinação contra a COVID-19,  relativo ao 

mês de Junho.

16/08/2021  $2,467,400.00 

Apoio financeiro ao Centro de Recuperação, 

relativo ao mês de Agosto.

23/08/2021  $837,931.00 

Apoio financeiro à Clínica dos Operários para 

serviços de consulta externa, relativo ao mês 

de Junho.

23/08/2021  $9,450.00 

Apoio financeiro para a prestação do serviço 

de exame do cancro cervical,  relativo ao mês 

de Junho.

23/08/2021  $58,470.00 /

Apoio financeiro às Clínicas dos Operários 

para o projecto de prevenção de doenças sexu-

almente transmissíveis e da SIDA, relativo ao 

2.º trimestre.

23/08/2021  $3,220.00 

Apoio financeiro para a prestação do serviço 

de teste rápido da SIDA,  relativo ao 2.º tri-

mestre.

23/08/2021  $2,575,800.00 

Apoio financeiro para a prestação de cuidados 

de saúde domiciliários, relativo aos meses de 

Abril a Junho.
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Entidades beneficiárias
Data da 

atribuição 

dos apoios

  

 Montantes 

subsidiados  
Finalidades

Federação das Associações dos Operários 

de Macau

07/09/2021  $850,281.00 

Apoio financeiro à Clínica dos Operários para 

serviços de consulta externa, relativo ao mês 

de Julho.

07/09/2021  $11,250.00 

Apoio financeiro para a prestação do serviço 

de exame do cancro cervical,  relativo ao mês 

de Julho.

07/09/2021  $101,700.00 

Apoio financeiro para a prestação do serviço 

de vacinação contra a COVID-19,  relativo ao 

mês de Julho.

10/09/2021  $2,467,400.00 

Apoio financeiro ao Centro de Recuperação, 

relativo ao mês de Setembro.

Associação de Nova Juventude Chinesa de 

Macau

07/07/2021  $225.00 

Apoio financeiro para a prestação do serviço 

de exame do cancro cervical, relativo ao mês 

de Maio.

07/07/2021  $293,621.00 

Apoio financeiro para serviços de consulta ex-

terna, relativo ao mês de Maio.

23/08/2021  $253,581.00 

Apoio financeiro para serviços de consulta ex-

terna, relativo ao mês de Junho.

23/08/2021  $1,350.00 

Apoio financeiro para a prestação do serviço 

de exame do cancro cervical, relativo ao mês 

de Junho.

23/08/2021  $360.00 

Apoio financeiro para a prestação do serviço 

de teste rápido da SIDA,  relativo ao 2.º tri-

mestre.

07/09/2021  $254,231.00 

Apoio financeiro para serviços de consulta ex-

terna, relativo ao mês de Julho.

07/09/2021  $450.00 

Apoio financeiro para a prestação do serviço 

de exame do cancro cervical, relativo ao mês 

de Julho.
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Entidades beneficiárias
Data da 

atribuição 

dos apoios

  

 Montantes 

subsidiados  
Finalidades

Associação Energia Positiva de Macau

07/07/2021  $25,048.88 

Apoio financeiro para o desenvolvimento da 

Plataforma Web de Informação de Saúde de 

Macau, relativo ao mês de Abril.

02/08/2021  $33,331.70 

Apoio financeiro para o desenvolvimento da 

Plataforma Web de Informação de Saúde de 

Macau, relativo ao mês de Maio.

23/08/2021  $26,190.61 

Apoio financeiro para o desenvolvimento da 

Plataforma Web de Informação de Saúde de 

Macau, relativo ao mês de Junho.

Associação Geral das Mulheres de Macau

07/07/2021  $74,475.00 

Apoio financeiro para a prestação do serviço 

de exame do cancro cervical,  relativo ao mês 

de Maio.

12/07/2021  $122,816.00 

Apoio financeiro para a prestação do serviço 

de psicoterapia,  relativo ao mês de Maio.

02/08/2021  $66,896.00 

Apoio financeiro para a prestação do serviço 

de psicoterapia,  relativo ao mês de Junho.

23/08/2021  $78,750.00 

Apoio financeiro para a prestação do serviço 

de exame do cancro cervical,  relativo ao mês 

de Junho.

23/08/2021  $28,040.00 

Apoio financeiro para a prestação do serviço de 

teste rápido da SIDA, relativo ao 2.º trimestre.

07/09/2021  $72,675.00 

Apoio financeiro para a prestação do serviço 

de exame do cancro cervical,  relativo ao mês 

de Julho.

07/09/2021  $104,440.00 

Apoio financeiro para a prestação do serviço 

de psicoterapia,  relativo ao mês de Julho.

Associação Geral dos Chineses Ultramari-

nos de Macau

07/07/2021  $68,331.00 

Apoio financeiro para serviços de consulta ex-

terna, relativo ao mês de Maio.

23/08/2021  $62,481.00 

Apoio financeiro para serviços de consulta ex-

terna, relativo ao mês de Junho.
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Entidades beneficiárias
Data da 

atribuição 

dos apoios

  

 Montantes 

subsidiados  
Finalidades

Associação Geral dos Chineses Ultramari-

nos de Macau

07/09/2021  $69,111.00 

Apoio financeiro para serviços de consulta ex-

terna, relativo ao mês de Julho.

União Geral das Associações dos Morado-

res de Macau

12/07/2021  $13,912.00 

Apoio financeiro para a prestação do serviço 

de psicoterapia, relativo ao mês de Maio.

12/07/2021  $143,580.00 

Apoio financeiro para serviços de estomatolo-

gia das crianças, relativo ao mês de Maio.

12/07/2021  $76,296.00 

Apoio financeiro para a prestação do serviço 

de limpeza dentária, relativo ao mês de Maio.

02/08/2021  $13,616.00 

Apoio financeiro para a prestação do serviço 

de psicoterapia, relativo ao mês de Junho.

02/08/2021  $104,484.00 

Apoio financeiro para serviços de estomatolo-

gia das crianças, relativo ao mês de Junho.

02/08/2021  $71,434.00 

Apoio financeiro para a prestação do serviço 

de limpeza dentária, relativo ao mês de Junho.

07/09/2021  $15,984.00 

Apoio financeiro para a prestação do serviço 

de psicoterapia, relativo ao mês de Julho.

07/09/2021  $101,940.00 

Apoio financeiro para serviços de estomatolo-

gia das crianças, relativo ao mês de Julho.

07/09/2021  $143,990.00 

Apoio financeiro para a prestação do serviço 

de limpeza dentária, relativo ao mês de Julho.

Associação de Bem-Estar dos Moradores 

de Macau

13/07/2021  $225,225.00 

Apoio financeiro para a prestação de serviços 

de consulta externa da Medicina Tradicional 

Chinesa, relativo ao 3.º trimestre.

Associação de Beneficência Tung Sin Tong

13/07/2021  $2,982,042.17 

Apoio financeiro para serviços de consulta ex-

terna, relativo ao mês de Julho.

02/08/2021  $520,000.00 2019

Apoio financeiro para a substituição do eleva-

dor na segunda clínica no ano de 2019.
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Entidades beneficiárias
Data da 

atribuição 

dos apoios

  

 Montantes 

subsidiados  
Finalidades

Associação de Beneficência Tung Sin Tong

16/08/2021  $2,982,042.17 

Apoio financeiro para serviços de consulta ex-

terna, relativo ao mês de Agosto.

10/09/2021  $2,982,042.17 

Apoio financeiro para serviços de consulta ex-

terna, relativo ao mês de Setembro.

Smoke-free and Healthy Life Association of 

Macau

13/07/2021  $229,235.00 

Apoio financeiro para a promoção de estilo 

de vida saudável livre de tabaco, relativo ao 3.º 

trimestre.

Santa Casa da Misericórdia de Macau

13/07/2021  $33,390.00 

Subsídio para a prestação de assistência médi-

ca no Lar de Nossa Senhora da Misericórdia, 

relativo ao mês de Julho.

16/08/2021  $33,390.00 

Subsídio para a prestação de assistência médi-

ca no Lar de Nossa Senhora da Misericórdia, 

relativo ao mês de Agosto.

10/09/2021  $33,390.00 

Subsídio para a prestação de assistência médi-

ca no Lar de Nossa Senhora da Misericórdia, 

relativo ao mês de Setembro.

Caritas de Macau

13/07/2021  $102,201.95 

Subsídio para a prestação de assistência mé-

dica nos asilos dependentes da Caritas de Ma-

cau, relativo ao mês de Julho.

16/08/2021  $102,201.95 

Subsídio para a prestação de assistência mé-

dica nos asilos dependentes da Caritas de Ma-

cau, relativo ao mês de Agosto.

10/09/2021  $102,201.95 

Subsídio para a prestação de assistência mé-

dica nos asilos dependentes da Caritas de Ma-

cau, relativo ao mês de Setembro.

Association For Reach Out (Macau)

13/07/2021  $78,010.42 

Apoio financeiro para o programa de proximi-

dade de serviços e para o serviço de rastreio às 

doenças sexualmente transmissíveis,   relativo 

ao mês de Julho.
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Entidades beneficiárias
Data da 

atribuição 

dos apoios

  

 Montantes 

subsidiados  
Finalidades

Association For Reach Out (Macau)

16/08/2021  $78,010.42 

Apoio financeiro para o programa de proximi-

dade de serviços e para o serviço de rastreio às 

doenças sexualmente transmissíveis,   relativo 

ao mês de Agosto.

10/09/2021  $78,010.42 

Apoio financeiro para o programa de proximi-

dade de serviços e para o serviço de rastreio às 

doenças sexualmente transmissíveis,   relativo 

ao mês de Setembro.

Cruz Vermelha da Região Administrativa 

Especial de Macau

13/07/2021  $362,329.50 

Apoio financeiro para o transporte de doentes, 

relativo ao mês de Julho.

16/08/2021  $362,329.50 

Apoio financeiro para o transporte de doentes, 

relativo ao mês de Agosto.

10/09/2021  $362,329.50 

Apoio financeiro para o transporte de doentes, 

relativo ao mês de Setembro.

Confraternidade Cristã Vida Nova de Macau

13/07/2021  $63,887.50 

Apoio financeiro para a prestação de serviços 

de prevenção e controlo da SIDA,  relativo ao 

mês de Julho.

16/08/2021  $63,887.50 

Apoio financeiro para a prestação de serviços 

de prevenção e controlo da SIDA,  relativo ao 

mês de Agosto.

10/09/2021  $63,887.50 

Apoio financeiro para a prestação de serviços 

de prevenção e controlo da SIDA,  relativo ao 

mês de Setembro.

Associação para os Cuidados da SIDA em 

Macau

13/07/2021  $49,366.08 

Apoio financeiro para o projecto de promoção 

na área de prevenção da SIDA,  relativo ao 

mês de Julho.

02/08/2021  $6,000.00 2020

Apoio financeiro para a atribuição de prémios 

do questionário do projecto de promoção na 

área de prevenção da SIDA, no ano de 2020.
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Entidades beneficiárias
Data da 

atribuição 

dos apoios

  

 Montantes 

subsidiados  
Finalidades

Associação para os Cuidados da SIDA em 

Macau

02/08/2021  $4,200.00 2021

Apoio financeiro para a atribuição de prémios 

do questionário do projecto de promoção na 

área de prevenção da SIDA, no ano de 2021.

16/08/2021  $49,366.08 

Apoio financeiro para o projecto de promoção 

na área de prevenção da SIDA, relativo ao mês 

de Agosto.

10/09/2021  $49,366.08 

Apoio financeiro para o projecto de promoção 

na área de prevenção da SIDA,  relativo ao 

mês de Setembro.

Associação de Beneficência do Hospital 

Kiang Wu

21/07/2021  $119,680.00 

Prestação do serviço de análise laboratorial do 

cancro cervical, relativa ao mês de Maio.

20/08/2021  $715,560.00 

Apoio financeiro para a prestação do serviço 

de vacinação contra a COVID-19,  relativo ao 

mês de Junho.

20/08/2021  $127,360.00 

Prestação do serviço de análise laboratorial do 

cancro cervical, relativa ao mês de Junho.

03/09/2021  $120,000.00 

Prestação do serviço de análise laboratorial do 

cancro cervical, relativa ao mês de Julho.

03/09/2021  $1,415,760.00 

Apoio financeiro para a prestação do serviço 

de vacinação contra a COVID-19,  relativo ao 

mês de Julho.

09/09/2021  $41,066,954.00 2020/2021

Subsídio protocolar para o Instituto de Enfer-

magem Kiang Wu de Macau,  relativo ao ano 

lectivo 2020/2021.

Fundação Universidade de Ciência e Tecno-

logia de Macau

16/08/2021  $356,580.00 

Apoio financeiro para a prestação do serviço 

de vacinação contra a COVID-19,  relativo ao 

mês de Junho.

07/09/2021  $389,640.00 

Apoio financeiro para a prestação do serviço 

de vacinação contra a COVID-19,  relativo ao 

mês de Julho.
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Entidades beneficiárias
Data da 

atribuição 

dos apoios

  

 Montantes 

subsidiados  
Finalidades

Associação de Surdos de Macau

23/08/2021  $54,000.00 

Apoio financeiro para serviços de aconselha-

mento, relativo ao 2.º trimestre.

61

61 for m a ndo s do 9.º c u r s o de e s t ág io             

avançado da clínica médica

06/07/2021  $615,832.40 

Subsídio para a participação no curso de es-

tágio avançado da clínica médica, relativo ao 

mês de Maio.

58

58 fo r m a nd o s d o 9.º c u r s o d e e s t á g io             

avançado da clínica médica

29/07/2021  $556,499.40 

Subsídio para a participação no curso de es-

tágio avançado da clínica médica, relativo ao 

mês de Junho.

56

56 for m a ndo s do 9.º c u r so de e s t ág io             

avançado da clínica médica

21/09/2021  $1,098,332.10 

Subsídio para a participação no curso de es-

tágio avançado da clínica médica, relativo aos 

meses de Julho e Agosto.

27

27 voluntários

06/07/2021  $390,649.50 

Subsídios atribuídos aos voluntários no com-

bate à epidemia no posto fronteiriço da Ponte 

Hong Kong-Zhuhai-Macau, relativo ao mês de         

Maio.

25

25 voluntários

30/08/2021  $302,062.00 

Subsídios atribuídos aos voluntários no com-

bate à epidemia no posto fronteiriço da Ponte 

Hong Kong-Zhuhai-Macau, relativo ao mês de            

Junho.

40

40 voluntários

06/07/2021  $597,250.00 

Subsídios atribuídos aos voluntários no com-

bate à epidemia no posto fronteiriço Hengqin, 

relativo ao mês de Maio.

38

38 voluntários

19/08/2021  $572,440.50 

Subsídios atribuídos aos voluntários no com-

bate à epidemia no posto fronteiriço Hengqin, 

relativo ao mês de Junho.

40

40 voluntários

13/09/2021  $600,534.50 

Subsídios atribuídos aos voluntários no com-

bate à epidemia no posto fronteiriço Hengqin, 

relativo ao mês de Julho.
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Entidades beneficiárias
Data da 

atribuição 

dos apoios

  

 Montantes 

subsidiados  
Finalidades

126

126 Residentes de Macau

16/07/2021  $37,695.00 

Subsídio para a adesão ao Seguro Médico Bá-

sico em Zhuhai. 

2

2 Residentes de Macau

24/08/2021  $385.00 

Subsídio para a adesão ao Seguro Médico Bá-

sico em Zhuhai. 

74

74 Residentes de Macau

19/08/2021  $21,110.00 

Subsídio para a adesão ao Seguro Médico Bá-

sico em Zhuhai. 

19

19 voluntários

16/07/2021  $46,110.00 

Subsídios atribuídos aos voluntários da linha 

directa de observação médica,  relativo ao mês 

de Maio.

21

21 voluntários

19/08/2021  $54,456.00 

Subsídios atribuídos aos voluntários da linha 

directa de observação médica,  relativo ao mês 

de Junho.

17

17 voluntários

13/09/2021  $45,656.00 

Subsídios atribuídos aos voluntários da linha 

directa de observação médica,  relativo ao mês 

de Julho.

65

65 voluntários

16/07/2021  $491,575.00 

Subsídios atribuídos aos voluntários no comba-

te à epidemia no posto fronteiriço das Portas 

do Cerco, relativo ao mês de Maio.

66

66 voluntários

21/07/2021  $520,012.00 

Subsídios atribuídos aos voluntários no comba-

te à epidemia no posto fronteiriço das Portas 

do Cerco, relativo ao mês de Maio.

70

70 voluntários

24/08/2021  $948,071.00 

Subsídios atribuídos aos voluntários no comba-

te à epidemia no posto fronteiriço das Portas 

do Cerco, relativo ao mês de Junho.

75

75 voluntários

21/09/2021  $982,439.50 

Subsídios atribuídos aos voluntários no comba-

te à epidemia no posto fronteiriço das Portas 

do Cerco, relativo ao mês de Julho.
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Entidades beneficiárias
Data da 

atribuição 

dos apoios

  

 Montantes 

subsidiados  
Finalidades

33

33 voluntários

16/07/2021  $284,800.00 

Subsídios atribuídos aos voluntários da linha 

directa do Centro de Coordenação de Contin-

gência do Novo Tipo de Coronavírus, relativo 

ao mês de Maio.

31

31 voluntários

30/08/2021  $313,700.00 

Subsídios atribuídos aos voluntários da linha 

directa do Centro de Coordenação de Contin-

gência do Novo Tipo de Coronavírus, relativo 

ao mês de Junho.

9

9 voluntários

19/07/2021  $85,400.00 

Subsídios atribuídos aos voluntários no comba-

te à epidemia no posto fronteiriço do Parque 

Industrial Transfronteiriço Zhuhai-Macau, 

relativo ao mês de Maio.

5

5 voluntários

19/08/2021  $82,600.00 

Subsídios atribuídos aos voluntários no comba-

te à epidemia no posto fronteiriço do Parque 

Industrial Transfronteiriço Zhuhai-Macau, 

relativo ao mês de Junho.

8

8 voluntários

13/09/2021  $84,000.00 

Subsídios atribuídos aos voluntários no comba-

te à epidemia no posto fronteiriço do Parque 

Industrial Transfronteiriço Zhuhai-Macau, 

relativo ao mês de Julho.

10

10 voluntários

13/09/2021  $21,350.00 

Subsídios atribuídos aos voluntários no comba-

te à epidemia no Terminal Marítimo da Taipa, 

relativo ao mês de Julho.

21

21 formandos do curso de Pós-Graduação 

em Medicina Chinesa

17/09/2021  $268,499.70 

Subsídio de formação e alojamento para a par-

ticipação no curso de Pós-Graduação em Me-

dicina Chinesa.

45

45 alunos

21/09/2021  $318,183.50 

Subsídio para a realização do Programa «Ocu-

pação de Jovens em Férias», relativo aos meses 

de Julho e Agosto .

Serviços de Saúde, aos 29 de Outubro de 2021.

Pel’O Conselho Administrativo, Lo Iek Long, presidente.

(Custo desta publicação $ 26 930,00)

 

 $26,930.00
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Anúncios

(Ref. do Concurso n.º 03819/01-ITP)

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», alterado pelo Regulamento Adminis-

trativo n.º 23/2017, se encontra afixada na Divisão de Pessoal 

dos Serviços de Saúde,  sita no Centro Hospitalar Conde de 

São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, Macau, 

podendo ser consultada 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 disponibilizada na página 

electrónica destes Serviços, em http://www.ssm.gov.mo/ e dos 

SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, a lista classificativa da en-

trevista de selecção dos candidatos ao concurso de avaliação de 

competências profissionais ou funcionais, externo, do regime 

de gestão uniformizada, para o preenchimento de dois lugares 

vagos do quadro de pessoal e um em regime de contrato admi-

nistrativo de provimento, de intérprete-tradutor de 1.ª classe, 

1.º escalão, área de línguas chinesa e portuguesa, da carreira 

de intérprete-tradutor dos Serviços de Saúde, e dos que vierem 

a verificar-se nestes Serviços até ao termo da validade do con-

curso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 2, II Série, de 13 de Ja-

neiro de 2021.

Serviços de Saúde, aos 3 de Novembro de 2021.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 303,00)

(Ref. do Concurso n.º A23/TDT/FAR/2021)

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de 

Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar 

Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, 

e publicado na página electrónica destes Serviços, o aviso 

referente à abertura do concurso de acesso, de prestação de 

provas, condicionado aos trabalhadores dos Serviços de Saúde, 

nos termos definidos na Lei n.º 7/2010 (Regime da carreira de 

técnico de diagnóstico e terapêutica), Lei n.º 14/2009 (Regime 

das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), alte-

rada pela Lei n.º 2/2021, e no 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 21/2021, para o preen-

chimento de um lugar de técnico de diagnóstico e terapêutica 

principal, 1.º escalão, área funcional farmacêutica, da carreira 

de técnico de diagnóstico e terapêutica, provido em regime de 

contrato administrativo de provimento dos Serviços de Saúde, 

com cinco dias úteis de prazo para a apresentação de candida-

turas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação 

do presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau.

Serviços de Saúde, aos 3 de Novembro de 2021.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 178,00)

 

03819/01-ITP

23/2017

14/2016

http://www.ssm.gov.mo

http://www.safp.gov.mo

 

 $1,303.00

A23/TDT/FAR/2021

7/2010 2/2021

14/2009 21/2021

14/2016

 

 $1,178.00
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C1

335-341

19 https://www.am.gov.

mo

Musa Maria Karla Lucille Llagas

18/2020

24/2018 178/2019

8/99/M

 

 

      

Avisos

(Ref. da Prova n.º: 01/PARETF/GO/2021)

 Por despacho do signatário, de 26 de Outubro de 2021, são 

nomeados os membros do júri para a realização da prova de 

avaliação para o reconhecimento de equivalência total de for-

mação em ginecologia e obstetrícia da Dr.ª Chan I San, Dr.ª He 

Jianjing e Dr.ª Wong Sok Kin (conforme o n.º 2 do artigo 66.º 

da Lei n.º 18/2020 e o Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Março, 

alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 24/2018 e Des-

pacho do Chefe do Executivo n.º 178/2019):

O Júri terá a seguinte composição:

Presidente: Dr.ª Fong Wai Ieng, chefe de serviço de ginecolo-

gia e obstetrícia.

Vogais efectivas: Dr.ª Wong Kam Weng, médica consultora 

de ginecologia e obstetrícia; e

Dr.ª Mui Po Mabel, médica assistente de ginecologia e obste-

trícia.

Vogais suplentes: Dr. Hong Shunjia, médico assistente de gi-

necologia e obstetrícia; e

Dr.ª Yang Xiaoyi, médica assistente de ginecologia e obste-

trícia.

Data da prova: 18 e 19 de Dezembro de 2021.

Local da prova:  sala de reunião do Centro de Telemedicina 

na C1 e Serviço de ginecologia e obstetrícia do Centro Hospi-

talar Conde de S. Januário dos Serviços de Saúde.

Hora de prova e observações: o horário da prova e as ob-

servações encontram-se afixados na secretaria da Academia 

Médica de Macau, situada no 19.º andar do Edifício Hotline, 

na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 335-341, Macau, e 

disponível no website destes Serviços (https://www.am.gov.mo).

Por despacho do signatário, de 26 de Outubro de 2021, são 

nomeados os membros do júri para a realização da prova de 

avaliação para o reconhecimento de equivalência total de for-

mação em ginecologia e obstetrícia da Dr.ª Musa Maria Karla 

Lucille Llagas, Dr.ª Choi Ka Wai, Dr.ª Iau Sok I e Dr.ª Mok 

Sio Man (conforme o n.º 2 do artigo 66.º da Lei n.º 18/2020 e o 

Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Março, alterado pelo Regu-

lamento Administrativo n.º 24/2018 e Despacho do Chefe do 

Executivo n.º 178/2019):

O Júri terá a seguinte composição:

Presidente: Dr.ª Tong Van Ieng, chefe de serviço de ginecolo-

gia e obstetrícia.

Vogais efectivas: Dr.ª Chou Io Hong, médica consultora de 

ginecologia e obstetrícia; e

Dr.ª Wang Lizhi, médica consultora de ginecologia e obste-

trícia.
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C1

335-341
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 $3,386.00

 

 $906.00

 

2/EO-CP/2021

OR/C

1. 

Vogais suplentes: Dr.ª Lei Ngan, médica consultora de gine-

cologia e obstetrícia; e

Dr.ª Hoi Lan Heng, médica assistente de ginecologia e obste-

trícia.

Data da prova: 18 e 19 de Dezembro de 2021.

Local da prova:  sala de reunião do Centro de Telemedicina 

na C1 e Serviço de ginecologia e obstetrícia do Centro Hospi-

talar Conde de S. Januário dos Serviços de Saúde.

Hora de prova e observações: o horário da prova e as ob-

servações encontram-se afixados na secretaria da Academia 

Médica de Macau, situada no 19.º andar do Edifício Hotline, 

na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 335-341, Macau, e 

disponível no website destes Serviços (https://www.am.gov.mo).

Serviços de Saúde, aos 4 de Novembro de 2021.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 3 386,00)

Édito de 30 dias

Faz-se público que tendo Liang Miner requerido o subsídio 

por morte, subsídio de funeral e outros abonos a que tem direito, 

por falecimento do seu cônjuge, Tam Peng Wa, que foi auxiliar 

de servicos gerais, 4.º escalão, dos Serviços de Saúde, devem 

todos os que se julgam com direito à recepção dos mesmos 

subsídios e outros abonos acima referidos, requerer a estes Ser-

viços, no prazo de trinta dias, a contar da data da publicação 

do presente édito no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau, a fim de deduzirem os seus direitos, pois 

que, não havendo impugnação, será resolvida a pretensão da 

requerente, findo que seja esse prazo.

Serviços de Saúde, aos 28 de Outubro de 2021.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 906,00)

INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

Anúncio

Concurso Público n.º 2/EO-CP/2021

Empreitada da obra de remodelação do Centro de Formação 

Inicial — «Kai Chi», no r/c e 1.º andar OR/C do Yoho Macau 

Tower da Ilha Verde

1. Entidade que põe a obra a concurso: Instituto de Acção 

Social (IAS).
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2. 

3. 23 25 4

OR/C

4. 

5. 180

6. 90

7. 

8. $270,000.00

9. 5%

5%

10. 

11. 

12. 

6

13. 

10-24

74/99/M

14. 

2. Modalidade do concurso: concurso público.

3. Local de execução da obra: Travessa do Laboratório, n.os 23 

e 25, e Rua do Laboratório, n.º 4, Yoho Macau Tower, r/c e 1.º 

andar «OR/C».

4. Objecto da empreitada: obra de remodelação no local de 

execução da obra.

5. Prazo máximo de execução: 180 dias (dias corridos).

6. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das 

propostas é de 90 dias, a contar da data do acto público de 

abertura das propostas, prorrogável, nos termos previstos no 

programa do concurso.

7. Tipo de empreitada: por série de preços.

8. Caução provisória: duzentas e setenta mil patacas ($270 000), 

a prestar mediante depósito em dinheiro, ou através de garan-

tia bancária ou seguro-caução nos termos da legislação actu-

almente em vigor (é considerada prestada a caução provisória 

aquando da emissão da prova pela Equipa de Contabilidade e 

Tesouraria do IAS).

9. Caução definitiva: 5% do preço total da adjudicação (das 

importâncias que o empreiteiro tiver a receber, em cada um 

dos pagamentos parciais são deduzidos 5% para garantia do 

contrato, em reforço da caução definitiva a prestar).

10. Preço base: não há.

11. Condições de admissão: 

São admitidas como concorrentes as entidades inscritas na 

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes 

(DSSOPT) para execução de obras, bem como as que à data do 

acto público de abertura das propostas tenham requerido a sua 

inscrição ou renovação, sendo, neste último caso, a admissão 

condicionada ao deferimento do pedido de inscrição ou reno-

vação.

12. Local, data e hora limite para entrega das propostas:

Local: Divisão Administrativa e de Recursos Humanos do 

IAS, sita na Estrada do Cemitério, n.º 6, Macau. 

Data e hora limite: 14 de Dezembro de 2021, 3.ª feira, até às 

12,00 horas.

13. Local, data e hora do acto público de abertura das pro-

postas: 

Local: sala de reuniões do IAS, sita na Rua de Jorge Álva-

res, n.os 10-24, Edf. San Pou, 1.º andar, Macau.  

Data e hora: 15 de Dezembro de 2021, 4.ª feira, pelas 9,30 

horas.

Os concorrentes ou seus representantes deverão estar pre-

sentes no 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. No caso de encerramento dos serviços públicos da Região 

Administrativa Especial de Macau, em virtude de tempestade 
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15. 

6

$1,000.00

16. 

65%

15%

15%

5%

17. 

6

 

 $5,086.00

 

293/2018

54/GM/97

ou por motivo de força maior, o fim do prazo para a entrega 

de propostas, assim como a data e hora para o acto público de 

abertura das propostas serão adiados para o primeiro dia útil 

imediatamente a seguir.

15. Local, data e hora para exame do processo e preço para a 

obtenção da cópia:

Local: Divisão Administrativa e de Recursos Humanos do 

IAS, sita na Estrada do Cemitério, n.º 6, Macau.

Data: desde a data da publicação do presente anúncio até à 

data e hora limite para a entrega das propostas.

Hora: durante o horário de expediente do local referido.

Preço: mil patacas ($1 000,00) a pagar na Divisão Admi-

nistrativa e de Recursos Humanos do IAS pela aquisição do 

exemplar, em disco compacto, do processo do concurso.

16. Critérios de apreciação de propostas e respectivos facto-

res de ponderação:

— Preço da obra: 65%; 

— Prazo de execução: 15%;

— Experiência em execução de obras: 15%;

— Registo sobre a situação de segurança e saúde ocupacio-

nal: 5%.

A presente empreitada da obra será adjudicada para o con-

corrente que obtenha a maior pontuação. Em caso de igualda-

de na pontuação dar-se-á preferência à proposta de preço mais 

baixo.

17. Junção de esclarecimentos: os concorrentes deverão com-

parecer na Divisão Administrativa e de Recursos Humanos do 

IAS, sita na Estrada do Cemitério, n.º 6, Macau, a partir de 10 

de Novembro de 2021 até à data limite para a entrega das pro-

postas, para tomar conhecimento de eventuais esclarecimentos 

adicionais.

Instituto de Acção Social, 22 de Outubro de 2021.

O Presidente do Instituto, Hon Wai.

(Custo desta publicação $ 5 086,00)

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 Execu-

tivo 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 3.º 

trimestre de 2021:
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Entidades beneficiárias
Data da 

atribuição 

dos apoios

Montantes

atribuídos
Finalidades

8

Bolsa de Mérito: 8 alunos

5/7/2021 $ 491,670.00 2020/2021

Concessão dos subsídios de bolsa de mérito 

para o ano lectivo de 2020/2021.

9

Bolsa Especial: 9 alunos

5/7/2021 $ 534,384.00 2020/2021

Concessão de subsídio de bolsa especial para o 

ano lectivo de 2020/2021.

4

Plano de Pagamento dos Juros ao Crédito 

para os Estudos: 4 alunos

5/7/2021 $ 37,377.00

Plano de pagamento dos Juros ao Crédito para 

os Estudos.

247

Plano de Pagamento dos Juros ao Crédito 

para os Estudos: 247 alunos

5/7/2021 $ 172,723.50

Plano de pagamento dos Juros ao Crédito para 

os Estudos.

65

Bolsa Extraordinária: 65 alunos

5/7/2021 $ 1,486,389.00

Concessão de subsídio de bolsa extraordinária 

aos alunos em Portugal.

3

Bolsa Especial: 3 alunos

16/7/2021 $ 46,656.00 2020/2021

Concessão de subsídio de bolsa especial para o 

ano lectivo de 2020/2021.

8

Plano de Pagamento dos Juros ao Crédito 

para os Estudos: 8 alunos

16/7/2021 $ 94,186.10

Plano de pagamento dos Juros ao Crédito para 

os Estudos.

1

Bolsa de Mérito: 1 aluno

30/7/2021 $ 10,152.00 2020/2021

Concessão dos subsídios de bolsa de mérito 

para o ano lectivo de 2020/2021.

1

Bolsa Especial: 1 aluno

30/7/2021 $ 6,500.00 2020/2021

Concessão de subsídio de bolsa especial para o 

ano lectivo de 2020/2021.

21

Bolsa Extraordinária: 21 alunos

30/7/2021 $ 421,498.10

Concessão de subsídio de bolsa extraordinária 

aos alunos em Portugal.

4

Bolsa de Mérito: 4 alunos

30/7/2021 $ 140,220.00 2020/2021

Concessão dos subsídios de bolsa de mérito 

para o ano lectivo de 2020/2021.

2

Bolsa Especial: 2 alunos

30/7/2021 $ 122,472.00 2020/2021

Concessão de subsídio de bolsa especial para o 

ano lectivo de 2020/2021.

232

Plano de Pagamento dos Juros ao Crédito 

para os Estudos: 232 alunos

30/7/2021 $ 136,396.60

Plano de pagamento dos Juros ao Crédito para 

os Estudos.
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Entidades beneficiárias
Data da 

atribuição 

dos apoios

Montantes

atribuídos
Finalidades

2

Bolsa de Mérito: 2 alunos

9/8/2021 $ 101,520.00 2020/2021

Concessão dos subsídios de bolsa de mérito 

para o ano lectivo de 2020/2021.

Subsídio especial: Ng Man Lei

9/8/2021 $ 11,150.00

Concessão de subsídio para aquisição de ma-

teriais de ajuda aos alunos com dificuldades 

económicas.

Subsídio especial: Ian Chon Ngai

6/9/2021 $ 7,500.00

Concessão de subsídio para aquisição de ma-

teriais de ajuda aos alunos com dificuldades 

económicas.

29

Bolsa Extraordinária: 29 alunos

6/9/2021 $ 664,565.70

Concessão de subsídio de bolsa extraordinária 

aos alunos em Portugal.

1

Bolsa de Mérito: 1 aluno

6/9/2021 $ 76,680.00 2020/2021

Concessão dos subsídios de bolsa de mérito 

para o ano lectivo de 2020/2021.

181

Plano de Pagamento dos Juros ao Crédito 

para os Estudos: 181 alunos

6/9/2021 $ 121,446.90

Plano de pagamento dos Juros ao Crédito para 

os Estudos.

1

Bolsa Especial: 1 aluno

6/9/2021 $ 15,552.00 2020/2021

Concessão de subsídio de bolsa especial para o 

ano lectivo de 2020/2021.

1

Bolsa de Mérito: 1 aluno

6/9/2021 $ 76,680.00 2020/2021

Concessão dos subsídios de bolsa de mérito 

para o ano lectivo de 2020/2021.

31

Plano de Pagamento dos Juros ao Crédito 

para os Estudos: 31 alunos

17/9/2021 $ 219,352.30

Plano de pagamento dos Juros ao Crédito para 

os Estudos.

218

Plano de Pagamento dos Juros ao Crédito 

para os Estudos: 218 alunos

27/9/2021 $ 125,477.50

Plano de pagamento dos Juros ao Crédito para 

os Estudos.

Total

$ 5,120,548.70

 

 $5,515.00

Fundo de Acção Social Escolar, aos 27 de Outubro de 2021. 

O Presidente, substituto, do Conselho Administrativo, Kong 
Chi Meng, director, substituto, dos Serviços de Educação e de 

Desenvolvimento da Juventude.

(Custo desta publicação $ 5 515,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS 

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Anúncios

Concurso Público n.º 007/DSAMA/2021

1. Entidade adjudicante: Chefe do Executivo da Região Admi-

nistrativa Especial de Macau.

2. Serviço por onde corre o procedimento do concurso: Direc-

ção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (doravante 

designada por «DSAMA»).

3. Modalidade do concurso: concurso público.

4. Objecto: prestação do serviço de manutenção de instala-

ções para o depósito de combustíveis no Terminal Marítimo de 

Passageiros da Taipa.

5. Preço base: não há.

6. Condições de admissão:

6.1 O concorrente deve ser sociedade ou empresário comercial, 

pessoa singular.

6.2 O concorrente está inscrito no cadastro de contribuintes 

da Contribuição Industrial da Direcção dos Serviços de Finanças.

6.3 O concorrente efectuou o registo comercial na Conserva-

tória dos Registos Comercial e de Bens Móveis.

6.4 O capital social do concorrente no registo comercial não 

é inferior a $1 000 000,00 (um milhão de patacas) se o concor-

rente for sociedade.

6.5 O concorrente é instalador de redes de gás ou montador 

de aparelhos a gás inscrito na Direcção dos Serviços de Solos, 

Obras Públicas e Transportes e a respectiva inscrição ainda 

está válida na data limite para a entrega das propostas.

6.6 O concorrente não é devedor dos cofres da Região Adminis-

trativa Especial de Macau.

6.7 Não é admitida a participação do concorrente mediante a 

forma de contrato de consórcio.

6.8 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 

página electrónica da DSAMA (http://www.marine.gov.mo).
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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 13 de Dezembro de 2021, segunda-

-feira, até às 12,00 horas.

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 seguinte 

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 língua, 

devem ser acompanhados de tradução legalizada, a qual pre-

valece para todos e quaisquer efeitos. Apenas a descrição 

e a especificação de produtos podem ser redigidas em língua 

inglesa, sem serem acompanhadas de tradução legalizada.

10. Prazo de validade das propostas: 90 (noventa) dias, a contar 

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: $378 000,00 (trezentas e setenta e oito 

mil patacas), a prestar mediante depósito em dinheiro 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 16 de 

Novembro de 2021, terça-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 14 de Dezembro 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 seguinte 

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 

documentos apresentados no concurso.
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 $6,263.00
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15. Critérios de apreciação das propostas:

Preço apresentado na proposta: 60%

Plano do serviço: 25%

Experiências do concorrente: 15%

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 Divisão 

Financeira do Departamento de Administração e Finanças, 

sita no 1.º andar do Edifício da DSAMA, Calçada da Barra, 

Região Administrativa Especial de Macau, ou consultar a 

página electrónica da DSAMA (http://www.marine.gov.mo), 

a partir de 10 de Novembro de 2021 e até à data limite para a 

entrega das propostas, para obter informações sobre a actua-

lização, rectificação e esclarecimento dos documentos do con-

curso.

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 

aos 29 de Outubro de 2021.

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 6 263,00)

Concurso Público n.º 008/DSAMA/2021

1. Entidade adjudicante: Chefe do Executivo do Governo da 

Região Administrativa Especial de Macau.

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: serviço de manutenção das sinalizações maríti-

mas nos canais de navegação públicos e nas bacias públicas de 

Macau.

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.
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6.4 O concorrente não é devedor dos cofres da Região Ad-

ministrativa Especial de Macau.

6.5 O âmbito de actividades constante do registo comercial 

do concorrente deve incluir manutenção das sinalizações marí-

timas.

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: o preço é de $500,00 (qui-

nhentas 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 15 de Dezembro de 2021, quarta-

-feira, até às 12,00 horas (meio dia). 

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 (excepto a descrição e espe-

cificação de produtos) devem estar redigidos numa das línguas 

oficiais da RAEM. Quando redigidos noutra língua, devem ser 

acompanhados de tradução legalizada, a qual prevalece para 

todos e quaisquer efeitos.

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: $420 000,00 (quatrocentos e vinte mil 

patacas), a prestar mediante depósito em dinheiro 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:

Não há visita ao local para o presente concurso público.
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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 16 de Dezembro de 2021, quinta-feira, às 

10,00 horas da manhã.

Em caso de encerramento da DSAMA para o referido acto 

público por motivos de força maior, a data da 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%

Programa de execução: 40%

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 Di-

visão Financeira do Departamento de Administração e Fi-

nanças, sita no 1.º andar do Edifício da DSAMA, Calçada da 

Barra, Região Administrativa Especial de Macau, ou consultar 

a página electrónica da DSAMA (http://www.marine.gov.mo), 

a partir de 10 de Novembro de 2021 e até à data limite para a 

entrega das propostas, para obter informações sobre a actua-

lização, rectificação e esclarecimento dos documentos do con-

curso.

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 

aos 29 de Outubro de 2021. 

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.

(Custo desta publicação $ 5 675,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS 

DE TRÁFEGO

Avisos

Despacho n.º 04/DIR/2021

Nos termos da alínea 5) do artigo 5.º do Regulamento Adminis-

trativo n.º 3/2008, do artigo 10.º da Lei n.º 15/2009, dos artigos 

22.º e 23.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 e usando 
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da faculdade conferida pelo n.º 3 do Despacho do Secretário 

para os Transportes e Obras Públicas n.º 12/2021, determino:

1. São subdelegadas no subdirector, Chiang Ngoc Vai, as 

competências seguintes:

1) Autorizar a renovação dos contratos administrativos de 

provimento ou a sua alteração, desde que não implique mudança 

das condições remuneratórias;

2) Autorizar a renovação dos contratos individuais de trabalho, 

desde que não implique mudança das condições remuneratórias;

3) Autorizar a adopção do trabalho por turnos;

4) Autorizar a apresentação dos trabalhadores da Direcção 

dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, adiante designada 

por DSAT, e seus familiares às Juntas Médicas, que funcionam 

no âmbito dos Serviços de Saúde;

5) 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;

6) Praticar actos relativos à gestão técnico-administrativa do 

Departamento de Planeamento e Desenvolvimento de Tráfego, 

da Divisão de Organização e Informática e da Divisão Admi-

nistrativa e Financeira:

(1) Assinar os ofícios ou todas as formas de comunicação 

escrita que as subunidades acima referidas emitirem a favor 

de entidades públicas e particulares da Região Administrativa 

Especial de Macau, adiante designada por RAEM;

(2) Conceder licença especial e licença sem vencimento de 

curta duração;

(3) Autorizar a participação de trabalhadores em congressos, 

seminários, colóquios, jornadas e outras actividades semelhan-

tes, quando realizados na RAEM, ou a desistência destes, bem 

como assinar as declarações para justificação de faltas às acti-

vidades;

(4) Autorizar despesas com a realização de obras e a aqui-

sição de bens e serviços por força das dotações inscritas no 

capítulo da tabela de despesas do Orçamento da Região Admi-

nistrativa Especial de Macau relativo à DSAT, até ao montante 

de $400 000,00 (quatrocentas mil patacas), sendo este valor 

reduzido a metade quando tenha sido dispensada a consulta;

(5) Autorizar a realização de trabalhos a mais e autorizar 

trabalhos a menos, em empreitadas de obras públicas, cuja 

competência é subdelegada, nos termos da subalínea anterior, 

decorrentes da legislação em vigor sobre a matéria;

(6) Homologar os autos de recepção provisória e definitiva 

nos procedimentos de aquisição de bens e serviços, no âmbito 

da competência subdelegada na subalínea (4);
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7 4 (7) Homologar os autos de consignação, recepção provisória 

e definitiva nas empreitadas de obras públicas, no âmbito da 

competência subdelegada na subalínea (4).

2. São subdelegadas no subdirector, Lo Seng Chi, as com-

petências para a prática dos actos relativos à gestão técnico-

-administrativa do Departamento de Gestão de Tráfego e da 

Divisão de Relações Públicas:

1) Assinar os ofícios ou todas as formas de comunicação escrita 

que as subunidades acima referidas emitirem a favor de entida-

des públicas e particulares da RAEM;

2) Conceder licença especial e licença sem vencimento de 

curta duração;

3) Autorizar a participação de trabalhadores em congressos, 

seminários, colóquios, jornadas e outras actividades semelhantes, 

quando realizados na RAEM, ou a desistência destes, bem 

como assinar as declarações para justificação de faltas às acti-

vidades;

4) Autorizar despesas com a realização de obras e a aqui-

sição de bens e serviços por força das dotações inscritas no 

capítulo da tabela de despesas do Orçamento da Região Admi-

nistrativa Especial de Macau relativo à DSAT, até ao montante 

de $400 000,00 (quatrocentas mil patacas), sendo este valor 

reduzido a metade quando tenha sido dispensada a consulta;

5) Autorizar a realização de trabalhos a mais e autorizar 

trabalhos a menos, em empreitadas de obras públicas, cuja 

competência é subdelegada, nos termos da alínea anterior, 

decorrentes da legislação em vigor sobre a matéria;

6) Homologar os autos de recepção provisória e definitiva 

nos procedimentos de aquisição de bens e serviços, no âmbito 

da competência subdelegada na alínea 4);

7) Homologar os autos de consignação, recepção provisória 

e definitiva nas empreitadas de obras públicas, no âmbito da 

competência subdelegada na alínea 4).

3. São subdelegadas no chefe do Departamento de Planea-

mento e Desenvolvimento de Tráfego, Lam Chi Kim, no chefe 

do Departamento de Gestão de Tráfego, Chang Cheong Hin, 

e no chefe do Departamento de Assuntos de Veículos e Con-

dutores, Lei Veng Hong, as competências para a prática dos 

seguintes actos referentes ao funcionamento das respectivas 

subunidades:

1) Assinar os ofícios que comunicam despachos superiores e 

os documentos necessários à instrução dos processos e à execução 

de decisões, assumidas pelas subunidades;

2) Emitir as certidões no âmbito dos procedimentos que 

decorrem pelas subunidades;

3) Autorizar a participação de trabalhadores em congressos, 

seminários, colóquios, jornadas e outras actividades semelhan-

tes, quando realizados na RAEM, ou a desistência destes, bem 

como assinar as declarações para justificação de faltas às acti-

vidades.
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4. São subdelegadas no chefe da Divisão de Planeamento de 

Tráfego, Sio Iat Pang, no chefe da Divisão de Obras Viárias, 

Leung Iao Tat, no chefe da Divisão de Equipamentos de Tráfego, 

Lai Kin Hou, no chefe da Divisão de Gestão de Transportes, 

Ho Chan Tou, no chefe da Divisão de Coordenação, Mok Soi 

Tou, no chefe da Divisão de Fiscalização, Fong Man Cheng, no 

chefe da Divisão de Licenciamento de Condução, Wong Wa 

Ian, no chefe da Divisão de Veículos, Chan Io Fai, na chefe da 

Divisão Administrativa e Financeira, Kwong Weng Kei, no 

chefe da Divisão de Organização e Informática, Ng Lok Lok, 

no chefe da Divisão de Relações Públicas, Mou Kuong Hoi, e 

na chefe da Divisão de Apoio Jurídico, Ao Iok Chan, as com-

petências para a prática dos seguintes actos referentes ao fun-

cionamento das respectivas subunidades:

1) Assinar o expediente necessário à mera instrução dos pro-

cedimentos cuja tramitação decorra na subunidade e à execu-

ção das respectivas decisões, dirigido às entidades particulares 

da RAEM;

2) Autorizar a participação de trabalhadores em congressos, 

seminários, colóquios, jornadas e outras actividades semelhan-

tes, quando realizados na RAEM, ou a desistência destes, bem 

como assinar as declarações para justificação de faltas às acti-

vidades.

5. A subdelegação de assinatura não abrange o expediente 

dirigido aos Gabinetes do Chefe do Executivo e Secretários, à 

Assembleia Legislativa, aos Gabinetes do Presidente do Tribunal 

de Última Instância e do Procurador, ao Comissariado contra 

a Corrupção, ao Comissariado da Auditoria, aos Serviços de 

Polícia Unitários, aos Serviços de Alfândega e a entidades e 

organismos situados no exterior da RAEM.

6. Dos actos praticados no uso das competências ora subde-

legadas cabe recurso hierárquico necessário.

7. A presente subdelegação de competência é feita sem prejuízo 

dos poderes de avocação e superintendência.

8. São ratificados os actos praticados pelos subdelegados, no 

âmbito da presente subdelegação, desde 16 de Junho de 2021.

9. São ratificados os actos praticados pelo chefe da Divisão 

de Organização e Informática, Ng Lok Lok, entre 16 de Junho 

e 16 de Agosto de 2021, no exercício do cargo em regime de 

substituição, no âmbito das competências ora subdelegadas.

10. São revogados os Despachos n.º 01/DIR/2020, n.º 02/                

/DIR/2020, n.º 04/DIR/2020 e n.º 02/DIR/2021.

11. O presente despacho produz efeitos desde a data da sua 

publicação.

(Homologada a presente subdelegação, por despacho do Ex.mo 

Senhor Secretário para os Transportes e Obras Públicas, de 21 

de Outubro de 2021).

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 25 

de Outubro de 2021.

O Director dos Serviços, Lam Hin San.

(Custo desta publicação $ 7 950,00)
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Despacho n.º 05/DIR/2021

Nos termos da alínea 5) do artigo 5.º do Regulamento Ad-

ministrativo n.º 3/2008, do artigo 10.º da Lei n.º 15/2009 e dos 

artigos 22.º e 23.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, 

determino:

1. São delegadas no subdirector, Chiang Ngoc Vai, as compe-

tências seguintes:

1) Dirigir e coordenar o Departamento de Planeamento e 

Desenvolvimento de Tráfego, a Divisão de Organização e In-

formática e a Divisão Administrativa e Financeira;

2) Homologar as avaliações do desempenho dos trabalhado-

res das subunidades referidas na alínea anterior, com excepção 

do pessoal de chefia;

3) Autorizar ausências temporárias do local de trabalho 

durante parte dos períodos diários de presença obrigatória no 

serviço, da manhã ou da tarde;

4) Verificar se se encontram em condições de pagamento as 

facturas relativas a processos de obras e de aquisição de bens e 

serviços que corram pelas respectivas subunidades;

5) Autorizar a substituição das chefias funcionais e do pes-

soal de secretariado;

6) Assinar os cartões de acesso a cuidados de saúde, as guias 

de apresentação, as guias de vencimento, as declarações de 

vencimento, as declarações de serviço e os registos biográficos 

dos trabalhadores da Direcção dos Serviços para os Assuntos 

de Tráfego, adiante designada por DSAT;

7) Autorizar a prestação de serviço dos trabalhadores da 

DSAT em regime de horas extraordinárias, até ao limite legal-

mente previsto.

2. São delegadas no subdirector, Lo Seng Chi, as competên-

cias seguintes:

1) Dirigir e coordenar o Departamento de Gestão de Tráfe-

go e a Divisão de Relações Públicas;

2) Homologar as avaliações do desempenho dos trabalhado-

res das subunidades referidas na alínea anterior, com excepção 

do pessoal de chefia;

3) Autorizar ausências temporárias do local de trabalho 

durante parte dos períodos diários de presença obrigatória no 

serviço, da manhã ou da tarde;

4) Verificar se se encontram em condições de pagamento as 

facturas relativas a processos de obras e de aquisição de bens e 

serviços que corram pelas respectivas subunidades;

5) Autorizar a substituição das chefias funcionais e do pessoal 

de secretariado;

6) Entregar à Direcção dos Serviços de Finanças, para venda 

em hasta pública, os veículos que, nos termos da lei, sejam con-

siderados abandonados e adquiridos por ocupação pela Região 

Administrativa Especial de Macau, adiante designada por 

RAEM, ou cujo proprietário tenha declarado expressamente o 

abandono do veículo e o tenha entregado à DSAT;
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15/2016

15/2016

16/96/M

3/2007

17/93/M

7) Autorizar o encerramento temporário dos lugares de esta-

cionamento nas vias públicas;

8) Aplicar multas por infracções practicadas por condutores 

de táxi no exercício de actividades, bem como tratar de todos 

os actos relativos;

9) Aplicar multas por infracção ao Regulamento Adminis-

trativo n.º 15/2016 (Normas relativas à gasolina sem chumbo e 

ao gasóleo leve para veículos) e tratar de todos os actos relati-

vos;

10) Autorizar todos os actos relativos à realização das provas 

específicas destinadas à emissão do cartão de identificação de 

condutor de táxi;

11) Aprovar os pedidos relativos ao estacionamento de veí-

culos em lugares reservados nas vias públicas;

12) Tratar de todos os actos relativos ao bloqueamento, re-

moção e depósito de veículos.

3. É delegada no chefe do Departamento de Planeamento 

e Desenvolvimento de Tráfego, Lam Chi Kim, no chefe do 

Departamento de Gestão de Tráfego, Chang Cheong Hin, e 

no chefe do Departamento de Assuntos de Veículos e Condu-

tores, Lei Veng Hong, a competência para designar membros 

das comissões de recepção relativas a processos de obras e de 

aquisição de bens e serviços que corram pelas respectivas 

subunidades.

4. São delegadas no chefe do Departamento de Gestão de 

Tráfego, Chang Cheong Hin, as competências para a prática 

dos seguintes actos referentes ao funcionamento do próprio 

departamento:

1) Autorizar o desvio de tráfego ou a circulação condiciona-

da e assinar os relativos avisos de notificação;

2) Assinar os avisos de notificação que comunicam despa-

chos superiores relativos a vedação de trânsito;

3) Instruir procedimentos sancionatórios, deduzir acusações 

e notificar os interessados, por infracções practicadas por titu-

lares de licença de táxi, titulares de alvará de táxi ou conduto-

res de táxi no exercício de actividades;

4) Instruir procedimentos sancionatórios, deduzir acusações 

e notificar os interessados, por infracção ao Regulamento 

Administrativo n.º 15/2016 (Normas relativas à gasolina sem 

chumbo e ao gasóleo leve para veículos).

5. São delegadas no chefe do Departamento de Assuntos de 

Veículos e Condutores, Lei Veng Hong, as competências para 

a prática dos seguintes actos referentes ao funcionamento do 

próprio departamento:

1) Aplicar multas por infracção ao Regulamento do Imposto 

de Circulação, aprovado pela Lei n.º 16/96/M, de 12 de Agosto 

(Imposto de circulação);

2) Instruir procedimentos sancionatórios, deduzir acusações 

e notificar os interessados, por infracção à Lei n.º 3/2007 (Lei 

do Trânsito Rodoviário) e ao Regulamento de Trânsito Rodo-

viário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 17/93/M, de 28 de Abril;
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3) Licenciar a importação temporária de veículos cujo peso 

exceda os limites fixados, nos termos da alínea a) do n.º 5 do 

artigo 23.º do Regulamento de Trânsito Rodoviário, bem como 

licenciar, a título excepcional, a importação temporária de veí-

culos que, pelo transporte de objectos indivisíveis, excedam os 

limites fixados, nos termos da alínea a) do n.º 6 do artigo 24.º 

do mesmo regulamento;

4) Instruir procedimentos sancionatórios, deduzir acusações 

e notificar os interessados, por infracção ao Regulamento Ad-

ministrativo n.º 1/2016 (Regulamento de utilização do Centro 

de Aprendizagem e Exames de Condução);

5) Licenciar a importação das mercadorias mencionadas no 

Grupo F da Tabela B (tabela de importação) do Anexo II do Des-

pacho do Chefe do Executivo n.º 255/2016, nos termos da alínea 

6) do artigo 3.º-A do Regulamento Administrativo n.º 28/2003 

(Regulamento das Operações de Comércio Externo).

6. São delegadas no chefe da Divisão de Veículos, Chan Io 

Fai, as seguintes competências:

1) Justificar as faltas às inspecções periódicas ou extraordi-

nárias de veículos motorizados;

2) Aprovar os pedidos de inspecção extraordinária e os de 

antecipação ou adiamento de inspecção, ordinária ou extraor-

dinária;

3) Assinar guias para registo de automóveis na Conservató-

ria dos Registos Comercial e de Bens Móveis;

4) Licenciar a importação das mercadorias mencionadas no 

Grupo F da Tabela B (tabela de importação) do Anexo II do 

Despacho do Chefe do Executivo n.º 255/2016, nos termos da 

alínea 6) do artigo 3.º-A do Regulamento das Operações de 

Comércio Externo, bem como designar pessoal para o acom-

panhamento dos trâmites relativos ao pedido, alteração e can-

celamento das licenças; 

5) Aprovar os modelos de capacetes de protecção, nos ter-

mos do Regulamento Administrativo n.º 16/2016 (Aprovação 

de modelos de capacetes de protecção para condutores e pas-

sageiros de ciclomotores e motociclos), bem como assinar os 

respectivos documentos comprovativos.

7. É delegada no chefe da Divisão de Fiscalização, Fong Man 

Cheng, a competência para designar pessoal para o exercício 

das funções de fiscalização nos estabelecimentos de armazena-

gem, tratamento industrial, abastecimento e venda de produ-

tos combustíveis, nos termos do Regulamento Administrativo 

n.º 15/2016 (Normas relativas à gasolina sem chumbo e ao 

gasóleo leve para veículos).

8. É delegada no chefe da Divisão de Licenciamento de Con-

dução, Wong Wa Ian, a competência para aprovar os pedidos 

de antecipação ou adiamento de quaisquer das provas do exa-

me de condução.

9. São delegadas no chefe do Departamento de Planeamen-

to e Desenvolvimento de Tráfego, Lam Chi Kim, no chefe do 

Departamento de Gestão de Tráfego, Chang Cheong Hin, e no 

chefe do Departamento de Assuntos de Veículos e Condutores, 

Lei Veng Hong, no chefe da Divisão de Planeamento de Tráfe-

go, Sio Iat Pang, no chefe da Divisão de Obras Viárias, Leung 
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Iao Tat, no chefe da Divisão de Equipamentos de Tráfego, Lai 

Kin Hou, no chefe da Divisão de Gestão de Transportes, Ho 

Chan Tou, no chefe da Divisão de Coordenação, Mok Soi Tou, 

no chefe da Divisão de Fiscalização, Fong Man Cheng, no che-

fe da Divisão de Licenciamento de Condução, Wong Wa Ian, 

no chefe da Divisão de Veículos, Chan Io Fai, na chefe da Divi-

são Administrativa e Financeira, Kwong Weng Kei, no chefe da 

Divisão de Organização e Informática, Ng Lok Lok, no chefe 

da Divisão de Relações Públicas, Mou Kuong Hoi, e na chefe 

da Divisão de Apoio Jurídico, Ao Iok Chan, as competências 

para a prática dos seguintes actos referentes ao funcionamento 

das respectivas subunidades:

1) Despachar as justificações de atrasos relativamente à hora 

do início dos períodos diários de trabalho;

2) Autorizar ausências temporárias do local de trabalho 

durante parte dos períodos diários de presença obrigatória no 

serviço, da manhã ou da tarde;

3) Verificar se se encontram em condições de pagamento as 

facturas relativas a processos de obras e de aquisição de bens e 

serviços que corram pelas respectivas subunidades;

4) Decidir sobre os pedidos de transferência de férias por 

motivos pessoais;

5) Autorizar o gozo de férias, a respectiva antecipação ou 

a alteração do mapa de férias a pedido do trabalhador, bem 

como a justificação de faltas;

6) Autorizar a substituição das chefias funcionais e do pessoal 

de secretariado.

10. É delegada nas chefias funcionais do Departamento de 

Assuntos de Veículos e Condutores, Lo Ka Meng e Lio Chi 

Pan, a competência para autorizar a alteração das caracterís-

ticas de veículos, nos casos abaixo referidos e após parecer 

prévio favorável emitido pela Comissão para Aprovação de 

Marcas e Modelos de Veículos Motorizados:

1) Alteração da lotação aprovada;

2) Construção de superestrutura ou a modificação da estru-

tura, da superestrutura, de órgãos e de outros elementos exis-

tentes, desde que, por alguma forma, tenham de ser verificadas 

as condições de segurança;

3) Instalação de acessórios aerodinâmicos de fixação perma-

nente, do próprio fabricante ou de outra origem, não apresen-

tados na fase de homologação de marca e modelo de veículo;

4) Alteração ou construção de caixa;

5) Alteração das medidas de pneus ou jantes.

11. É delegada na chefia funcional da Área de Atendimento 

da DSAT (China Plaza), Ho Sok I, e na chefia funcional da 

Área de Atendimento da DSAT (Estrada de D. Maria II), 

Wong Siu Kei Filipe, a competência para emitir licenças in-

ternacionais de condução, no âmbito das respectivas áreas de 

atendimento.

12. Dos actos praticados no uso das competências ora dele-

gadas cabe recurso hierárquico necessário.



N.º 45 — 10-11-2021 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 16353

02/DI R/2019 04/DI R/2019

03/DI R/2020 01/DI R/2021 03/

DIR/2021

 

 $10,872.00

01/TS/DSAT/2021

21/2021 14/2016

2/2021 14/2009
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1. 

13. A presente delegação de competência é feita sem prejuízo 

dos poderes de avocação e superintendência.

14. São ratificados os actos praticados pelos delegados, no 

âmbito da presente delegação, desde 16 de Junho de 2021.

15. São ratificados os actos praticados pelo chefe da Divisão 

de Organização e Informática, Ng Lok Lok, entre 16 de Junho 

e 16 de Agosto de 2021, no exercício do cargo em regime de 

substituição, no âmbito das competências ora delegadas.

16. São revogados os Despachos n.º 02/DIR/2019, n.º 04/DIR/2019, 

n.º 03/DIR/2020, n.º 01/DIR/2021 e n.º 03/DIR/2021.

17. O presente despacho produz efeitos desde a data da sua 

publicação.

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 25 

de Outubro de 2021.

O Director dos Serviços, Lam Hin San.

(Custo desta publicação $ 10 872,00)

Aviso do concurso de avaliação de competências 

profissionais ou funcionais comum

(Referência n.º 01/TS/DSAT/2021)

Faz-se público que, por despacho do Secretário para os 

Transportes e Obras Públicas, de 29 de Outubro de 2021, e nos 

termos do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recruta-

mento, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalha-

dores dos serviços públicos», republicado e renumerado pelo 

Regulamento Administrativo n.º 21/2021, da Lei n.º 14/2009 

«Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos» 

e da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Servi-

ços Públicos», com as alterações introduzidas pela Lei n.º 2/2021, 

se encontra aberto o concurso de avaliação de competências 

profissionais ou funcionais comum, externo, do regime de 

gestão uniformizada, para o preenchimento de dois lugares de 

técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico 

superior, área de gestão de tráfego terrestre, em regime de con-

trato administrativo de provimento da Direcção dos Serviços 

para os Assuntos de Tráfego, e dos que vierem a verificar-se 

nesta Direcção de Serviços, na mesma forma de provimento, 

até ao termo da validade do concurso:

1. Tipo de concurso e validade

Trata-se de concurso de avaliação de competências profis-

sionais ou funcionais, comum, externo, do regime de gestão 

uniformizada e consiste na avaliação das competências espe-

cíficas necessárias ao exercício de funções de técnico superior, 

área de gestão de tráfego terrestre.

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 

publicação da lista classificativa final na página electrónica dos 

concursos da função pública, para o preenchimento dos lugares 

vagos e dos que venham a vagar nesta Direcção de Serviços, na 

mesma forma de provimento, na mesma carreira, categoria e 

área funcional.
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2. 

3. 

4. 

2/2021

4/2017 14/2009

430

5. 

2/2021

12/2015

6. 

21/2021

14/2016

7. 

7.1 

2. Caracterização do conteúdo funcional

Funções consultivas, de investigação, estudo, concepção 

e adaptação de métodos e processos científico-técnicos, de 

âmbito geral ou especializado, executadas com autonomia e 

responsabilidade, tendo em vista informar a decisão superior, 

requerendo uma especialização e formação básica do nível de 

licenciatura ou equiparada, ou mestrado ou doutoramento que 

corresponda a um ciclo de estudos integrados que não confira 

grau de licenciatura.

3. Conteúdo funcional

Elabora pareceres e efectua estudos de natureza científico-

-técnica na área de gestão de tráfego terrestre, tendo em vista 

a fundamentação de tomada de decisões; participa em reu-

niões para análise de projectos ou programas; participa na 

concepção, redacção e implementação de projectos; procede à 

adaptação de métodos e processos científico-técnicos; propõe 

soluções com base em estudos e tratamento de dados; exerce 

funções consultivas; supervisiona e coordena trabalhadores.

4. Vencimento, direitos e regalias

O técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 

de vencimento 430, nível 5, constante do Mapa 2 do Anexo I da 

Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos ser-

viços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei n.º 2/2021 

e pela Lei n.º 4/2017, e usufrui dos direitos e regalias previstos 

no regime geral da Função Pública.

5. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo de 

provimento, precedida de seis meses de período experimental, 

nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato 

de Trabalho nos Serviços Públicos», com as alterações introdu-

zidas pela Lei n.º 2/2021.

6. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que possuam licenciatura 

ou equiparada, ou mestrado ou doutoramento que correspon-

da a um ciclo de estudos integrados que não confira grau de 

licenciatura, de especialização em gestão de tráfego terrestre, 

gestão de transportes terrestres, planeamento de tráfego, enge-

nharia de transportes ou afins, satisfaçam os demais requisitos 

gerais para o desempenho de funções públicas, nos termos da 

legislação em vigor, nomeadamente: ser residente permanente 

da Região Administrativa Especial de Macau; maioridade; 

capacidade profissional, aptidão física e mental, até ao termo 

do prazo da apresentação de candidatura (até ao dia 22 de 

Novembro de 2021) e se encontrem nas situações indicadas no 

n.º 2 do artigo 12.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 

«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 

trabalhadores dos serviços públicos», republicado e renumerado 

pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

7. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

7.1 O prazo para a apresentação de candidaturas é de oito 

dias úteis, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publica-

ção do presente aviso no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau (11 de Novembro a 22 de Novembro 

de 2021);
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762-804
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M PAY

7.2.2 

http://concurso-uni.safp.gov.

mo/

8. 

8.1 

a

7.2 A candidatura ao concurso é formalizada em suporte papel 

ou em suporte electrónico, mediante a apresentação de reque-

rimento «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de 

Competências Profissionais ou Funcionais», aprovado por Des-

pacho do Secretário para a Administração e Justiça n.º 4/2021, 

acompanhado dos documentos comprovativos dos requisitos 

de candidatura, e o pagamento da taxa de candidatura no valor 

de $300,00 (trezentas patacas).

Estão isentos de pagamento da taxa de candidatura os can-

didatos que, no acto de apresentação da candidatura, se encon-

trem em situação de carência económica devidamente compro-

vada pelo Instituto de Acção Social. A verificação da situação 

de carência económica é efectuada no momento de apresenta-

ção da candidatura pelo serviço público ou através do sistema 

do serviço electrónico de apresentação de candidaturas, conso-

ante seja apresentada em suporte papel ou electrónico.

7.2.1 Em suporte papel

A entrega da «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação 

de Competências Profissionais ou Funcionais», assinada pelo 

candidato, deve ser efectuada pessoalmente, pelo próprio ou 

por qualquer outra pessoa, sem necessidade de apresentação 

de procuração, dentro do prazo de apresentação de candidatu-

ras e no horário de expediente (segunda a quinta-feira entre as 

9,00 e as 17,45 horas, e sexta-feira entre as 9,00 e as 17,30 horas), 

no balcão de atendimento da área de atendimento da Direc-

ção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (China Plaza), 

sito na Avenida da Praia Grande n.os 762-804, Edifício China 

Plaza, 3.º andar. O pagamento da taxa de candidatura deve 

ser efectuado no mesmo momento (Formas de pagamento: em 

numerário ou através das máquinas e aparelhos da «GovPay», 

nomeadamente por Mobile Banking do Banco da China e Tai 

Fung Pay; ou por cartão Macau Pass e Mpay).

7.2.2 Em suporte electrónico

O candidato deve preencher e apresentar a «Ficha de Inscri-

ção em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais 

ou Funcionais» em formulário electrónico no serviço electrónico 

para apresentação de candidaturas ao regime de gestão uni-

formizada, disponibilizado através da plataforma electrónica 

uniformizada (o acesso à plataforma pode ser feito através da 

página electrónica http://concurso-uni.safp.gov.mo/ e da apli-

cação do telemóvel «Acesso comum aos serviços públicos da 

RAEM»), dentro do prazo de apresentação de candidaturas. 

O pagamento da taxa requerida deve ser efectuado no mesmo 

momento (através da plataforma de pagamento online da 

«GovPay»).

A candidatura efectuada por meios electrónicos tem início a 

partir das 9,00 horas do primeiro dia do prazo, devendo a sua 

apresentação ser enviada até às 17,45 horas do último dia do 

prazo.

8. Documentos a apresentar na candidatura

8.1 Os candidatos devem entregar os seguintes documentos 

na apresentação de candidatura:

a) Cópia do documento de identificação válido;
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c 4/2021

8.2 21/2021

14/2016

8.3 8.1

a b c

8.4 8.1 a b c

8.2

8.5 8.1 a b c

8.2

8.6 

8.7 

8.8 8.1 a b c

8.2

9. 

9.1 

a

b

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 

académicas exigidas no presente aviso (pode ser acompanhada 

de documentos comprovativos das disciplinas do curso para 

efeitos de aferição da habilitação do candidato para a admissão 

ao concurso);

c) «Nota Curricular para Concurso», de modelo aprovado 

por Despacho do Secretário para a Administração e Justiça 

n.º 4/2021, devidamente preenchida e assinada pelo candidato, 

acompanhada de cópias dos documentos comprovativos (de 

habilitação académica, experiência profissional, formação pro-

fissional complementar e habilitação profissional, etc.).

8.2 Cópia do registo biográfico ou da certidão emitida pelo 

Serviço a que pertencem que permita comprovar a sua situa-

ção funcional, quando se trate de candidatos que se encontrem 

numa das situações referidas nas alíneas 1) a 5) do n.º 2 do 

artigo 12.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recru-

tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos tra-

balhadores dos serviços públicos», republicado e renumerado 

pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

8.3 Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dis-

pensados da apresentação dos documentos comprovativos refe-

ridos nas alíneas a), b) e c) do ponto 8.1, e o registo biográfico 

ou documento que comprova a situação funcional, se os mes-

mos já se encontrarem arquivados nos respectivos processos 

individuais, devendo tal facto ser declarado na apresentação da 

candidatura.

8.4 As cópias dos documentos comprovativos referidos nas 

alíneas a), b) e c) do ponto 8.1 e dos documentos referidos no 

ponto 8.2 podem ser simples ou autenticadas.

8.5 Na apresentação de candidatura, caso falte a apresenta-

ção dos documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do ponto 8.1 

ou os documentos referidos no ponto 8.2 quando solicitados, 

o candidato deve apresentar os documentos em falta no prazo 

indicado na lista preliminar, sob pena de ficar excluído da lista 

final de candidatos.

8.6 Os formulários acima referidos «Ficha de Inscrição em 

Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou 

Funcionais» e «Nota Curricular para Concurso», podem ser 

descarregados na página electrónica da Imprensa Oficial ou 

adquiridos, mediante pagamento, na mesma.

8.7 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar a 

língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.

8.8 Se o candidato apresentar na candidatura cópia simples 

dos documentos comprovativos referidos nas alíneas a), b) e 
c) do ponto 8.1 e no ponto 8.2, deve entregar os originais ou 

cópias autenticadas dos referidos documentos dentro do prazo 

para a entrega dos documentos necessários à instrução do pro-

cesso de provimento.

9. Métodos de selecção

9.1 São métodos de selecção os seguintes:

a) 1.º método de selecção — Provas de conhecimentos (prova 

escrita, com a duração de três horas), com carácter eliminatório;

b) 2.º método de selecção — Entrevista de selecção;
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c

9.2 

9.3 

9.4 

10. 

/

11. 

0 100

50

12. 

 = 50%

 = 30%

 = 20%

13. 

21/2021

14/2016

c) 3.º método de selecção — Análise curricular.

9.2 O candidato que falte ou desista de qualquer prova é 

automaticamente excluído.

9.3 Se os candidatos aprovados na prova escrita de conheci-

mentos forem em número inferior a 50, passarão todos à entre-

vista de selecção.

9.4 Se os candidatos aprovados na prova escrita de conheci-

mentos forem em número igual ou superior a 50, passarão à 

entrevista de selecção os candidatos aprovados que se encon-

trem nos primeiros cinquenta lugares, por ordem decrescente 

de classificação. No caso de haver mais do que um candidato 

com a mesma classificação posicionado em último lugar, podem 

passar à entrevista de selecção todos os candidatos com igual 

classificação.

10. Objectivos dos métodos de selecção

Provas de conhecimentos — avaliar as competências técnicas 

e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis 

para o exercício de determinada função;

Entrevista de selecção — determinar e avaliar a adequação 

dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que se 

candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcionais;

Análise curricular — examinar a preparação do candidato 

para o desempenho de uma determinada função, ponderando 

a habilitação académica, os documentos comprovativos de 

habilitação profissional reconhecida por instituições ou organi-

zações legais da Região Administrativa Especial de Macau, a 

qualificação e experiência profissionais, os trabalhos realizados 

e a formação profissional complementar.

11. Sistema de classificação

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 

são classificados de 0 a 100.

Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas elimi-

natórias ou na classificação final obtenham classificação infe-

rior a 50 valores.

Serão excluídos os candidatos que não forem notificados 

para a entrevista de selecção.

12. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-

cações obtidas nos métodos de selecção utilizados, da seguinte 

forma:

Provas de conhecimentos = 50%

Entrevista de selecção = 30%

Análise curricular = 20%

13. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 

ordenados de acordo com as condições de preferência previstas 

nos n.os 1 e 2 do artigo 35.º do Regulamento Administrativo 

n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos 

de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», republica-

do e renumerado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.
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14. 

33

http://concurso-uni.safp.gov.mo/

http://www.dsat.gov.mo/

15. 

15.1 

15.2 57/99/M

15.3 5/2021 122/84/M

15.4 74/99/M

15.5 9/83/M

15.6 54/89/ M 62/92/ M

42/89/M

15.7 15/2007 13/2008

19/2013 20/2013 24/2016

7/2017 17/93/M

15.8 3/2007

15.9 6/2017 12/2011

15.10 15/2007 70/95/M

15.11 15/2007 21/2005

15.12 59/88/M 50/88/M

15.13 20/2019

14. Publicação das listas e organização das provas

As listas preliminar e final de candidatos, as listas classifi-

cativas intermédias e final, bem como o local, data e hora da 

realização das provas dos métodos de selecção são afixados 

no balcão de atendimento da Direcção dos Serviços para os 

Assuntos de Tráfego, sita na Estrada de D. Maria II, n.º 33, r/c 

— Macau, e colocados na página electrónica dos concursos da 

função pública, em http://concurso-uni.safp.gov.mo/, bem como 

na página electrónica da Direcção dos Serviços para os Assun-

tos de Tráfego, em http://www.dsat.gov.mo/.

15. Programa das provas

15.1 Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 

da República Popular da China;

15.2 Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 57/99/M;

15.3 Decreto-Lei n.º 122/84/M (Regime das despesas com 

obras e aquisição de bens e serviços), alterado e republicado 

pela Lei n.º 5/2021;

15.4 Regime jurídico do contrato de empreitadas de obras 

públicas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 74/99/M;

15.5 Lei n.º 9/83/M que estabelece normas de supressão de 

barreiras arquitectónicas;

15.6 Decreto-Lei n.º 42/89/M que cria a obrigatoriedade de 

áreas destinadas exclusivamente a estacionamento de veículos 

automóveis em edifícios a construir e bem assim uma contri-

buição especial a pagar pelos construtores de edifícios em que 

tenha sido dispensada essa reserva de áreas de estacionamento, 

com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 54/89/M e 

Decreto-Lei n.º 62/92/M;

15.7 Regulamento do Trânsito Rodoviário, alterado pelos Re-

gulamentos Administrativos n.º 15/2007, n.º 13/2008, n.º 19/2013, 

n.º 20/2013, n.º 24/2016 e n.º 7/2017 e aprovado pelo Decreto-

-Lei n.º 17/93/M;

15.8 Lei n.º 3/2007 (Lei do Trânsito Rodoviário);

15.9 Regulamento Administrativo n.º 12/2011 (Conselho 

Consultivo do Trânsito), alterado pelo Regulamento Adminis-

trativo n.º 6/2017;

15.10 Regulamento da Ponte Nobre de Carvalho, Ponte da 

Amizade e Viadutos de Acesso, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 70/95/M, com as alterações introduzidas pelo Regulamento 

Administrativo n.º 15/2007;

15.11 Regulamento da Ponte de Sai Van, aprovado pelo Re-

gulamento Administrativo n.º 21/2005, com as alterações intro-

duzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 15/2007;

15.12 Decreto-Lei n.º 50/88/M que aprova os fundamentos 

gerais do regime jurídico do transporte em Macau, com as alte-

rações dadas pelo Decreto-Lei n.º 59/88/M;

15.13 Sinais das praças de táxis, zonas de tomada e largada 

de passageiros para táxis e zonas de mera largada de passa-

geiros para táxis, aprovados pelo Regulamento Administra-

tivo n.º 20/2019;
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15.14 18/2019

15.15 37/2019

15.16 184/2019

15.17 213/2019 186/2019

15.18 15/2007 526/2016

35/2003

15.19 

2018 8

15.20 

15.21 

16. 

2/2021 14/2009

12/2015

21/2021 14/2016

17. 

8/2005

18. 

 

  

  

15.14 Lei n.º 18/2019 (Lei do sistema de transporte de metro 

ligeiro);

15.15 Regulamento Administrativo n.º 37/2019 (Normas 

técnicas de segurança e complementares à investigação técnica 

de acidentes e incidentes do sistema de transporte de metro 

ligeiro);

15.16 Despacho do Chefe do Executivo n.º 184/2019 que 

aprova as condições gerais do transporte público de passageiros 

por metro ligeiro;

15.17 Despacho do Chefe do Executivo n.º 186/2019 que 

aprova o regime tarifário do serviço público de transporte de 

passageiros por metro ligeiro, com as alterações introduzidas 

pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 213/2019;

15.18 Regulamento do Serviço Público de Parques de Estacio-

namento, aprovado pelo Regulamento Administrativo n.º 35/2003, 

com as alterações introduzidas pelo Regulamento Adminis-

trativo n.º 15/2007 e pelo Despacho do Chefe do Executivo 

n.º 526/2016;

15.19 Normas arquitectónicas para a concepção de design 

universal e livre de barreiras na RAEM, emitidas pelo Instituto 

de Acção Social (versão de Agosto de 2018);

15.20 Conhecimentos profissionais na área de gestão de tráfego 

terrestre;

15.21 Elaboração de propostas, informações, ofícios e com-

posição.

Aos candidatos apenas é permitida, na prova de conheci-

mentos, a consulta da legislação referida no respectivo progra-

ma do aviso (na sua versão original, sem anotações do editor e 

sem qualquer nota ou registo pessoal).

16. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 

n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos ser-

viços públicos» e da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de 

Trabalho nos Serviços Públicos», com as alterações introdu-

zidas pela Lei n.º 2/2021, e do Regulamento Administrativo 

n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos 

de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», republicado 

e renumerado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

17. Observação

Os dados que o candidato apresente servem apenas para 

efeitos de recrutamento. Todos os dados da candidatura serão 

tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005 «Lei da 

Protecção de Dados Pessoais».

18. Composição do júri

Presidente: Mok Soi Tou, chefe de divisão.

Vogais efectivos: Kuong Sio Fong, técnico superior assessor; e

Wu Chio Ieong, técnico superior de 1.ª classe.

Vogais suplentes: Leong Kit I, técnica superior assessora; e

Ng Tat In, técnico superior de 1.ª classe.
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 $16,727.00

 

A B4

2.2

 

 $1,178.00

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 3 de 

Novembro de 2021.

O Director dos Serviços, substituto, Lo Seng Chi.

(Custo desta publicação $ 16 727,00)

GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO 

DE INFRA-ESTRUTURAS

Aviso

Faz-se saber que em relação ao concurso público para 

empreitada de obra pública designada por «Empreitada de 

construção de habitação pública no lote B4 na Nova Zona A 

— Obra de superestrutura», publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 43, II Série, de 

27 de Outubro de 2021, foram prestados esclarecimentos, nos 

termos do artigo 2.2 do programa do concurso, e foi feita acla-

ração 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 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 4 

de Novembro de 2021.

O Coordenador do Gabinete, Lam Wai Hou.

(Custo desta publicação $ 1 178,00)
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ANÚNCIOS NOTARIAIS E OUTROS

5

1

2

6

1

2

1

2

 

 $1,394.00

(Custo desta publicação $ 1 394,00)
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 1

 2

  
 

 

 

 $1,315.00

(Custo desta publicação $ 1 315,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 

DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação de Segurança e 
Proteção de Macau

2021/A S S/M6

358

Associação de Segurança e Pro-

teção de Macau Macau 

Safety and Security Association

MSSA

1-3

15 G

1

2

3

1

1

2

3

2

1

2

3

3

4

1 1

2 3

2

1

2

3

4

1

2

3

1
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2

3

4

1

2

 Sou Wai Cheong

 $2,754.00

(Custo desta publicação $ 2 754,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 

DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação de Beneficência Fat Sou

2021/A S S/M6

359

Associação de Beneficência 

Fat Sou Fat Sou Charity 

Association

33

J
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 Sou Wai Cheong

 $2,040.00

(Custo desta publicação $ 2 040,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 

DE MACAU

  

CERTIFICADO

2021/A S S/M6

360

Asia-Pacif ic (Macau) 

Association for Fertility Preservation  

APMAFP

10 M

6 H

1. 

2. 

3. 

1. 

 

2. 

3. 

1. 

2 . 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

2. 

3. 

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

4. 

5. 3 B
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6. 

1. 

2. 

A. 

B. 

C .  

3. 

A. 

B. 

C. 

D. 

1. 

2. 

3. 

A .  

B. 

C. 

1. 

2 .  

1,000.00  

3. 

 Sou Wai Cheong

 $3,466.00

(Custo desta publicação $ 3 466,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 

DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação Internacional de Divulgação 
das Vestimentas Chinesas de Macau

2021/A S S/M6

363

A s s o c i a ç ã o 

I nt er n a c ion a l d e D iv u l ga ç ão d a s 

Vestimentas Chinesas de Macau

Macau International Chinese 

Costume Promotion Association

14 G

1

2

3

4) 

1

2

3
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1

2

3

 Sou Wai Cheong

 $1,790.00

(Custo desta publicação $ 1 790,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 

DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação Cultural Mundial de 
Whisky da Grande Baía

2021/A S S/M6

357

Associação 

Cultural Mundial de Whisky da Grande 

B a í a Wo r l d W h i s k y 

Cultural Association of the Greater Bay 

Area

52

1

2

3

4

1

2

 Sou Wai Cheong

 $2,119.00

(Custo desta publicação $ 2 119,00)
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CARTÓRIO NOTARIAL 

DAS ILHAS

  

CERTIFICADO

2021

1/2021/ASS 56

Associação de Psicologia 

da Saúde Macau APSM

Association of Psychological 

Health Macau APHM

29E 33

A L

 

 $2,312.00

(Custo desta publicação $ 2 312,00)

    

CARTÓRIO NOTARIAL 

DAS ILHAS

  

CERTIFICADO

2021
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1/2021/ASS 55

A s s o c i a ç ã o d e 

Educação de Vida e de Crescimento em 

Macau A EVC M

Association of Life Education 

and Development Macau

ALEDM

27

4 B

 

 

 

 $2,334.00

(Custo desta publicação $ 2 334,00)

    

CARTÓRIO NOTARIAL 

DAS ILHAS

  

CERTIFICADO

2021

1/2021/ASS 57
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600E

15 P1506

 

 $1,893.00

(Custo desta publicação $ 1 893,00)

    

CARTÓRIO PRIVADO 

MACAU

  

CERTIFICADO

6/2021

1

7

 

78

5A
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 $2,527.00

(Custo desta publicação $ 2 527,00)

    

CARTÓRIO PRIVADO

MACAU

  

CERTIFICADO

Associação de Aptidão 
Funcional Corajoso

Certifico, para efeitos de publicação, que 

por escritura de 3 de Novembro de 2021, 

lavrada de folhas 48 a 55 do livro n.º 497, 

deste Cartório, foi constiuída a Associação 

de Aptidão Funcional Corajoso, em chinês

e, em inglês Brave 

Functional Fitness Association, cujos esta-

tutos constam do documento em anexo.

Artigo primeiro

Denominação e Sede

Um. A Associação adopta a denomina-

ção de «Associação de Aptidão Funcional 

Corajoso», em inglês «Brave Functional 

Fitness Association» e, em chinês “

”.

Dois. A sede da Associação está locali-

zada em Macau, na Avenida Olímpica, nú-

mero 568, Edifício Va Nam, Fc/v, podendo 

ser transferida para outro local em Macau, 

mediante deliberação da Direcção.

Artigo segundo

Duração

A duração da Associação é por termo 

indeterminado, contando-se o seu início, 

para todos os efeitos, a partir da data da 

sua constituição.

Artigo terceiro

Objecto

A Associação tem a natureza privada, 

sem fins lucrativos, e tem por objecto: 

a. Defender os benefícios do exercício 

físico em geral, incentivar os entusiastas 

a melhorar a aptidão física pessoal, força, 

poder explosivo, velocidade, coordenação 

e flexibilidade, por forma a promover a 

saúde física geral;

b. Cultivar o interesse público pelo exer-

cício físico, promovendo intercâmbios com 

outras associações, instituições e entidades 

afins, e;

c. Promover o desenvolvimento da cultu-

ra desportiva em Macau através de confe-

rências, seminários, organização de even-

tos fitness e demais desportos afins, tendo 

em vista o desenvolvimento diversificado 

do desporto e recreação.

Artigo quarto

Sócios

Um. Podem ser sócios todos aqueles que 

se identifiquem com os princípios e ideias 

que a Associação se propõe realizar.

Dois. A admissão como sócio depende 

de pedido escrito e aprovação da Direcção.
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Artigo quinto

Direitos dos Sócios

Um. Participar na Assembleia Geral, 

votar, eleger e ser eleito para os órgãos so-

ciais. 

Dois. Gozar de quaisquer direitos e 

regalias que lhes sejam concedidos pelos 

presentes estatutos. 

Três. Apresentar à Direcção as sugestões 

que entendam de interesse para a Associação. 

Artigo sexto

Deveres dos Sócios

Um. Respeitar e cumprir os presentes 

estatutos, os regulamentos internos e as 

deliberações dos órgãos sociais.

Dois. Desempenhar os cargos para que 

tenham sido eleitos ou designados.

Três. Contribuir, com todos os meios 

ao seu alcance, para a prossecução dos 

objectivos, desenvolvimento e prestígio da 

Associação.

Quatro. Participar nas iniciativas da As-

sociação.

Artigo sétimo

Órgãos Sociais

São órgãos da Associação:

1. Assembleia Geral.

2. Direcção.

3. Conselho Fiscal.

Artigo oitavo

Definição e Competências da 
Assembleia Geral

Um. A Assembleia Geral é o órgão su-

premo da Associação, sendo constituída 

por todos os sócios no pleno gozo dos seus 

direitos, competindo-lhe em exclusivo:

a) Aprovar alterações aos estatutos;

b) Eleger e destituir os titulares dos ór-

gãos sociais;

c) Definir as directivas de actuação da 

Associação;

d) Decidir sobre a aplicação dos bens da 

Associação;

e) Apreciar e aprovar o plano de activi-

dades e os orçamentos anuais da Associa-

ção; e

f) Apreciar e aprovar a proclamação de 

sócios honorários, sob proposta da Direcção.

Dois. A competência da Assembleia 

Geral abrange todas as matérias que não 

caibam na competência exclusiva dos res-

tantes órgãos sociais.

Artigo nono

Composição da Assembleia Geral

Um . A Mesa da Assembleia Geral é 

constituída por um presidente, um vice-

-presidente e um secretário, eleitos de en-

tre sócios no pleno gozo dos seus direitos, 

para mandatos de três anos.

Dois. Nas faltas e impedimentos do 

presidente, este será substituído pelo vice-

-presidente.

Artigo décimo

Funcionamento da Assembleia Geral

Um. A Assembleia Geral reúne uma vez 

por ano em sessão ordinária para a discus-

são e aprovação do orçamento da Direcção 

e do relatório de actividades.

Dois. A Assembleia Geral reúne em ses-

são extraordinária quando convocada pelo 

Presidente da Mesa, por sua iniciativa, ou 

quando tal lhe seja requerido pela Direc-

ção, pelo Conselho Fiscal ou por um terço 

de sócios no pleno gozo dos seus direitos.

Artigo décimo primeiro

Convocação e Deliberação da 
Assembleia Geral

Um. A Assembleia Geral é convocada 

por meio de carta registada, enviada com 

a antecedência mínima de 8 dias, ou me-

diante protocolo efectuado com a mesma 

antecedência. Na convocatória indicar-se-á 

o dia, hora e local da reunião e a respectiva 

ordem de trabalhos.

Dois. A Assembleia Geral não pode 

deliberar, em primeira convocação, sem a 

presença de, pelo menos, metade dos seus 

associados.

Três. Se, à hora marcada, não compa-

recer o número de associados referido no 

número anterior e na convocatória não 

tiver sido, desde logo, fixada outra data, 

considera-se convocada segunda reunião 

para trinta minutos depois, podendo a 

Assembleia deliberar com os associados 

presentes.

Quatro. Sem prejuízo dos números se-

guintes, consideram-se tomadas as delibe-

rações que merecerem os votos favoráveis 

da maioria dos associados presentes.

Cinco. As deliberações para as altera-

ções dos estatutos dependem dos votos 

favoráveis de três quartos dos associados 

presentes.

Seis. A deliberação sobre a extinção da 

Associação depende dos votos favoráveis 

de três quartos do total dos associados.

Artigo décimo segundo

Composição da Direcção

Um. A Direcção é constituída por um 

presidente, um vice-presidente e um secre-

tário, eleitos pela Assembleia Geral, para 

mandatos de três anos.

Dois. Para além das competências legais 

e as atribuídas nos presentes estatutos, 

compete à Direcção a gestão corrente da 

Associação.

Três. Nas faltas e impedimentos do pre-

sidente, este será substituído pelo vice-

-presidente.

Artigo décimo terceiro

Competências da Direcção

Compete à Direcção:

a) Cumprir e fazer cumprir os presentes 

estatutos, os regulamentos internos e as 

deliberações dos demais órgãos sociais;

b) Representar a Associação, em juízo e 

fora dele, activa ou passivamente, nos actos 

e contratos;

c) Assegurar a gestão e o funcionamento 

da Associação;

d) Elaborar e submeter à Assembleia 

Geral, para aprovação, o relatório e contas 

anuais do exercício, bem como os planos 

de actividades e orçamentos anuais;

e) Elaborar e propor à Assembleia Geral 

os regulamentos internos e respectivas al-

terações;

f) Deliberar sobre a admissão de sócios;

g) Desempenhar outras tarefas que lhe 

sejam atribuídas pela Assembleia Geral; e

h) Administrar e dispor do património 

da Associação, abrir, encerrar e movimen-

tar contas bancárias, a crédito e a débito, 

negociar e outorgar protocolos, contratos 

ou quaisquer outros instrumentos úteis ou 

necessários à realização dos objectivos da 

Associação.

Artigo décimo quarto

Funcionamento da Direcção

Um. A Direcção reúne em sessão ordi-

nária uma vez por mês e em sessão extraor-
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dinária quando convocada pelo presidente, 

por sua iniciativa ou quando tal lhe seja 

requerido pela maioria dos membros.

Dois. Consideram-se tomadas as deli-

berações da Direcção que merecerem os 

votos favoráveis da maioria dos membros 

presentes.

Artigo décimo quinto

Composição e Competências do 
Conselho Fiscal

Um. O Conselho Fiscal é constituído por 

um presidente e dois vogais, eleitos pela 

Assembleia Geral, por mandatos de três 

anos.

Dois. Compete ao Conselho Fiscal:

a) Fiscalizar todos os actos de gestão 

praticados pela Direcção;

b) Examinar e dar parecer sobre o re-

latório e contas da Direcção e fiscalizar 

regularmente a situação financeira da As-

sociação;

c) Assist i r às reuniões da Direcção 

quando julgue necessário, não dispondo os 

seus membros de direito a voto;

d) Requerer a convocação da Assem-

bleia Geral; e

e) Cumprir as demais obrigações legais e 

estatutárias.

Cartório Privado, em Macau, aos 4 de 

Novembro de 2021. — O Notário, Adelino 
Correia.
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LABORATÓRIO DE 
ENGENHARIA CIVIL DE 

MACAU — LECM

Convocatória

Nos termos do artigo 17.º dos Estatutos 

do Laboratório de Engenharia Civil de 

Macau — LECM, convoca-se a Assem-

bleia Geral para uma reunião ordinária 

na sede do LECM, Av. Wai Long, n.º 185, 

Taipa, Macau, pelas 10,30 horas do dia 15 

de Dezembro de 2021 (Quarta-feira), com 

a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto um: Discussão e votação do Plano 

de Actividades e Orçamento para 2022.

Ponto dois: Eleição dos Órgãos Estatutá-

rios do LECM para o triénio 2022 – 2024.

Ponto três: Participação do LECM na 

Zona de Cooperação Aprofundada entre 

Guangdong e Macau em Hengqin.

Ponto quatro: Sugestão temporária.

Em caso de falta de quorum, a Assem-

bleia Geral reúne-se 30 minutos depois 

(11,0 0 a .m.), em segunda convocató -

ria, nos termos do n.º 2 do artigo 18.º, 

considerando-se validamente constituída 

qualquer que seja o número de associados 

presentes e o património associativo re-

presentado.

Macau, aos 3 de Novembro de 2021. — 

A Direcção, Ao Peng Kong — Lau Veng 
Seng — Tam Lap Mou.
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Balancete do razão em 30 de Setembro de 2021

A Comissão Administrativa,

Lau Wai Meng, Ip Chong Wa, Tam Van Iu
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A Chefe da Contabilidade,

Lam Wai San
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BANCO CITIBANK N.A. MACAU

Balancete do razão em 30 de Setembro de 2021

 O Gerente da Sucursal de Macau,

Gavin Yu

A Chefe da Contabilidade,

Carol Tam
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BANCO NACIONAL ULTRAMARINO, S.A.

Balancete do razão em 30 de Setembro de 2021
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