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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO

Despacho do Chefe do Executivo n.º 3/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos dos 
n.os 2 e 4 do artigo 5.º do Regulamento Administrativo n.º 3/2007 
(Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca), o Chefe do Exe-
cutivo manda:

1. É renovado o mandato dos seguintes membros do Conselho 
Administrativo do Fundo de Desenvolvimento e Apoio à Pesca, 
pelo período de dois anos, a partir de 29 de Março de 2022:

 1) Kuok Kin como membro efectivo, e Chu Chan Wai como 
substituto;

 2) Tang Ieng Chun como membro efectivo, e Choi In Peng 
como substituta;

 3) Jorge Siu Lam como membro efectivo, e Chan Teng Fun 
como substituta;

 4) Wong Sin Hung Cecilia, representante da Direcção dos 
Serviços de Finanças, como membro efectivo, e U Sin Man 
como substituta.

2. O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da 
sua publicação.

12 de Janeiro de 2022.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 4/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos dos 
n.os 2 e 4 do artigo 15.º e dos n.os 1 e 4 do artigo 16.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 40/2021 (Organização e funciona-
mento do Fundo de Desenvolvimento da Cultura), conjugados 
com o disposto no n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 15/2009 (Dis-
posições Fundamentais do Estatuto do Pessoal de Direcção 
e Chefia), no n.º 1 do artigo 3.º, no artigo 4.º e no artigo 9.º do 
Regulamento Administrativo n.º 26/2009 (Disposições comple-
mentares do estatuto do pessoal de direcção e chefia), o Chefe 
do Executivo manda:

1. É nomeado, em comissão de serviço, Chan Ka Io para 
exercer, em regime de tempo inteiro, as funções de membro do 
Conselho de Administração do Fundo de Desenvolvimento da 
Cultura, pelo período de um ano, a partir de 19 de Janeiro de 
2022.

2. Os encargos resultantes da presente nomeação são suporta-
dos pelo orçamento do Fundo de Desenvolvimento da Cultura.
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第 5/2022號行政長官批示
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b

3. É publicada, em anexo, a nota relativa aos fundamentos da 
nomeação e ao currículo académico e profissional do nomeado.

12 de Janeiro de 2022.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

––––––––––

ANEXO

Fundamentos da nomeação de Chan Ka Io para exercer as 
funções de membro do Conselho de Administração do Fundo 
de Desenvolvimento da Cultura:

— Vacatura do cargo;

— Competência profissional e aptidão para o exercício das 
funções de membro do Conselho de Administração do Fundo 
de Desenvolvimento da Cultura, por parte de Chan Ka Io, que 
se demonstram pelo curriculum vitae.

Currículo académico

— Licenciado em Tradução e Interpretação Chinês-Portu-
guês pelo Instituto Politécnico de Macau;

— Licenciado em Direito pela Universidade de Macau;

— Licenciado em Ciências Farmacêuticas pela Universidade 
de Lisboa em Portugal.

Currículo profissional

— De Julho de 2007 a Fevereiro de 2010, técnico superior 
(área farmacêutica) dos Serviços de Saúde;

— De Fevereiro a Abril de 2010, técnico superior (área jurídica) 
dos Serviços de Saúde;

— De Abril de 2010 a Dezembro de 2014, técnico superior 
(área jurídica) do Gabinete do Secretário para os Transportes 
e Obras Pública;

— De Dezembro de 2014 a Agosto de 2015, técnico superior 
(área jurídica) do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais;

— De Setembro de 2015 até à presente data, técnico superior 
(área jurídica) do Gabinete da Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 5/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da 
alínea b) do n.º 1 do artigo 30.º do Estatuto dos Trabalhadores 
da Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, o Chefe do Executivo 
manda:

1. É nomeada, em comissão eventual de serviço, Mok Ian 
Ian, pessoal do quadro do Gabinete de Comunicação Social, 
para desempenhar funções no Centro de Ciência de Macau, 
S.A., pelo período de um ano, a partir de 19 de Janeiro de 
2022.
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政 府 總 部 事 務 局

批 示 摘 錄

12/2015

12/2015

14/2009

12/2015

2. A remuneração pelo exercício das funções referidas no 
número anterior é fixada pela assembleia geral do Centro de 
Ciência de Macau, S.A. e é por este suportada.

3. Cabe ao Centro de Ciência de Macau, S.A. suportar 
os encargos com os descontos, reportados ao vencimento de 
origem, para efeitos de assistência na doença, aposentação e 
sobrevivência, na parte respeitante à entidade patronal.

4. O presente despacho entra em vigor no dia da sua publicação.

14 de Janeiro de 2022.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

–––––––

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 14 de Janeiro de 2022. 
— A Chefe do Gabinete, Hoi Lai Fong.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS 

DA SEDE DO GOVERNO

Extractos de despachos

Por despachos da chefe do Gabinete do Chefe do Executivo, 
de 30 de Novembro de 2021:

O pessoal abaixo identificado — renovados os contratos admi-
nistrativos de provimento de longa duração, para o exercício 
de funções nestes Serviços, nos termos dos n.os 2 e 3 do arti-
go 4.º e do n.º 4 do artigo 6.º da Lei n.º 12/2015 (Regime do 
Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), em vigor, pelo 
período de três anos, a partir das datas a seguir indicadas:

— Ho Hoi Peng, assistente técnico administrativo de 1.ª clas-
se, 2.º escalão, a partir de 28 de Janeiro de 2022;

— Wong Chi Wa, motorista de pesados, 3.º escalão, a partir 
de 30 de Janeiro de 2022.

O pessoal abaixo identificado — renovados os contratos adminis-
trativos de provimento, para o exercício de funções nestes 
Serviços, nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 4.º e do n.º 1 do 
artigo 6.º da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Tra-
balho nos Serviços Públicos), em vigor, pelo período de um 
ano, a partir das datas a seguir indicadas:

— U Man Fai, assistente técnico administrativo especialista 
principal, 1.º escalão, a partir de 1 de Fevereiro de 2022;

— Cheong Teng Fong, auxiliar, 2.º escalão, a partir de 16 de 
Janeiro de 2022.

Por despachos da signatária, de 2 de Dezembro 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 alíneas 
3) e 4) do n.º 2 do artigo 13.º da Lei n.º 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), em vigor, 
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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, con-
forme a seguir discriminado:

Contrato administrativo de provimento

— Wong Iat Ian progride para técnica superior assessora, 3.º 
escalão, índice 650, a partir de 17 de Dezembro de 2021; 

Contrato administrativo de provimento de longa duração;

— Gao Dodo Yun progride para técnica de 1.ª classe, 2.º es-
calão, índice 420, a partir de 10 de Dezembro de 2021;

Contrato administrativo de provimento sem termo

— Lei Kuai Seng, Lin Sio Wai e Sam Chi Un progridem para 
adjuntos-técnicos especialistas, 3.º escalão, índice 430, a partir 
de 12 de Dezembro de 2021;

— Che Siu Seng progride para motorista de ligeiros, 9.º escalão, 
índice 280, a partir de 6 de Dezembro de 2021;

— Chan Keng Cheong, Sou Iok Man e Vong Vai Man pro-
gridem para operários qualificados, 8.º escalão, índice 260, a 
partir de 17 de Dezembro de 2021;

— Ho Wai Keong, Lao Sio Kueng, Lei Tak Cheong e Mok 
Iong Tai progridem para auxiliares, 5.º escalão, índice 150, a 
partir de 14 de Dezembro de 2021.

Por despachos da signatária, de 22 de Dezembro 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 da alínea 3) 
do n.º 2 do artigo 13.º da Lei n.º 14/2009 (Regime das carrei-
ras 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 Contra-
to de Trabalho nos Serviços Públicos), em vigor, conforme a 
seguir discriminado:

Contrato administrativo de provimento de longa duração

— Chan Chi Hin progride para técnico de 1.ª classe, 2.º escalão, 
índice 420, a partir de 25 de Dezembro de 2021; 

Contrato administrativo de provimento sem termo;

— Ng Wah Hei progride para auxiliar, 6.º escalão, índice 160, 
a partir de 30 de Dezembro de 2021.

Por despacho da signatária, de 23 de Dezembro de 2021:

Mak Lao Ngan — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento sem termo, para 
o exercício de funções nestes Serviços, progredindo para 
auxiliar, 9.º escalão, índice 220, nos termos da alínea 4) do 
n.º 2 e do n.º 3 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 5 de Janeiro de 2022.
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聲 明

12/2015

–––––––

 

經 濟 財 政 司 司 長 辦 公 室

第 2/2022號經濟財政司司長批示

2/2018

$339,300.00

叁 叁 叁

2/2018

85/2021 181/2019

$339,300.00 叁

叁 叁

 

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que o contrato administra-
tivo de provimento sem termo de Chan Ka Fat, motorista de 
ligeiros, 5.º escalão, destes Serviços, caduca em 17 de Janeiro 
de 2022, data em que inicia funções na Direcção dos Serviços 
de Assuntos de Justiça, por mobilidade, nos termos do n.º 1 do 
artigo 9.º e da alínea 3) do artigo 15.º da Lei n.º 12/2015 (Regime 
do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), em vigor.

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo, 
aos 13 de Janeiro de 2022. — A Directora dos Serviços, Lao 
Kuan Lai da Luz.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA

E FINANÇAS

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 2/2022

Considerando a necessidade de ser atribuído ao Gabinete do 
Chefe do Executivo, para o corrente ano económico, um fundo 
permanente de $ 339 300,00 (trezentas e trinta e nove mil e tre-
zentas patacas), constituído nos termos do disposto nos artigos 
56.º a 59.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regula-
mentação da Lei de enquadramento orçamental);

Sob proposta do aludido Gabinete e ouvida a Direcção dos 
Serviços de Finanças;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e pelo n.º 1 do 
artigo 57.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regu-
lamentação da Lei de enquadramento orçamental), conjugado 
com a Ordem Executiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem 
Executiva n.º 85/2021, o Secretário para a Economia e Finan-
ças manda:

É atribuído ao Gabinete do Chefe do Executivo um fundo 
permanente de $ 339 300,00 (trezentas e trinta e nove mil e 
trezentas patacas), para ser gerido por uma comissão adminis-
trativa composta pelos seguintes membros:

Presidente: Hoi Lai Fong, chefe do Gabinete e, nas suas faltas 
ou impedimentos, o seu substituto legal.

Vogal: Chan Sao Iok, assessora do Gabinete;

Vogal: Tou Wang Kei, técnico superior assessor.

Vogal suplente: Cheong Iok Chu, técnica superior assessora.

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 1 de Janeiro 
de 2022.

12 de Janeiro de 2022.

O Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong.
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第 3/2022號經濟財政司司長批示

2/2018

$32,200.00

叁

2/2018

85/2021 181/2019

$32,200.00 叁

 

第 4/2022號經濟財政司司長批示

2/2018

$209,700.00

2/2018

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 3/2022

Considerando a necessidade de ser atribuído à Secretaria 
do Conselho Executivo, para o corrente ano económico, um 
fundo permanente de $ 32 200,00 (trinta e duas mil e duzentas 
patacas), constituído nos termos do disposto nos artigos 56.º a 
59.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regulamenta-
ção da Lei de enquadramento orçamental);

Sob proposta da aludida Secretaria e ouvida a Direcção dos 
Serviços de Finanças;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e pelo n.º 1 do 
artigo 57.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regu-
lamentação da Lei de enquadramento orçamental), conjugado 
com a Ordem Executiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem 
Executiva n.º 85/2021, o Secretário para a Economia e Finan-
ças manda:

É atribuído à Secretaria do Conselho Executivo um fundo 
permanente de $ 32 200,00 (trinta e duas mil e duzentas patacas), 
para ser gerido por uma comissão administrativa composta pelos 
seguintes membros:

Presidente: Hoi Lai Fong, secretária-geral e, nas suas faltas 
ou impedimentos, o seu substituto legal.

Vogal: Chan Kuan Wai, chefe do Departamento de Apoio 
Jurídico e Administrativo;

Vogal: Lei Wai U, técnica superior assessora principal.

Vogal suplente: Fong Un Leng, adjunta-técnica especialista 
principal;

Vogal suplente: Sin Ka I, técnica especialista.

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 1 de Janeiro 
de 2022.

12 de Janeiro de 2022.

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

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 4/2022

Considerando a necessidade de ser atribuído ao Gabinete do 
Secretário para a Administração e Justiça, para o corrente ano 
económico, um fundo permanente de $ 209 700,00 (duzentas e 
nove mil e setecentas patacas), constituído nos termos do disposto 
nos artigos 56.º a 59.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 
(Regulamentação da Lei de enquadramento orçamental);

Sob proposta do aludido Gabinete e ouvida a Direcção dos 
Serviços de Finanças;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e pelo n.º 1 do 
artigo 57.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regu-
lamentação da Lei de enquadramento orçamental), conjugado 
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85/2021 181/2019

$209,700.00

 

第 5/2022號經濟財政司司長批示

2/2018

$65,000.00

2/2018

85/2021 181/2019

$65,000.00

com a Ordem Executiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem 
Executiva n.º 85/2021, o Secretário para a Economia e Finanças 
manda:

É atribuído ao Gabinete do Secretário para a Administração 
e Justiça um fundo permanente de $ 209 700,00 (duzentas e 
nove mil e setecentas patacas), para ser gerido por uma comis-
são administrativa composta pelos seguintes membros:

Presidente: Lam Chi Long, chefe do Gabinete e, nas suas faltas 
ou impedimentos, o seu substituto legal.

Vogal: Lo Fai, assessora do Gabinete;

Vogal: Kuok Iat Long, adjunto-técnico principal.

Vogal suplente: Ieong Wai Fong, técnica superior principal;

Vogal suplente: Lao Chi Ieng, técnica superior principal.

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 1 de Janeiro 
de 2022.

 12 de Janeiro de 2022.

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

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 5/2022

Considerando a necessidade de ser atribuído ao Gabinete do 
Secretário para a Economia e Finanças, para o corrente ano 
económico, um fundo permanente de $ 65 000,00 (sessenta 
e cinco mil patacas), constituído nos termos do disposto nos 
artigos 56.º a 59.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 
(Regulamentação da Lei de enquadramento orçamental);

Sob proposta do aludido Gabinete e ouvida a Direcção dos 
Serviços de Finanças;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e pelo n.º 1 do 
artigo 57.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regu-
lamentação da Lei de enquadramento orçamental), conjugado 
com a Ordem Executiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem 
Executiva n.º 85/2021, o Secretário para a Economia e Finan-
ças manda:

É atribuído ao Gabinete do Secretário para a Economia 
e Finanças um fundo permanente de $ 65 000,00 (sessenta e 
cinco mil patacas), para ser gerido por uma comissão adminis-
trativa composta pelos seguintes membros:

Presidente: Ku Mei Leng, chefe do Gabinete e, nas suas faltas 
ou impedimentos, o seu substituto legal.

Vogal: Cheang Ngai Teng, técnica superior assessora;

Vogal: Sou Sao Man, secretária pessoal.

Vogal suplente: Chio Pou Chu, assessora do Gabinete;

Vogal suplente: Cheong Chon Loi, secretário pessoal.
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第 6/2022號經濟財政司司長批示

2/2018

$70,000.00

2/2018

85/2021 181/2019

$70,000.00

 

第 7/2022號經濟財政司司長批示

2/2018

$211,000.00

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 6 de Janeiro 
de 2022.

12 de Janeiro de 2022.

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

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 6/2022

Considerando a necessidade de ser atribuído ao Gabinete do 
Secretário para a Segurança, para o corrente ano económico, 
um fundo permanente de $ 70 000,00 (setenta mil patacas), 
constituído nos termos do disposto nos artigos 56.º a 59.º do 
Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regulamentação da 
Lei de enquadramento orçamental);

Sob proposta do aludido Gabinete e ouvida a Direcção dos 
Serviços de Finanças;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e pelo n.º 1 do 
artigo 57.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regu-
lamentação da Lei de enquadramento orçamental), conjugado 
com a Ordem Executiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem 
Executiva n.º 85/2021, o Secretário para a Economia e Finan-
ças manda:

É atribuído ao Gabinete do Secretário para a Segurança um 
fundo permanente de $ 70 000,00 (setenta mil patacas), para 
ser gerido por uma comissão administrativa composta pelos 
seguintes membros:

Presidente: Cheong Ioc Ieng, chefe do Gabinete e, nas suas 
faltas ou impedimentos, o seu substituto legal.

Vogal: Chang Cheong, assessor do Gabinete;

Vogal: Leong Pui Ian, assessora do Gabinete.

Vogal suplente: Lei Ka I Madalena, secretária pessoal;

Vogal suplente: Lai Tong Sang, assessor do Gabinete.

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 1 de Janeiro 
de 2022.

12 de Janeiro de 2022.

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

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 7/2022

Considerando a necessidade de ser atribuído ao Gabinete da 
Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, para o corrente 
ano económico, um fundo permanente de $ 211 000,00 (duzen-
tas e onze mil patacas), constituído nos termos do disposto nos 
artigos 56.º a 59.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 
(Regulamentação da Lei de enquadramento orçamental);
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2/2018

85/2021 181/2019

$211,000.00

 

第 8/2022號經濟財政司司長批示

2/2018

$97,600.00

2/2018

85/2021 181/2019

$97,600.00

Sob proposta do aludido Gabinete e ouvida a Direcção dos 
Serviços de Finanças;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e pelo n.º 1 do 
artigo 57.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regu-
lamentação da Lei de enquadramento orçamental), conjugado 
com a Ordem Executiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem 
Executiva n.º 85/2021, o Secretário para a Economia e Finanças 
manda:

É atribuído ao Gabinete da Secretária para os Assuntos So-
ciais e Cultura um fundo permanente de $ 211 000,00 (duzentas 
e onze mil patacas), para ser gerido por uma comissão admi-
nistrativa composta pelos seguintes membros:

Presidente: Ho Ioc San, chefe do Gabinete e, nas suas faltas 
ou impedimentos, o seu substituto legal.

Vogal: Isabel Narana Xete, secretária pessoal e, nas suas faltas 
ou impedimentos, Wong In Chong, técnica superior de 2.ª classe;

Vogal: Vong Fok Sam, adjunto-técnico especialista e, nas 
suas faltas ou impedimentos, Lei Chi Ieng, técnica superior as-
sessora.

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 1 de Janeiro 
de 2022.

12 de Janeiro de 2022.

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

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 8/2022

Considerando a necessidade de ser atribuído ao Gabinete 
do Secretário para os Transportes e Obras Públicas, para o 
corrente ano económico, um fundo permanente de $ 97 600,00 
(noventa e sete mil e seiscentas patacas), constituído nos ter-
mos do disposto nos artigos 56.º a 59.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 2/2018 (Regulamentação da Lei de enquadramen-
to orçamental);

Sob proposta do aludido Gabinete e ouvida a Direcção dos 
Serviços de Finanças;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e pelo n.º 1 do 
artigo 57.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regu-
lamentação da Lei de enquadramento orçamental), conjugado 
com a Ordem Executiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem 
Executiva n.º 85/2021, o Secretário para a Economia e Finan-
ças manda:

É atribuído ao Gabinete do Secretário para os Transportes e 
Obras Públicas um fundo permanente de $ 97 600,00 (noventa 
e sete mil e seiscentas patacas), para ser gerido por uma comis-
são administrativa composta pelos seguintes membros:

Presidente: Cheong Chui Ling, chefe do Gabinete e, nas suas 
faltas ou impedimentos, o seu substituto legal.
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第 9/2022號經濟財政司司長批示

2/2018

$778,800.00

2/2018

85/2021 181/2019

$778,800.00

 

Vogal: Vong Man Kit, assessor do Gabinete;

Vogal: Chang Wai Si, assessora do Gabinete.

Vogal suplente: Vong Pui Fan, técnica superior assessora;

Vogal suplente: Ng Meng Kin, adjunto-técnico principal.

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 1 de Janeiro 
de 2022.

12 de Janeiro de 2022.

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

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 9/2022

Considerando a necessidade de ser atribuído à Direcção dos 
Serviços para os Assuntos da Sede do Governo, para o corrente 
ano económico, um fundo permanente de $ 778 800,00 (sete-
centas e setenta e oito mil e oitocentas patacas), constituído 
nos termos do disposto nos artigos 56.º a 59.º do Regulamento 
Administrativo n.º 2/2018 (Regulamentação da Lei de enqua-
dramento orçamental);

Sob proposta da aludida Direcção e ouvida a Direcção dos 
Serviços de Finanças;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e pelo n.º 1 do 
artigo 57.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regu-
lamentação da Lei de enquadramento orçamental), conjugado 
com a Ordem Executiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem 
Executiva n.º 85/2021, o Secretário para a Economia e Finan-
ças manda:

É atribuído à Direcção dos Serviços para os Assuntos da 
Sede do Governo um fundo permanente de $ 778 800,00 (sete-
centas e setenta e oito mil e oitocentas patacas), para ser gerido 
por uma comissão administrativa composta pelos seguintes 
membros:

Presidente: Lao Kuan Lai da Luz, directora dos Serviços e, 
nas suas faltas ou impedimentos, o seu substituto legal.

Vogal: Che Pui Man, chefe do Departamento Administrativo 
e Financeiro;

Vogal: Kuok Sok Wa, chefe da Divisão de Gestão Financeira.

Vogal suplente: Lu Rui Lin, adjunto-técnico principal;

Vogal suplente: Lei Im Wa, adjunta-técnica de 2.ª classe.

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 1 de Janeiro 
de 2022.

12 de Janeiro de 2022.

O Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong.
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第 10/2022號經濟財政司司長批示

2/2018

$300,000.00

叁

2/2018

85/2021 181/2019

$300,000.00 叁

 

第 11/2022號經濟財政司司長批示

2/2018

$512,400.00

2/2018

85/2021 181/2019

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 10/2022

Considerando a necessidade de ser atribuído à Direcção dos 
Serviços de Identificação, para o corrente ano económico, um 
fundo permanente de $ 300 000,00 (trezentas mil patacas), 
constituído nos termos do disposto nos artigos 56.º a 59.º do 
Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regulamentação da 
Lei de enquadramento orçamental);

Sob proposta da aludida Direcção e ouvida a Direcção dos 
Serviços de Finanças;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e pelo n.º 1 do 
artigo 57.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regu-
lamentação da Lei de enquadramento orçamental), conjugado 
com a Ordem Executiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem 
Executiva n.º 85/2021, o Secretário para a Economia e Finan-
ças manda:

É atribuído à Direcção dos Serviços de Identificação um 
fundo permanente de $ 300 000,00 (trezentas mil patacas), 
para ser gerido por uma comissão administrativa composta 
pelos seguintes membros:

Presidente: Wong Pou Ieng, directora dos Serviços e, nas 
suas faltas ou impedimentos, o seu substituto legal.

Vogal: Chan Un Lai, chefe do Departamento de Estudos da 
Exploração e Administração do Arquivo;

Vogal: Cheong Lai Heng, chefe da Divisão Administrativa e 
Financeira.

Vogal suplente: Chao Wai Ieng, subdirector dos Serviços;

Vogal suplente: Chan Hio Tong, técnica especialista.

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 1 de Janeiro 
de 2022.

12 de Janeiro de 2022.

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

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 11/2022

Considerando a necessidade de ser atribuído à Direcção dos 
Serviços de Estatística e Censos, para o corrente ano económi-
co, um fundo permanente de $ 512 400,00 (quinhentas e doze 
mil e quatrocentas patacas), constituído nos termos do disposto 
nos artigos 56.º a 59.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 
(Regulamentação da Lei de enquadramento orçamental);

Sob proposta da aludida Direcção e ouvida a Direcção dos 
Serviços de Finanças;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e pelo n.º 1 do 
artigo 57.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regu-
lamentação da Lei de enquadramento orçamental), conjugado 
com a Ordem Executiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem 
Executiva n.º 85/2021, o Secretário para a Economia e Finan-
ças manda:
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$512,400.00

 

第 12/2022號經濟財政司司長批示

2/2018

$20,520.00

2/2018

85/2021 181/2019

$20,520.00

 

É atribuído à Direcção dos Serviços de Estatística e Censos 
um fundo permanente de $ 512 400,00 (quinhentas e doze mil 
e quatrocentas patacas), para ser gerido por uma comissão ad-
ministrativa composta pelos seguintes membros:

Presidente: Ieong Meng Chao, director dos Serviços e, nas 
suas faltas ou impedimentos, o seu substituto legal.

Vogal: Ng David, chefe da Divisão Administrativa e Finan-
ceira e, nas suas faltas ou impedimentos, o seu substituto legal;

Vogal: Wu Pou Wa, chefe da Secção de Contabilidade, Patri-
mónio e Economato.

Vogal suplente: Choi Ieng Fai, técnica especialista;

Vogal suplente: Cheng I Ian, técnica superior de 2.ª classe.

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 1 de Janeiro 
de 2022.

12 de Janeiro de 2022.

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

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 12/2022

Considerando a necessidade de ser atribuído ao Conselho 
Permanente de Concertação Social, para o corrente ano 
económico, um fundo permanente de $ 20 520,00 (vinte mil 
quinhentas e vinte patacas), constituído nos termos do disposto 
nos artigos 56.º a 59.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 
(Regulamentação da Lei de enquadramento orçamental);

Sob proposta do aludido Conselho e ouvida a Direcção dos 
Serviços de Finanças;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e pelo n.º 1 do 
artigo 57.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regu-
lamentação da Lei de enquadramento orçamental), conjugado 
com a Ordem Executiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem 
Executiva n.º 85/2021, o Secretário para a Economia e Finan-
ças manda:

É atribuído ao Conselho Permanente de Concertação Social 
um fundo permanente de $ 20 520,00 (vinte mil quinhentas e 
vinte patacas), para ser gerido por uma comissão administrativa 
composta pelos seguintes membros:

Presidente: Chan Un Tong, secretário-geral.

Vogal: Sun Sok U Rosa Maria, técnica superior assessora 
principal;

Vogal: Si Tou Ha Wan, adjunta-técnica especialista.

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 1 de Janeiro 
de 2022.

12 de Janeiro de 2022.

O Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong.
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第 13/2022號經濟財政司司長批示

2/2018

$950,000.00

2/2018

85/2021 181/2019

$950,000.00

 

第 14/2022號經濟財政司司長批示

2/2018

$61,800.00

2/2018

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 13/2022

Considerando a necessidade de ser atribuído à Polícia Judi-
ciária, para o corrente ano económico, um fundo permanente de 
$ 950 000,00 (novecentas e cinquenta mil patacas), constituído 
nos termos do disposto nos artigos 56.º a 59.º do Regulamento 
Administrativo n.º 2/2018 (Regulamentação da Lei de enqua-
dramento orçamental);

Sob proposta da Polícia Judiciária e ouvida a Direcção dos 
Serviços de Finanças;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e pelo n.º 1 do 
artigo 57.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regu-
lamentação da Lei de enquadramento orçamental), conjugado 
com a Ordem Executiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem 
Executiva n.º 85/2021, o Secretário para a Economia e Finan-
ças manda:

É atribuído à Polícia Judiciária um fundo permanente de 
$ 950 000,00 (novecentas e cinquenta mil patacas), para ser gerido 
por uma comissão administrativa composta pelos seguintes 
membros:

Presidente: Sit Chong Meng, director dos Serviços e, nas suas 
faltas ou impedimentos, o seu substituto legal.

Vogal: Ieong Chon Lai, chefe do Departamento de Gestão e 
Planeamento;

 Vogal: Cheang Pui Ian, chefe da Divisão de Administração 
Financeira e Patrimonial.

Vogal suplente: Lei Ieng Wa, técnica principal;

Vogal suplente: Chong In Teng, técnica especialista;

Vogal suplente: Cheong Sok Mei, técnica especialista.

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 1 de Janeiro 
de 2022.

12 de Janeiro de 2022.

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

Despacho do Secretário para a Economia
e Finanças n.º 14/2022

Considerando a necessidade de ser atribuído à Direcção dos 
Serviços de Cartografia e Cadastro, para o corrente ano econó-
mico, um fundo permanente de $ 61 800,00 (sessenta e uma mil 
e oitocentas patacas), constituído nos termos do disposto nos 
artigos 56.º a 59.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 
(Regulamentação da Lei de enquadramento orçamental);

Sob proposta da aludida Direcção e ouvida a Direcção dos 
Serviços de Finanças;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e pelo n.º 1 do 
artigo 57.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regu-
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$61,800.00

 

第 15/2022號經濟財政司司長批示

2/2018

$460,000.00

2/2018

85/2021 181/2019

$460,000.00

lamentação da Lei de enquadramento orçamental), conjugado 
com a Ordem Executiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem 
Executiva n.º 85/2021, o Secretário para a Economia e Finanças 
manda:

É atribuído à Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro 
um fundo permanente de $ 61 800,00 (sessenta e uma mil e 
oitocentas patacas), para ser gerido por uma comissão admi-
nistrativa composta pelos seguintes membros:

Presidente: Vicente Luís Gracias, director dos Serviços e, 
nas suas faltas ou impedimentos, o seu substituto legal.

Vogal: Lao Lai Kuan, chefe da Divisão Administrativa e 
Financeira;

Vogal: Lou Kuai Chan, técnica especialista.

Vogal suplente: Lok Siu Ieng, assistente técnica administrati-
va especialista principal;

Vogal suplente: Au Hoi Chi Raquel, assistente técnica admi-
nistrativa especialista principal.

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 1 de Janeiro 
de 2022.

12 de Janeiro de 2022.

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

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 15/2022

Considerando a necessidade de ser atribuído aos Serviços de 
Polícia Unitários, para o corrente ano económico, um fundo 
permanente de $ 460 000,00 (quatrocentas e sessenta mil pata-
cas), constituído nos termos do disposto nos artigos 56.º a 59.º 
do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regulamentação 
da Lei de enquadramento orçamental);

Sob proposta dos aludidos Serviços e ouvida a Direcção dos 
Serviços de Finanças;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e pelo n.º 1 do 
artigo 57.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regu-
lamentação da Lei de enquadramento orçamental), conjugado 
com a Ordem Executiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem 
Executiva n.º 85/2021, o Secretário para a Economia e Finan-
ças manda:

É atribuído aos Serviços de Polícia Unitários um fundo per-
manente de $ 460 000,00 (quatrocentas e sessenta mil patacas), 
para ser gerido por uma comissão administrativa composta 
pelos seguintes membros:

Presidente: Chio U Man, coordenador do Gabinete do Co-
mandante-geral.

Vogal: Chan Si Man, chefe do Departamento de Gestão de 
Recursos e, nas suas faltas ou impedimentos, o seu substituto 
legal;



N.º 3 — 19-1-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 401

 

第 16/2022號經濟財政司司長批示

2/2018

$56,640.00

2/2018

85/2021 181/2019

$56,640.00

Adelina Andrade de Aguiar  

Aureliano Bruno dos Santos

 

Vogal: Ieong Tan Cheng, adjunta-técnica especialista.

Vogal suplente: Iong Kuok Kin, técnico especialista;

Vogal suplente: Lei Ian Nei, adjunta-técnica especialista;

Vogal suplente: Leong Iek Tong, adjunta-técnica especialista.

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 1 de Janeiro 
de 2022.

13 de Janeiro de 2022.

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

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 16/2022

Considerando a necessidade de ser atribuído ao Gabinete de 
Comunicação Social, para o corrente ano económico, um fun-
do permanente de $ 56 640,00 (cinquenta e seis mil seiscentas 
e quarenta patacas), constituído nos termos do disposto nos 
artigos 56.º a 59.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 
(Regulamentação da Lei de enquadramento orçamental);

Sob proposta do aludido Gabinete e ouvida a Direcção dos 
Serviços de Finanças;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e pelo n.º 1 do 
artigo 57.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regu-
lamentação da Lei de enquadramento orçamental), conjugado 
com a Ordem Executiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem 
Executiva n.º 85/2021, o Secretário para a Economia e Finan-
ças manda:

É atribuído ao Gabinete de Comunicação Social um fundo 
permanente de $ 56 640,00 (cinquenta e seis mil seiscentas e 
quarenta patacas), para ser gerido por uma comissão adminis-
trativa composta pelos seguintes membros:

Presidente: Chan Lou, directora do Gabinete e, nas suas faltas 
ou impedimentos, o seu substituto legal.

Vogal: Che Vai Leng, chefe da Divisão Administrativa e 
Financeira;

Vogal: Adelina Andrade de Aguiar, adjunta-técnica especia-
lista.

Vogal suplente: Long Lai Kei, adjunta-técnica especialista;

Vogal suplente: Aureliano Bruno dos Santos, adjunto-técnico 
especialista.

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 1 de Janeiro 
de 2022.

13 de Janeiro de 2022.

O Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong.
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第 17/2022號經濟財政司司長批示

2/2018

$100,000.00

2/2018

85/2021 181/2019

$100,000.00

 

第 18/2022號經濟財政司司長批示

2/2018

$181,800.00

2/2018

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 17/2022

Considerando a necessidade de ser atribuído ao Gabinete 
para a Protecção de Dados Pessoais, para o corrente ano eco-
nómico, um fundo permanente de $ 100 000,00 (cem mil pata-
cas), constituído nos termos do disposto nos artigos 56.º a 59.º 
do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regulamentação 
da Lei de enquadramento orçamental);

Sob proposta do aludido Gabinete e ouvida a Direcção dos 
Serviços de Finanças;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e pelo n.º 1 do 
artigo 57.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regu-
lamentação da Lei de enquadramento orçamental), conjugado 
com a Ordem Executiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem 
Executiva n.º 85/2021, o Secretário para a Economia e Finan-
ças manda:

É atribuído ao Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais 
um fundo permanente de $ 100 000,00 (cem mil patacas), para 
ser gerido por uma comissão administrativa composta pelos 
seguintes membros:

Presidente: Yang Chongwei, coordenador do Gabinete e, nas 
suas faltas ou impedimentos, o seu substituto legal.

Vogal: Iao Hin Chit, coordenador-adjunto do Gabinete;

Vogal: Chang Heng Pan, técnico superior assessor principal.

Vogal suplente: Io Ian, técnica superior de 1.ª classe;

Vogal suplente: Ho Sok I, técnica especialista.

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 1 de Janeiro 
de 2022.

 13 de Janeiro de 2022.

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

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 18/2022

Considerando a necessidade de ser atribuído à Direcção dos 
Serviços de Administração e Função Pública, para o corrente 
ano económico, um fundo permanente de $ 181 800,00 (cento e 
oitenta e uma mil e oitocentas patacas), constituído nos termos 
do disposto nos artigos 56.º a 59.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 2/2018 (Regulamentação da Lei de enquadramento 
orçamental);

Sob proposta da aludida Direcção e ouvida a Direcção dos 
Serviços de Finanças;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e pelo n.º 1 do 
artigo 57.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regu-
lamentação da Lei de enquadramento orçamental), conjugado 
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85/2021 181/2019

$181,800.00

 

第 19/2022號經濟財政司司長批示

2/2018

$373,100.00

叁 叁

2/2018

85/2021 181/2019

$373,100.00 叁

叁

com a Ordem Executiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem 
Executiva n.º 85/2021, o Secretário para a Economia e Finan-
ças manda:

É atribuído à Direcção dos Serviços de Administração e 
Função Pública um fundo permanente de $ 181 800,00 (cento 
e oitenta e uma mil e oitocentas patacas), para ser gerido por 
uma comissão administrativa composta pelos seguintes mem-
bros:

Presidente: Joana Maria Noronha, subdirectora dos Serviços 
e, nas suas faltas ou impedimentos, Fung Kam Meng, chefe da 
Divisão Administrativa e Financeira ou o seu substituto legal.

Vogal: Fung Kam Meng, chefe da Divisão Administrativa e 
Financeira;

Vogal: Ieong Choi Wai, técnico especialista principal.

Vogal suplente: Ip Hou Seng, técnico principal;

Vogal suplente: Wu Chou Weng, assistente técnico adminis-
trativo especialista principal;

Vogal suplente: Sun da Luz Kam Fong Maria, assistente téc-
nica administrativa especialista principal.

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 1 de Janeiro 
de 2022.

13 de Janeiro de 2022.

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

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 19/2022

Considerando a necessidade de ser atribuído à Direcção dos 
Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, para o 
corrente ano económico, um fundo permanente de $ 373 100,00 
(trezentas e setenta e três mil e cem patacas), constituído nos 
termos do disposto nos artigos 56.º a 59.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 2/2018 (Regulamentação da Lei de enquadra-
mento orçamental);

Sob proposta da aludida Direcção e ouvida a Direcção dos 
Serviços de Finanças;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e pelo n.º 1 do 
artigo 57.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regu-
lamentação da Lei de enquadramento orçamental), conjugado 
com a Ordem Executiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem 
Executiva n.º 85/2021, o Secretário para a Economia e Finan-
ças manda:

É atribuído à Direcção dos Serviços de Economia e Desen-
volvimento Tecnológico um fundo permanente de $ 373 100,00 
(trezentas e setenta e três mil e cem patacas), para ser gerido 
por uma comissão administrativa composta pelos seguintes 
membros:

Presidente: Tai Kin Ip, director dos Serviços e, nas suas faltas 
ou impedimentos, o seu substituto legal.
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第 20/2022號經濟財政司司長批示

2/2018

$270,000.00

2/2018

85/2021 181/2019

$270,000.00

 

Vogal: Antonio Leung, chefe da Divisão Administrativa e 
Financeira e, nas suas faltas ou impedimentos, Lo Ka Man, 
técnica especialista principal;

Vogal: Leong Ka I, técnica superior assessora e, nas suas 
faltas ou impedimentos, Lung Vai Kong, adjunto-técnico espe-
cialista principal.

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 1 de Janeiro 
de 2022.

13 de Janeiro de 2022.

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

Despacho do Secretário para a Economia
e Finanças n.º 20/2022

Considerando a necessidade de ser atribuído à Direcção 
de Inspecção e Coordenação de Jogos, para o corrente ano 
económico, um fundo permanente de $ 270 000,00 (duzentas 
e setenta mil patacas), constituído nos termos do disposto nos 
artigos 56.º a 59.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 
(Regulamentação da Lei de enquadramento orçamental);

Sob proposta da aludida Direcção e ouvida a Direcção dos 
Serviços de Finanças;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e pelo n.º 1 do 
artigo 57.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regula-
mentação da Lei de enquadramento orçamental), conjugado 
com a Ordem Executiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem 
Executiva n.º 85/2021, o Secretário para a Economia e Finanças 
manda:

É atribuído à Direcção de Inspecção e Coordenação de 
Jogos um fundo permanente de $ 270 000,00 (duzentas e setenta 
mil patacas), para ser gerido por uma comissão administrativa 
composta pelos seguintes membros:

Presidente: Adriano Marques Ho, director dos Serviços e, 
nas suas faltas ou impedimentos, o seu substituto legal.

Vogal: Iu Keng Fong, chefe da Divisão Administrativa e 
Financeira e, nas suas faltas ou impedimentos, o seu substituto 
legal;

Vogal: Pang Ka Man, adjunta-técnica especialista.

Vogal suplente: Teng Man Heong, adjunta-técnica especialis-
ta;

Vogal suplente: Chiu da Luz Yun Kuen, adjunta-técnica es-
pecialista.

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 1 de Janeiro 
de 2022.

13 de Janeiro de 2022.

O Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong.
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第 21/2022號經濟財政司司長批示

2/2018

$230,000.00

叁

2/2018

85/2021 181/2019

$230,000.00

叁

鳯

Arlete Maria Amante Madeira 

de Carvalho

 

第 22/2022號經濟財政司司長批示

2/2018

$127,500.00

2/2018

85/2021 181/2019

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 21/2022

Considerando a necessidade de ser atribuído à Direcção dos 
Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, para o corrente 
ano económico, um fundo permanente de $ 230 000,00 (duzen-
tas e trinta mil patacas), constituído nos termos do disposto nos 
artigos 56.º a 59.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 
(Regulamentação da Lei de enquadramento orçamental);

Sob proposta da aludida Direcção e ouvida a Direcção dos 
Serviços de Finanças;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e pelo n.º 1 do 
artigo 57.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regu-
lamentação da Lei de enquadramento orçamental), conjugado 
com a Ordem Executiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem 
Executiva n.º 85/2021, o Secretário para a Economia e Finan-
ças manda:

É atribuído à Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públi-
cas e Transportes, um fundo permanente de $ 230 000,00 (du-
zentas e trinta mil patacas), para ser gerido por uma comissão 
administrativa composta pelos seguintes membros:

Presidente: Lou Kuai Fong, chefe do Departamento Admi-
nistrativo e Financeiro e, nas suas faltas ou impedimentos, o 
seu substituto legal.

Vogal: Tam Fong In, chefe da Secção de Contabilidade, subs-
tituta;

Vogal: Arlete Maria Amante Madeira de Carvalho, adjunta-
-técnica especialista principal.

Vogal suplente: Tong Lai Ian, adjunta-técnica especialista.

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 1 de Janeiro 
de 2022.

13 de Janeiro de 2022. 

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

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 22/2022

Considerando a necessidade de ser atribuído à Direcção dos 
Serviços para os Assuntos de Tráfego, para o corrente ano 
económico, um fundo permanente de $ 127 500,00 (cento e 
vinte e sete mil e quinhentas patacas), constituído nos termos 
do disposto nos artigos 56.º a 59.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 2/2018 (Regulamentação da Lei de enquadramento 
orçamental);

Sob proposta da aludida Direcção e ouvida a Direcção dos 
Serviços de Finanças;

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e pelo n.º 1 do 
artigo 57.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regu-
lamentação da Lei de enquadramento orçamental), conjugado 
com a Ordem Executiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem 
Executiva n.º 85/2021, o Secretário para a Economia e Finan-
ças manda:
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$127,500.00

 

–––––––

 

保 安 司 司 長 辦 公 室

第 2/2022號保安司司長批示

89/2021

 

批 示 摘 錄

15/2009 26/2009

É atribuído à Direcção dos Serviços para os Assuntos de 
Tráfego um fundo permanente de $ 127 500,00 (cento e vinte e 
sete mil e quinhentas patacas), para ser gerido por uma comissão 
administrativa composta pelos seguintes membros:

Presidente: Lam Hin San, director dos Serviços e, nas suas 
faltas ou impedimentos, o seu substituto legal.

Vogal: Chiang Ngoc Vai, subdirector dos Serviços e, nas suas 
faltas ou impedimentos, o seu substituto legal;

Vogal: Kwong Weng Kei, chefe da Divisão Administrativa e 
Financeira e, nas suas faltas ou impedimentos, o seu substituto 
legal.

Vogal suplente: Lo Seng Chi, subdirector dos Serviços e, nas 
suas faltas ou impedimentos, o seu substituto legal.

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 1 de Janeiro 
de 2022.

13 de Janeiro de 2022.

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

–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 13 
de Janeiro de 2022. — A Chefe do Gabinete, Ku Mei Leng.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 2/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
n.º 2 do artigo 1.º da Ordem Executiva n.º 89/2021, o Secretário 
para a Segurança manda:

São subdelegados na directora da Direcção dos Serviços 
das Forças de Segurança de Macau, Kok Fong Mei, todos os 
poderes necessários para representar a Região Administrativa 
Especial de Macau, na escritura pública relativa ao «Adicional 
ao Contrato de Concessão de Gestão e Exploração das Áre-
as Comerciais do Edifício do Posto Fronteiriço de Macau da 
Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau», a celebrar entre a Região 
Administrativa Especial de Macau e a Companhia Industrial 
Nam Kwong Limitada.

10 de Janeiro de 2022.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

Extractos de despachos

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

Sit Chong Meng — renovada a comissão de serviço, pelo perío-
do de um ano, como director da Polícia Judiciária, nos ter-
mos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 e 8.º do Regulamento 
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15/2009 26/2009

14/2009

14/1999

12/2015

565

12/2015

–––––––

 

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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批 示 摘 錄

12/2015

12/2015

485

聲 明

15/2009

–––––––

 

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.
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運 輸 工 務 司 司 長 辦 公 室

第 1/2022號運輸工務司司長批示

10/2013

996

16 16A

B46 164 21013

4

         

––––––––––

附件

（土地工務運輸局第2852.01號案卷及

土地委員會第37/2021號案卷）

409

25 17399 SO

242080G

996.2

996 16 16A

B46 164 21013

F9 2

8045

4

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS TRANSPORTES

E OBRAS PÚBLICAS

Despacho do Secretário para os Transportes
e Obras Públicas n.º 1/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
artigo 139.º da Lei n.º 10/2013 (Lei de terras), o Secretário para 
os Transportes e Obras Públicas manda:

1. É revista, nos termos e condições constantes do contrato 
em anexo, que faz parte integrante do presente despacho, a 
concessão, por aforamento, do terreno com a área de 996 m2, 
situado na península de Macau, onde se encontra construído o 
prédio urbano com os n.os 16 e 16A da Estrada da Penha, des-
crito na Conservatória do Registo Predial, doravante designa-
da por CRP, sob o n.º 21 013 a fls. 164 verso do livro B46, para 
ser aproveitado com a construção de um edifício de 4 pisos, 
sendo 1 piso em cave, em regime de propriedade única, desti-
nado às finalidades de vivenda unifamiliar, estacionamento e 
área ajardinada para uso exclusivo.

2. O presente despacho entra imediatamente em vigor.

 10 de Janeiro de 2022.

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

––––––––––

ANEXO

(Processo n.º 2 852.01 da Direcção dos Serviços de Solos, 
Obras Públicas e Transportes e Processo n.º 37/2021 da 

Comissão de Terras)

Contrato acordado entre:

A Região Administrativa Especial de Macau, como primeira 
outorgante, e

 A sociedade «Tak Keong Companhia, Limitada», como se-
gunda outorgante. 

Considerando que:

1. A sociedade «Tak Keong Companhia, Limitada», com sede 
em Macau, na Avenida da Praia Grande, n.º 409, Edifício dos 
Serviços Jurídicos China, 25.º andar, registada na Conservatória 
dos Registos Comerciais e de Bens Móveis, sob o n.º 17 399 (SO), 
é titular do domínio útil do terreno concedido por aforamento, 
com a área registal de 996,2 m2, rectificada por novas medições 
para 996 m2, situado na península de Macau, onde se encontra 
construído o prédio urbano com os n.os 16 e 16A da Estrada da 
Penha, descrito na CRP sob o n.º 21 013 a fls. 164 verso do livro 
B46, conforme inscrição a seu favor sob o n.º 242 080G.

2. O domínio directo sobre o mencionado terreno acha-se 
inscrito a favor do Estado sob o n.o 8045 a fls. 2 do livro F9.

3. Pretendendo proceder ao reaproveitamento do referido 
terreno com a construção de um edifício, em regime de pro-
priedade única, compreendendo 4 pisos, sendo 1 piso em cave, 
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B46 164 21013

242080G

destinado às finalidades de vivenda unifamiliar, estaciona-
mento e área ajardinada para uso exclusivo, a concessionária 
submeteu à Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas 
e Transportes, doravante designada por DSSOPT, em 10 de 
Setembro de 2019, o projecto de alteração de obra que, por 
despacho do chefe do Departamento de Urbanização destes 
Serviços, de 17 de Janeiro de 2020, foi considerado passível de 
aprovação, condicionada ao cumprimento de alguns requisitos 
técnicos.

4. Nestas circunstâncias, em 29 de Abril de 2020, a conces-
sionária solicitou autorização para modificar o aproveitamen-
to do terreno, em conformidade com o referido projecto, e a 
consequente revisão do contrato de concessão, nos termos do 
artigo 139.º da Lei n.º 10/2013 (Lei de terras).

5. Reunidos os documentos necessários à instrução do pro-
cedimento, a DSSOPT procedeu ao cálculo das contrapartidas 
devidas e elaborou a minuta do contrato de revisão da conces-
são que mereceu a concordância da concessionária, expressa 
em declaração apresentada em 3 de Setembro de 2021.

6. O terreno objecto do contrato, com a área rectificada de 
996 m2, encontra-se demarcado e assinalado na planta ca-
dastral n.º 6 139/2003, emitida em 27 de Abril de 2020, pela 
Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, doravante 
designada por DSCC.

7. O procedimento seguiu a sua tramitação normal, tendo o 
processo sido enviado à Comissão de Terras que, reunida em 
16 de Setembro de 2021, emitiu parecer favorável ao deferi-
mento do pedido.

8. Por despacho do Secretário para os Transportes e Obras 
Públicas, de 8 de Outubro de 2021, proferido no uso das com-
petências executivas delegadas pelo n.º 1 da Ordem Executiva 
n.º 184/2019, foi autorizado o pedido de revisão da concessão, 
de acordo com o proposto no parecer da Comissão de Terras.

9. As condições do contrato titulado pelo presente despacho 
foram notificadas à concessionária e por esta expressamente 
aceites, conforme declaração apresentada em 19 de Novembro 
de 2021, assinada por Loi Keong Kuong, casado, com domicí-
lio na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.º 258, Edifício Kin 
Heng Long Plaza, 16.º Andar E, na qualidade de administra-
dor e em representação da sociedade «Tak Keong Companhia, 
Limitada», qualidade e poderes verificados pelo 2.º Cartório 
Notarial, conforme reconhecimento exarado naquela declaração.

10. A concessionária pagou o preço actualizado do domínio 
útil e o prémio estipulados no n.º 1 da cláusula terceira e na 
cláusula sétima, ambas do contrato titulado pelo presente des-
pacho.

Cláusula primeira — Objecto do contrato

1. Constitui objecto do presente contrato a revisão da con-
cessão, por aforamento, do terreno com a área registal de 996,2 
m2 (novecentos e noventa e seis vírgula dois metros quadrados), 
rectificada por novas medições para 996 m2 (novecentos e no-
venta e seis metros quadrados), situado na península de Macau, 
onde se encontra construído o prédio n.os 16 e 16A da Estrada 
da Penha, demarcado e assinalado na planta n.º 6 139/2003, 
emitida pela DSCC, em 27 de Abril de 2020, descrito na CRP 
sob o n.º 21 013 a fls. 164 verso do livro B46, cujo domínio útil 
se acha inscrito sob o n.º 242 080G, a favor da segunda outor-
gante.
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2. 

1. 4

1

1  ............................... 1,223

2  .......................................... 200

3  .................................. 514

2. 

3. 

1. $581,100.00

2. 10/2013

3. $1,453.00

叁

4. 

1. 42

2. 

3. 

1 1 180

2 60

2. Em consequência da presente revisão, a concessão do 
terreno identificado no número anterior, de ora em diante de-
signado, simplesmente, por terreno, passa a reger-se pelas cláu-
sulas do presente contrato.

Cláusula segunda — Reaproveitamento e finalidade do terreno

1. O terreno é reaproveitado com a construção de uma viven-
da unifamiliar, em regime de propriedade única, compreen-
dendo 4 (quatro) pisos, sendo 1 (um) piso em cave, afectado às 
seguintes finalidades de utilização:

1) Vivenda unifamiliar:  ............................................................... 
com a área bruta de construção de 1 223 m2;

2) Estacionamento:  ....................................................................... 
com a área bruta de construção de 200 m2;

3) Área ajardinada para uso exclusivo:  ..................................... 
com a área bruta de construção de 514 m2.

2. As áreas referidas no número anterior podem ser sujeitas 
a eventuais rectificações no momento do pedido de vistoria de 
obra, para efeito de emissão da licença de utilização.

3. A segunda outorgante é obrigada a submeter-se às prescri-
ções do plano urbanístico que vigore na zona onde o terreno se 
situa.

Cláusula terceira — Preço do domínio útil e foro

1. O preço do domínio útil do terreno é actualizado para 
$ 581 100,00 (quinhentas e oitenta e uma mil e cem patacas).

2. O preço actualizado do domínio útil estipulado no núme-
ro anterior é pago integralmente e de uma só vez, aquando da 
aceitação das condições do presente contrato, a que se refere o 
artigo 125.º da Lei n.º 10/2013.

3. O foro anual a pagar é actualizado para $ 1 453,00 (mil, 
quatrocentas e cinquenta e três patacas).

4. O não pagamento pontual do foro determina a cobrança 
coerciva nos termos do processo de execução fiscal.

Cláusula quarta — Prazo de reaproveitamento

1. O reaproveitamento do terreno deve operar-se no prazo 
global de 42 (quarenta e dois) meses, contados a partir da publi-
cação no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau do despacho que titula a presente revisão de concessão.

2. O prazo referido no número anterior inclui os prazos para 
a apresentação, pela segunda outorgante, e apreciação, pela 
primeira outorgante, do projecto de obra e para a emissão das 
respectivas licenças.

3. A segunda outorgante deve observar os seguintes prazos:

1) 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da publicação 
do despacho mencionado no n.º 1, para a elaboração e apresen-
tação do projecto de obra (projectos de fundações, estruturas, 
águas, esgotos, electricidade e demais projectos de especialida-
de);

2) 60 (sessenta) dias, contados da data da notificação da 
aprovação do projecto da obra, para a apresentação do pedido 
de emissão da licença de obras;
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3) 15 (quinze) dias, contados da data de emissão da licença 
de obras, para a apresentação do pedido de início da obra.

4. Para efeitos do disposto no número anterior, os projectos 
só se consideram efectivamente apresentados, quando comple-
ta e devidamente instruídos com todos os elementos.

5. A requerimento da segunda outorgante, qualquer dos pra-
zos referidos na presente cláusula pode ser suspenso ou prorro-
gado por autorização da primeira outorgante, por motivo não 
imputável à segunda outorgante e que a primeira outorgante 
considere justificativo.

6. O pedido referido no número anterior tem de ser apresen-
tado antes do termo do respectivo prazo.

Cláusula quinta — Encargos especiais

Constituem encargos especiais, a suportar exclusivamente 
pela segunda outorgante:

1) A desocupação do terreno demarcado e assinalado na 
planta n.º 6 139/2003, emitida pela DSCC, em 27 de Abril de 
2020 e remoção do mesmo de todas as construções, materiais e 
infra-estruturas, porventura aí existentes;

2) De acordo com a Planta de Condições Urbanísticas 
n.º 2016A058, aprovada em 13 de Abril de 2017, a segunda 
outorgante deve responsabilizar-se pela execução das obras 
necessárias de estabilização dos taludes;

3) O projecto, referente às obras mencionadas na alínea an-
terior deve ser elaborado pela segunda outorgante e aprovado 
pela primeira outorgante;

4) A segunda outorgante garante a boa execução e qualidade 
dos materiais a aplicar nas obras referidas na alínea 2), durante 
o período de dois anos, contados da data da recepção provisó-
ria daquelas obras, obrigando-se a reparar e a corrigir todas as 
deficiências que se venham a manifestar durante aquele perío-
do.

Cláusula sexta — Multa

1. Pelo incumprimento de qualquer um dos prazos fixados na 
cláusula quarta, a segunda outorgante fica sujeita a multa no 
montante correspondente a 0,1% (zero vírgula um por cento) 
do prémio por cada dia de atraso, até 150 (cento e cinquenta) 
dias.

2. A segunda outorgante fica exonerada da responsabilidade 
referida no número anterior no caso da primeira outorgante ter 
autorizado a suspensão ou a prorrogação do prazo de reapro-
veitamento, por motivo não imputável à segunda outorgante e 
considerado justificativo pela primeira outorgante.

Cláusula sétima — Prémio do contrato

Por força da presente revisão do contrato de concessão, a se-
gunda outorgante paga à primeira outorgante, a título de pré-
mio do contrato, o montante de $ 25 271 280,00 (vinte e cinco 
milhões, duzentas e setenta e uma mil, duzentas e oitenta pata-
cas), integralmente e de uma só vez, aquando da aceitação das 
condições do presente contrato, a que se refere o artigo 125.º 
da Lei n.º 10/2013.



N.º 3 — 19-1-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 413

1. 

2. 

1

50%

2

3. 

10% 30 叁

1%

4. 

5. 10/2013

6. 

1. 

1 1 150

Cláusula oitava — Transmissão

1. A transmissão de situações decorrentes desta concessão, 
enquanto o terreno não estiver integralmente reaproveitado, 
depende de prévia autorização da primeira outorgante, sob 
pena de nulidade e de nenhum efeito, sem prejuízo do disposto 
na cláusula décima segunda.

2. Para efeitos do disposto no número anterior, também se 
considera equivalente à transmissão de situações resultantes 
da presente concessão:

1) A transmissão, por uma ou várias vezes em acumulação, 
superior a 50% (cinquenta por cento) do capital social da se-
gunda outorgante ou do capital social do seu sócio dominante;

2) A constituição de procuração ou substabelecimento que 
confira ao procurador poderes para a prática de todos os actos 
no procedimento ou a disposição das situações resultantes da 
concessão e que seja irrevogável sem o acordo do interessado, 
nos termos do n.º 3 do artigo 258.º do Código Civil.

3. Sem prejuízo do disposto no número anterior, quando se 
verifique a transmissão superior a 10% (dez por cento) do capi-
tal da segunda outorgante ou do capital social do seu sócio do-
minante, esta deve comunicar o facto à DSSOPT no prazo de 
30 (trinta) dias a contar da sua ocorrência, sob pena de aplica-
ção de multa no montante correspondente a 1% (um por cento) 
do prémio na primeira infracção e de devolução do terreno na 
segunda infracção.

4. A transmissão sujeita o transmissário à revisão das con-
dições do presente contrato, designadamente das relativas ao 
prazo de reaproveitamento e ao pagamento do prémio adicio-
nal.

5. Antes da conclusão do reaproveitamento, a segunda ou-
torgante só pode constituir hipoteca voluntária sobre o direito 
resultante da concessão a favor de instituições de crédito legal-
mente autorizadas a exercer actividade na Região Administra-
tiva Especial de Macau, nos termos do n.º 5 do artigo 42.º da 
Lei n.º 10/2013.

6. A hipoteca constituída em violação do disposto no núme-
ro anterior é nula.

Cláusula nona — Licença de utilização

A licença de utilização apenas é emitida desde que as obri-
gações estabelecidas na cláusula quinta estejam cumpridas e as 
multas, se as houver, estejam pagas.

Cláusula décima — Fiscalização

Durante o período de reaproveitamento do terreno conce-
dido, a segunda outorgante obriga-se a franquear o acesso ao 
mesmo e às obras aos representantes dos Serviços da Adminis-
tração, que aí se desloquem no desempenho da sua acção fisca-
lizadora, prestando-lhes toda a assistência e meios para o bom 
desempenho da sua função.

Cláusula décima primeira — Caducidade

1. A presente concessão caduca nos seguintes casos:

1) Não conclusão do reaproveitamento, decorrido o prazo de 
150 (cento e cinquenta) dias, previsto no n.º 1 da cláusula sexta, 
independentemente de ter sido aplicada ou não a multa;
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2) Suspensão, consecutiva ou intercalada, do reaproveita-
mento do terreno por prazo superior a 90 (noventa) dias, salvo 
por motivo não imputável à segunda outorgante e que a primei-
ra outorgante considere justificativo.

2. A caducidade da concessão é declarada por despacho do 
Chefe do Executivo, a publicar no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau.

3. A caducidade da concessão determina a reversão para a 
primeira outorgante dos prémios pagos e de todas as benfeito-
rias por qualquer forma incorporadas no terreno, sem direito a 
qualquer indemnização ou compensação por parte da segunda 
outorgante, sem prejuízo da cobrança pela primeira outorgan-
te, foros em dívida e das eventuais multas ainda não pagas.

4. Sem prejuízo do disposto no número anterior, no caso 
de declaração da caducidade da concessão, revertem para a 
primeira outorgante tantos vigésimos do respectivo preço do 
domínio útil quantos os anos em que o terreno esteve na posse 
da segunda outorgante sem reaproveitamento, sendo-lhe resti-
tuído o remanescente do preço.

Cláusula décima segunda — Devolução do terreno

1. A primeira outorgante pode declarar a devolução do terre-
no quando se verifique qualquer dos seguintes factos:

1) Alteração não autorizada da finalidade de concessão ou 
da modificação do reaproveitamento do terreno;

2) Incumprimento das obrigações estabelecidas na cláusula 
quinta;

3) Transmissão, sem autorização prévia, das situações resul-
tantes da concessão, com violação do disposto no n.º 1 da cláu-
sula oitava;

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

5) Quando a utilização do terreno se afaste dos fins para que 
foi concedido ou estes não estejam, em qualquer momento, a 
ser prosseguidos;

6) Quando, no seguimento de alteração do planeamento ur-
banístico que implique a impossibilidade de iniciar ou continuar 
o reaproveitamento do terreno, se verifique qualquer uma das 
situações referidas no n.º 2 do artigo 140.º da Lei n.º 10/2013;

7) Subaforamento.

2. A devolução do terreno é declarada por despacho do 
Chefe do Executivo, a publicar no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau.

3. A declaração de devolução do terreno produz os seguintes 
efeitos:

1) Extinção do domínio útil do terreno;

2) Reversão para a primeira outorgante dos prémios e do 
preço do domínio útil pagos, bem como de todas as benfeito-
rias por qualquer forma incorporadas no terreno, tendo a con-
cessionária direito à indemnização a fixar por aquela.

4. A devolução do terreno nos termos da presente cláusula 
não prejudica a cobrança pela primeira outorgante, dos foros 
em dívida e das eventuais multas ainda não pagas.
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5. No caso de devolução com fundamento na alínea 6) do 
n.º 1 da presente cláusula, a segunda outorgante tem direito 
à indemnização prevista nos n.os 5 e 6 do artigo 140.º da Lei 
n.º 10/2013.

Cláusula décima terceira — Foro competente

Para efeitos de resolução de qualquer litígio emergente do 
presente contrato, o foro competente é o da Região Adminis-
trativa Especial de Macau.

Cláusula décima quarta — Legislação aplicável

O presente contrato rege-se, nos casos omissos, pela Lei 
n.º 10/2013 e demais legislação aplicável.
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Despacho do Secretário para os Transportes 
e Obras Públicas n.º 2/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica da 
Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do artigo 
7.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999 (Organização, 
competências e funcionamento dos serviços e entidades públi-
cas), republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 2/2021, 
e do n.º 6 da Ordem Executiva n.º 184/2019, com as alterações 
introduzidas pela Ordem Executiva n.º 88/2021, o Secretário 
para os Transportes e Obras Públicas manda:

1. São subdelegadas no director, substituto, dos Serviços de 
Solos, Obras Públicas e Transportes, Wong Chiu Man, as com-
petências para praticar os seguintes actos:

1) Assinar os diplomas de provimento;

2) Conferir posse e receber a prestação de compromisso de 
honra;

3) Autorizar a nomeação provisória e a recondução e con-
verter as nomeações provisórias ou em comissão de serviço em 
definitivas;

4) Autorizar ou indeferir os requerimentos de aposentação 
ao abrigo do artigo 263.º do ETAPM, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro;

5) Outorgar, em nome da Região Administrativa Especial de 
Macau, em todos os contratos administrativos de provimento e 
individuais de trabalho;

6) Autorizar a renovação dos contratos administrativos de 
provimento ou a sua alteração, desde que não implique mudan-
ça das condições remuneratórias;

7) Autorizar a renovação dos contratos individuais de traba-
lho, desde que não implique mudança das condições remunera-
tórias;

8) Determinar a exoneração e autorizar a rescisão de contra-
tos administrativos de provimento e individuais de trabalho;

9) Conceder licença especial e licença sem vencimento de 
curta duração;

10) Assinar documentos comprovativos de contagem e liqui-
dação do tempo de serviço prestado pelos trabalhadores da 
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes;

11) Autorizar a adopção do trabalho por turnos; 

12) Autorizar a apresentação dos trabalhadores da Direcção 
dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes e seus 
familiares às Juntas Médicas, que funcionam no âmbito dos 
Serviços de Saúde;

13) 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;

第 2/2022號運輸工務司司長批示

2/2021

6/1999

88/2021 184/2019

87/89/M

87/89/M

2/2011

8/2006
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14) Determinar deslocações de trabalhadores, de que resulte 
direito à percepção de ajudas de custo diárias até três dias; 

15) Autorizar a participação de trabalhadores em congres-
sos, seminários, colóquios, jornadas e outras actividades seme-
lhantes, quando realizados na Região Administrativa Especial 
de Macau ou quando realizados no exterior, nas condições 
referidas na alínea anterior; 

16) Autorizar a restituição de documentos que não sejam 
pertinentes à garantia de compromissos ou à execução de con-
tratos com a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas 
e Transportes ou com a Região Administrativa Especial de 
Macau; 

17) Autorizar os pedidos de reingresso ou regresso ao servi-
ço público dos trabalhadores em situação de licença sem venci-
mento, de suspensão do contrato ou de outras causas;

18) Autorizar os seguros de pessoal, material e equipamento, 
imóveis e viaturas;

19) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certi-
dões de documentos arquivados na Direcção dos Serviços de 
Solos, Obras Públicas e Transportes, com exclusão dos excep-
cionados por lei;

20) Outorgar, em nome da Região Administrativa Especial 
de Macau, em todos os instrumentos públicos relativos a con-
tratos que devam ser lavrados no âmbito da Direcção dos Ser-
viços de Solos, Obras Públicas e Transportes;

21) Assinar o expediente dirigido a entidades e organismos 
da Região Administrativa Especial de Macau e do exterior 
no âmbito das atribuições da Direcção dos Serviços de Solos, 
Obras Públicas e Transportes;

22) 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 Ad-
ministrativa Especial de Macau relativo à Direcção dos Servi-
ços de Solos, Obras Públicas e Transportes, até ao montante 
de $1 000 000,00 (um milhão de patacas), sendo este valor 
reduzido a metade quando tenha sido dispensada a consulta;

23) Autorizar, para além das despesas referidas na alínea an-
terior, as decorrentes de encargos mensais certos, necessários 
ao funcionamento do serviço, como sejam as despesas com a 
locação de bens móveis, com condomínio, com seguros, com 
limpeza, desinfestação, manutenção e segurança, com água, 
gás e electricidade, com serviços de transporte e telecomuni-
cações bem como com publicações periódicas (em suporte de 
papel ou informático);

24) Autorizar despesas de representação até ao montante de 
$ 20 000,00 (vinte mil patacas);

25) Autorizar o abate à carga de bens patrimoniais afectos à 
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, 
que forem julgados incapazes para o serviço;

26) 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 22), decor-
rentes da legislação em vigor sobre a matéria;
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27) Aceitar e restituir os montantes depositados como caução, 
cancelar garantias bancárias e extinguir seguros-caução, bem 
como restituir quantias retidas como garantia ou a qualquer ou-
tro título apresentadas em processos de obras ou aquisição de 
bens e serviços, incluindo as custeadas por verbas incluídas no 
PIDDA;

28) Homologar os autos de recepção provisória e definitiva 
nos procedimentos de aquisição de bens e serviços;

29) Homologar os autos de consignação, recepção provisória 
e definitiva nas empreitadas de obras públicas;

30) Aprovar os planos de trabalho nas empreitadas de obras 
públicas;

31) No âmbito dos procedimentos relativos à realização de 
obras e à aquisição de bens e serviços em que a competência 
para adjudicar me está delegada:

(1) Aprovar o caderno de encargos, o programa de concurso 
e outras peças procedimentais relevantes;

(2) Designar os membros das comissões que conduzem a 
abertura e a apreciação das propostas;

(3) Aprovar a minuta do contrato a celebrar e representar a 
Região Administrativa Especial de Macau na sua assinatura.

2. Dos actos praticados no uso das competências ora subde-
legadas cabe recurso hierárquico necessário.

3. Por despacho a publicar no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau, homologado pelo Secretário 
para os Transportes e Obras Públicas, o subdelegado pode sub-
delegar no pessoal de direcção e chefia as competências que 
julgue adequadas ao bom funcionamento dos serviços.

4. A presente subdelegação de competência é feita sem pre-
juízo dos poderes de avocação e superintendência.

5. O presente despacho produz efeitos a partir de 15 de Ja-
neiro de 2022.

14 de Janeiro de 2022. 

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

–––––––

Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Pú-
blicas, aos 14 de Janeiro de 2022. — A Chefe do Gabinete, 

Cheong Chui Ling.

COMISSARIADO DA AUDITORIA

Extracto de despacho

Por despacho do director dos Serviços de Auditoria, de 23 
de Dezembro de 2021:

Cheong Weng I — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento sem termo pro-
gredindo para técnica superior assessora, 2.º escalão, índice 
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625, neste Comissariado, nos termos dos artigos 13.º, n.os 1, 
alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, e 4.º da Lei n.º 12/2015, 
vigentes, a partir de 5 de Dezembro de 2021.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Cheang Vai Na, téc-
nica superior assessora principal, 2.º escalão, de nomeação 
definitiva, deste Comissariado, foi desligada do serviço, para 
efeitos de aposentação voluntária, nos termos do artigo 263.º, 
n.º 1, alínea a), do ETAPM, em vigor, a partir de 5 de Janeiro 
de 2022.

–––––––

Gabinete do Comissário da Auditoria, aos 13 de Janeiro de 
2022. — O Chefe do Gabinete, substituto, Chau Ka Lai.

SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Extracto de despacho

Por despacho da signatária, de 30 de Dezembro de 2021:

Lio Wai Kit, n.º 190051, técnico superior de 1.ª classe, 1.º esca-
lão, dos Serviços de Alfândega — autorizada, a seu pedido, 
a rescisão do seu contrato em regime de contrato adminis-
trativo de provimento de longa duração celebrado com estes 
Serviços, a partir de 24 de Janeiro de 2022. 

–––––––

Serviços de Alfândega, aos 13 de Janeiro de 2022. — A 
Subdirectora-geral, Chau Kin Oi, superintendente-geral alfan-
degária.

SERVIÇOS DE APOIO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Extracto de deliberação

Por deliberação da Ex.ma Mesa da Assembleia Legislativa, 
de 25 de Novembro de 2021:

Lio Hei Ieng, técnica superior de 1.ª classe, 1.º escalão, contra-
tada por contrato administrativo de provimento sem termo, 
da Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimen-
to da Juventude — provida por mobilidade para desempe-
nhar funções nestes Serviços, na mesma categoria e escalão, 
nos termos do artigo 9.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 6 de 
Janeiro de 2022.

–––––––

Serviços de Apoio à Assembleia Legislativa, aos 12 de Janeiro 
de 2022. — A Secretária-Geral, Ieong Soi U. 
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新 聞 局

批 示 摘 錄

12/2015

14/2009

a

485

–––––––

 

人 才 發 展 委 員 會

批 示 摘 錄

12/2015

4/2017 2/2021

14/2009

12/2015

130

4/2017 2/2021

14/2009

12/2015

525

–––––––

 

GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Extractos de despachos

Por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 31 de 
Dezembro de 2021:

Cheong Chi Hoi, técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, deste 
Gabinete — alterado o respectivo contrato administrativo de 
provimento de longa duração para contrato administrativo de 
provimento sem termo, nos termos do artigo 6.º, n.º 2, alínea 
2), da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho nos 
Serviços Públicos), a partir de 9 de Novembro de 2021.

Por despacho da directora do Gabinete, de 5 de Janeiro 
de 2022:

Lam Iok Ham, técnica superior de 2.ª classe, 2.º escalão — no-
meada, definitivamente, técnica superior de 1.ª classe, 1.º es-
calão, índice 485, da carreira de técnico superior do quadro 
do pessoal deste Gabinete, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, 
alínea 2), 2, 3 e 4, da Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras 
dos trabalhadores dos serviços públicos), vigente, e 22.º, n.º 8, 
alínea a), do ETAPM, vigente, a partir da data da publica-
ção do presente extracto de despacho.

–––––––

Gabinete de Comunicação Social, aos 12 de Janeiro de 2022. 
— A Directora do Gabinete, Chan Lou.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS

Extractos de despachos

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

Chang Wa Keong, técnico especialista, 1.º escalão — renovado 
o contrato administrativo de provimento de longa duração, 
por mais três anos, nos termos dos artigos 4.º, n.º 2, e 6.º, n.º 4, 
da Lei n.º 12/2015, a partir de 2 de Fevereiro de 2022.

Por despachos do signatário, de 30 de Dezembro de 2021:

Van Pou Cheong — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do contrato administrativo de provimento para auxiliar, 3.º 
escalão, índice 130, nos termos dos artigos 13.º, n.os 2, alínea 
2), e 4, da Lei n.º 14/2009, alterada pelas Lei n.º 4/2017 e 
Lei n.º 2/2021, e 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, a partir de 30 de 
Novembro de 2021.

Lei On Kei — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
contrato administrativo de provimento para técnica espe-
cialista, 2.º escalão, índice 525, nos termos dos artigos 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 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, a 
partir de 17 de Dezembro de 2021.

–––––––

Comissão de Desenvolvimento de Talentos, aos 12 de Janeiro 
de 2022. — O Secretário-geral, Chao Chong Hang.
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法 務 局

批 示 摘 錄

晧

26/2009

26/2009

14/2009

12/2015

450

聲 明

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS 

DE JUSTIÇA

Extractos de despachos

Por despacho do director, substituto, destes Serviços, de 
29 de Outubro de 2021:

Fong Hou — rescindido, a seu pedido, o contrato administrati-
vo de provimento como técnico especialista, 3.º escalão, do 
Centro de Formação Jurídica e Judiciária, a partir de 6 de 
Janeiro de 2022.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 28 de Novembro de 2021:

Chio Chim Chun, técnico superior assessor principal, 4.º esca-
lão, destes Serviços — renovada a comissão de serviço, por 
mais um ano, no cargo de chefe do Departamento de Apoio 
Técnico destes Serviços, nos termos do artigo 8.º do Regula-
mento Administrativo n.º 26/2009, por possuir competência 
profissional e aptidão adequadas para o exercício das suas 
funções, a partir de 28 de Janeiro de 2022.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 6 de Dezembro de 2021:

Ng In Cheong — renovada a comissão de serviço, por mais um 
ano, no cargo de chefe do Departamento dos Assuntos do 
Direito Internacional e Direito Inter-Regional destes Servi-
ços, nos termos do artigo 8.º do Regulamento Administrati-
vo n.º 26/2009, por possuir competência profissional e apti-
dão adequadas para o exercício das suas funções, a partir de 
6 de Janeiro de 2022.

Por despacho do director, substituto, destes Serviços, de 
14 de Dezembro de 2021:

Lei Tak Lam, técnica superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da área 
de gestão e administração pública, de nomeação provisória, 
destes Serviços — nomeada, definitivamente, para o mesmo 
lugar, nos termos do artigo 22.º, n.º 3, do ETAPM, vigente, a 
partir de 26 de Dezembro de 2021.

Por despacho do signatário, de 6 de Janeiro de 2022:

Chan Kun Hou, adjunto-técnico especialista, 3.º escalão, da área 
de atendimento público, destes Serviços — alterada a cláusula 
3.ª do contrato administrativo de provimento para adjunto-
-técnico especialista principal, 1.º escalão, índice 450, nos 
termos do artigo 14.º, n.os 1, alínea 1), e 2, da Lei n.º 14/2009, 
conjugado com o artigo 4.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, em 
vigor, a partir da data da publicação do presente extracto de 
despacho.

Declarações

Para os devidos efeitos se declara que Maria Fátima Fu, in-
térprete-tradutora assessora, 4.º escalão, do quadro do pessoal 
destes Serviços, se desligou do serviço para efeitos de aposen-
tação, a partir de 4 de Janeiro de 2022.
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–––––––

 

身 份 證 明 局

批 示 摘 錄

4/2017 14/2009

12/2015

400

–––––––

 

市 政 署

決 議 摘 錄

15/2009 26/2009

15/2009 26/2009

— Para os devidos efeitos se declara que Cheong Iat Wa, 
adjunta-técnica de 1.ª classe, 1.º escalão, de nomeação definitiva, 
destes Serviços, cessou as suas funções nestes Serviços, nos 
termos do artigo 45.º do ETAPM, em vigor, a partir de 5 de 
Janeiro de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 11 de 
Janeiro de 2022. — O Director dos Serviços, Liu Dexue.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO

Extracto de despacho

Por despacho da directora dos Serviços, de 6 de Janeiro 
de 2022:

Chan Sao Fan — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento sem termo as-
cendendo a adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, índice 
400, nestes Serviços, nos termos do artigo 14.º, n.os 1, alínea 
2), e 2, da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, conju-
gado com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir da data da 
publicação do presente extracto de despacho.

–––––––

Direcção dos Serviços de Identificação, aos 11 de Janeiro de 
2022. — A Directora dos Serviços, Wong Pou Ieng.

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

Extractos de deliberações

Por deliberações do Conselho de Administração para os 
Assuntos Municipais, na sessão realizada em 23 de De-
zembro de 2021:

Leong Cheok Man — renovada a comissão de serviço, pelo 
período de um ano, como chefe da Divisão de Mercados, 
nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 e 8.º do Regula-
mento Administrativo n.º 26/2009, por possuir experiência e 
capacidade profissional adequadas para o exercício das suas 
funções, a partir de 1 de Fevereiro de 2022.

Choi Sok I — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como chefe da Divisão de Inspecção e Controlo 
Veterinário, nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 e 8.º 
do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, por possuir ex-
periência e capacidade profissional adequadas para o exercí-
cio das suas funções, a partir de 7 de Fevereiro de 2022.
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聲 明

頴

15/2009

–––––––

 

退 休 基 金 會

批 示 摘 錄

/

101923

a

107/85/M

400

2/2011

1/2014

35432

a

a

500 2/2011

1/2014

134058

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Chan Wing Kwong 
cessou, no termo do seu prazo, a comissão de serviço, como 
chefe da Divisão de Edificações deste Instituto, nos termos do 
artigo 17.º, n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 15/2009, a partir de 1 de 
Janeiro de 2022.

–––––––

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 10 de Janeiro de 
2022. — 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 6 de Janeiro de 2022:

1. Tang Chi Keong, adjunto-técnico especialista principal, 4.º 
escalão, da Direcção dos Serviços de Finanças, com o número 
de subscritor 101923 do Regime de Aposentação e Sobrevi-
vência, desligado do serviço de acordo com o artigo 263.º, 
n.º 1, alínea a), do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação 
voluntária por declaração — fixada, nos termos do artigo 
1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, 
com início em 4 de Janeiro de 2022, uma pensão mensal 
correspondente ao índice 400 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 32 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. Un Iao Wa, investigador criminal principal, 4.º escalão, 
da Polícia Judiciária, com o número de subscritor 35432 
do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desligado 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 5 de Janeiro de 2022, 
uma pensão mensal correspondente ao índice 500 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 referi-
do estatuto, por contar 36 anos de serviço, acrescida do 
montante relativo a 8 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.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 10 de Janeiro de 2022:

1. Chao Hou Kin, técnico superior de ciências forenses assessor 
principal, 2.º escalão, da Polícia Judiciária, com o número 



N.º 3 — 19-1-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 425

a

107/85/M

570 2/2011

1/2014

106453

a

107/85/M

375

2/2011

1/2014

83577

a

107/85/M

330

2/2011

1/2014

3000914

8/2006

de subscritor 134058 do Regime de Aposentação e Sobre-
vivência, desligado do serviço de acordo com o artigo 263.º, 
n.º 1, alínea a), do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação 
voluntária por declaração — fixada, nos termos do artigo 
1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, 
com início em 3 de Janeiro de 2022, uma pensão mensal 
correspondente ao índice 570 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 31 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. Lei Kin Cheong, meteorologista operacional especialista 
principal, 3.º escalão, da Direcção dos Serviços Meteoro-
lógicos e Geofísicos, com o número de subscritor 106453 
do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desligado do 
serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea a), do 
ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
declaração — fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do 
Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início 
em 4 de Janeiro de 2022, uma pensão mensal correspondente 
ao índice 375 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. Ana Fátima da Conceição do Rosário, adjunta-técnica espe-
cialista principal, 1.º escalão, da Direcção dos Serviços de 
Identificação, com o número de subscritor 83577 do Regime 
de Aposentação e Sobrevivência, desligada do serviço de 
acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, em 
vigor, ou seja, aposentação voluntária por declaração — fixada, 
nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 
30 de Novembro, com início em 3 de Janeiro de 2022, uma 
pensão mensal correspondente ao índice 330 da tabela em 
vigor, calculada nos termos do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conju-
gado com o artigo 265.º, n.º 2, ambos do referido estatuto, 
por contar 30 anos de serviço, acrescida do montante rela-
tivo 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 5 de Janeiro de 2022:

Cheong Han, assessora do Gabinete do Secretário para a Se-
gurança, com o número de contribuinte 3000914, cancelada 
a inscrição no Regime de Previdência em 20 de Dezembro 
de 2021, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, da Lei n.º 8/2006, 
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3008575

8/2006

3010022 8/2006

6018180

8/2006

6027391

8/2006

6040789

8/2006

em vigor — 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 26 
anos de tempo de contribuição no Regime de Previdência, 
nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma.

Lam Wan Nei, técnica superior do Instituto Cultural, com o 
número de contribuinte 3008575, cancelada a inscrição no 
Regime de Previdência em 20 de Dezembro de 2021, nos 
termos do artigo 13.º, n.º 1, da Lei n.º 8/2006, em vigor — 
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 31 anos de tempo 
de contribuição no Regime de Previdência, nos termos do 
artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma.

Chan Kuai Chan, enfermeira de grau I da Direcção dos Ser-
viços das Forças de Segurança de Macau, com o número 
de contribuinte 3010022, cancelada a inscrição no Regime 
de Previdência em 9 de Dezembro 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, correspondentes a 100% dos saldos 
da «Conta das Contribuições Individuais» e da «Conta das 
Contribuições da RAEM», por completar 31 anos de tempo 
de contribuição no Regime de Previdência, nos termos do 
artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma.

Kuan Cheng Sin, auxiliar da Direcção dos Serviços para os 
Assuntos Laborais, com o número de contribuinte 6018180, 
cancelada a inscrição no Regime de Previdência em 2 de 
Dezembro 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, 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 ar-
tigos 14.º, n.º 1, e 39.º, n.º 6, do mesmo diploma.

Tou Cam Tin, auxiliar da Direcção dos Serviços de Cartografia 
e Cadastro, com o número de contribuinte 6027391, cance-
lada a inscrição no Regime de Previdência em 5 de Dezem-
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 34 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.

Fong Soi Ha, auxiliar da Direcção dos Serviços de Educação 
e de Desenvolvimento da Juventude, com o número de con-
tribuinte 6040789, cancelada a inscrição no Regime de Pre-
vidência em 3 de Dezembro 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, correspondentes a 100% dos saldos da «Conta 
das Contribuições Individuais», da «Conta das Contribui-
ções da RAEM» e da «Conta Especial», por completar 28 
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6045802

8/2006

Pedro Maria de Morais da Mesquita

6061492 8/2006

Maria da 

Graça Magalhães de Moura 6205052

8/2006

6210587 8/2006

6270024

8/2006

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 Kit Fong, auxiliar da Direcção dos Serviços de Assun-
tos Marítimos e de Água, com o número de contribuinte 
6045802, cancelada a inscrição no Regime de Previdência 
em 14 de Dezembro 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 Previ-
dência, 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.

Pedro Maria de Morais da Mesquita, técnico superior do Ins-
tituto Cultural, com o número de contribuinte 6061492, 
cancelada a inscrição no Regime de Previdência em 13 de 
Dezembro 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 rever-
são 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 94% do saldo 
da «Conta das Contribuições da RAEM», por completar 23 
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 di-
ploma.

Maria da Graça Magalhães de Moura, docente dos ensinos 
infantil e primário de nível 1 da Direcção dos Serviços de 
Educação e de Desenvolvimento da Juventude, com o núme-
ro de contribuinte 6205052, cancelada a inscrição no Regi-
me de Previdência em 13 de Dezembro 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, correspondentes a 100% do saldo 
da «Conta das Contribuições Individuais» e 25% do saldo 
da «Conta das Contribuições da RAEM», por completar 6 
anos de tempo de contribuição no Regime de Previdência, 
nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma.

Zhou Jiangming, trabalhador do Gabinete da Secretária para 
os Assuntos Sociais e Cultura, com o número de contribuin-
te 6210587, cancelada a inscrição no Regime de Previdência 
em 20 de Dezembro de 2021, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, 
da Lei n.º 8/2006, em vigor — fixadas as taxas de reversão a 
que tem direito no âmbito do Regime de Previdência, cor-
respondentes a 100% do saldo da «Conta das Contribuições 
Individuais» e 25% do saldo da «Conta das Contribuições 
da RAEM», por completar 5 anos de tempo de contribuição 
no Regime de Previdência, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, 
do mesmo diploma.

Van Ka Hei, intérprete-tradutora dos Serviços de Polícia Uni-
tários, com o número de contribuinte 6270024, cancelada 
a inscrição no Regime de Previdência em 6 de Dezembro 
de 2021, nos termos 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 despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 6 de Janeiro de 2022:

Ao Kuok Kuong, fiscal das Câmaras Municipais do Instituto 
para os Assuntos Municipais, com o número de contribuinte 
6025356, cancelada a inscrição no Regime de Previdência 
em 5 de Dezembro 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 Previ-
dência, correspondentes a 100% dos saldos da «Conta das 
Contribuições Individuais», da «Conta das Contribuições 
da RAEM» e da «Conta Especial», por completar 33 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 Kuoc Meng, auxiliar do Instituto para os Assuntos Muni-
cipais, com o número de contribuinte 6067741, cancelada 
a inscrição no Regime de Previdência em 10 de Dezembro 
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 43 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.

Jose Luciano Correia de Oliveira, assessor do Gabinete do 
Secretário para a Segurança, com o número de contribuinte 
6158984, cancelada a inscrição no Regime de Previdência 
em 20 de Dezembro de 2021, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, 
da Lei n.º 8/2006, em vigor — fixadas as taxas de reversão a 
que tem direito no âmbito do Regime de Previdência, cor-
respondentes a 100% do saldo da «Conta das Contribuições 
Individuais» e 25% do saldo da «Conta das Contribuições 
da RAEM», por completar 8 anos de tempo de contribuição 
no Regime de Previdência, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, 
do mesmo diploma.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 10 de Janeiro de 2022:

Lau Chi Keong, adjunto-técnico do Instituto de Acção Social, 
com o número de contribuinte 3008737, cancelada a inscri-
ção no Regime de Previdência em 28 de Dezembro 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, correspondentes a 100% 
dos saldos da «Conta das Contribuições Individuais» e da 
«Conta das Contribuições da RAEM», por completar 31 
anos de tempo de contribuição no Regime de Previdência, 
nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma.

Lao Kit Fai, operário qualificado da Direcção dos Serviços 
das Forças de Segurança de Macau, com o número de con-
tribuinte 6023396, cancelada a inscrição no Regime de Pre-
vidência em 17 de Dezembro 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, correspondentes a 100% dos saldos da «Conta 
das Contribuições Individuais», da «Conta das Contribui-
ções da RAEM» e da «Conta Especial», por completar 33 
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 di-
ploma.



N.º 3 — 19-1-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 429

6033936 8/2006

6189081

8/2006

6230170

8/2006

6240524 8/2006

6269905

8/2006

6270040

8/2006

Lai Iat Fa, auxiliar da Direcção dos Serviços das Forças de Se-
gurança de Macau, com o número de contribuinte 6033936, 
cancelada a inscrição no Regime de Previdência em 18 de 
Dezembro 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 rever-
são 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 94% do saldo 
da «Conta das Contribuições da RAEM», por completar 23 
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 di-
ploma.

Kuok Kun Wai, motorista de pesados dos Serviços de Saúde, 
com o número de contribuinte 6189081, cancelada a inscri-
ção no Regime de Previdência em 9 de Dezembro 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, correspondentes a 
100% do saldo da «Conta das Contribuições Individuais» 
e 25% do saldo da «Conta das Contribuições da RAEM», 
por completar 6 anos de tempo de contribuição no Regime 
de Previdência, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo 
diploma.

Wong Un Teng, assistente técnica administrativa da Direcção 
dos Serviços de Correios e Telecomunicações, com o núme-
ro de contribuinte 6230170, cancelada a inscrição no Regi-
me de Previdência em 27 de Dezembro de 2021, nos termos 
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.

Zhuang Yan, técnica superior do Gabinete da Secretária para 
os Assuntos Sociais e Cultura, com o número de contribuin-
te 6240524, cancelada a inscrição no Regime de Previdência 
em 30 de Dezembro de 2021, nos termos 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, 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.

Lau Chong Hin, enfermeiro de grau I dos Serviços de Saúde, 
com o número de contribuinte 6269905, cancelada a inscri-
ção no Regime de Previdência em 7 de Dezembro de 2021, 
nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 6), 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.os 1, alí-
nea 1), e 4, do mesmo diploma.

Ng Lai Ian, enfermeira de grau I dos Serviços de Saúde, com 
o número de contribuinte 6270040, cancelada a inscrição 
no Regime de Previdência em 20 de Dezembro de 2021, 
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nos termos 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 di-
ploma.

U Weng Seong, enfermeira de grau I dos Serviços de Saúde, 
com o número de contribuinte 6271870, cancelada a inscri-
ção no Regime de Previdência em 17 de Dezembro de 2021, 
nos termos 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 di-
ploma.

–––––––

Fundo de Pensões, aos 13 de Janeiro de 2022. — A Presiden-
te do Conselho de Administração, Ermelinda M.C. Xavier.

IMPRENSA OFICIAL

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 7 de Janeiro de 2022:

Chiang Sio Iam, adjunta-técnica especialista principal, 2.º es-
calão, do quadro do pessoal dos Serviços de Administração 
e Função Pública — prorrogada a requisição para desempe-
nhar funções nesta Imprensa, pelo período de um ano, na 
categoria de adjunto-técnico especialista principal, 2.º esca-
lão, nos termos do artigo 34.º do ETAPM, vigente, a partir 
de 2 de Abril de 2022.

Por despachos da signatária, de 7 de Janeiro de 2022:

Tang Ieng Keong, operário qualificado, 3.º escalão, em regime 
de contrato administrativo de provimento, desta Imprensa 
— alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com 
referência à categoria de operário qualificado, 4.º escalão, 
índice 180, nos termos do artigo 13.º, n.º 2, alínea 2), da Lei 
n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos», conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei 
n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços 
Públicos», a partir de 4 de Janeiro de 2022.

Lam Man Tat, operário qualificado, 3.º escalão, em regime de 
contrato administrativo de provimento de longa duração, 
desta Imprensa — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do contrato com referência à categoria de operário qualifi-
cado, 4.º escalão, índice 180, nos termos do artigo 13.º, n.º 2, 
alínea 2), da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos tra-
balhadores dos serviços públicos», conjugado com o artigo 
4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Traba-
lho nos Serviços Públicos», a partir de 4 de Janeiro de 2022.
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財 政 局

批 示 摘 錄

4/2017 14/2009
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Rectificação

Por se ter verificado uma inexactidão na versão chinesa das 
declarações da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança 
de Macau, publicadas no Boletim Oficial da RAEM n.º 2, II 
Série, de 12 de Janeiro de 2022, a páginas 308, se rectifica:

Onde se lê: «  »

deve ler-se: «  ».

–––––––

Imprensa Oficial, aos 12 de Janeiro de 2022. — A Adminis-
tradora, Leong Pou Ieng.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA 

E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia e 
Finanças, de 5 de Janeiro de 2022:

Yau Yun Wah — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como chefe do Departamento de Desenvolvimento 
das Actividades Económicas destes Serviços, nos termos do 
artigo 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, a partir 
de 31 de Janeiro de 2022, por possuir competência profis-
sional e experiência adequadas para o exercício das suas 
funções.

Por despachos do signatário, de 6 de Janeiro de 2022:

Lai Lei No, Lee Choi Kuan, Mok Kam Ian e Wong Hoi Ian — 
alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos 
administrativos de provimento sem termo para inspectores 
especialistas principais, 1.º escalão, índice 480, nestes Ser-
viços, nos termos do artigo 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, aos 10 de Janeiro de 2022. — 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 Econo-
mia e Finanças, de 16 de Setembro de 2021:

Lei Ka In — provido em regime de contrato administrativo de 
provimento, pelo período experimental de seis meses, como 
adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 260, nes-
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tes Serviços, nos termos dos artigos 12.º da Lei n.º 14/2009 
«Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços pú-
blicos», alterada pela Lei n.º 4/2017, e 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 23 de Dezembro de 2021.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-
mia e Finanças, de 29 de Setembro de 2021:

Hoi Lei Hou — provido em regime de contrato administra-
tivo de provimento, pelo período de um ano, como técni-
co 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 trabalha-
dores dos serviços públicos», alterada pela Lei n.º 4/2017, 
e 4.º e 5.º, n.º 3, alínea 2), da Lei n.º 12/2015 «Regime do 
Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», a partir de 
22 de Dezembro de 2021.

Chan Wai Kei — provido em regime de contrato administrati-
vo de provimento, pelo período experimental de seis meses, 
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 trabalha-
dores dos serviços públicos», alterada pela Lei n.º 4/2017, e 4.º 
e 5.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Tra-
balho nos Serviços Públicos», a partir de 22 de Dezembro 
de 2021.

Fong Chi Wai — provido em regime de contrato administrati-
vo de provimento sem termo, pelo período experimental de 
seis meses, como adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, 
índice 260, 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 e 
5.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Tra-
balho nos Serviços Públicos», a partir de 23 de Dezembro 
de 2021.

Por despacho da subdirectora dos Serviços, de 23 de Novem-
bro de 2021:

Lai Wai Kuong — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento sem termo, pas-
sando a vencer pelo índice 220, correspondente à categoria 
de operário qualificado, 6.º escalão, nestes Serviços, nos ter-
mos dos artigos 13.º da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei 
n.º 4/2017, e 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 19 de Novembro 
de 2021.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia 
e Finanças, de 17 de Dezembro de 2021:

Nos termos dos artigos 37.º e 45.º do Regulamento do Imposto 
Complementar de Rendimentos, nas redacções introdu-
zidas pelo Decreto-Lei n.º 15/85/M, de 2 de Março, e pela 
Lei n.º 4/2011, as Comissões de Fixação e de Revisão do 
imposto complementar de rendimentos, para o ano de 2022 
têm a seguinte nomeação:

COMISSÕES DE FIXAÇÃO

COMISSÃO «A»

Presidente: Tam Chon Ian, técnico superior assessor principal;
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委員會“B”

Muraishi Masato Gerald Jeoffrey

琼

 

委員會“C”

 

委員會“D”

 

委員會“E”

 

Vogais: Tam Pui Kam, técnico superior assessor principal, 
como efectivo; 

Alexandre Herculano Lau do Rosário como efectivo e Tsui 
Kum Wing, como suplente, ambos técnicos de contas designa-
dos pelas respectivas Associações; 

Secretário sem voto: Chan Seong Ieng, inspector especialista 
principal.

COMISSÃO «B»

Presidente: Muraishi Masato Gerald Jeoffrey, técnico supe-
rior assessor principal;

Vogais: Fong Keng Kun, técnico superior assessor, como 
efectivo;

Un Se Susana, como efectivo e Cheung Gin Cheung Jason, 
como suplente, ambos técnicos de contas designados pelas res-
pectivas Associações;

Secretário sem voto: Choi Wai Meng, inspector assessor.

COMISSÃO «C»

Presidente: Lao Chi Chi, técnico superior assessor principal; 

Vogais: Ieong Wu Peng, técnico superior assessor, como 
efectivo; 

Leong Wai Lap, como efectivo e Chio Chan Tong, como su-
plente, ambos técnicos de contas designados pelas respectivas 
Associações;

Secretário sem voto: Tai Kin Kam, inspector assessor.

COMISSÃO «D»

Presidente: Cheong Sou Wa, técnico superior assessor;

Vogais: Luiz Francisca, técnico superior assessor principal, 
como efectivo; 

Lam Heng Long, como efectivo e Chan Sou San, como 
suplente, ambos técnicos de contas designados pelas respecti-
vas Associações;

Secretário sem voto: Ho Wai San, inspector assessor.

COMISSÃO «E»

Presidente: Iu Vai Fong, técnico superior assessor principal; 

Vogais: Hui Hau Yung, técnico superior assessor principal, 
como efectivo; 

Choi Tai In, como efectivo e Chu Moune Tsi Stella, como 
suplente, ambos técnicos de contas designados pelas respecti-
vas Associações;

Secretário sem voto: Ma Ho Ian, adjunto-técnico especialista.
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COMISSÃO «F»

Presidente: Kou Ka I, técnico superior assessor principal; 

Vogais: Ho Ka Wai, técnico especialista, como efectivo; 

Lei Kok Hon, como efectivo e Tam Lai Seong, como suplente, 
ambos técnicos de contas designados pelas respectivas Asso-
ciações;

Secretário sem voto: Chong Lai Ian, inspector especialista 
principal.

COMISSÃO «G»

Presidente: Vong Vai Tong, técnico superior assessor princi-
pal; 

Vogais: Ho Sok Chong, técnico superior assessor principal, 
como efectivo; 

Lou Im San, como efectivo e Lam Pui Fan, como suplente, 
ambos técnicos de contas designados pelas respectivas Asso-
ciações;

Secretário sem voto: Lei Vai In, adjunto-técnico especialista 
principal.

COMISSÃO «H»

Presidente: Ho Choi San, técnico superior assessor principal; 

Vogais: Ng Sut In, técnico superior assessor, como efectivo; 

Chong Hoi Meng, como efectivo e Man Keng Wa, como 
suplente, ambos técnicos de contas designados pelas respecti-
vas Associações;

Secretário sem voto: Nunes de Oliveira Joaquim, inspector 
assessor.

COMISSÃO «I»

Presidente: Lei Tat On, técnico superior assessor principal; 

Vogais: Kuok Chi Leng, técnico superior assessor, como 
efectivo; 

Cheng Ho Hong, como efectivo e Ieong Kam Hoi, como 
suplente, ambos técnicos de contas designados pelas respecti-
vas Associações;

Secretário sem voto: Chan Chi Leng, técnico especialista 
principal.

Vogais suplentes das Comissões de Fixação: Veng Hang Leong, 
técnico superior assessor principal;

Carlos Alberto Nunes Alves, técnico superior assessor prin-
cipal;

Fong Chi Lim, técnico superior assessor principal.
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複評委員會

 

 

267/2003

4/2011

評稅委員會

委員會“A”

 

委員會“B”

 Frederico Francisco Fernando

複評委員會

委員會“A”

COMISSÃO DE REVISÃO

Presidente: Iong Kong Leong, director dos Serviços;

Vogais: Tam Chon Ian, técnico superior assessor principal, 
como efectivo e Ho Choi San, técnico superior assessor princi-
pal, como suplente; 

Lei Chin Cheng, como efectivo e Vong Hou Piu, como suplente, 
ambos técnicos de contas designados pelas respectivas Asso-
ciações;

Secretário sem voto: Tcheong Madalena, intérprete-tradutor 
chefe.

Secretários suplentes das Comissões: Lei Sio Tong, adjunto-
-técnico de 2.ª classe;

Vong Cheng Man, adjunto-técnico de 2.ª classe.

Nos termos dos artigos 19.º e 80.º do Regulamento do Imposto 
Profissional, republicado integralmente por Despacho do Chefe 
do Executivo n.º 267/2003, em 1 de Dezembro, nas redacções 
introduzidas pela Lei n.º 4/2011, as Comissões de Fixação e de 
Revisão do mesmo imposto, para o ano de 2022 têm a seguinte 
nomeação:

COMISSÕES DE FIXAÇÃO

COMISSÃO «A»

Presidente: Lei Iat Fan, técnico superior assessor;

Vogais: Leong Chin Hong, técnico superior assessor, como 
efectivo, e Chan Mui Kuai, técnico superior principal, como 
suplente;

Ieong Lai Kun, como efectivo, e Wong Weng Hang, como 
suplente, ambos técnicos de contas designados pelas respectivas 
Associações;

Secretário sem voto: U Pui Lin, inspector assessor.

COMISSÃO «B»

Presidente: Hau Koc In, técnico superior assessor principal;

Vogais: Ho Lai Mei Lydia, técnico superior assessor princi-
pal, como efectivo, e Chong Leong Wai, técnico superior asses-
sor, como suplente;

Frederico Francisco Fernando, como efectivo, e Lau Sou 
Lan, como suplente, ambos técnicos de contas designados 
pelas respectivas Associações;

Secretário sem voto: Vu Chi Tong, adjunto-técnico especialista 
principal.

COMISSÕES DE REVISÃO

COMISSÃO «A»

Presidente: Iong Kong Leong, director dos Serviços;
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房屋估價常設委員會

委員會“A”

Lourenço António do Rosário

 頴

Ieong de Sousa José Augusto

Vogais: Hau Koc In, técnico superior assessor principal, 
como efectivo e Ho Lai Mei Lydia, técnico superior assessor 
principal, como suplente;

Pelos contribuintes do 1.º grupo, Lam Wai Hou, como efectivo, 
e Mok Chi Wai, como suplente;

Pelos contribuintes do 2.º grupo, U Kin Cho, como efectivo, 
e Cheng Ho Tung, como suplente,

os representantes acima mencionados são designados pela 
respectiva Associação;

Secretário sem voto: Wong Long, técnico especialista prin-
cipal.

COMISSÃO «B»

Presidente: Iong Kong Leong, director dos Serviços;

Vogais: Lei Iat Fan, técnico superior assessor, como efectivo 
e Leong Chin Hong, técnico superior assessor, como suplente;

Pelos contribuintes do 1.º grupo, Choi Tat Meng, como efec-
tivo, e Vong Pui San, como suplente;

Pelos contribuintes do 2.º grupo, Un Kin Kuan, como efectivo, 
e Lou Cheok Weng, como suplente,

os representantes acima mencionados são designados pela 
respectiva Associação;

Secretário sem voto: U Chon Man, técnico especialista prin-
cipal.

Secretários suplentes das Comissões: Chan Hoi Teng, técnico 
especialista;

Pang Chiu Wang, técnico especialista.

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento da Contribuição 
Predial Urbana, aprovado pela Lei n.º 19/78/M, de 12 de Agosto, 
as Comissões Permanentes de Avaliação de Prédios para o ano 
de 2022, têm a seguinte nomeação:

COMISSÕES PERMANENTES DE AVALIAÇÃO 
DE PRÉDIOS

COMISSÃO «A»

Presidente: Vong Kock Kei, como efectivo, e Chao Chi Kin, 
como suplente, ambos designados pelo director da DSF de 
entre o pessoal do sector de construção civil;

Vogais: Ng Un Cheng, como efectivo e Lourenço António do 
Rosário, como suplente, ambos designados pelo chefe do DAIJ 
de entre o pessoal do sector de construção civil;

Ho Man Him, como efectivo e Chan Wing Kwong, como su-
plente, ambos designados pelo IAM;

Secretário sem voto: Ieong de Sousa José Augusto, técnico 
especialista.
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委員會“B”

 

Campo Isabel

委員會“C”

Dos Santos Vieira, Pedro Silvério

 

委員會“D”

Rebelo Leão, Rui Miguel

 

 

26/2009

COMISSÃO «B»

Presidente: Kuan Celina Veng, como efectivo, e Lam Kuok 
Keng, como suplente, ambos designados pelo director da DSF 
de entre o pessoal do sector de construção civil;

Vogais: Tam Iam Chong, como efectivo, e Choi Chi Iok, 
como suplente, ambos designados pelo chefe do DAIJ de entre 
o pessoal do sector de construção civil;

Mak Kim Meng, como efectivo, e Ho Vai Man José, como 
suplente, ambos designados pelo IAM;

Secretário sem voto: Campo Isabel, assistente técnico admi-
nistrativo especialista principal.

COMISSÃO «C»

Presidente: Choi Tin Tin, como efectivo, e Cheung Kok Veng, 
como suplente, ambos designados pelo director da DSF de 
entre o pessoal do sector de construção civil;

Vogais: Dos Santos Vieira, Pedro Silvério, como efectivo, e 
Lei Chi Fong, como suplente, ambos designados pelo chefe do 
DAIJ de entre o pessoal do sector de construção civil;

Lo Chi Kin, como efectivo, e Vu Si Man, como suplente, am-
bos designados pelo IAM;

Secretário sem voto: Chan Veng Ian, técnico superior assessor.

COMISSÃO «D»

Presidente: Tam Chi Wai, como efectivo, e Rebelo Leão, 
Rui Miguel, como suplente, ambos designados pelo director da 
DSF de entre o pessoal do sector de construção civil;

Vogais: Chan Chi Kam, como efectivo, e Leong Chong In, 
como suplente, ambos designados pelo chefe do DAIJ de entre 
o pessoal do sector de construção civil;

Lei Wa Pao, como efectivo, e Cheong Iat Va, como suplente, 
ambos designados pelo IAM;

Secretário sem voto: Ieong Io Man, técnico superior assessor 
principal.

Secretários suplentes das Comissões: Lai Ka Kin, técnico 
principal;

Su Ching Hsi, técnico superior assessor.

As nomeações acima mencionadas produzem efeitos a partir 
de 1 de Janeiro de 2022.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-
mia e Finanças, de 31 de Dezembro de 2021:

Yung Chi Chung — renovada a comissão de serviço, pelo perío-
do de um ano, como chefe da Repartição de Finanças de Ma-
cau destes Serviços, nos termos do artigo 8.º do Regulamento 
Administrativo n.º 26/2009, a partir de 1 de Fevereiro de 
2022, por possuir competência profissional e experiência ade-
quadas para o exercício das respectivas funções.
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Por despachos do signatário, de 10 de Janeiro de 2022:

Chang Ian U, Ho Sut I, Leung Sio Man, Ng Hio Weng e Ouyang 
Wandong — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos 
seus contratos administrativos de provimento com referência 
à categoria de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, ín-
dice 305, nestes Serviços, nos termos dos artigos 14.º da Lei 
n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, e 4.º da Lei n.º 12/2015.
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Extractos de despachos

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

Chiang Sam I — nomeada, definitivamente, técnica 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 
os artigos 5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, 
alterado e republicado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 21/2021, e 20.º, n.º 1, alínea a), e 22.º, n.º 8, alínea a), do 
ETAPM, vigente, a partir da data da publicação do presente 
extracto de despacho.

Por despacho da directora destes Serviços, de 31 de De-
zembro de 2021:

Chang Si Ian — nomeada, definitivamente, técnica 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 
os artigos 5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, 
alterado e republicado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 21/2021, e 20.º, n.º 1, alínea a), e 22.º, n.º 8, alínea a), do 
ETAPM, vigente, a partir da data da publicação do presente 
extracto de despacho.

Declarações

Cristina da Rosa de Sousa Meira, intérprete-tradutora chefe, 3.º 
escalão, do quadro do pessoal destes Serviços — cessou fun-
ções, a seu pedido, no referido lugar, a partir de 4 de Janeiro de 
2022.

Leong Hong In — rescindido, a seu pedido, o contrato admi-
nistrativo de provimento sem termo como adjunta-técnica 
especialista, 1.º escalão, nestes Serviços, a partir de 5 de Janeiro 
de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 10 de Janeiro de 2022. 
— A Directora dos Serviços, Maria Helena de Senna Fernandes.

DIRECÇÃO DE INSPECÇÃO E COORDENAÇÃO DE JOGOS

Extractos de despachos

Por despacho do signatário, de 28 de Julho de 2021:

Cheang Kam Fong — rescindido, a seu pedido, o contrato admi-
nistrativo de provimento de longa duração como técnico 
superior de 2.ª classe, 2.º escalão, nesta Direcção de Servi-
ços, a partir de 23 de Setembro de 2021.

旅 遊 局

批 示 摘 錄

14/20 09

21/2021 14/2016

a a

505

14/20 09

21/2021 14/2016

a a

505

聲 明

–––––––

 

博 彩 監 察 協 調 局

批 示 摘 錄
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Por despacho do signatário, de 28 de Setembro de 2021:

Hong Pek In — rescindido, a seu pedido, o contrato adminis-
trativo de provimento sem termo como assistente técnico 
administrativo principal, 1.º escalão, nesta Direcção de Ser-
viços, a partir de 22 de Novembro de 2021.

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

Hong Heng San — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento sem termo com 
referência à categoria de assistente técnico administrativo 
especialista, 3.º escalão, índice 330, nesta Direcção de Servi-
ços, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, 
vigente, conjugado com o artigo 4.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, 
com efeitos retroactivos a partir de 5 de Outubro de 2021, 
ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do CPA.

Chan Kuok Keong — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento de longa 
duração 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, vigente, conjugado com o artigo 4.º, n.os 2 
e 3, da Lei n.º 12/2015, com efeitos retroactivos a partir de 
9 de Outubro de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea 
a), do CPA.

Chong Pou Chi, Lai Lap Tak e Lai Ka Man — alterada, por 
averbamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administra-
tivos de provimento sem termo com referência à categoria 
de técnico superior assessor, 3.º escalão, índice 650, nesta 
Direcção de Serviços, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), 
da Lei n.º 14/2009, vigente, conjugado com o artigo 4.º, n.os 2 e 
3, da Lei n.º 12/2015, com efeitos retroactivos a partir de 24 
de Outubro 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 Novembro de 2021:

Lio Chi Chong — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como subdirector desta Direcção de Serviços, 
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 3 de Fevereiro 
de 2022, por possuir competência profissional e experiência 
adequadas para o exercício das suas funções.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia 
e Finanças, de 17 de Novembro de 2021:

Iu Keng Fong — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como chefe da Divisão Administrativa e Finan-
ceira nesta Direcção de Serviços, 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 3 de Fevereiro de 2022, por possuir 
competência profissional e experiência adequadas para o 
exercício das suas funções.

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

Sofia de Sousa Kou, intérprete-tradutora de 2.ª classe, 1.º escalão, 
desta Direcção de Serviços, em regime de contrato admi-
nistrativo de provimento sem termo (período experimental) 
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12/2015

–––––––

 

勞 工 事 務 局

批 示 摘 錄

14 / 2 0 0 9

12/2015

650

545

430

330

12/2015

–––––––

 

— autorizada a continuar a exercer funções nesta Direcção 
de Serviços, em regime de contrato administrativo de pro-
vimento sem termo, nos termos dos artigos 4.º, n.º 2, e 6.º da 
Lei n.º 12/2015, a partir de 12 de Janeiro de 2022.

Leong Wai Kei, técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, desta 
Direcção de Serviços, em regime de contrato administrativo de 
provimento (período experimental) — autorizado a con-
tinuar a exercer funções nesta Direcção de Serviços, em 
regime de contrato administrativo de provimento, pelo 
período de um ano, nos termos dos artigos 4.º, n.º 2, e 6.º, 
n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir de 20 de Janeiro de 2022.

–––––––

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, aos 10 de 
Janeiro de 2022. — O Director, Adriano Marques Ho.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Extractos de despachos

Por despachos do signatário, de 9 de Novembro 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 e índices a cada 
um indicados, para exercerem funções nestes Serviços, nos 
termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, con-
jugado com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 31 de 
Outubro de 2021:

Cheang Sut Mio, para técnica superior assessora, 3.º escalão, 
índice 650;

Chung David, Fong Veng Kit, Ho Kin Chong, Hong Pek 
Fong, Iong Chon Kit, Leong Chon Kit e Leong Weng Wa, para 
técnicos especialistas, 3.º escalão, índice 545;

Kou Hok Wai, para adjunta-técnica especialista, 3.º escalão, 
índice 430;

Chio Chon Ngai, para assistente técnico administrativo espe-
cialista, 3.º escalão, índice 330.

Por despacho do signatário, de 1 de Dezembro de 2021:

Ma Kuok Meng — renovado o contrato administrativo de pro-
vimento de longa duração, pelo período de três anos, como 
adjunto-técnico especialista principal, 2.º escalão, nestes Ser-
viços, nos termos dos artigos 4.º e 6.º, n.º 4, da Lei n.º 12/2015, 
a partir de 28 de Janeiro de 2022. 

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 10 de 
Janeiro de 2022. — O Director dos Serviços, Wong Chi Hong.  
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統 計 暨 普 查 局

批 示 摘 錄

4/2017 2/2021

14/2009 2/2021

12/2015

350

–––––––

 

消 費 者 委 員 會

批 示 摘 錄

–––––––

 翰

司 法 警 察 局

批 示 摘 錄

14/2009

12/2015

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-
mia e Finanças, de 29 de Dezembro de 2021:

Fong Chi Wai — contratada por contrato administrativo de 
provimento de longa duração, pelo período experimental 
de seis meses, como técnica de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 
350, nestes Serviços, nos termos dos artigos 12.º, n.os 1 e 3, 
da Lei n.º 14/2009, com as alterações introduzidas pelas Leis 
n.os 4/2017 e 2/2021, conjugado com os artigos 4.º, n.os 1, e 3, 
e 5.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a 
partir de 12 de Janeiro de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 13 de Ja-
neiro de 2022. — O Director dos Serviços, Ieong Meng Chao.

CONSELHO DE CONSUMIDORES

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-
mia e Finanças, de 6 de Janeiro de 2022:

Cartar Singh Mann, inspector assessor, 3.º escalão, e Leong 
Tak Pong, inspector assessor, 1.º escalão, do quadro do 
pessoal da Direcção dos Serviços de Economia e Desenvol-
vimento Tecnológico — exercem funções neste Conselho, 
em regime de destacamento, pelo período de um ano, nos 
termos do artigo 33.º do ETAPM, vigente, com efeitos retro-
activos a partir de 4 de Janeiro de 2022, ao abrigo do artigo 
118.º do CPA.

Chiang Iek Wai e Lam Choi San, inspectores especialistas 
principais, 2.º escalão, do quadro do pessoal da Direcção 
dos Serviços de Turismo — exercem funções neste Conse-
lho, em regime de destacamento, pelo período de um ano, 
nos termos do artigo 33.º do ETAPM, vigente, a partir de 10 
de Janeiro de 2022.

–––––––

Conselho de Consumidores, aos 14 de Janeiro de 2022. — O 
Presidente da Comissão Executiva, Wong Hon Neng.

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Extractos de despachos

Por despacho da subdirectora desta Polícia, de 13 de De-
zembro de 2021:

Cheang Ieng Wai — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do respectivo contrato administrativo de provimento sem 
termo progredindo para adjunto-técnico principal, 2.º es-
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calão, índice 365, nesta Polícia, nos termos dos artigos 13.º, 
n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, e 4.º da Lei 
n.º 12/2015, Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços 
Públicos, vigente, conjugados com os artigos 11.º, n.º 1, da 
Lei n.º 5/2006, alterada pela Lei n.º 14/2020, e 118.º, n.º 2, 
alínea a), do CPA, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, 
e com referência ao disposto no n.º 1, alínea 2), ponto (8) 
do Despacho do Director da Polícia Judiciária n.º 1/DIR-
-PJ/2020, publicado no Boletim Oficial n.º 5/2020, II Série, 
de 30 de Janeiro, a partir de 3 de Dezembro de 2021.

Por despachos do director, substituto, desta Polícia, de 16 
de Dezembro de 2021:

Lam On Na, Lei Ka Chan e Wong Chon Kong — alterada, 
por averbamento, a cláusula 3.ª dos respectivos contratos 
administrativos de provimento sem termo progredindo 
para adjuntos-técnicos principais, 2.º escalão, índice 365, 
nesta Polícia, nos termos dos artigos 13.º, n.os 1, alínea 2), e 
4, da Lei n.º 14/2009, vigente, 4.º da Lei n.º 12/2015, Regime 
do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos, vigente, 
conjugados com os artigos 11.º, n.º 1, da Lei n.º 5/2006, al-
terada pela Lei n.º 14/2020, e 118.º, n.º 2, alínea a), do CPA, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, e com referência ao 
disposto no n.º 1, alínea 6), do Despacho do Secretário para 
a Segurança n.º 189/2019, publicado no Boletim Oficial da 
RAEM n.º 1/2020, II Série, de 2 de Janeiro, a partir de 10 de 
Dezembro de 2021.

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

Cheang Iat Hon — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do respectivo contrato administrativo de provimento sem 
termo progredindo para adjunto-técnico principal, 2.º es-
calão, índice 365, nesta Polícia, nos termos dos artigos 13.º, 
n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, e 4.º da Lei 
n.º 12/2015, Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços 
Públicos, vigente, conjugados com os artigos 11.º, n.º 1, da 
Lei n.º 5/2006, alterada pela Lei n.º 14/2020, e 118.º, n.º 2, 
alínea a), do CPA, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, e 
com referência ao disposto no n.º 1, alínea 6), do Despacho 
do Secretário para a Segurança n.º 189/2019, publicado no 
Boletim Oficial da RAEM n.º 1/2020, II Série, de 2 de Janei-
ro, a partir de 3 de Dezembro de 2021.

Wong Soi Kei — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do respectivo contrato administrativo de provimento 
sem termo progredindo para adjunto-técnico principal, 
2.º escalão, índice 365, nesta Polícia, nos termos dos arti-
gos 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, 
e 4.º da Lei n.º 12/2015, Regime do Contrato de Trabalho 
nos Serviços Públicos, vigente, conjugados com os artigos 
11.º, n.º 1, da Lei n.º 5/2006, alterada pela Lei n.º 14/2020, e 
118.º, n.º 2, alínea a), do CPA, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 57/99/M, e com referência ao disposto no n.º 1, alínea 6), 
do Despacho do Secretário para a Segurança n.º 189/2019, 
publicado no Boletim Oficial da RAEM n.º 1/2020, II Série, 
de 2 de Janeiro, a partir de 10 de Dezembro de 2021.

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

Carlos Auyong Gerardo  — alterada, por averbamento, a 
cláusula 3.ª do respectivo contrato administrativo de pro-
vimento sem termo progredindo para assistente técnico 
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懲 教 管 理 局

批 示 摘 錄

Tumya Hang Limbu Milan Gurung Shankar Magar

Prakash Purja Pun Ashok Tamang Bikash Magar Madan 

Thapa Bijaya Khatri Pramod Bogati Surya Lal Tamang

Dhu rba T hapa Suba sh T hapa R aj iv Gu r u ng Ni ra n 

Shrestha Ram Chandra Shrestha Sudhin Gurung Anil 

Gurung Santosh Gurung Kumar Purja Yalamber Rai  

Dal Bahadur Rai David Manangthen Sandesh Ghale Tak 

Bahadur Gurung Dharam Gurung Suraj Gurung Min 

Bahadur Gurung Prakash Gurung Kumar Gurung Amrit 

Gurung Rajesh Upreti Arjun Tamang Chetendra Karki

Suresh Shrestha Rajendra Gurung Ram Hajur Gurung

Omprakash Khadka Seva Kumar Gurung Birbal Tamang

administrativo especialista, 3.º escalão, índice 330, nesta 
Polícia, nos termos dos artigos 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, 
da Lei n.º 14/2009, vigente, 4.º da Lei n.º 12/2015, Regime 
do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos, vigente, e 
11.º, n.º 1, da Lei n.º 5/2006, alterada pela Lei n.º 14/2020, 
conjugados com o artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do CPA, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, e com referência 
ao disposto no n.º 1, alínea 6), do Despacho do Secretá-
rio para a Segurança n.º 189/2019, publicado no Boletim 
Oficial da RAEM n.º 1/2020, II Série, de 2 de Janeiro, a 
partir de 5 de Dezembro de 2021.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 23 de Dezembro de 2021:

Tong Sin Hong, investigador criminal de 1.ª classe, 2.º escalão, 
de nomeação definitiva, da Polícia Judiciária, classificado no 
59.º lugar, no concurso a que se refere a lista de classificação 
final publicada na página electrónica desta Polícia, de 15 de 
Outubro de 2021 — nomeado, definitivamente, investiga-
dor criminal principal, 1.º escalão, do grupo de pessoal de 
investigação criminal do quadro desta Polícia, nos termos 
dos artigos 10.º, n.º 6, da Lei n.º 17/2020, 39.º, n.º 1, do Regu-
lamento Administrativo n.º 14/2016, alterado e republicado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, e dos artigos 
19.º, 20.º, n.º 1, alínea a), 22.º, n.º 8, alínea a), e 297.º, n.º 3, todos 
do ETAPM, vigente, conjugados com os artigos 11.º, n.os 1 e 2, 
e 20.º da Lei n.º 5/2006, alterada pela Lei n.º 14/2020, 38.º, 
n.os 1, alínea 2), e 2, e 39.º do Regulamento Administrativo 
n.º 35/2020, e 118.º, n.º 2, alínea a), do CPA, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, a partir de 24 de Novembro de 
2021.

–––––––

Polícia Judiciária, aos 12 de Janeiro de 2022. — O Director, 
Sit Chong Meng.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

Extractos de despachos

Por despachos do signatário, de 12 de Novembro de 2021:

Tumya Hang Limbu, Milan Gurung, Shankar Magar, Prakash 

Purja Pun, Ashok Tamang, Bikash Magar, Madan Thapa, 

Bijaya Khatri, Pramod Bogati, Surya Lal Tamang, Dhurba 

Thapa, Subash Thapa, Rajiv Gurung, Niran Shrestha, Ram 

Chandra Shrestha, Sudhin Gurung, Anil Gurung, Santosh 

Gurung, Kumar Purja, Yalamber Rai, Dal Bahadur Rai, 

David Manangthen, Sandesh Ghale, Tak Bahadur Gurung, 

Dharam Gurung, Suraj Gurung, Min Bahadur Gurung, 

Prakash Gurung, Kumar Gurung, Amrit Gurung, Rajesh 

Upreti, Arjun Tamang, Chetendra Karki, Suresh Shrestha, 

Rajendra Gurung, Ram Hajur Gurung, Omprakash Khadka, 

Seva Kumar Gurung, Birbal Tamang, Kishor Rai, Zit Bahadur 
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Ale Magar, Yuvraj Gurung, Yogendra Thapa, Bichindra 
Rai, Bhuwan Thebe, Anchal Gurung, Santosh Tamang, 
Parash Khadka, Rakesh K C, Umesh Bhatta, Anit Lama, 
Deep Love Gurung, Krishna Bhujel, Jyoti Bhandari, Dirgha 
Bahadur Saud e Krishna Waiba Tamang, guardas, 4.º 
escalão, e Nabin Bhetwal, guarda, 3.º escalão — renovados os 
contratos administrativos de provimento, pelo período de 
um ano, nos termos dos artigos 4.º, n.os 2 e 3, e 6.º, n.º 1, da 
Lei n.º 12/2015, vigente, a partir de 11 de Fevereiro de 2022.

Por despachos do chefe da Divisão de Recursos Humanos, 
de 13 de Dezembro de 2021:

Lei Koc Leong, assistente técnico administrativo especialista 
principal, 1.º escalão, em regime de contrato administrativo 
de provimento sem termo — alterada, por averbamento, a 
cláusula 3.ª do referido contrato com referência à mesma 
categoria, 2.º escalão, índice 355, nos termos do artigo 13.º, 
n.os 1, alínea 1), 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, conjugado 
com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, vigente, a partir de 
7 de Novembro de 2021.

Lao Chi Hong, técnico superior assessor, 1.º escalão, em regime de 
contrato administrativo de provimento sem termo — alterada, 
por averbamento, a cláusula 3.ª do referido contrato com 
referência à mesma categoria, 2.º escalão, índice 625, nos 
termos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, 
vigente, conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, 
vigente, a partir de 26 de Novembro de 2021.

Chao Kam Kit, adjunto-técnico principal, 1.º escalão, em regime 
de contrato administrativo de provimento sem termo — 
alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do referido contrato 
com referência à mesma categoria, 2.º escalão, índice 365, 
nos termos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, 
vigente, conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, 
vigente, a partir de 26 de Novembro de 2021.

Lam Io Kun, técnico especialista, 2.º escalão, em regime de 
contrato administrativo de provimento sem termo — alterada, 
por averbamento, a cláusula 3.ª do referido contrato com 
referência à mesma categoria, 3.º escalão, índice 545, nos 
termos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, 
vigente, conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, 
vigente, a partir de 28 de Novembro de 2021.

Choi Sio Fong, Cheok Kei I, Kou Weng San e Wong Wai Pan, 
adjuntos-técnicos especialistas, 2.º escalão, em regime de 
contrato administrativo de provimento sem termo — altera-
da, por averbamento, a cláusula 3.ª dos referidos contratos 
com referência à mesma categoria, 3.º escalão, índice 430, nos 
termos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, 
vigente, conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, 
vigente, a partir de 28 de Novembro de 2021.

Kuan Iok Kuong, assistente técnico administrativo especialista, 
2.º escalão, em regime de contrato administrativo de provi-
mento sem termo — alterada, por averbamento, a cláusula 
3.ª do referido contrato com referência à mesma categoria, 3.º 
escalão, índice 330, nos termos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), 
e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, conjugado com o artigo 4.º, 
n.º 2, da Lei n.º 12/2015, vigente, a partir de 28 de Novembro 
de 2021.
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Kou Tak Son, motorista de pesados, 3.º escalão, em regime de 
contrato administrativo de provimento de longa duração — 
alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do referido contrato 
com referência à mesma categoria, 4.º escalão, índice 200, nos 
termos do artigo 13.º, n.os 2, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, 
vigente, conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, 
vigente, a partir de 29 de Novembro de 2021.

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

Tang Man Sam — renovada a comissão de serviço, por mais 
um ano, como chefe da Divisão Financeira e Patriomonial, 
nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009, 7.º e 8.º do Re-
gulamento Administrativo n.º 26/2009, por possuir compe-
tência profissional e experiência adequadas para o exercício 
das suas funções, a partir de 1 de Abril de 2022.

Sou Weng Sio, motorista de pesados, 3.º escalão, em regime de 
contrato administrativo de provimento de longa duração — 
alterado o contrato para o contrato administrativo de provi-
mento sem termo, nos termos do artigo 6.º, n.os 2, alínea 2), 
e 3, da Lei n.º 12/2015, vigente, a partir de 6 de Novembro 
de 2021.

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

Chang Hiu Ming, médico geral, 5.º escalão — renovado o con-
trato administrativo de provimento de longa duração, pelo 
período de três anos, nos termos dos artigos 4.º, n.os 2 e 3, e 6.º, 
n.º 4, da Lei n.º 12/2015, vigente, a partir de 22 de Fevereiro 
de 2022.

Lo Seong I, técnica principal, 1.º escalão — renovado o con-
trato administrativo de provimento de longa duração, pelo 
período de três anos, nos termos dos artigos 4.º, n.os 2 e 3, e 6.º, 
n.º 4, da Lei n.º 12/2015, vigente, a partir de 1 de Março de 
2022.

Fong Keng San, adjunto-técnico principal, 1.º escalão — renovado 
o contrato administrativo de provimento de longa duração, 
pelo período de três anos, nos termos dos artigos 4.º, n.os 2 e 3, 
e 6.º, n.º 4, da Lei n.º 12/2015, vigente, a partir de 1 de Março 
de 2022.

Lou Si Man e Un Sio Wan, adjuntos-técnicos de 1.ª classe, 1.º 
escalão — renovados os contratos administrativos de provi-
mento de longa duração, pelo período de três anos, nos termos 
dos artigos 4.º, n.os 2 e 3, e 6.º, n.º 4, da Lei n.º 12/2015, vigente, 
a partir de 1 de Março de 2022.

Por despachos do director dos Serviços, substituto, de 30 
de Dezembro de 2021:

Ieong Tang San e Chong Wai Peng, técnicos superiores asses-
sores, 3.º escalão — alterada, por averbamento, a cláusula 
3.ª dos seus contratos administrativos de provimento sem 
termo com referência à categoria de técnico superior assessor 
principal, 1.º escalão, índice 660, 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 4.º da 
Lei n.º 12/2015, vigente, a partir da data da sua publicação 
no Boletim Oficial da RAEM.
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澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

批 示 摘 錄
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Chao Kam Kit, adjunto-técnico principal, 2.º escalão — altera-
da, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu contrato adminis-
trativo de provimento sem termo com referência à categoria de 
adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, índice 400, 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.

Seng Kai Wang, Chan Kit Ieng e Wong Chi Cheng — nomea-
dos, definitivamente, adjuntos-técnicos de 1.ª classe, 1.º esca-
lão, 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 Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016, vigente, e 20.º, n.º 1, alínea a), e 22.º, n.º 8, alínea 
a), do ETAPM, vigente, ocupando as vagas da carreira de 
dotação global criada pelo Mapa I constante do Anexo I ao 
Regulamento Administrativo n.º 27/2015, vigente, a partir 
da data da sua publicação no Boletim Oficial da RAEM.

–––––––

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 10 de Janeiro de 
2022. — Pel’O Director dos Serviços, Chio Song Un, subdirector.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS 

DE SEGURANÇA DE MACAU

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 5 de Novembro de 2021:

Ruy Alberto Madeira de Carvalho e Rey — contratado em 
regime de contrato administrativo de provimento, pelo período 
de um ano, como técnico superior assessor principal, 3.º 
escalão, com vencimento correspondente a 50% do valor do 
índice 710, nos termos do artigo 268.º do ETAPM, vigente, 
conjugado com o n.º 1 do artigo 26.º da Lei n.º 12/2015, a 
partir de 4 de Janeiro de 2022.

Por despacho da signatária, de 31 de Dezembro de 2021:

Choi Iek Lao — nomeado, definitivamente, fiscal técnico espe-
cialista, 1.º escalão, índice 350, da carreira de fiscal técnico 
do quadro do pessoal civil da Direcção dos Serviços das 
Forças de Segurança de Macau, nos termos do artigo 14.º da 
Lei n.º 14/2009, vigente, conjugado com o artigo 22.º, n.º 8, 
alínea a), do ETAPM, vigente, a partir da data da publica-
ção do presente extracto de despacho no Boletim Oficial da 
RAEM.

–––––––

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 6 de Janeiro de 2022. — A Directora dos Serviços, Kok 
Fong Mei, superintendente-geral alfandegária.
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澳 門 保 安 部 隊 高 等 學 校

批 示 摘 錄

13/2021

13/2021

13/2021

13/2021

13/2021

a

姓名 職級 編號

121961

116961

389921

278951

157980

132131

姓名 職級 編號

426171

–––––––

 

ESCOLA SUPERIOR DAS FORÇAS DE SEGURANÇA 

DE MACAU

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Segu-
rança, de 1 de Novembro de 2021:

Fung Ka Chun, subinspector alfandegário dos Serviços de Al-
fândega, Lam Kam Po e Sio Chi Hong, verificadores prin-
cipais alfandegários dos Serviços de Alfândega — prestam 
serviço, em regime de comissão de serviço normal, na Esco-
la Superior das Forças de Segurança de Macau, nos termos 
dos artigos 2.º e 41.º, n.º 2, da Lei n.º 13/2021, a partir de 1 de 
Novembro de 2021.

Pak Chi Man, verificador principal alfandegário dos Serviços de 
Alfândega — presta serviço, em regime de comissão de serviço 
normal, na Escola Superior das Forças de Segurança de Macau, 
nos termos dos artigos 2.º e 41.º, n.º 2, da Lei n.º 13/2021, a 
partir de 18 de Novembro de 2021.

Lou Kam In, comissária alfandegária dos Serviços de Alfânde-
ga — presta serviço, em regime de comissão de serviço nor-
mal, na Escola Superior das Forças de Segurança de Macau, 
nos termos dos artigos 2.º e 41.º, n.º 2, da Lei n.º 13/2021, a 
partir de 20 de Novembro de 2021.

Ho Chon Meng, subinspector alfandegário dos Serviços de Al-
fândega — presta serviço, em regime de comissão de serviço 
normal, na Escola Superior das Forças de Segurança de Macau, 
nos termos dos artigos 2.º e 41.º, n.º 2, da Lei n.º 13/2021, a 
partir de 1 de Janeiro de 2022.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 23 de Novembro de 2021:

Nos termos do artigo 206.º da Lei n.º 13/2021 e da alínea a) do 
n.º 2 do artigo 118.º do Código do Procedimento Administra-
tivo, vigente, a diligência dos agentes abaixo mencionados 
que prestam serviço na ESFSM é convertida em destaca-
mento, com efeitos retroactivos a partir de 15 de Setembro 
de 2021:

Agentes do Corpo de Polícia de Segurança Pública

Nome Categoria Número

Ma Chon Fai Chefe 121961

Lam Kin Chi Subchefe 116961

Ho Keng Tang Subchefe 389921

Lei Ka Chong Subchefe 278951

Ieong Kuok Chen Guarda principal 157980

Cheong Meng Io Guarda 132131

Agente do Corpo de Bombeiros

Nome Categoria Número

Wong Ka Lon Bombeiro 426171

–––––––
Escola Superior das Forças de Segurança de Macau, aos 11 

de Janeiro de 2022. — O Director, Wong Chi Fai, superinten-
dente-geral.
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教 育 及 青 年 發 展 局

批 示 摘 錄

12/2010

12/2015

4/2021

67/99/M

525

505

12/2010

2/2021

12/2015

260

12/2010

2/2021

12/2015

 

280

4/2017 2/2021 14/2009

2/2021

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE

Extractos de despachos

Por despachos do chefe do Departamento de Administra-
ção destes Serviços, de 16 de Novembro de 2021:

As trabalhadoras abaixo mencionadas — alterada, por aver-
bamento, 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 7.º e do mapa IV anexo 
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 «Al-
teração 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»:

Wong Kuai Seong, para docente dos ensinos infantil e pri-
mário de nível 1 (primário), 5.º escalão, índice 525, a partir de 
31 de Dezembro de 2021;

Chan Hoi Si, para docente dos ensinos infantil e primário de 
nível 1 (infantil), 4.º escalão, índice 505, a partir de 24 de De-
zembro de 2021.

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assun-
tos Sociais e Cultura, de 7 de Dezembro de 2021:

Vong Chin Hao — cessou, a seu pedido, a comissão de serviço 
como inspector escolar destes Serviços, a partir de 9 de Ja-
neiro de 2022.

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os As-
suntos Sociais e Cultura, de 16 de Dezembro de 2021:

Wong Ian U, auxiliar de ensino, 1.º escalão, índice 260, em re-
gime de contrato administrativo de provimento, destes Ser-
viços — alterado para contrato administrativo de provimen-
to de longa duração, pelo período de três anos, 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, n.º 2, 
alínea 1), da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Tra-
balho nos Serviços Públicos», alterada pela Lei n.º 2/2021, a 
partir de 4 de Novembro de 2021.

O seguinte pessoal de contrato administrativo de provimento 
de longa duração, destes Serviços — alterado para o regime 
de contrato administrativo de provimento sem termo, 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, n.º 2, 
alínea 2), da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Traba-
lho nos Serviços Públicos», alterada pela Lei n.º 2/2021:

Choi Fong I e Mok Si Kei, como auxiliares de ensino, 2.º es-
calão, índice 280, a partir de 23 de Outubro de 2021.

O seguinte pessoal de contrato administrativo de provimento, 
destes Serviços — alterado para o regime de contrato admi-
nistrativo de provimento de longa duração, pelo período de 
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12/2015

 

275

12/2010

2/2021

12/2015

260  

12/2010

2/2021

12/2015

 

260

 

4/2017 2/2021 14/2009

2/2021 12/2015

455

130

três anos, 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 arti-
gos 4.º e 6.º, n.º 2, alínea 1), da Lei n.º 12/2015 «Regime 
do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», alterada 
pela Lei n.º 2/2021:

Cheong Man I e Ieong Man San, como adjuntas-técnicas de 
2.ª classe, 2.º escalão, índice 275, a partir de 5 de Novembro de 
2021 e de 17 de Novembro de 2021, respectivamente.

Por despachos da subdirectora destes Serviços, de 16 de 
Dezembro de 2021:

Wong Chi Un — renovado o contrato administrativo de provi-
mento, pelo período de seis meses, 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 Do-
centes e Auxiliares de Ensino das Escolas Oficiais do En-
sino Não Superior», e dos artigos 4.º e 6.º da Lei n.º 12/2015 
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», 
alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 1 de Janeiro de 2022.

As trabalhadoras abaixo mencionadas — renovados os contra-
tos administrativos de provimento, pelo período de um ano, 
para o exercício das funções abaixo indicadas, nestes Servi-
ços, nos termos do mapa VI anexo à Lei n.º 12/2010 «Regi-
me 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», alterada pela Lei n.º 2/2021:

Qin Xiaowen e Tong Ka Ieng, como auxiliares de ensino, 1.º 
escalão, índice 260, a partir de 2 de Janeiro de 2022 e de 6 de 
Janeiro de 2022, respectivamente.

Por despachos do chefe do Departamento de Administra-
ção destes Serviços, de 17 de Dezembro 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 Trabalhado-
res 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 Tra-
balho nos Serviços Públicos», alterada pela Lei n.º 2/2021:

Lao Ka Lai, para técnica superior de 2.ª classe, 2.º escalão, 
índice 455, a partir de 12 de Janeiro de 2022;

Iun Sai Mei, Kuong Fong Ha, Leong Io Weng, Tam Hou In, 
Vong Heng Lan e Wong Im Heng, para auxiliares, 3.º escalão, 
índice 130, a partir de 2 de Janeiro de 2022.

Por despacho do director, substituto, destes Serviços, de 
23 de Dezembro de 2021:

Chao Man I — cessou, a seu pedido, o contrato administrativo 
de provimento, como adjunta-técnica de 2.ª classe, 1.º esca-
lão, nestes Serviços, a partir de 5 de Janeiro de 2022.
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2/2021

2/2021

12/2015
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4/2017 2/2021 14/2009

2/2021

12/2015
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400

 

130

 

4/2017 2/2021 14/2009

2/2021

12/2015

 

455

 

420

 

260

 

220

 

180

 

200

 

180  

130  
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Por despachos da subdirectora destes Serviços, de 28 de 
Dezembro de 2021:

Lei Wai Kei — renovado o contrato administrativo de provi-
mento, pelo período de um ano, como assistente técnica 
administrativa especialista, 2.º escalão, índice 315, nestes 
Serviços, nos termos do mapa 2 do anexo II, e dos artigos 5.º, 
n.os 1, alínea 2), 2, e 12.º da Lei n.º 2/2021, e 4.º e 6.º da Lei 
n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços 
Públicos», alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 1 de Janeiro 
de 2022.

Os trabalhadores abaixo mencionados — 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 2 do anexo 
I da Lei n.º 14/2009 «Regime das Carreiras dos Trabalhado-
res 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», alterada pela 
Lei n.º 2/2021:

Wu On Kei, como técnica principal, 1.º escalão, índice 450, a 
partir de 3 de Janeiro de 2022;

Lao Keng Chong, como técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, ín-
dice 400, a partir de 7 de Janeiro de 2022;

Kuong Fong Ha e Vong Heng Lan, como auxiliares, 3.º esca-
lão, índice 130, a partir de 3 de Janeiro de 2022.

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 arti-
gos 4.º e 6.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Tra-
balho nos Serviços Públicos», alterada pela Lei n.º 2/2021:

Lao Ka Lai, como técnica superior de 2.ª classe, 2.º escalão, 
índice 455, a partir de 13 de Janeiro de 2022;

Lam Pong Nei, como técnica de 1.ª classe, 2.º escalão, índice 
420, a partir de 4 de Janeiro de 2022;

Ip Nga Cheng, como adjunta-técnica de 2.ª classe, 1.º escalão, 
índice 260, a partir de 20 de Janeiro de 2022;

Julieta Amândio Noronha Novo de Assunção, como operá-
ria qualificada, 6.º escalão, índice 220, a partir de 1 de Janeiro 
de 2022;

Lam Kuoc Lon, como operário qualificado, 4.º escalão, índi-
ce 180, a partir de 1 de Janeiro de 2022;

In Ka Ion e Wong Kit Kei, como auxiliares, 8.º escalão, índi-
ce 200, a partir de 1 de Janeiro de 2022;

Cheong Chu Chum, Fátima Castilho e Tai Iok Fong, como 
auxiliares, 7.º escalão, índice 180, a partir de 1 de Janeiro de 
2022;

Iun Sai Mei, Leong Io Weng, Tam Hou In e Wong Im Heng, 
como auxiliares, 3.º escalão, índice 130, a partir de 3 de Janeiro 
de 2022;

Maria do Ceu Chan, como auxiliar, 2.º escalão, índice 120, a 
partir de 2 de Janeiro de 2022.
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2/2021

12/2015

 

430

 

260  

110  

110
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4/2017 2/2021

14/2009

2/2021 12/2015

23/2017

21/2021 14/2016

Os trabalhadores abaixo mencionados — renovados os con-
tratos administrativos de provimento, pelo período de seis 
meses, para o exercício das funções abaixo indicadas, nestes 
Serviços, 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», alterada pela Lei n.º 2/2021:

Wong Nga Leng, como técnica superior de 2.ª classe, 1.º esca-
lão, índice 430, a partir de 27 de Janeiro de 2022;

Pang Hoi Cheng, Wong Chon U e Wong Ka In, como adjun-
tos-técnicos de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 260, a partir de 13 
de Janeiro de 2022;

Guan Xinjie, Leong Kam, Liang Guiying e Mak Choi Ip, 
como auxiliares, 1.º escalão, índice 110, a partir de 13 de Janei-
ro de 2022;

Li Dan, como auxiliar, 1.º escalão, índice 110, a partir de 20 
de Janeiro de 2022.

Os trabalhadores abaixo mencionados — renovados os contra-
tos administrativos de provimento, para o exercício das fun-
ções abaixo indicadas, 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 6.º da Lei n.º 12/2015 
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», 
alterada pela Lei n.º 2/2021:

Ho Wai Seng, como operário qualificado, 8.º escalão, índice 
260, a partir de 1 de Janeiro de 2022 e termo em 12 de Janeiro 
de 2022;

Fok Weng Chun, como auxiliar, 8.º escalão, índice 200, a 
partir de 1 de Janeiro de 2022 e termo em 26 de Junho de 2022;

Leong Soi Fong, como auxiliar, 8.º escalão, índice 200, a par-
tir de 1 de Janeiro de 2022 e termo em 30 de Abril de 2022.

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assun-
tos Sociais e Cultura, de 30 de Dezembro de 2021:

Chan In Fan, docente dos ensinos infantil e primário de nível 
1 (primário), de nomeação definitiva, destes Serviços — 
designada subdirectora da Escola Oficial de Seac Pai Van, 
nos termos dos artigos 2.º da Ordem Executiva n.º 174/2019 
«Cria a Escola Oficial de Seac Pai Van» e 32.º, n.º 1, do 
Regulamento Administrativo n.º 40/2020 «Organização e 
funcionamento da Direcção dos Serviços de Educação e de 
Desenvolvimento da Juventude», a partir de 10 de Janeiro 
de 2022 e termo em 31 de Julho de 2022.

Por despacho da subdirectora destes Serviços, de 5 de Ja-
neiro de 2022:

Cheong Man I — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento para adjunta-téc-
nica de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 305, nestes Serviços, nos 
termos dos artigos 14.º, 15.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, 
4.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho 
nos Serviços Públicos», alterada pela Lei n.º 2/2021, e 5.º do 
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–––––––

 

文 化 局

批 示 摘 錄

12/2015 12/2015

14/2009 183/2019

12/2015

12/2015 14/2009

183/2019

12/2015

12/2015 14/2009

183/2019

–––––––

 

體 育 局

批 示 摘 錄

4/2017 2/2021 14/2009

Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
Selecção e Formação para efeitos de Acesso dos Trabalha-
dores dos Serviços Públicos», alterado pelos Regulamentos 
Administrativos n.os 23/2017 e 21/2021, a partir da data da 
publicação do presente extracto de despacho.

–––––––

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 
da Juventude, aos 14 de Janeiro de 2022. — O Director dos 
Serviços, Lou Pak Sang.

INSTITUTO CULTURAL

Extractos de despachos

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura, de 17 de Dezembro de 2021:

Xu Kui, Wu Xu, Liu Mingyan, Luo Qi, Liu Tingting, Guan 
Xianyue, Gao Kai, Cheong Ka Son, She Jian, He Junni, Lam 
Man Yin Anissa e Ren Yuejia — alterada, por averbamento, 
a cláusula 7.ª dos seus contratos individuais de trabalho para 
exercerem funções, neste Instituto, nos termos dos artigos 
25.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, 1.º, n.º 5, da Lei n.º 14/2009, 
alterada pela Lei n.º 12/2015 e n.º 1 da Ordem Executiva 
n.º 183/2019, a partir de 1 de Janeiro de 2022.

Gao Yun, Yang Xiaofan e Song Nan — alterada, por averba-
mento, a cláusula 7.ª dos seus contratos individuais de tra-
balho para exercerem funções, neste Instituto, nos termos 
dos artigos 97.º da Lei Básica da RAEM, 25.º, n.º 1, da 
Lei n.º 12/2015, 1.º, n.º 5, da Lei n.º 14/2009, alterada pela 
Lei n.º 12/2015 e n.º 1 da Ordem Executiva n.º 183/2019, a 
partir de 1 de Janeiro de 2022.

Liu Xiao e Ma Xiaoyu — alterada, por averbamento, a cláusu-
la 7.ª dos seus contratos individuais de trabalho para exer-
cerem funções, neste Instituto, nos termos dos artigos 97.º 
da Lei Básica da RAEM, 18.º, n.º 5, da Lei n.º 12/2015, 1.º, 
n.º 5, da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 12/2015 e n.º 1 
da Ordem Executiva n.º 183/2019, a partir de 1 de Janeiro de 
2022.

–––––––

Instituto Cultural, aos 13 de Janeiro de 2022. — A Presiden-
te do Instituto, Mok Ian Ian.

INSTITUTO DO DESPORTO

Extracto de despacho

Por despachos do signatário, de 12 de Janeiro de 2022:

Chang Heng Lon, Kong Cheng I, Ng Iok Ieng e Pun Si Man, 
adjuntos-técnicos de 2.ª classe — nomeados, definitivamen-
te, adjuntos-técnicos de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de 
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a

–––––––

 

衛 生 局

批 示 摘 錄

頴

12/2015

頴

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.

–––––––

Instituto do Desporto, aos 13 de Janeiro de 2022. — O Presi-
dente do Instituto, Pun Weng Kun.

SERVIÇOS DE SAÚDE

Extractos de despachos

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

Chan Iat Si — exonerado, a seu pedido, do quadro do pessoal 
destes Serviços, como médico geral, 5.º escalão, de nomea-
ção definitiva, a partir de 16 de Novembro de 2021.

Por despacho do director dos Serviços, de 20 de Agosto 
de 2021:

Cheong Weng In — rescindido, a seu pedido, o contrato admi-
nistrativo de provimento sem termo, como enfermeiro de 
grau I, 4.º escalão, destes Serviços, a partir de 1 de Outubro 
de 2021.

Por despacho do director dos Serviços, de 30 de Agosto 
de 2021:

Lao Fong Lun — cessou as funções de enfermeiro de grau I, 1.º 
escalão, em regime de contrato administrativo de provi-
mento, nestes Serviços, nos termos do artigo 6.º, n.º 5, da 
Lei n.º 12/2015, vigente, a partir de 24 de Novembro de 2021.

Por despacho do director dos Serviços, de 21 de Setembro 
de 2021:

Chan Sok Man — rescindido, a seu pedido, o contrato admi-
nistrativo de provimento, como enfermeiro de grau I, 1.º 
escalão, nestes Serviços, a partir de 17 de Outubro de 2021.

Por despacho do director dos Serviços, de 8 de Outubro 
de 2021:

Lok Weng Kuan — rescindido, a seu pedido, o contrato adminis-
trativo de provimento, como técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, 
nestes Serviços, a partir de 17 de Outubro de 2021.

Por despacho do director dos Serviços, de 22 de Outubro 
de 2021:

Man Yan — rescindido, a seu pedido, o contrato administra-
tivo de provimento como enfermeiro de grau I, 1.º escalão, 
nestes Serviços, a partir de 31 de Outubro de 2021.

Por despachos do director dos Serviços, de 25 de Outubro 
de 2021:

Li Yachan — rescindido, a seu pedido, o contrato individual de 
trabalho como técnico superior assessor principal, 4.º esca-
lão, nestes Serviços, a partir de 1 de Novembro de 2021.
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Wu Ngai Tong — cessou as funções de enfermeiro de grau I, 1.º 
escalão, em regime de contrato administrativo de provimento, 
nestes Serviços, nos termos do artigo 12.º, n.º 1, alínea 3), da 
Lei n.º 12/2015, a partir de 1 de Novembro de 2021.

Por despacho do director dos Serviços, de 8 de Novembro 
de 2021:

Tang Wang Weng — rescindido, a seu pedido, o contrato admi-
nistrativo de provimento sem termo como adjunto-técnico 
especialista, 1.º escalão, nestes Serviços, a partir de 17 de 
Novembro de 2021.

Por despacho da subdirectora dos Serviços, substituta, 
para os CSG, de 23 de Dezembro de 2021:

Ye ZhengXian — concedida autorização para o exercício pri-
vado da profissão de médico de medicina tradicional chine-
sa, licença n.º W-0794.

(Custo desta publicação $ 318,00)

Por despacho da subdirectora dos Serviços, substituta,  
para os CSG, de 31 de Dezembro de 2021:

Concedido o alvará para o funcionamento do Centro Médico 
Dentário Chou’s, com designação em língua inglesa de Chou’s 
Dental Center, situado na Rua Gago Coutinho, n.os 9 – 13C, 
Vila Nova Ho Lan Un (Blocos N-S), r/c O, P, Q, R e Avenida 
do Conselheiro Ferreira de Almeida, n.os 123 – 123-B, r/c S, 
Macau, alvará n.º AL-0546, cuja titularidade pertence à Clínica 
Dentária Chou’s Companhia Limitada, com sede na Rua 
Gago Coutinho, n.os 1B-1C, Vila Nova Ho Lan Un (Blocos 
A-H), r/c D, Macau.

(Custo desta publicação $ 488,00)

Por despachos do subdirector dos Serviços da Área de 
Cuidados de Saúde Comunitários, de 5 de Janeiro de 
2022:

Concedido o alvará para o funcionamento do Centro Médico 
Mei Lam, situado na Avenida Panorâmica do Lago Nam 
Van, n.º 810, H7, Macau, alvará n.º AL-0530, cuja titularida-
de pertence a Maylin Grupo Limitada, com sede na Alame-
da Dr. Carlos D’Assumpção n.º 180, Tong Nam Ah Jardim 
(Tong Nam Ah Central Comércio), A15, Macau.

(Custo desta publicação $ 408,00)

Concedido o alvará para o funcionamento do Centro de Medi-
cina Luxmed, com designação em língua inglesa de Luxmed 
Medical Center, situado na Avenida Panorâmica do Lago 
Nam Van n.º 810, FBC, E19, Macau, alvará n.º AL-0547, 
cuja titularidade pertence a Luxmed (Macau) Grupo Mé-
dico, Limitada, com sede na Avenida Panorâmica do Lago 
Nam Van n.º 810, FBC, E19, Macau.

(Custo desta publicação $ 420,00)

Por despachos do subdirector dos Serviços da Área de 
Cuidados de Saúde Comunitários, de 6 de Janeiro de 
2022:

Chan Hei Long — concedida autorização para o exercício pri-
vado da profissão de enfermeiro, licença n.º E-3550.

(Custo desta publicação $ 306,00)
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AL-0084

258 H9

426

16 AH

 $420.00

聲 明

頴

c 12/2015

Autorizada a transmissão da titularidade da Clínica Ou Lai, 
alvará n.º AL-0084, com o local de funcionamento na Ala-
meda Dr. Carlos D’Assumpção, n.º 258, Praça Kin Heng 
Long-Heng Hoi Kuok, Kin Fu Kuok, H9, Macau, a favor da 
Leong Lai Chi, com residência na Ave. do General Castelo 
Branco n.º 426, Edf. Jardim Iat Lai Bloco 4, 16 andar AH, 
Macau.

(Custo desta publicação $ 420,00)

Declarações

Para os devidos efeitos se declara que Sou Sok Fong, técnico 
superior de 2.ª classe, 1.º escalão, em regime de contrato ad-
ministrativo de provimento sem termo, cessou as suas funções 
nestes Serviços, nos termos do artigo 45.º do ETAPM, vigente, 
a partir de 11 de Outubro de 2021, data em que iniciou funções 
no Fundo de Segurança Social.

— Para os devidos efeitos se declara que O Hio Kuok, in-
terno do internato complementar, em regime de contrato ad-
ministrativo de provimento sem termo, cessou as suas funções 
nestes Serviços, nos termos do artigo 45.º do ETAPM, vigente, 
a partir de 18 de Outubro de 2021, data em que iniciou funções 
na Direcção dos Serviços Correccionais. 

— Para os devidos efeitos se declara que Lam Ka Wai, téc-
nico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, em regime de contrato 
administrativo de provimento de longa duração, cessou as suas 
funções nestes Serviços, nos termos do artigo 45.º do ETAPM, 
vigente, a partir de 20 de Outubro de 2021, data em que iniciou 
funções na Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunica-
ções.

— Para os devidos efeitos se declara que Ieong Weng Ian, 
adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, de nomeação provi-
sória, cessou as suas funções nestes Serviços, nos termos do 
artigo 45.º do ETAPM, vigente, a partir de 9 de Novembro de 
2021, data em que iniciou funções na Direcção dos Serviços de 
Protecção Ambiental.

— Para os devidos efeitos se declara que Tong Kei Kei, 
adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, contratado por con-
trato administrativo de provimento de longa duração, cessou 
as suas funções nestes Serviços, nos termos do artigo 45.º do 
ETAPM, vigente, a partir de 15 de Novembro de 2021, data em 
que iniciou funções no Gabinete do  Presidente do Tribunal de 
Última Instância.

— Para os devidos efeitos se declara que Lam Hio Si, adjun-
to-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, de nomeação provisória, 
cessou as suas funções nestes Serviços, nos termos do artigo 
45.º do ETAPM, vigente, a partir de 17 de Novembro de 2021, 
data em que iniciou funções na Direcção dos Serviços de Fi-
nanças.

— Para os devidos efeitos se declara que Leong Chak Fai, 
motorista de pesados, 7.º escalão, em regime de contrato ad-
ministrativo de provimento sem termo, nestes Serviços, rescin-
dido o contrato, por atingir o limite de idade, nos termos do 
artigo 44.º, n.º 1, alínea c), do ETAPM, vigente, conjugado com 
o artigo 15.º, alínea 1), da Lei n.º 12/2015, a partir de 1 de Ou-
tubro de 2021.
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c 12/2015

c 12/2015

c 12/2015

c

–––––––

 

社 會 保 障 基 金

批 示 摘 錄

12/2015

姓名 職級 職階 合同生效日期

2 23/01/2022

1 23/01/2022

1 23/01/2022

1 23/01/2022

— Para os devidos efeitos se declara que Chang King U 
Manuel, auxiliar de enfermagem de 2.ª classe, 5.º escalão, em 
regime de contrato administrativo de provimento sem termo, 
nestes Serviços, rescindido o contrato, por atingir o limite de 
idade, nos termos do artigo 44.º, n.º 1, alínea c), do ETAPM, vi-
gente, conjugado com o artigo 15.º, alínea 1), da Lei n.º 12/2015, 
a partir de 25 de Outubro de 2021.

— Para os devidos efeitos se declara que Lee Lai Wa, auxi-
liar de enfermagem de 2.ª classe, 3.º escalão, em regime de con-
trato administrativo de provimento sem termo, nestes Serviços, 
rescindido o contrato por atingir o limite de idade, nos termos 
do artigo 44.º, n.º 1, alínea c), do ETAPM, vigente, conjugado 
com o artigo 15.º, alínea 1), da Lei n.º 12/2015, a partir de 1 de 
Novembro de 2021.

— Para os devidos efeitos se declara que Vu Fat Chi, moto-
rista de pesados, 8.º escalão, em regime de contrato adminis-
trativo de provimento sem termo, nestes Serviços, rescindido 
o contrato, por atingir o limite de idade, nos termos do artigo 
44.º, n.º 1, alínea c), do ETAPM, vigente, conjugado com o artigo 
15.º, alínea 1), da Lei n.º 12/2015, a partir de 6 de Novembro de 
2021.

— Para os devidos efeitos se declara que Chan Ngan Ha, en-
fermeiro-graduado, 4.º escalão, de nomeação definitiva, nestes 
Serviços, rescindido o contrato, por atingir o limite de idade, 
nos termos do artigo 44.º, n.º 1, alínea c), do ETAPM, vigente, 
a partir de 17 de Novembro de 2021.

–––––––

Serviços de Saúde, aos 12 de Janeiro de 2022. — O Director 
dos Serviços, Lo Iek Long.

FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

Extractos de despachos

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura, de 31 de Dezembro de 2021:

O seguinte pessoal, deste Fundo — alterada, por averbamento, 
a cláusula 2.ª do seu contrato administrativo de provimento 
de longa duração para contrato administrativo de provimen-
to sem termo, nos termos dos artigos 4.º e 6.º, n.os 2, alínea 2), 
e 3, da Lei n.º 12/2015, a partir da data a cada um indicada:

Nome Categoria Escalão
Data efectiva 
do contrato

Kuong Chi Ian Adjunto-técnico 
especialista

2 23/01/2022

Tam Weng I Adjunto-técnico 
principal

1 23/01/2022

Iu Wai In Adjunto-técnico 
principal

1 23/01/2022

Wong Ka Sin Adjunto-técnico 
principal

1 23/01/2022
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姓名 職級 職階 合同生效日期

1 26/01/2022

1 30/01/2022

12/2015 4/2017

14/2009

21/2021

14/2016

450

–––––––

   

文 化 發 展 基 金

批 示 摘 錄

15/2009

26/2009

40/2021

21/2021

183/2019

15/2009

Nome Categoria Escalão
Data efectiva 
do contrato

Lao Man Teng Adjunto-técnico 
especialista

1 26/01/2022

Leung Kam Yung Adjunto-técnico 
principal

1 30/01/2022

Por despachos do signatário, de 11 de Janeiro de 2022:

Leong Sok Wa — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento sem termo para 
técnico principal, 1.º escalão, índice 450, da carreira de 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, 2.º, alínea 3), e 5.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 14/2016, alterado e republicado pelo Regula-
mento Administrativo n.º 21/2021, a partir da data da sua 
publicação.

Choi Chan Wai e Lei Keng Fai, técnicos superiores de 2.ª clas-
se, 1.º escalão, de nomeação provisória, deste FSS — nome-
ados, definitivamente, para os mesmos lugares, nos termos 
do artigo 22.º, n.º 3, do ETAPM, vigente, a partir de 19 de 
Fevereiro de 2022.

Ho Kam Pui, adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, de no-
meação provisória, deste FSS — nomeado, definitivamente, 
para o mesmo lugar, nos termos do artigo 22.º, n.º 3, do 
ETAPM, vigente, a partir de 26 de Fevereiro de 2022.

–––––––

Fundo de Segurança Social, aos 13 de Janeiro de 2022. — O 
Presidente do Conselho de Administração, Iong Kong Io.

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

Extracto de despacho

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assun-
tos Sociais e Cultura, de 22 de Dezembro de 2021:

Ho Hou Nang — nomeado, em comissão de serviço, pelo perí-
odo de um ano, chefe da Divisão de Apoio Geral do Fundo 
de Desenvolvimento da Cultura, nos termos da alínea 2) do 
n.º 3 do artigo 2.º, e dos artigos 4.º e 5.º da Lei n.º 15/2009 
(Disposições Fundamentais do Estatuto do Pessoal de 
Direcção e Chefia), do n.º 2 do artigo 2.º, do n.º 2 do artigo 
3.º, do artigo 5.º e dos artigos 7.º e 9.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 26/2009 (Disposições complementares do 
estatuto do pessoal de direcção e chefia), e do artigo 27.º do 
Regulamento Administrativo n.º 40/2021 (Organização e 
Funcionamento do Fundo de Desenvolvimento da Cultura), 
conjugados com o n.º 1 da Ordem Executiva n.º 183/2019, 
alterada pela Ordem Executiva n.º 21/2021, a partir de 1 de 
Janeiro de 2022. 

Nos termos do n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 15/2009, são pu-
blicados os fundamentos da nomeação e os currículos acadé-
mico e profissional do nomeado:
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1. 

2. 

3. 

2005 10 2009 12

2010 1 2015 12

2016 1 2017 12

2018 1 2021 12

–––––––

 

土 地 工 務 運 輸 局

批 示 摘 錄

14/2009

12/2015

1. Fundamentos da nomeação:

— Vacatura do cargo; 

— Ho Hou Nang possui competência profissional e aptidão 
para o exercício do cargo de chefe da Divisão de Apoio Geral, 
que se demonstra pelo seu curriculum vitae. 

2. Currículo académico: 

— Licenciatura em Ciências (Ciência Informática e Matemá-
tica) pela University of Hawaii at Manoa (E.U.A.);

— Mestrado em Administração Pública pela Universidade 
de Pequim, (organizado conjuntamente pela Academia de 
Governação da China e a Universidade de Pequim).

3. Currículo profissional: 

— Técnico administrativo da Comissão do Grande Prémio 
de Macau, de Outubro de 2005 a Dezembro de 2009;

— Técnico superior da Comissão do Grande Prémio de 
Macau, de Janeiro de 2010 a Dezembro de 2015;

— Técnico superior do Fundo das Indústrias Culturais, de 
Janeiro de 2016 a Dezembro de 2017 (área de informática);

— Coordenador do Centro de Informática e Arquivo do 
Fundo das Indústrias Culturais, de Janeiro de 2018 a Dezem-
bro de 2021. 

–––––––

Fundo de Desenvolvimento da Cultura, aos 6 de Janeiro 
de 2022. — A Membro do Conselho de Administração,                                                                                                       
Wong Keng Chao. 

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS 

E TRANSPORTES

Extractos de despachos

Por despachos da chefe do Departamento Administrati-
vo e Financeiro destes Serviços, de 6 de Dezembro 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 3 de Dezembro 
de 2021, mantendo-se as demais condições contratuais:

Wu King Fai, progredindo para técnico superior assessor, 2.º 
escalão;

Ana Filipa Kuan Barroso, Choi Chon Kit e Pun Ka Man, 
progredindo para intérpretes-tradutores principais, 2.º escalão;

Chan Wan Pio, Che Hang Mei, Choi Mio, Ip Wai Kin, Lam 
Su Pan, Shih Chin Shing e Tam Wai Man, progredindo para 
adjuntos-técnicos especialistas, 2.º escalão;
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12/2015

14/2009

12/2015

聲 明

Joaquim José Cândido de Far inha 

Lourenço

–––––––

 

海 事 及 水 務 局

批 示 摘 錄

Ieong Teng Teng e Pun Iun Mei, progredindo para assisten-
tes técnicas administrativas principais, 2.º escalão.

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

U Sio Pang, técnico superior assessor, 1.º escalão, destes Servi-
ços — renovado o seu contrato administrativo de provimen-
to de longa duração, pelo período de três anos, nos termos 
dos artigos 4.º, n.os 2 e 3, e 6.º, n.º 4, da Lei n.º 12/2015, em 
vigor, a partir de 20 de Fevereiro de 2022.

Por despacho da chefe do Departamento Administrativo 
e Financeiro destes Serviços, de 30 de Dezembro de 
2021:

Lei Ka Weng — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento progredindo para 
motorista de ligeiros, 6.º escalão, nestes Serviços, nos termos 
dos artigos 13.º, n.os 2, alínea 3), 3 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 
29 de Dezembro de 2021, mantendo-se as demais condições 
contratuais.

Declarações

Para os devidos efeitos se declara que Joaquim José Cândido 
de Farinha Lourenço, técnico superior assessor principal, 2.º 
escalão, em contrato administrativo de provimento de longa 
duração, cessou as suas funções nestes Serviços, no termo do 
seu contrato, a partir de 10 de Janeiro de 2022.

— Para os devidos efeitos se declara que Engenheiro Wong 
Chiu Man, Engenheiro U Weng Lon e Engenheiro Wong 
Kuong U, cessam, automaticamente, as funções de técnico su-
perior assessor principal, 3.º escalão, para o primeiro, e de téc-
nicos superiores assessores, 3.º escalão, para os dois restantes, 
em regime de contrato administrativo de provimento, a partir 
de 12 de Janeiro de 2022, por nomeação, em comissão de 
serviço, respectivamente, como subdirector, chefe do Depar-
tamento de Infra-estruturas e chefe da Divisão de Hidráulica 
e Saneamento destes Serviços, nos termos do artigo 45.º do 
ETAPM, em vigor.

–––––––

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, aos 13 de Janeiro de 2022. — A Directora dos Serviços, 
Chan Pou Ha.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS                      

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Extractos de despachos

Por despacho da signatária, de 24 de Novembro de 2021:

Chan Sai Wo, operário qualificado, destes Serviços — rescindi-
do o contrato administrativo de provimento sem termo, por 
atingir o limite de idade, a partir de 8 de Janeiro de 2022.
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30/2018

14/2013
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1. 

2. 

 

 

3. 

2006 10 9 2007 10 8

2007 10 9 2009 11 8

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 26 de Novembro de 2021:

Zhang Junwei — contratado em regime de contrato adminis-
trativo de provimento, pelo período experimental de seis 
meses, como operário qualificado, 1.º escalão, índice 150, 
nos termos do artigo 5.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir de 
4 de Janeiro de 2022.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 2 de Dezembro de 2021:

Sio Kin Fong — contratado em regime de contrato administrativo 
de provimento, pelo período experimental de seis meses, como 
controlador de tráfego marítimo de 2.ª classe, 1.º escalão, 
índice 280, nos termos do artigo 5.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, 
a partir de 10 de Janeiro de 2022.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 10 de Dezembro de 2021:

Mestre Wu Chon Ip — nomeado, em comissão de serviço, pelo 
período de um ano, renovável, como chefe de divisão do 
grupo de pessoal de direcção e chefia previsto no anexo 1 
ao Regulamento Administrativo n.º 14/2013, alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 30/2018, nos termos dos 
artigos 2.º, n.º 3, alínea 2), e 4.º e 5.º da Lei n.º 15/2009, con-
jugados com os artigos 2.º, n.º 2, 3.º, n.º 2, e 5.º e 7.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 26/2009, e 20.º, n.º 1, alínea b), 
e 23.º, n.º 1, artigo a), do ETAPM, vigente, para preencher a 
vaga do chefe da Divisão de Apoio Técnico e Administrati-
vo destes Serviços, a partir de 19 de Janeiro de 2022. 

Ao abrigo do artigo 5.º, n.º 2, da Lei n.º 15/2009, é publicada 
a nota relativa aos fundamentos da respectiva nomeação e ao 
currículo académico e profissional do nomeado:

1. Fundamentos da nomeação de Wu Chon Ip para o cargo 
de chefe da Divisão de Apoio Técnico e Administrativo: 

— Vacatura do cargo; 

— Wu Chon Ip possui competência e aptidão para assumir o 
cargo de chefe da Divisão de Apoio Técnico e Administrativo 
destes Serviços, o que se demonstra pelo curriculum vitae.

2. Currículo académico: 

— Licenciatura em Engenharia (Ciência da Engenharia e 
Engenharia Oceânica) da Universidade de Taiwan;

— Mestrado em Engenharia (Ciência da Engenharia e Enge-
nharia Oceânica) da Universidade de Taiwan.

3. Currículo profissional:

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água:

— De 9 de Outubro de 2006 a 8 de Outubro de 2007, como 
adjunto-técnico;

— De 9 de Outubro de 2007 a 8 de Novembro de 2009, como 
técnico;
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–––––––

 

— Desde 9 de Novembro de 2009 até à presente data, como 
técnico superior;

— De 1 de Janeiro de 2017 a 30 de Junho de 2017, como chefe 
da Divisão de Produção, substituto;

— Desde 20 de Julho de 2021 até à presente data, como chefe 
da Divisão de Apoio Técnico e Administrativo, substituto.

 Declaração

Para os devidos efeitos se declara que o contrato administra-
tivo de provimento sem termo de Wu Chon Ip, técnico superior 
assessor, 3.º escalão, destes Serviços, cessa, automaticamente, 
nos termos do artigo 45.º do ETAPM, vigente, por motivo de 
nomeação, em comissão de serviço, como chefe da Divisão de 
Apoio Técnico e Administrativo da Direcção dos Serviços de 
Assuntos Marítimos e de Água, a partir de 19 de Janeiro de 
2022.

–––––––

   Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 10 de Janeiro de 2022. — A Directora dos Serviços, Wong 
Soi Man.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 29 de Novembro de 2021:

Wong Son Hong — provido em regime de contrato administra-
tivo de provimento, pelo período experimental de seis me-
ses, como técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 
430, 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 4 de Janeiro de 2022.

Lam Weng Kin — provido em regime de contrato administrati-
vo de provimento, pelo período experimental de seis meses, 
como técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 430, 
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 
10 de Janeiro de 2022.

Zhang Xinjian — provido em regime de contrato administra-
tivo de provimento, pelo período de um ano, como técnico 
superior de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 430, nestes Serviços, 
nos termos dos artigos 4.º, 5.º, n.º 3, alínea 2), e 6.º, n.º 1, da 
Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 10 
de Janeiro de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 10 de 
Janeiro de 2022. — O Director dos Serviços, Tam Vai Man.
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E 

TELECOMUNICAÇÕES

Extractos de despachos

Por despachos da signatária, de 4 de Novembro de 2021:

Os trabalhadores abaixo mencionados — renovados os contratos 
administrativos de provimento de longa duração, pelo período 
de três anos, nos termos do artigo 6.º, n.º 4, da Lei n.º 12/2015:

Kwok Chan Pong Nuno, como adjunto-técnico especialista, 
2.º escalão, a partir de 20 de Fevereiro de 2022;

Leong Veng Ian, como adjunta-técnica especialista, 1.º escalão, 
a partir de 20 de Fevereiro de 2022;

Chong Chung Yan, como distribuidor postal, 5.º escalão, a 
partir de 8 de Fevereiro de 2022;

Lam Wai Cheng e Fong Kin Wai, como distribuidores postais, 4.º 
escalão, a partir de 8 de Fevereiro de 2022;

Chan Ka Hou, como distribuidor postal, 3.º escalão, a partir 
de 8 de Fevereiro de 2022.

Por despacho da signatária, de 11 de Novembro de 2021:

Castilho Lou Camilo Luis — renovado o contrato administrativo 
de provimento, pelo período de um ano, como distribuidor 
postal, 2.º escalão, nestes Serviços, nos termos do artigo 6.º, 
n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir de 7 de Fevereiro de 2022.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 19 de Novembro de 2021:

Wong Nga Teng — contratada em regime de contrato admi-
nistrativo de provimento, pelo período experimental de seis 
meses, como adjunta-técnica de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 
260, nos termos do artigo 12.º, n.os 1 e 3, da Lei n.º 14/2009, 
alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, conjugado com os 
artigos 4.º, n.os 1 e 3, e 5.º, n.os 1 e 4, da Lei n.º 12/2015, a partir 
de 4 de Janeiro de 2022.

Por despacho da signatária, de 24 de Novembro de 2021:

Lei Chan Wai — renovado o contrato administrativo de provi-
mento, pelo período de um ano, como técnico superior de 2.ª 
classe, 1.º escalão, nestes Serviços, nos termos do artigo 6.º, 
n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir de 23 de Fevereiro de 2022.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 2 de Dezembro de 2021:

Cheong Wan Chong — contratado em regime de contrato admi-
nistrativo de provimento, pelo período experimental de seis 
meses, como técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 
430, nos termos do artigo 12.º, n.os 1 e 3, da Lei n.º 14/2009, 
alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, conjugado com os 
artigos 4.º, n.os 1 e 3, e 5.º, n.os 1 e 4, da Lei n.º 12/2015, a partir 
de 4 de Janeiro de 2022.
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Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 3 de Dezembro de 2021:

Hong Keng Wai — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como chefe da Divisão de Actividade Financeira 
destes Serviços, nos termos do artigo 8.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 26/2009, a partir de 17 de Fevereiro de 2022, 
por possuir competência profissional e experiência adequa-
das para o exercício das funções.

Por despacho da signatária, de 10 de Dezembro de 2021:

Lam Hio Lam — renovado o contrato administrativo de provi-
mento, pelo período de um ano, como técnico superior de 2.ª 
classe, 1.º escalão, nestes Serviços, nos termos do artigo 6.º, 
n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir de 20 de Março de 2022.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 15 de Dezembro de 2021:

Ting Lai Kuan — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como chefe da Divisão de Gestão de Recursos 
Humanos destes Serviços, nos termos do artigo 8.º do 
Regulamento Administrativo n.º 26/2009, a partir de 1 
de Março de 2022, por possuir competência profissional e 
experiência adequadas para o exercício das funções.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 30 de Dezembro de 2021:

Au Kit Peng — renovada a comissão de serviço, como chefe da 
Divisão de Contabilidade Internacional e Relações Externas 
destes Serviços, nos termos do artigo 8.º do Regulamento 
Administrativo n.º 26/2009, de 1 de Março de 2022 a 4 de 
Maio de 2022, por possuir competência profissional e expe-
riência adequadas para o exercício das funções.

Tam Hoi Iong — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como chefe da Divisão de Exploração destes 
Serviços, nos termos do artigo 8.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 26/2009, a partir de 2 de Abril de 2022, por 
possuir competência profissional e experiência adequadas 
para o exercício das funções.

Por despacho da signatária, de 7 de Janeiro de 2022:

Ieong Ut Keong — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento muda para a 
categoria de assistente técnico administrativo especialista 
principal, 1.º escalão, índice 345, nestes Serviços, nos termos 
dos artigos 14.º, n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 14/2009, alterada 
pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, 5.º, n.os 1, alínea 2), e 2, da 
Lei n.º 2/2021, 2.º, alínea 3), e 5.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 14/2016, alterado e republicado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 21/2021, e 4.º da Lei n.º 12/2015.

Declarações

Para os devidos efeitos se declara que Chou Ian Kuai, ces-
sou, automaticamente, a seu pedido, no termo do seu prazo, a 
comissão de serviço como chefe da Divisão de Filatelia destes 
Serviços, regressando ao seu lugar de origem de técnica espe-
cialista, 2.º escalão, do quadro do pessoal destes Serviços, nos 
termos dos artigos 17.º, n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 15/2009, e 23.º, 
n.º 6, do ETAPM, em vigor, a partir de 1 de Janeiro de 2022.
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批 示 摘 錄
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–––––––

 

— Wong Un Teng, rescindido, a seu pedido, o contrato ad-
ministrativo de provimento de longa duração como assistente 
técnica administrativa de 1.ª classe, 1.º escalão, nestes Serviços, 
a partir de 27 de Dezembro de 2021.

–––––––

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, aos 
10 de Janeiro de 2022. — A Directora dos Serviços, Lau Wai 
Meng.

INSTITUTO DE HABITAÇÃO

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Ho Maria de Lurdes, 

adjunta-técnica especialista principal, 4.º escalão, do quadro 

do Instituto de Habitação, desligada do serviço, por motivo de 

aposentação voluntária, a partir de 13 de Janeiro de 2022.

–––––––

Instituto de Habitação, aos 13 de Janeiro de 2022. — O Presi-
dente do Instituto, Arnaldo Santos.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS 

E GEOFÍSICOS

Extractos de despachos

Por despacho do director da Direcção dos Serviços 
Meteorológicos e Geofísicos, de 5 de Janeiro de 2022:

Wong Chan Seng — renovado o contrato administrativo de 
provimento, pelo período de um ano, como meteorologista 
assessor, 1.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 1 de Fevereiro 
de 2022.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 10 de Janeiro de 2022:

Tang Iu Man — renovada a comissão de serviço, por mais 
um ano, como subdirector destes Serviços, nos termos dos 
artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 e 8.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 26/2009, a partir de 18 de Março de 2022, por 
possuir competência profissional e experiências adequadas 
para o exercício das suas funções.

–––––––

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 13 
de Janeiro de 2022. — O Director dos Serviços, Leong Weng 
Kun.
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GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO 

DE INFRA-ESTRUTURAS

Extractos de despachos

Por despacho do coordenador deste Gabinete, de 30 de 
Novembro de 2021:

Chan Mou Wa — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento sem termo 
progredindo para intérprete-tradutor principal, 2.º escalão, 
índice 565, 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 30 de Novembro de 
2021.

Por despacho do coordenador deste Gabinete, de 2 de 
Dezembro de 2021:

Lei Wa Chio, técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, deste 
Gabinete, em regime de contrato administrativo de provimento 
de longa duração (período experimental) — autorizado a conti-
nuar a exercer funções neste Gabinete, em regime de contrato 
administrativo de provimento de longa duração, pelo período 
de três anos, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, a 
partir de 21 de Dezembro de 2021.

Por despacho do coordenador deste Gabinete, de 13 de 
Dezembro de 2021:

Leong Chi Hong — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento sem termo  
progredindo para técnico superior assessor, 3.º escalão, 
índice 650, 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 12 de Dezembro de 
2021.

–––––––

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 
10 de Janeiro de 2022. — O Coordenador do Gabinete, Lam 
Wai Hou.
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