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社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

第 2/2022號社會文化司司長批示

17/2010

2/2021 6/1999

Administrativo n.º 26/2009, a partir de 1 de Fevereiro de 
2022, em virtude de se manterem os fundamentos que pre-
valeceram à respectiva nomeação.

Chan Kin Hong — renovada a comissão de serviço, pelo perío-
do de um ano, como subdirector da Polícia Judiciária, nos 
termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 e 8.º do Regula-
mento Administrativo n.º 26/2009, a partir de 1 de Fevereiro 
de 2022, em virtude de se manterem os fundamentos que 
prevaleceram à respectiva nomeação.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Segu-
rança, de 23 de Dezembro de 2021:

Tai Sio Keong, contratado por contrato administrativo de provi-
mento, deste Gabinete — alterada, por averbamento, a cláu-
sula 3.ª do contrato ascendendo a técnico superior principal, 2.º 
escalão, índice 565, nos termos da alínea 2) do n.º 1 e do n.º 4 
do artigo 13.º da Lei n.º 14/2009 — Regime das Carreiras dos 
Trabalhadores dos Serviços Públicos, dos artigos 18.º e 19.º 
do Regulamento Administrativo n.º 14/1999 — Estatuto do 
Gabinete do Chefe do Executivo e dos Secretários, conjuga-
do com o n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015 — Regime do 
Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos, a partir de 15 
de Janeiro de 2022.

Zhang Zhengchun, intérprete-tradutor assessor, 2.º escalão, 
em regime de contrato administrativo de provimento, deste 
Gabinete — alterado para contrato administrativo de pro-
vimento de longa duração, pelo período de três anos, nos 
termos do n.º 2 do artigo 4.º, da alínea 1) do n.º 2 e do n.º 3 
do artigo 6.º e do artigo 27.º da Lei n.º 12/2015 (Regime do 
Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos) a partir de 19 
de Dezembro de 2021.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 11 de Janeiro 
de 2022. — A Chefe do Gabinete, Cheong Ioc Ieng.

GABINETE DA SECRETÁRIA PARA OS ASSUNTOS

SOCIAIS E CULTURA

Despacho da Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 2/2022

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 e dos n.os 1 e 2 do artigo 4.º 
do Regulamento Administrativo n.º 17/2010 (Composição e 
funcionamento do Conselho de Educação para o Ensino Não 
Superior), conjugados com a alínea 1) do n.º 1 do artigo 5.º do 
Regulamento Administrativo n.º 6/1999 (Organização, com-
petências e funcionamento dos serviços e entidades públicos), 
republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 2/2021, a 
Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura manda:

1. É renovado o mandato de Guo Xiaoming, na qualidade de 
assessor do Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e 
Cultura, como membro do Conselho de Educação para o Ensino 
Não Superior, até 5 de Outubro de 2022.
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2. O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua 
publicação.

13 de Janeiro de 2022.

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

Extractos de despachos

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assun-
tos Sociais e Cultura, de 5 de Novembro de 2021:

Sit San Lam — contratada em regime de contrato administrati-
vo de provimento, pelo período experimental de seis meses, 
para o exercício das funções de técnica superior de 2.ª clas-
se, 2.º escalão, no Gabinete da Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura, nos termos dos n.os 1, 2 e 5 do artigo 18.º 
e dos n.os 10 e 11 do artigo 19.º do Estatuto do Gabinete do 
Chefe do Executivo e dos Secretários, em vigor, conjugado 
com o artigo 4.º e n.º 1 do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015 (Regime 
do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), em vigor, a 
partir de 4 de Janeiro de 2022.

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assun-
tos Sociais e Cultura, de 16 de Dezembro de 2021:

Wong In Chong — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento para o exercício 
de funções no Gabinete da Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura, ascendendo a técnica superior de 1.ª classe, 
1.º escalão, índice 485, nos termos do n.º 12 do artigo 19.º do 
Estatuto do Gabinete do Chefe do Executivo e dos Secre-
tários, 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 19 de Dezembro de 2021.

Por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 12 de 
Janeiro de 2022:

Chan Ka Io — cessa, automaticamente, as funções de técnico 
superior assessor principal, 4.º escalão, em regime de con-
trato administrativo de provimento sem termo, no Gabinete 
da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, nos termos 
do artigo 45.º do ETAPM, em vigor, a partir de 19 de Janeiro 
de 2022, data em que inicia funções no Fundo de Desenvol-
vimento da Cultura.

Declaração

Mok Ian Ian — cessa, automaticamente, a sua comissão de ser-
viço para o exercício do cargo de presidente do Instituto Cultural, 
nos termos da alínea 2) do n.º 1 do artigo 17.º da Lei n.º 15/2009 
(Disposições Fundamentais do Estatuto do Pessoal de Direc-
ção e Chefia), a partir de 19 de Janeiro de 2022, data em que 
inicia funções no Centro de Ciência de Macau, S.A..

–––––––

Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, 
aos 14 de Janeiro de 2022. — A Chefe do Gabinete, Ho Ioc 
San.


