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行 政 法 務 司 司 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

12/2015

–––––––

 

經 濟 財 政 司 司 長 辦 公 室

第 23/2022號經濟財政司司長批示

2/2021

6/1999

85/2021 181/2019

87/89/M

— Para os devidos efeitos se declara que o contrato admi-
nistrativo de provimento sem termo de Chio Hei Tim, para o 
exercício de funções de adjunta-técnica principal, 1.º escalão, 
nestes Serviços, cessa, automaticamente, nos termos do artigo 
45.º do ETAPM, em vigor, a 1 de Fevereiro de 2022, por moti-
vo da sua nomeação, em comissão de serviço, para o cargo de 
chefe da Divisão de Apoio Administrativo destes Serviços.

— Para os devidos efeitos se declara que o contrato adminis-
trativo de provimento sem termo de Wai Chi Im, para o exercí-
cio de funções de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, nes-
tes Serviços, cessa, automaticamente, nos termos do artigo 45.º 
do ETAPM, em vigor, a 1 de Fevereiro de 2022, por motivo da 
sua nomeação, em comissão de serviço, para o cargo de chefe 
da Divisão de Informática destes Serviços.

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo, 
aos 20 de Janeiro de 2022. — A Directora dos Serviços, Lao 
Kuan Lai da Luz.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ADMINISTRAÇÃO 

E JUSTIÇA

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 22 de Dezembro de 2021:

Lao Chi Ieng, técnica superior principal, 1.º escalão, deste 
Gabinete — alterado o seu contrato administrativo de pro-
vimento para contrato administrativo de provimento de 
longa duração, por prazo de três anos, nos termos da alínea 
1) do n.º 2 e do n.º 3 do artigo 6.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.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça, 
aos 19 de Janeiro de 2022. — O Chefe do Gabinete, Lam Chi 
Long.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA

E FINANÇAS

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 23/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da 
alínea 2) do n.º 1 do artigo 3.º do Regulamento Administrativo 
n.º 6/1999 (Organização, competências e funcionamento dos 
serviços e entidades públicos), alterado e republicado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 2/2021, do n.º 1 da Ordem 
Executiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem Executiva n.º 85/2021, 
bem como da alínea b) do n.º 1 do artigo 30.º do Estatuto dos 
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第 24/2022號經濟財政司司長批示

2/2021

6/1999
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第 25/2022號經濟財政司司長批示

2/2021

6/1999

85/2021 181/2019

87/89/M

Trabalhadores da Administração Pública de Macau, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, o Secretário 
para a Economia e Finanças manda:

1. É renovada a comissão eventual de serviço de Vong Kin 
Cheng para exercer funções no Centro de Produtividade e 
Transferência de Tecnologia de Macau, pelo período de dois 
anos, com efeitos a partir de 5 de Abril de 2022.

2. A remuneração mensal é a correspondente à do lugar de 
origem na Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, a 
quem caberá suportar a respectiva remuneração e os encargos 
com os descontos, reportados ao vencimento de origem, para 
efeitos de assistência da doença, aposentação e sobrevivência, 
na parte respeitante à entidade patronal.

14 de Janeiro de 2022.

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

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 24/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da 
alínea 2) do n.º 1 do artigo 3.º do Regulamento Administrativo 
n.º 6/1999 (Organização, competências e funcionamento dos 
serviços e entidades públicos), alterado e republicado pelo Re-
gulamento Administrativo n.º 2/2021, do n.º 1 da Ordem Exe-
cutiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem Executiva n.º 85/2021, 
bem como 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 Secretário 
para a Economia e Finanças manda:

1. É renovada a comissão eventual de serviço de Wu Sze 
Hing para exercer funções no Centro de Produtividade e 
Transferência de Tecnologia de Macau, pelo período de dois 
anos, com efeitos a partir de 5 de Abril de 2022.

2. A remuneração mensal é a correspondente à do lugar de 
origem na Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, a 
quem caberá suportar a respectiva remuneração e os encargos 
com os descontos, reportados ao vencimento de origem, para 
efeitos de assistência da doença e previdência, na parte respei-
tante à entidade patronal.

14 de Janeiro de 2022.

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

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 25/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da 
alínea 2) do n.º 1 do artigo 3.º do Regulamento Administrativo 
n.º 6/1999 (Organização, competências e funcionamento dos 
serviços e entidades públicos), alterado e republicado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 2/2021, do n.º 1 da Ordem 
Executiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem Executiva n.º 85/2021, 
bem como da alínea b) do n.º 1 do artigo 30.º do Estatuto dos 
Trabalhadores da Administração Pública de Macau, aprovado 


