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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS 

DA SEDE DO GOVERNO

Extracto de despacho

Por despacho da signatária, de 25 de Novembro de 2021:

Ng In San — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato administrativo de provimento de longa duração 
progredindo para assistente de relações públicas especia-
lista, 2.º escalão, índice 415, nestes Serviços, nos termos da 
alínea 2) do n.º 1 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, a 
partir de 26 de Novembro de 2021.

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo, 
aos 23 de Dezembro de 2021. — A Directora dos Serviços, Lao 
Kuan Lai da Luz.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ADMINISTRAÇÃO 

E JUSTIÇA

Extracto de despacho

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 7 de Dezembro de 2021:

Wong I I e Ieong Wai Fong — renovadas as comissões de ser-
viço, pelo período de um ano, a partir de 6 de Janeiro de 
2022, para o exercício de funções no Gabinete do Secretário 
para a Administração e Justiça, que passarão a exercerem 
as funções de técnico superior principal, 1.º escalão, índice 
540, no mesmo Gabinete, a partir de 5 de Janeiro de 2022, 
nos termos dos n.os 1, 2 e 5 do artigo 18.º e do n.º 12 do ar-
tigo 19.º do Estatuto do Gabinete do Chefe do Executivo e 
dos Secretários, em vigor.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Vitória Lam, intér-
prete-tradutora assessora, 3.º escalão, do quadro do pessoal 
da Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, requisitada 
pelo Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça, 
cessou, a seu pedido, as suas funções no termo do prazo da sua 
requisição, regressando ao serviço de origem, em 6 de Janeiro 
de 2022.

–––––––

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

澳門特別行政區

政 府 總 部 事 務 局

批 示 摘 錄

14/2009

12/2015

415

–––––––

 

行 政 法 務 司 司 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

540

聲 明

Vitória Lam

–––––––
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經 濟 財 政 司 司 長 辦 公 室

第 76/2021號經濟財政司司長批示

2/2021

6/1999

19/2021 181/2019

43/2021

 

第 77/2021號經濟財政司司長批示

2/2021

6/1999

19/2021 181/2019

87/89/M

a

 

–––––––

 

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA

E FINANÇAS

Despacho do Secretário para a Economia                                            
e Finanças n.º 76/2021

 Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
artigo 3.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999 (Organi-
zação, competências e funcionamento dos serviços e entidades 
públicos), alterado e republicado pelo Regulamento Adminis-
trativo n.º 2/2021, do n.º 1 da Ordem Executiva n.º 181/2019, al-
terada pela Ordem Executiva n.º 19/2021, bem como da alínea 4) 
do n.º 2 e do n.º 4 do artigo 4.º do Regulamento Administrativo 
n.º 43/2021 (Fundo de Turismo), o Secretário para a Economia 
e Finanças manda:

1. É nomeado O Chio Hong, representante da Direcção dos 
Serviços de Finanças, como membro do Conselho Administra-
tivo do Fundo de Turismo, tendo como suplente Un Sio Chou.

2. O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Janei-
ro de 2022.

23 de Dezembro de 2021.

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

Despacho do Secretário para a Economia                                         
e Finanças n.º 77/2021

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau, e nos termos da 
alínea 3) do n.º 1 do artigo 3.º do Regulamento Administrativo 
n.º 6/1999 (Organização, competências e funcionamento dos 
serviços e entidades públicos), alterado e republicado pelo Re-
gulamento Administrativo n.º 2/2021, do n.º 1 da Ordem Exe-
cutiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem Executiva n.º 19/2021, 
bem como da alínea a) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 30.º do Es-
tatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, o 
Secretário para a Economia e Finanças manda:

1. É renovada a comissão eventual de serviço de Iong Kuok 
Un para desempenhar funções na Organização Mundial do 
Turismo das Nações Unidas, em Madrid, Espanha, pelo perío-
do de um ano, a partir de 6 de Janeiro de 2022.

2. Cabe à Direcção dos Serviços de Turismo suportar os en-
cargos com os descontos para efeitos de assistência na doença 
e de regime de previdência, na parte respeitante à entidade 
patronal.

23 de Dezembro de 2021.

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

–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 23 
de Dezembro de 2021. — O Chefe do Gabinete, substituto, Lo 
Chi Fai.
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保 安 司 司 長 辦 公 室

第 150/2021號保安司司長批示

13/2021

204081

 

第 151/2021號保安司司長批示

13/2021

380080

 

第 152/2021號保安司司長批示

13/2021

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 150/2021

Nos termos da competência que lhe é conferida pelas dis-
posições conjugadas do n.º 1 e da alínea 1) do n.º 2 do artigo 
176.º, do artigo 177.º, do n.º 1 do artigo 178.º e da alínea 1) do 
artigo 179.º da Lei n.º 13/2021 (Estatuto dos agentes das Forças 
e Serviços de Segurança), e com referência, ainda, ao Anexo V 
da lei acima referida, o Secretário para a Segurança manda o 
seguinte:

O guarda n.º 204 081, Chio Iao Tim, do Corpo de Polícia de 
Segurança Pública, desde há 12 anos e até ao presente, tem 
prestado serviço no Grupo de Protecção de Altas Entidades, 
e no cumprimento das suas funções tem demonstrando sere-
nidade, desempenhando-as com zelo, apresentando uma boa 
capacidade de resposta e um elevado sentido de empenho, 
concluindo adequadamente várias missões imprevistas e com-
plexas, do que resulta a externação de uma boa imagem de 
profissionalismo e eficiência do corpo policial.

Pelo exposto, outorgo ao guarda Chio Iao Tim, do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública, este público louvor.

17 de Dezembro de 2021.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 151/2021

Nos termos da competência que lhe é conferida pelas dis-
posições conjugadas do n.º 1 e da alínea 1) do n.º 2 do artigo 
176.º, do artigo 177.º, do n.º 1 do artigo 178.º e da alínea 1) do 
artigo 179.º da Lei n.º 13/2021 (Estatuto dos agentes das Forças 
e Serviços de Segurança), e com referência, ainda, ao Anexo V 
da lei acima referida, o Secretário para a Segurança manda o 
seguinte:

A guarda n.º 380 080, Choi Weng In, do Corpo de Polícia 
de Segurança Pública, desde há 12 anos e até ao presente, tem 
vindo a exercer as suas funções no Grupo de Protecção de Al-
tas Entidades, demonstrando um elevado grau de responsabili-
dade, dedicação, dinamismo e alta capacidade de julgamento, 
e devido à sua seriedade, rigor e atitude meticulosa, confere 
eficácia às tarefas que lhe são determinadas, disso resultando a 
externação do espírito de sacrifício e uma boa imagem do cor-
po policial, caracterizado por profissionalismo e eficiência.

Pelo exposto, outorgo à guarda do Corpo de Polícia de Segu-
rança Pública, Choi Weng In, este público louvor.

17 de Dezembro de 2021.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 152/2021

Nos termos da competência que lhe é conferida pelas dis-
posições conjugadas do n.º 1 e da alínea 1) do n.º 2 do artigo 
176.º, do artigo 177.º, do n.º 1 do artigo 178.º e da alínea 1) do 
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135091

 

–––––––

 

社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

福 14/2009

12/2015

430

聲 明

12/2015

–––––––

 

artigo 179.º da Lei n.º 13/2021 (Estatuto dos agentes das Forças 
e Serviços de Segurança), e com referência, ainda, ao Anexo V 
da lei acima referida, o Secretário para a Segurança manda o 
seguinte:

O guarda n.º 135 091, Pang Chi Wa, do Corpo de Polícia de 
Segurança Pública, tem vindo a exercer as suas funções no 
Grupo de Protecção de Altas Entidades, e durante o cumpri-
mento das suas funções tem demonstrando um elevado grau 
de abnegação e dedicação, e graças à alta capacidade de pro-
fissionalismo, de comunicação e habilidade no fortalecimento 
da coesão da sua equipa, confere eficácia às tarefas que lhe são 
determinadas, disso resultando uma boa imagem do corpo po-
licial, caracterizado por profissionalismo e coesão.

Pelo exposto, outorgo ao guarda Pang Chi Wa, do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública, este público louvor.

17 de Dezembro de 2021.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 22 de Dezem-
bro de 2021. — A Chefe do Gabinete, Cheong Ioc Ieng.

GABINETE DA SECRETÁRIA PARA OS ASSUNTOS 

SOCIAIS E CULTURA

Extracto de despacho

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assun-
tos Sociais e Cultura, de 24 de Novembro de 2021:

Vong Fok Sam — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento sem termo 
para o exercício de funções no Gabinete da Secretária para 
os Assuntos Sociais e Cultura, progredindo para adjunto-
-técnico especialista, 3.º escalão, índice 430, nos termos da 
alínea 2) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 14/2009 (Regime 
das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), em 
vigor, e do n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015 (Regime do 
Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), em vigor, a 
partir de 28 de Novembro de 2021.

Declaração

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura, de 21 de Outubro de 2021, e nos termos do 
artigo 12.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de 
Trabalho nos Serviços Públicos), em vigor, cessa o contrato ad-
ministrativo de provimento de longa duração de Zhuang Yan, 
técnica superior assessora, 1.º escalão, deste Gabinete, a partir 
de 30 de Dezembro de 2021.

–––––––

Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, 
aos 23 de Dezembro de 2021. — A Chefe do Gabinete, Ho Ioc 
San.
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運 輸 工 務 司 司 長 辦 公 室

第 33/2021號運輸工務司司長批示

2/2021

6/1999

22/2021 184/2019

13/92/M

 

第 34/2021號運輸工務司司長批示

2/2021

6/1999

22/2021

184/2019

 

José Celestino da Silva Maneiras

 

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS TRANSPORTES

E OBRAS PÚBLICAS

Despacho do Secretário para os Transportes 
e Obras Públicas n.º 33/2021

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da 
alínea 3) do n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento Administrativo 
n.º 6/1999 (Organização, competências e funcionamento dos 
serviços e entidades públicos), republicado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 2/2021, do n.º 1 da Ordem Executiva 
n.º 184/2019, alterada pela Ordem Executiva n.º 22/2021, dos 
n.os 1 e 2 do artigo 21.º dos estatutos da Macauport — Socie-
dade de Administração de Portos, S.A., do n.º 1 do artigo 2.º 
do Decreto-Lei n.º 13/92/M, de 2 de Março, e do artigo 30.º do 
ETAPM, vigente, o Secretário para os Transportes e Obras 
Públicas manda:

1. É renovada a nomeação, em regime de comissão eventual 
de serviço de Vai Hoi Ieong como membro do Conselho de 
Administração e membro da Comissão Executiva da Macau-
port — Sociedade de Administração de Portos, S.A., para o 
triénio 2022 — 2024.

2. A remuneração dessas funções é a que for fixada, nos ter-
mos estatutários, pela assembleia geral da mesma sociedade.

23 de Dezembro de 2021.

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

 

Despacho do Secretário para os Transportes 
e Obras Públicas n.º 34/2021

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos 
previstos no artigo 6.º, n.º 1, alínea 2), do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 6/1999 (Organização, competências e funcio-
namento dos serviços e entidades públicos), republicado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 2/2021, nos artigos 15.º, 22.º, 
n.º 2, e 35.º dos estatutos do Laboratório de Engenharia Civil 
de Macau e no n.º 1 da Ordem Executiva n.º 184/2019, alterada 
pela Ordem Executiva n.º 22/2021, o Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas manda:

1. São nomeados, em representação da Região Administrativa 
Especial de Macau, para os órgãos estatutários do Laboratório 
de Engenharia Civil de Macau, durante o triénio 2022 — 2024: 

José Celestino da Silva Maneiras — presidente da Mesa da 
Assembleia Geral;

Ao Peng Kong — presidente da Direcção.

2. O presente despacho entra em vigor no dia 1 de Janeiro de 
2022.

23 de Dezembro de 2021.

O Secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo 
Arrais do Rosário.
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第 35/2021號運輸工務司司長批示

2/2021

6/1999

22/2021

184/2019

 

批 示 摘 錄

15/2009 26/2009

15/2009 26/2009

10/91/M

a

–––––––

 

Despacho do Secretário para os Transportes 
e Obras Públicas n.º 35/2021

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Bási-
ca da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos 
previstos no artigo 6.º, n.º 1, alínea 2), do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 6/1999 (Organização, competências e funcio-
namento dos serviços e entidades públicos), republicado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 2/2021, nos artigos 22.º, n.º 3, 
e 35.º dos estatutos do Laboratório de Engenharia Civil de 
Macau e no n.º 1 da Ordem Executiva n.º 184/2019, alterada 
pela Ordem Executiva n.º 22/2021, o Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas manda:

1. É nomeado Wong Pak Kin, em representação da Região 
Administrativa Especial de Macau, para vogal da direcção do 
Laboratório de Engenharia Civil de Macau, durante o triénio 
2022 — 2024. 

2. O presente despacho entra em vigor no dia 1 de Janeiro de 
2022.

23 de Dezembro de 2021.

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

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 22 de Dezembro de 2021:

Tam Vai Man — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como director dos Serviços de Protecção Am-
biental, nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 e 8.º 
do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, a partir de 2 
de Março de 2022, por possuir capacidade de gestão e ex-
periência profissional adequadas para o exercício das suas 
funções.

Leong Weng Kun — renovada a comissão de serviço, pelo perío-
do de um ano, como director dos Serviços Meteorológicos 
e Geofísicos, nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 
e 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, a partir 
de 18 de Março de 2022, por possuir capacidade de gestão e 
experiência profissional adequadas para o exercício das suas 
funções.

Chan Weng Hong — renovada a nomeação, pelo período de 
um ano, como presidente da Autoridade de Aviação Civil,  
nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 3.º do Estatuto 
da Autoridade de Aviação Civil de Macau, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 10/91/M, de 4 de Fevereiro, a partir de 31 
de Março de 2022, por se manterem os fundamentos que 
prevaleceram à respectiva nomeação.

–––––––

Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públi-
cas, aos 28 de Dezembro de 2021. — A Chefe do Gabinete, 
Cheong Chui Ling.
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SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Seguran-
ça, de 2 de Dezembro de 2021:

Ip Wa Chio, intendente alfandegário n.º 01961 — nomeado, 
em comissão de serviço, pelo período de um ano, a partir 
de 7 de Janeiro de 2022, para exercer o cargo de chefe do 
Departamento de Fiscalização Alfandegária dos Postos 
Fronteiriços dos Serviços de Alfândega, nos termos da 
alínea 1) do n.º 3 do artigo 2.º, dos artigos 4.º, 5.º e 10.º e 
do n.º 1 do artigo 25.º e artigo 34.º da Lei n.º 15/2009, do 
n.º 1 do artigo 2.º, n.º 1 do artigo 3.º, dos artigos 5.º e 7.º 
do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, do artigo 1.º 
da Lei n.º 1/2002, do artigo 31.º e do n.º 3 do artigo 32.º 
da Lei n.º 13/2021, da alínea 6) do n.º 2 do artigo 2.º, do 
artigo 15.º e do n.º 1 do artigo 32.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 21/2001, republicado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 25/2008.

O nomeado ocupa o lugar de chefia criado pelo artigo 
15.º e pelo n.º 1 do artigo 32.º do Regulamento Administra-
tivo n.º 21/2001, republicado pelo Regulamento Adminis-
trativo n.º 25/2008.

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 respectivos fundamentos e 
aos currículos académico e profissional do nomeado.

––––––––––

ANEXO

Fundamentos de nomeação do intendente alfandegário 
n.º 01961 – Ip Wa Chio para exercer o cargo de chefe do De-
partamento de Fiscalização Alfandegária dos Postos Fron-
teiriços dos Serviços de Alfândega da RAEM: 

— Vacatura do cargo e necessidade do seu preenchimento;

— Reconhecida competência profissional e aptidão para o 
exercício do cargo de chefe do Departamento de Fiscalização 
Alfandegária dos Postos Fronteiriços por parte do intendente 
alfandegário n.º 01961 — Ip Wa Chio, o que se demonstra pelo 
curriculum vitae seguinte.

Currículo académico:

— Licenciatura em Ciências Policiais pela ESFSM;

— 4.º Curso de Comando e Direcção pela ESFSM.

Currículo profissional:

— Ingresso na PMF, em 16 de Fevereiro de 1996;

— Chefe da Divisão de Recursos Materiais, em regime de 
substituição, de 1 de Novembro de 2001 a 21 de Outubro de 
2010;

— Chefe da Divisão de Recursos Materiais, de 22 de Outu-
bro de 2010 a 9 de Setembro de 2014;

海 關

批 示 摘 錄

15/2009

26/2009

1/2002

13/2021

25/2008 21/2001

01961

25/2008

21/2001

15/2009

––––––––––

附件

01961

01961

 

1996 2 16

2001 11 1 2010 10 21

2010 10 22 2014 9 9
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2014 9 10 2019 1 17

2019 1 18 2020 6 23

2020 6 24 2021 1 6

2021 1 7

  

1998 2000

14/2009

21/2021 14/2016

11/2001

12/2015

260

14/2009

21/2021 14/2016

11/2001

12/2015

260

14/2009

21/2021 14/2016

11/2001

12/2015

— Chefe da Divisão de Policiamento Litoral, de 10 de 
Setembro de 2014 a 17 de Janeiro de 2019;

— Chefe do Departamento de Inspecção Marítima, em regi-
me de substituição, de 18 de Janeiro de 2019 a 23 de Junho de 
2020;

— Chefe do Departamento de Inspecção Marítima, desde 24 
de Junho de 2020 até 6 de Janeiro de 2021;

— Chefe do Departamento da Propriedade Intelectual, des-
de 7 de Janeiro de 2021 até ao presente.

Louvor:

— Em 1998 e 2000, foram-lhe concedidos, dois louvores in-
dividuais.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 17 de Dezembro de 2021:

Mak Cho Hei, Wong Weng Sam, Lam Chan Wai, Chao Man I, 
Chu Hio Ian, Ng Ka Man e Kuok Wai Lon, classificados em 
5.º, 9.º, 11.º, 15.º, 16.º, 17.º e 19.º lugares na lista de classificação 
final da etapa de avaliação de competências profissionais 
ou funcionais do concurso de gestão uniformizada externo 
publicada no suplemento do Boletim Oficial da RAEM 
n.º 44/2021, II Série, de 3 de Novembro — contratados em 
regime de contrato administrativo de provimento, pelo período 
experimental de seis meses, como adjuntos-técnicos de 2.ª 
classe, 1.º escalão, índice 260, área de apoio técnico-adminis-
trativo geral da carreira de adjunto-técnico de pessoal civil 
dos Serviços de Alfândega, nos termos do artigo 11.º, dos 
n.os 1 e 3 do artigo 12.º da Lei n.º 14/2009, vigente, do n.º 1 
do artigo 39.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, 
republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, 
dos artigos 19.º e 21.º do ETAPM, vigente, do n.º 3 do artigo 
8.º da Lei n.º 11/2001 e do n.º 2 do artigo 3.º, do artigo 4.º 
e do n.º 1 do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015, vigente.

Ho Chi San, classificada em 1.º lugar na lista de classificação 
final da etapa de avaliação de competências profissionais 
ou funcionais do concurso de gestão uniformizada externo 
publicada no suplemento do Boletim Oficial da RAEM 
n.º 44/2021, II Série, de 3 de Novembro — contratada em 
regime de contrato administrativo de provimento de longa 
duração, pelo período experimental de seis meses, como 
adjunta-técnica de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 260, área de 
apoio técnico-administrativo geral da carreira de adjunto-
-técnico de pessoal civil dos Serviços de Alfândega, nos 
termos do artigo 11.º, dos n.os 1 e 3 do artigo 12.º da Lei 
n.º 14/2009, vigente, do n.º 1 do artigo 39.º do Regulamento 
Administrativo n.º 14/2016, republicado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 21/2021, dos artigos 19.º e 21.º do ETAPM, 
vigente, do n.º 3 do artigo 8.º da Lei n.º 11/2001 e do n.º 2 do 
artigo 3.º, do artigo 4.º e do n.º 1 do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015, 
vigente.

Cheong Iat Wa, classificado em 2.º lugar na lista de classifica-
ção final da etapa de avaliação de competências profissionais 
ou funcionais do concurso de gestão uniformizada externo 
publicada no suplemento do Boletim Oficial da RAEM 
n.º 44/2021, II Série, de 3 de Novembro — contratado em 
regime de contrato administrativo de provimento, sem perí-
odo experimental, como adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º es-
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260

14/2009

21/2021 14/2016

11/2001

12/2015

260

–––––––

 

終 審 法 院 院 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

39/2011

19/2000 14/2009

12/2015

3/GPTUI/2016

180

39/2011

19/2000 14/2009

12/2015 3/GP T UI/2016

calão, índice 260, área de apoio técnico-administrativo geral 
da carreira de adjunto-técnico de pessoal civil dos Serviços 
de Alfândega, nos termos do artigo 11.º, dos n.os 1 e 3 do ar-
tigo 12.º da Lei n.º 14/2009, vigente, do n.º 1 do artigo 39.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016, republicado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 21/2021, dos artigos 19.º e 
21.º do ETAPM, vigente, do n.º 3 do artigo 8.º da Lei 
n.º 11/2001 e do n.º 2 do artigo 3.º, do artigo 4.º e da alínea 2) 
do n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015, vigente.

Tong Kei Kei, classificada em 20.º lugar na lista de classificação 
final da etapa de avaliação de competências profissionais ou 
funcionais do concurso de gestão uniformizada externo 
publicada no suplemento do Boletim Oficial da RAEM 
n.º 44/2021, II Série, de 3 de Novembro — contratada em re-
gime de contrato administrativo de provimento de longa du-
ração, sem período experimental como adjunta-técnica de 2.ª 
classe, 1.º escalão, índice 260, da área de apoio técnico-ad-
ministrativo geral da carreira de adjunto-técnico de pessoal 
civil dos Serviços de Alfândega, nos termos do artigo 11.º, 
dos n.os 1 e 3 do artigo 12.º da Lei n.º 14/2009, vigente, do 
n.º 1 do artigo 39.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, 
republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, dos 
artigos 19.º e 21.º do ETAPM, vigente, do n.º 3 do artigo 8.º da 
Lei n.º 11/2001 e do n.º 2 do artigo 3.º, do artigo 4.º e da alínea 2) 
do n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015, vigente.

–––––––

Serviços de Alfândega, aos 2 3 de Dezembro de 2021. — A 
Subdirectora-geral, Chau Kin Oi, superintendente-geral alfan-
degária.

GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL 

DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

Extractos de despachos

Por despachos da chefe do Gabinete do Presidente do 
Tribunal de Última Instância, de 28 de Dezembro de 
2021:

Ng Vai Ip, motorista de ligeiros, 3.º escalão, em regime de 
contrato administrativo de provimento sem termo, deste 
Gabinete — alterado o seu índice salarial para o 4.º escalão, 
índice 180, 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, artigo 13.º, n.os 2, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, de 3 
de Agosto, e artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, de 17 de Agosto, 
conjugado com o n.º 1, alínea 6), do Despacho do Presi-
dente do Tribunal de Última Instância n.º 3/GPTUI/2016, 
desde 14 de Dezembro de 2021.

Un Fong Peng e Tam Kit Peng, auxiliares, 5.º escalão, em 
regime de contrato administrativo de provimento sem termo, 
deste Gabinete — alterados os seus índices salariais para o 
6.º escalão, índice 160, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, do 
Regula mento Administrativo n.º 19/2000, de 6 de Março, 
republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 39/2011, 
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160

聲 明

–––––––

 

新 聞 局

批 示 摘 錄

12/2015

57/99/M

a

–––––––

 

身 份 證 明 局

批 示 摘 錄

4/2017 14/2009

12/2015  

de 19 de Dezembro, artigo 13.º, n.os 2, alínea 3), 3 e 4, da Lei 
n.º 14/2009, de 3 de Agosto, e artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, 
de 17 de Agosto, conjugado com o n.º 1, alínea 6), do Despa-
cho do Presidente do Tribunal de Última Instância n.º 3/GP-
TUI/2016, desde 18 de Dezembro de 2021 e 19 de Dezembro 
de 2021, respectivamente.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Tong Kei Kei, adjunta-
-técnica de 2.ª classe, 1.º escalão, em regime de contrato admi-
nistrativo de provimento de longa duração, deste Gabinete, 
cessa funções, a seu pedido, no referido lugar, a partir de 5 de 
Janeiro de 2022.

–––––––

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, aos 
29 de Dezembro de 2021. — A Chefe do Gabinete, Chan Iok 
Lin.

GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Extracto de despacho

Por despacho da directora do Gabinete, de 10 de Dezem-
bro de 2021:

Cheong Chi Hoi — renovado o contrato administrativo de pro-
vimento de longa duração, pelo período de três anos, como 
técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, neste Gabinete, 
nos termos dos artigos 4.º, n.os 2 e 3, e 6.º, n.º 4, da Lei 
n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços 
Públicos), e 118.º, n.º 2, alínea a), do CPA, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro, com efeitos re-
troactivos a partir de 10 de Novembro de 2021.

–––––––

Gabinete de Comunicação Social, aos 22 de Dezembro de 
2021. — O Director do Gabinete, substituto, Wong Lok I.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO

Extractos de despachos

Por despachos do subdirector dos Serviços, de 30 de 
Novembro de 2021:

Leong Kit Weng e Wong Hong U — alterada, por averbamen-
to, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de provi-
mento sem termo progredindo para adjuntos-técnicos prin-
cipais, 2.º escalão, índice 365, nestes Serviços, nos termos do 
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365

4/2017 14/2009

12/2015  

200  

–––––––

 

退 休 基 金 會

批 示 摘 錄

/

204102

a

107/85/M

220

2/2011

1/2014

60046

107/85/M

105

2/2011 1/2014

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 Novembro de 2021.

Kok Kin Wai — 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), 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 
Novembro de 2021.

–––––––

Direcção dos Serviços de Identificação, aos 23 de Dezembro 
de 2021. — O Director dos Serviços, substituto, Chao Wai Ieng.

FUNDO DE PENSÕES

Extractos de despachos

Fixação de pensões

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 22 de Dezembro de 2021:

1. Chan Tat Sang, técnico especialista, 3.º escalão, do Instituto 
para os Assuntos Municipais, com o número de subscritor 
204102 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desli-
gado do serviço de acordo com o artigo 262.º, n.º 1, alínea 
a), do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação por limite de 
idade — fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-
-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início em 1 de 
Dezembro de 2021, uma pensão mensal correspondente 
ao índice 220 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 16 anos de serviço, 
acrescida do montante relativo a 3 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. Fu Soi Cheng e Lao Chin Leng, viúva e filha de Lau Chong 
Seng, que foi primeiro-oficial, aposentado do então Insti-
tuto para os Assuntos Cívicos e Municipais, com o número 
de subscritor 60046 do Regime de Aposentação e Sobrevi-
vência — 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 15 de 
Outubro de 2021, uma pensão mensal a que corresponde o 
índice 105 correspondente a 50% da pensão 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 6 prémios de antiguidade 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.



16    1   2022  1  5 

6027219

8/2006

6056006

8/2006

6087920

8/2006

6212989

8/2006

6272191

8/2006

Fixação das taxas de reversão

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 17 de Dezembro de 2021:

Pun Chi Long, motorista de pesados da Direcção dos Serviços 
de Turismo, com o número de contribuinte 6027219, cance-
lada a inscrição no Regime de Previdência em 30 de Novem-
bro de 2021, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 1), da Lei 
n.º 8/2006, em vigor — fixadas as taxas de reversão a que 
tem direito no âmbito do Regime de Previdência, corres-
pondentes 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 con-
tribuição no Regime de Previdência, nos termos dos artigos 
14.º, n.º 1, e 39.º, n.º 6, do mesmo diploma.

Chan Kun Man, fiscal das Câmaras Municipais do Instituto 
para os Assuntos Municipais, com o número de contribuinte 
6056006, cancelada a inscrição no Regime de Previdência 
em 24 de Novembro de 2021, nos termos do artigo 13.º, 
n.º 1, alínea 3), da Lei n.º 8/2006, em vigor — 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», da «Conta das Contribuições 
da RAEM» e da «Conta Especial», nos termos dos artigos 
14.º, n.os 1 e 2, e 39.º, n.º 6, do mesmo diploma.

Leong Tak Fai, bombeiro do Corpo de Bombeiros, com o nú-
mero de contribuinte 6087920, cancelada a inscrição no Re-
gime de Previdência em 21 de Setembro de 2021, nos termos 
do artigo 13.º, n.º 1, alínea 5), da Lei n.º 8/2006, em vigor 
— fixada a taxa de reversão a que tem direito no âmbito do 
Regime de Previdência, correspondente a 100% do saldo 
da «Conta das Contribuições Individuais» e sem direito ao 
saldo da «Conta das Contribuições da RAEM», por contar 
menos de 15 anos de tempo de contribuição no Regime de 
Previdência, nos termos do artigo 14.º, n.os 1, alínea 1), e 3, 
do mesmo diploma.

Chiu Kuok Hong, bombeiro do Corpo de Bombeiros, com o 
número de contribuinte 6212989, cancelada a inscrição no 
Regime de Previdência em 28 de Setembro de 2021, nos ter-
mos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 5), da Lei n.º 8/2006, em vi-
gor — fixada a taxa de reversão a que tem direito no âmbito 
do Regime de Previdência, correspondente a 100% do saldo 
da «Conta das Contribuições Individuais» e sem direito ao 
saldo da «Conta das Contribuições da RAEM», por contar 
menos de 15 anos de tempo de contribuição no Regime de 
Previdência, nos termos do artigo 14.º, n.os 1, alínea 1), e 3, 
do mesmo diploma.

Lam Chi Kei, enfermeira de grau I dos Serviços de Saúde, com 
o número de contribuinte 6272191, cancelada a inscrição no 
Regime de Previdência em 1 de Dezembro de 2021, nos ter-
mos do artigo 13.º, n.º 1, da Lei n.º 8/2006, em vigor — fixada 
a taxa de reversão a que tem direito no âmbito do Regime 
de Previdência, correspondente a 100% do saldo da «Conta 
das Contribuições Individuais» e sem direito ao saldo da 
«Conta das Contribuições da RAEM», por contar menos de 
5 anos de tempo de contribuição no Regime de Previdência, 
nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma.
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Por despacho da presidente do Conselho de Administra-
ção, de 22 de Dezembro de 2021:

Leong Fong Ha, técnica superior de 2.a classe, 1.º escalão, de 
nomeação provisória, deste Fundo — nomeada, definitiva-
mente, para o mesmo lugar, nos termos do artigo 22.º, n.º 3,  
do ETAPM, em vigor, a partir de 2 de Janeiro de 2022.

–––––––

Fundo de Pensões, aos 28 de Dezembro de 2021. — A Presi-
dente do Conselho de Administração, substituta, Diana Maria 
Vital Costa.

–––––––
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Extractos de despachos

Por despacho da directora destes Serviços, de 18 de No-
vembro de 2021:

Chan Kuai Io — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento com referência 
à categoria de motorista de pesados, 6.º escalão, índice 240, 
nestes Serviços, nos termos do artigo 4.º, n.os 2 e 3, da Lei 
n.º 12/2015, conjugado com o artigo 13.º, n.os 2, alínea 3), 3 e 
4, da Lei n.º 14/2009, vigente, a partir de 12 de Novembro 
de 2021, ao abrigo do artigo 118.º do CPA, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Por despachos da directora dos Serviços, de 26 de Novem-
bro de 2021:

Mak Kit Ian, intérprete-tradutora de 2.ª classe, 1.º escalão, de 
nomeação provisória, destes Serviços — nomeada, definiti-
vamente, para o mesmo lugar, nos termos do artigo 22.º, 
n.os 3 e 5, do ETAPM, vigente, a partir de 8 de Janeiro de 2022.

Hoi Hio Lam, técnica superior de 2.ª classe, 1.º escalão, em 
comissão de serviço, destes Serviços — nomeada, definitiva-
mente, para o mesmo lugar, nos termos do artigo 23.º, n.º 12, 
do ETAPM, vigente, a partir de 13 de Janeiro de 2022.

Por despachos do director dos Serviços, substituto, de 3 
de Dezembro de 2021:

Leong Sao Man e Tam Leng In — alterada, por averbamento, 
a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de provi-
mento com referência à categoria de técnico especialista, 
3.º escalão, índice 545, nestes Serviços, 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, vigente, a partir de 
23 de Novembro de 2021, ao abrigo do artigo 118.º do CPA, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Por despacho da directora destes Serviços, de 7 de Dezembro 
de 2021:

Cheong Keng In — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento com referência à 
categoria de técnico especialista principal, 2.º escalão, índice 
580, nestes Serviços, 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 1), 
3 e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, a partir de 5 de Dezembro 
de 2021, ao abrigo do artigo 118.º do CPA, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Por despacho da directora destes Serviços, de 10 de 
Dezembro de 2021:

Iau Man Kit — nomeado, definitivamente, técnico especia-
lista, 1.º escalão, índice 505, do quadro do pessoal destes 
Serviços, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), 2, 3 
e 4, 17.º e 18.º da Lei n.º 14/2009, vigente, conjugados com o 
artigo 5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, al-
terado e republicado pelo Regulamento Administrativo 

旅 遊 局

批 示 摘 錄

12/2015

14/2009

57/99/M

240

12/2015

14/2009

57/99/M

545
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14/20 09

21/2021 14/2016

a a
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505

–––––––

 

勞 工 事 務 局

批 示 摘 錄

–––––––

 

旅 遊 基 金

聲 明 書

摘要

2/2018

/

n.º 21/2021, e 20.º, n.º 1, alínea a), e 22.º, n.º 8, alínea a), do 
ETAPM, vigente, a partir da data da publicação do presente 
extracto de despacho.

–––––––

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 22 de Dezembro de 
2021. — A Directora dos Serviços, Maria Helena de Senna 
Fernandes.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Extracto de despacho

Por despacho do director destes Serviços, de 3 de Dezem-
bro de 2021:

Lam Meng Po, técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, de 
nomeação provisória, destes Serviços — nomeado, definitiva-
mente, para o mesmo lugar, nos termos do artigo 22.º, n.os 3 e 4, 
do ETAPM, vigente, a partir de 6 de Janeiro de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 23 
de Dezembro de 2021. — O Director dos Serviços, substituto, 
Chan Chon U.

FUNDO DE TURISMO

Declaração

Extrato

Nos termos dos artigos 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):

二零二一年財政年度第八次預算修改

8.ª alteração orçamental do ano económico de 2021

分類 Classificação

名稱

Designação

追加/登錄

Reforços/ 

/Inscrições

註銷

Anulações組織

Orgân.

功能

Func.

經濟

Económica

80600100 旅遊基金——部門預算

Fundo de Turismo – Orçamento do Serviço 

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

Senhas de presença

$21,200.00
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治 安 警 察 局

批 示 摘 錄

147/2021

14/2018 98/2019

34/2018

13/2021

a

分類 Classificação

名稱

Designação

追加/登錄

Reforços/ 

/Inscrições

註銷

Anulações組織

Orgân.

功能

Func.

經濟

Económica

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

Ajudas de custo de embarque

$21,200.00  

8-08-0 32-01-05-00-00

Alimentos e bebidas

$410,000.00  

8-08-0 32-02-04-00-00

Higiene e limpeza

$69,000.00 

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

Condomínio e segurança

$742,300.00

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

Comunicações, serviço postal e correio 

expresso

$49,700.00  

8-08-0 32-02-20-99-00

Outros – Seguros

$2,000.00 

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

Outras – Aquisição de serviços

$211,600.00  

Total

$763,500.00 $763,500.00

Referente à autorização: 

16/12/2021

Despacho do Ex.mo Sr. Secretário para a Economia e Finanças, de 16/12/2021

–––––––

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 22 de Dezembro de 
2021. — O Conselho Administrativo do Fundo de Turismo. 
— A Presidente, Maria Helena de Senna Fernandes. — Os Vo-
gais: Ip Ka I, O Chio Hong.

CORPO DE POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Extracto de despacho

Por Despacho do Secretário para a Segurança n.º 147/2021, 
de 9 de Dezembro de 2021: 

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, 51.º, n.º 1, 54.º, 55.º, 56.º, alínea 
3), 59.º, 61.º, alínea 5), 64.º e 65.º, n.º 1, da Lei n.º 13/2021  
«Estatuto dos agentes das Forças e Serviços de Segurança», 
e 118.º, n.º 2, alínea a), do «Código do Procedimento Ad-
ministrativo», vigente, determina a promoção dos seguintes 
agentes ao posto de guarda de primeira da carreira ordiná-
ria do CPSP.
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職位 編號 姓名

173031

165031

–––––––

 

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

批 示 摘 錄

c 12/2015

430

430

14/2009 12/2015

560

–––––––

 

A promoção é referida, para efeitos de antiguidade e venci-
mento devidos no posto, a partir de 15 de Novembro de 2021.

Posto N.º Nome

Guarda 173031 Tong Chi Iong

Guarda 165031 Chan Fu Keong

–––––––

Corpo de Polícia de Segurança Pública, aos 23 de Dezembro 
de 2021. — O Comandante, substituto, Vong Vai Hong, superin-
tendente.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS 

DE SEGURANÇA DE MACAU

Extractos de despachos

Por despacho do director, substituto, destes Serviços, de 
17 de Setembro de 2021:

Lao Kit Fai, operário qualificado, 8.º escalão, em regime de 
contrato administrativo de provimento sem termo, destes 
Serviços — caducou, por ter atingido o limite de idade, o 
contrato administrativo de provimento sem termo desde 17 
de Dezembro de 2021, tendo cessado as suas funções desde a 
mesma data, nos termos do artigo 44.º, n.os 1, alínea c), e 2, do 
ETAPM, vigente, conjugado com a alínea 1) do artigo 15.º da 
Lei n.º 12/2015.

Por despachos da signatária, de 5 de Novembro de 2021:

Ao Wai Hou — nomeado, definitivamente, técnico superior de 
2.ª classe, 1.º escalão, índice 430, da carreira de técnico supe-
rior do quadro do pessoal civil da Direcção dos Serviços das 
Forças de Segurança de Macau, nos termos dos artigos 22.º 
e 23.º, n.º 12, do ETAPM, vigente, desde 23 de Dezembro de 
2021.

Zhang Liaoliao — nomeado, definitivamente, técnico superior 
de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 430, da carreira de técnico 
superior do quadro do pessoal civil da Direcção dos Servi-
ços das Forças de Segurança de Macau, nos termos do arti-
go 22.º, n.º 4, do ETAPM, vigente, desde 23 de Dezembro de 
2021.

Por despacho da signatária, de 13 de Dezembro de 2021:

Cheong Ho Ming — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu CAP ascendendo a técnico especialista principal, 1.º 
escalão, índice 560, nestes Serviços, nos termos dos artigos 
14.º da Lei n.º 14/2009, vigente, e 4.º da Lei n.º 12/2015, a par-
tir da data da publicação do presente extracto de despacho 
no Boletim Oficial da RAEM.

–––––––

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 23 de Dezembro de 2021. — A Directora dos Serviços, 
Kok Fong Mei, superintendente-geral alfandegária.
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體 育 局

批 示 摘 錄

2/2021 12/2015

2/2021 12/2015

4/2017 2/2021 14/2009

a

4/2017 2/2021 14/2009

2/2021 12/2015

505

–––––––

 

衛 生 局

批 示 摘 錄

2/2021 12/2015

2/2021 14/2009

INSTITUTO DO DESPORTO

Extractos de despachos

Por despachos do signatário, de 17 de Dezembro de 2021:

Fu Sio Lon e Lei Meng Fai, técnicos superiores de 2.ª classe, 
1.º escalão, de nomeação provisória, deste Instituto — no-
meados, definitivamente, para o mesmo lugar, nos termos 
do artigo 22.º, n.º 3, do ETAPM, em vigor, a partir de 2 de 
Janeiro de 2022.

Che Pui Pui e Pun Chui Kun, adjuntas-técnicas de 2.ª classe, 
1.º escalão, de nomeação provisória, deste Instituto — no-
meadas, definitivamente, para o mesmo lugar, nos termos 
do artigo 22.º, n.º 3, do ETAPM, em vigor, a partir de 2 de 
Janeiro de 2022.

Ho Man Hou e Cheang Un Iam — renovados os contratos admi-
nistrativos de provimento, pelo período de um ano, como téc-
nicos superiores de saúde de 2.ª classe, 1.º escalão, neste Insti-
tuto, nos termos dos artigos 4.º e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, 
alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 4 de Janeiro de 2022.

Chang Wai e Lin Cheng I — renovados os contratos administra-
tivos de provimento, pelo período de um ano, como técnicas 
superiores de saúde de 2.ª classe, 1.º escalão, neste Instituto, 
nos termos dos artigos 4.º e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, alte-
rada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 11 de Janeiro de 2022.

Por despachos do signatário, de 22 de Dezembro de 2021:

Ng Kit Leng, adjunta-técnica de 2.ª classe — nomeada, definiti-
vamente, adjunta-técnica de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de adjunto-técnico do quadro do pessoal deste Instituto, nos 
termos do artigo 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.

Kou Weng Kin e Lou Iok Iu — alterada, por averbamento, 
a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de pro-
vimento sem termo ascendem a técnicos especialistas, 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.

–––––––

Instituto do Desporto, aos 22 de Dezembro de 2021. — O 
Presidente do Instituto, Pun Weng Kun.

SERVIÇOS DE SAÚDE

Extractos de despachos

Por despachos do director dos Serviços, de 16 de Agosto 
de 2021: 

Lai Nga Mei, Kuan Un Kam, Ng Hio Mei, Wong Wai Kam, 
Leong Ka Kei, Kuan Hou I, Ho Un San, Wong Nga Lam, 
Lei Iok Peng, Wong Hoi Kei, Mou Ngai, Ng Kit U e Lam 
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57/99/M

a

2/2021 12/2015

2/2021 14/2009

57/99/M

a

2/2021 12/2015

2/2021 14/2009

57/99/M

a

2/2021 12/2015

2/2021 14/2009

57/99/M

a

2/2021 12/2015

2/2021 14/2009

57/99/M

a

2/2021 12/2015

2/2021 14/2009

Chon Kit Manuel, adjuntos-técnicos especialistas, 1.º escalão, 
contratados por contratos administrativos de provimento, 
destes Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
dos contratos com referência à categoria de adjunto-técnico 
especialista, 2.º escalão, nos termos dos artigos 4.º da Lei 
n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, e 13.º, n.º 1, alínea 2), 
da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 2/2021, com efeitos 
retroactivos a partir de 25 de Setembro de 2021, ao abrigo 
do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 
11 de Outubro.

Lam Ka Wai, técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, contratado por 
contrato administrativo de provimento, destes Serviços — 
alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com re-
ferência à categoria de técnico de 2.ª classe, 2.º escalão, nos 
termos dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei 
n.º 2/2021, e 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, alterada 
pela Lei n.º 2/2021, com efeitos retroactivos a partir de 3 de 
Setembro de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Chong Pou Lam, assistente técnico administrativo principal, 
1.º escalão, contratado por contrato administrativo de provi-
mento, destes Serviços — alterada, por averbamento, a cláu-
sula 3.ª do contrato com referência à categoria de assistente 
técnico administrativo principal, 2.º escalão, nos termos dos 
artigos 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, 
e 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, alterada pela 
Lei n.º 2/2021, com efeitos retroactivos a partir de 25 de 
Setembro de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Chao Sabina, técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, contratado por 
contrato administrativo de provimento, destes Serviços — 
alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com re-
ferência à categoria de técnico de 2.ª classe, 2.º escalão, nos 
termos dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei 
n.º 2/2021, e 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, alterada 
pela Lei n.º 2/2021, com efeitos retroactivos a partir de 23 de 
Setembro de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Lao Keng Fong, técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, contratado 
por contrato administrativo de provimento, destes Serviços 
— alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com 
referência à categoria de técnico de 2.ª classe, 2.º escalão, 
nos termos dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela 
Lei n.º 2/2021, e 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, alte-
rada pela Lei n.º 2/2021, com efeitos retroactivos a partir de 
2 de Setembro de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alí-
nea a), do Código do Procedimento Administrativo, aprova-
do pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Por despachos do director dos Serviços, de 15 de Outubro 
de 2021: 

Lei Chi Seng, Pun Nga Kit e Wong Ian No, técnicos superiores 
assessores, 2.º escalão, contratados por contratos adminis-
trativos de provimento, destes Serviços — alterada, por 
averbamento, a cláusula 3.ª dos contratos com referência à 
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57/99/M

a

2/2021 12/2015

2/2021 14/2009

57/99/M

a

2/2021 12/2015

2/2021 14/2009

57/99/M

a

2/2021 12/2015

2/2021 14/2009

57/99/M

a

2/2021 12/2015

2/2021 14/2009

57/99/M

a

2/2021 12/2015

2/2021 14/2009

categoria de técnico superior assessor, 3.º escalão, nos termos 
dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, 
e 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, alterada pela 
Lei n.º 2/2021, com efeitos retroactivos a partir de 17 de 
Outubro de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

U Lai Sa e Leong Chi Hang, técnicos de 2.ª classe, 1.º escalão, 
contratados por contratos administrativos de provimento, 
destes Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
dos contratos com referência à categoria de técnico de 2.ª 
classe, 2.º escalão, nos termos dos artigos 4.º da Lei 
n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, e 13.º, n.º 1, alínea 2), 
da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 2/2021, com efeitos 
retroactivos a partir de 21 de Outubro de 2021, ao abrigo 
do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 
11 de Outubro.

Ng Ka Wai, técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, contratado por 
contrato administrativo de provimento, destes Serviços — 
alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com re-
ferência à categoria de técnico de 2.ª classe, 2.º escalão, nos 
termos dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei 
n.º 2/2021, e 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, alterada 
pela Lei n.º 2/2021, com efeitos retroactivos a partir de 22 de 
Outubro de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Por despachos do director dos Serviços, de 20 de Outubro 
de 2021: 

Ao Iok Kam, Chan Chao Lin, Chan Kun Wan, Kam Weng Ian, 
Kuong Mei Leng, Lai Cheok In, Lai Chun Tim, Lam In 
Tim, Lam Kai Kan, Lam Kit Ieng, Lei Ka Peng, Leong Im 
Meng, Leung Sau Lan, Mak Io Seng, Sam Man Fong, Sou 
Kin Man, Tai Tong Ngok e Wong Chi Kit, adjuntos-técnicos 
especialistas, 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 adjunto-técnico especialista, 3.º escalão, nos 
termos dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei 
n.º 2/2021, e 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, alterada 
pela Lei n.º 2/2021, com efeitos retroactivos a partir de 25 de 
Outubro de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Chan Wai Lon, Ngai Ieong Mei e Lao Sin Teng, técnicos prin-
cipais, 1.º escalão, contratados por contratos administrativos 
de provimento, destes Serviços — alterada, por averbamen-
to, a cláusula 3.ª dos contratos com referência à categoria de 
técnico principal, 2.º escalão, nos termos dos artigos 4.º da 
Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, e 13.º, n.º 1, alí-
nea 2), da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 2/2021, com 
efeitos retroactivos a partir de 30 de Outubro de 2021, ao 
abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do Código do Procedi-
mento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, 
de 11 de Outubro.

Kuan Sok Peng, adjunto-técnico especialista, 2.º escalão, contra-
tado por contrato administrativo de provimento, destes Ser-
viços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato 
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com referência à categoria de adjunto-técnico especialista, 3.º 
escalão, nos termos dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada 
pela Lei n.º 2/2021, e 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, 
alterada pela Lei n.º 2/2021, com efeitos retroactivos a partir 
de 28 de Outubro de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, 
alínea a), do Código do Procedimento Administrativo, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Mo Pui Chi, assistente técnico administrativo especialista, 
2.º escalão, contratado por contrato administrativo de pro-
vimento, destes Serviços — alterada, por averbamento, a 
cláusula 3.ª do contrato com referência à categoria de assis-
tente técnico administrativo especialista, 3.º escalão, nos 
termos dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei 
n.º 2/2021, e 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, alterada 
pela Lei n.º 2/2021, com efeitos retroactivos a partir de 31 de 
Outubro de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Chan Hin Kuai, adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, contra-
tado por contrato administrativo de provimento, destes Ser-
viços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato  
com referência à categoria de adjunto-técnico especialista, 2.º 
escalão, nos termos dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada 
pela Lei n.º 2/2021, e 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, 
alterada pela Lei n.º 2/2021, com efeitos retroactivos a partir 
de 30 de Outubro de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, 
alínea a), do Código do Procedimento Administrativo, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Chan Choi Man, Ng Cheok Pong, Che Cheng Man, Fong Chi 
Wai, Leong Chon Mui e Pun Weng Seong, assistentes técnicos 
administrativos principais, 1.º escalão, contratados por contra-
tos administrativos de provimento, destes Serviços — alterada, 
por averbamento, a cláusula 3.ª dos contratos com referência 
à categoria de assistente técnico administrativo principal, 2.º 
escalão, nos termos dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada 
pela Lei n.º 2/2021, e 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, al-
terada pela Lei  n.º 2/2021, com efeitos retroactivos a partir de 
30 de Outubro de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea 
a), do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Lei Choi Ip e Vong Ieng Kit, assistentes técnicos administrativos 
de 1.ª classe, 1.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 assistente técnico administrativo de 1.ª classe, 2.º 
escalão, nos termos dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada 
pela Lei n.º 2/2021, e 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, 
alterada pela Lei n.º 2/2021, com efeitos retroactivos a partir 
de 30 de Outubro de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, 
alínea a), do Código do Procedimento Administrativo, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Por despachos do director dos Serviços, de 23 de Novem-
bro de 2021: 

Ao Cho Wai e Leung Kin Kuok, operários qualificados, 6.º esca-
lão, contratados por contratos administrativos de provimento, 
destes Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
dos contratos com referência à categoria de operário qualifi-
cado, 7.º escalão, nos termos dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015, 
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 $340.00

alterada pela Lei n.º 2/2021, e 13.º, n.os 2, alínea 4), e 3, da Lei 
n.º 14/2009, alterada pela Lei  n.º 2/2021, a partir de 25 de No-
vembro de 2021.

Ho Kuok Hon, operário qualificado, 6.º escalão, contratado por 
contrato administrativo de provimento, destes Serviços — 
alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com 
referência à categoria de operário qualificado, 7.º escalão, nos 
termos dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei 
n.º 2/2021, e 13.º, n.os 2, alínea 4), e 3, da Lei n.º 14/2009, alte-
rada pela Lei n.º 2/2021, com efeitos retroactivos a partir de 
1 de Julho de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Por despachos do director dos Serviços, de 7 de Dezem-
bro de 2021:

Tam Ka Weng, técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, de 
nomeação provisória, destes Serviços — nomeado, defini-
tivamente, para o mesmo lugar, nos termos do artigo 22.º, 
n.os 3 e 5, do ETAPM, vigente, a partir de 10 de Junho de 
2021.

Tam Guerreiro, Mei Ngo, técnica superior de 2.ª classe, 1.º es-
calão, destes Serviços — renovada a sua nomeação provisó-
ria, pelo período de um ano, nos termos do artigo 22.º, n.º 2, 
do ETAPM, vigente, a partir de 22 de Abril de 2021.

Ng Mei Kei, técnica superior de 2.ª classe, 1.º escalão, destes 
Serviços — renovada a sua nomeação provisória, pelo perío-
do de um ano, nos termos do artigo 22.º, n.º 2, do ETAPM, 
vigente, a partir de 10 de Junho de 2021.

Por despachos do subdirector dos Serviços, substituto, 
para os CSG, de 10 de Dezembro de 2021:

Fong Weng Cheng e Leong Wai Kit — concedidas autorizações para 
o exercício privado da profissão de médico, licenças n.os M-2761 e 
M-2762.

(Custo desta publicação $ 329,00)

Mou Ieng In — concedida autorização para o reinício da profissão 
de médico de medicina tradicional chinesa, licença n.º W-0449.

(Custo desta publicação $ 306,00)

Chio Cheng Wan — concedida autorização para o exercício 
privado da profissão de médico de medicina tradicional chi-
nesa, licença n.º W-0793.

(Custo desta publicação $ 318,00)

Peng Yen Chin — concedida autorização para o reinício da 
profissão de enfermeiro, licença n.º E-2959.

(Custo desta publicação $ 306,00)

Chan Sut Leng, Lei Wai Man, Lam Chi Hou e Fu Seong Chon 
— concedidas autorizações para o exercício privado da pro-
fissão de enfermeiro, licenças n.os E-3544, E-3545, E-3546 e 
E-3547.

(Custo desta publicação $ 340,00)
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D-0272 D-0290

 $329.00

D-0327 D-0328

 $329.00

A L-0254

 $318.00

Ho Hio Lam e Zhou Chan Chan — concedidas autorizações para 
o reinício da profissão de médico dentista, licenças n.os D-0272 
e D-0290.

(Custo desta publicação $ 329,00)

Wu Hoi Tong e Leong Hio Seng — concedidas autorizações 
para o exercício privado da profissão de médico dentista, 
licenças n.os D-0327 e D-0328.

(Custo desta publicação $ 329,00)

Por despacho do subdirector dos Serviços para os CSG, 
de 15 de Dezembro de 2021:

Cancelada, a seu pedido, a autorização para o exercício do 
alvará do Centro Médico Hong Mei, alvará n.º AL-0254.

(Custo desta publicação $ 318,00)
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INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

Extractos de despachos

Por despachos da chefe do Departamento Administrativo e 
Financeiro do Instituto de Acção Social, de 17 de Dezembro 
de 2021:

Lou On I, técnica superior principal, 2.º escalão — nomeada, 
definitivamente, técnica superior assessora, 1.º escalão, índice 
600, da carreira de técnico superior do quadro do pessoal 
deste Instituto, nos termos da alínea 2) do n.º 1 e o n.º 2 do 
artigo 14.º da Lei n.º 14/2009, alterada pelas Leis n.os 4/2017 
e 2/2021, 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.

Cheang Sai Chon, técnico principal, 2.º escalão — nomeado, 
definitivamente, técnico especialista, 1.º escalão, índice 505, 
da carreira de técnico do quadro do pessoal deste Instituto, 
nos termos da alínea 2) do n.º 1 e o n.º 2 do artigo 14.º da Lei 
n.º 14/2009, alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, 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.

As trabalhadoras abaixo mencionadas — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de pro-
vimento sem termo, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, 
em vigor, conjugado com a alínea 2) do n.º 1 e o n.º 2 do artigo 
14.º da Lei n.º 14/2009, alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, a 
partir da data da publicação do presente extracto de despacho:

— Wong Lou Teng, como técnica principal, 1.º escalão, índice 
450;

— Kou Man Chi e Choi Ka Ian, como adjuntas-técnicas de 1.ª 
classe, 1.º escalão, índice 305.

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de 
provimento de longa duração, nos termos do artigo 4.º da 
Lei n.º 12/2015, em vigor, conjugado com a alínea 2) do n.º 1 
e o n.º 2 do artigo 14.º da Lei n.º 14/2009, alterada pelas Leis 
n.os 4/2017 e 2/2021, a partir da data da publicação do presente 
extracto de despacho:

— Kam Chon Wai, como técnico principal, 1.º escalão, índice 
450;

— Yu Chin Shan, como adjunta-técnica de 1.ª classe, 1.º escalão, 
índice 305.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Lau Chi Keong, ad-
junto-técnico especialista principal, 3.º escalão, em regime de 
contrato administrativo de provimento sem termo deste Insti-
tuto, cessa funções por atingir o limite de idade, nos termos da 
alínea c) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 44.º do ETAPM, vigente, con-
jugado com o n.º 1 do artigo 15.º da Lei n.º 12/2015, em vigor, a 
partir de 28 de Dezembro de 2021.

–––––––

Instituto de Acção Social, aos 28 de Dezembro de 2021. — O 
Presidente do Instituto, substituto, Tang Yuk Wa.

社 會 工 作 局

批 示 摘 錄

   

4/2017 2/2021 14/2009

a

600

4 / 2 0 17 2 / 2 0 2 1

14/2009

a

505

12/2015 4/2017

2/2021 14/2009

450

305

12/2015 4/2017

2/2021 14/2009

450

305

聲 明

c

12/2015

–––––––
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社 會 保 障 基 金

議 決 摘 錄

4/2017 14/2009

a

–––––––

 

FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

Extracto de deliberação

Por deliberação do Conselho de Administração do Fundo 
de Segurança Social, de 16 de Setembro de 2021:

 Ng Kin Kuan, candidata classificada em 20.º lugar 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 21/2020, II Série, de 20 de Maio — nomeada, provisoria-
mente, adjunta-técnica de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de adjunto-técnico do quadro do pessoal deste FSS, nos 
termos do artigo 12.º, n.º 1, da Lei n.º 14/2009, alterada pela 
Lei n.º 4/2017, conjugado com os artigos 20.º, n.º 1, alínea a), 
e 22.º, n.º 1, do ETAPM, em vigor.

–––––––

Fundo de Segurança Social, aos 23 de Dezembro de 2021. — 
A Presidente do Conselho de Administração, substituta, Chan 
Pou Wan.
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS 

E TRANSPORTES

Extracto de despacho

Por despachos do director, substituto, destes Serviços, de 
28 de Dezembro de 2021:

Os trabalhadores abaixo mencionados, destes Serviços — 
alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos 
administrativos de provimento, nos termos dos artigos 14.º, 
n.os 1, alínea 1) e 2), e 2, e 27.º, n.º 4, da Lei n.º 14/2009, em 
vigor, e 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, em vigor, mantendo-se 
as demais condições contratuais:

Ana Filipa Kuan Barroso, Choi Chon Kit e Pun Ka Man, 
para intérpretes-tradutores chefes, 1.º escalão;

Lei In Heng, para desenhador especialista principal, 1.º esca-
lão;

Ieong Teng Teng e Pun Iun Mei, para assistentes técnicas ad-
ministrativas especialistas, 1.º escalão.

–––––––

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, aos 29 de Dezembro de 2021. — A Directora dos Serviços, 
Chan Pou Ha.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS 

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Extractos de despachos

Por despacho do subdirector dos Serviços, de 3 de Novembro 
de 2021:

Hoi Lei Hou — cessou, a seu pedido, o contrato administrativo 
de provimento como técnico superior de 2.ª classe, 1.º esca-
lão, nestes Serviços, a partir de 22 de Dezembro de 2021.

Por despachos do signatário, de 16 de Dezembro de 2021:

Cheong Fong Meng, Cheng Ka Io e Ng Hoi Leng — nomeadas, 
definitivamente, adjuntas-técnicas de 1.ª classe, 1.º escalão, 
índice 305, da carreira de adjunto-técnico do quadro do pes-
soal destes Serviços, nos termos do artigo 14.º, n.os 1, alínea 
2), e 2, da Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos traba-
lhadores dos serviços públicos), vigente, conjugado com o 
artigo 22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, vigente, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro.

–––––––

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 22 de Dezembro de 2021. — O Director dos Serviços, subs-
tituto, Kuok Kin.

土 地 工 務 運 輸 局

批 示 摘 錄

14/2009

12/2015

–––––––

 

海 事 及 水 務 局

批 示 摘 錄

14/2009

87/89/M

a

305

–––––––
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環 境 保 護 局

聲 明

–––––––

  

交 通 事 務 局

批 示 摘 錄

–––––––

 

建 設 發 展 辦 公 室

批 示 摘 錄

枬 14 /2 0 0 9

12/2015

625

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Wong In U, adjunto-
-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, contratado por contrato admi-
nistrativo de provimento, cessou, a seu pedido, as suas funções, 
nestes Serviços, a partir de 15 de Dezembro de 2021.

–––––––

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 28 de 
Dezembro de 2021. — O Director dos Serviços, Tam Vai Man.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS 

DE TRÁFEGO

Extractos de despachos

Por despacho do director dos Serviços, de 1 de Novembro 
de 2021:

Wong Chon Wa — rescindido, a seu pedido, o contrato admi-
nistrativo de provimento sem termo como técnico superior 
de 1.ª classe, 1.º escalão, nestes Serviços, a partir de 4 de 
Janeiro de 2022.

Por despacho do director dos Serviços, de 15 de Novem-
bro de 2021:

Mak Hou Kit — rescindido, a seu pedido, o contrato adminis-
trativo de provimento sem termo como técnico especialista, 
2.º escalão, nestes Serviços, a partir de 5 de Janeiro de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 17 
de Dezembro de 2021. — O Director dos Serviços, Lam Hin 
San.

GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO 

DE INFRA-ESTRUTURAS

Extractos de despachos

Por despachos do coordenador deste Gabinete, de 19 de 
Novembro de 2021:

Un Wai Nam — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento sem termo pro-
gredindo para técnico superior assessor, 2.º escalão, índice 
625, neste Gabinete, nos termos da alínea 2) do n.os 1 e 4 do 
artigo 13.º da Lei n.º 14/2009, em vigor, e do artigo 4.º, n.os 2 
e 3, da Lei n.º 12/2015, a partir de 19 de Novembro de 2021.
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12/2015

430

–––––––

 

Lei Wa Chio — alterado o seu contrato administrativo de pro-
vimento (período experimental) para contrato administra-
tivo de provimento de longa duração (período experimen-
tal), com referência à categoria de técnico superior de 2.ª 
classe, 1.º escalão, índice 430, neste Gabinete, nos termos 
da alínea 1) do n.º 2 e n.º 3 do artigo 6.º da Lei n.º 12/2015, a 
partir de 12 de Outubro de 2021.

–––––––

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 
29 de Dezembro de 2021. — O Coordenador do Gabinete, 
Lam Wai Hou.
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