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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO

Extracto de despacho

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

Ng Pek San, técnica superior principal, 1.º escalão, do Gabine-
te do Chefe do Executivo — alterado o respectivo contrato 
administrativo de provimento 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 Chefe do Executivo, aos 20 de Janeiro de 2022. 
— A Chefe do Gabinete, Hoi Lai Fong.

GABINETE DA SECRETÁRIA PARA OS ASSUNTOS 

SOCIAIS E CULTURA

Despacho da Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 8/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica da 
Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do dispos-
to na alínea a) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 3.º do Código do Nota-
riado, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 62/99/M, de 25 de Outubro, 
no artigo 5.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999 (Organi-
zação, competências e funcionamento dos serviços e entidades pú-
blicos), republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 2/2021, 
no n.º 2 do artigo 1.º do Regulamento Administrativo n.º 23/2000 
(Notariado dos Serviços Públicos), no artigo 33.º do Regulamento 
Administrativo n.º 20/2015 (Organização e funcionamento do 
Instituto Cultural), alterado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 41/2021 e no n.º 1 da Ordem Executiva n.º 183/2019, alterada 
pela Ordem Executiva n.º 87/2021, a Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura manda:

1. É designada para servir como notária privativa do Institu-
to Cultural a licenciada em Direito Choi Cheng Cheng, técnica 
superior assessora principal do mesmo Instituto.

2. A notária privativa referida no número anterior é substi-
tuída, nas suas ausências ou impedimentos, pelo licenciado em 
Direito Leong Kuan Kit, técnico superior assessor do mesmo 
Instituto.

3. É revogado o Despacho do Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 8/2016.

澳門特別行政區

行 政 長 官 辦 公 室

批 示 摘 錄

12/2015

–––––––
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第 9/2022號社會文化司司長批示

42/2021

42/2021

 

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

21 de Janeiro de 2022.

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

Despacho da Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 9/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 5.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 42/2021 (Conselho Consultivo para o Desenvolvi-
mento Cultural), a Secretária para os Assuntos Sociais e Cul-
tura manda:

1. É designado membro do Conselho Consultivo para o 
Desenvolvimento Cultural Lo Hou Chi, em representante do 
Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, 
nos termos da alínea 3) do n.º 1 do artigo 4.º do Regulamento 
Administrativo n.º 42/2021.

2. São designados os seguintes profissionais, académicos e 
personalidades da sociedade de reconhecido mérito, idonei-
dade e competência nas áreas culturais, artísticas, académicas 
e comerciais como membros do Conselho Consultivo para o 
Desenvolvimento Cultural, nos termos da alínea 6) do n.º 1 do 
artigo 4.º do sobredito regulamento administrativo:

1) Chan Hou Seng;

2) Carlos Alberto dos Santos Marreiros;

3) Xu Jie;

4) Ieng Weng Fat;

5) Henrique Miguel Rodrigues de Senna Fernandes;

6) Lok Hei;

7) Hoi Kin Wa;

8) Chiang Siu Ling Samantha;

9) Li Zisong;

10) Lam Chong;

11) Fong Man Wai;

12) Lei Chon;

13) Choi Ian Sin;

14) Tam Chi Chun.

3. O mandato dos membros acima referidos é de dois anos.

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

 25 de Janeiro de 2022.

A Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Ao Ieong U.
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第 10/2022號社會文化司司長批示
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第 11/2022號社會文化司司長批示
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批 示 摘 錄

Despacho da Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 10/2022

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 4.º e dos n.os 1 e 2 do artigo 5.º do 
Regulamento Administrativo n.º 15/2018 (O Conselho do 
Ensino Superior), a Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura 
manda:

1. É renovado o mandato de Teng Sio Hong, na qualidade de 
subdirector da Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvol-
vimento da Juventude, como membro do Conselho do Ensino 
Superior, até ao dia 18 de Novembro de 2022.

2. O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Fevereiro 
de 2022.

25 de Janeiro de 2022.

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

Despacho da Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 11/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
disposto na alínea 5) do n.º 1 do artigo 49.º e no n.º 1 do artigo 
50.º da Lei n.º 3/2012 (Quadro geral do pessoal docente das 
escolas particulares do ensino não superior), e na alínea 1) do 
n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999 
(Organização, competências e funcionamento dos serviços e 
entidades públicos), republicado pelo Regulamento Adminis-
trativo n.º 2/2021, a Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura 
manda:

1. É renovada o mandato de Iun Pui Iun, na qualidade de 
subdirectora da Direcção dos Serviços de Educação e de 
Desenvolvimento da Juventude, como membro do Conselho 
Profissional do Pessoal Docente, até 31 de Janeiro de 2023.

2. O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Feve-
reiro de 2022.

25 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 26 de Novembro de 2021:

Ung Chi Keong — nomeado, em comissão de serviço, pelo pe-
ríodo de dois anos, assessor deste Gabinete, nos termos dos 
n.os 1, 2 e 4 do artigo 18.º e do n.º 5 do artigo 19.º do Estatuto 
do Gabinete do Chefe do Executivo e dos Secretários, em 
vigor, a partir de 28 de Janeiro de 2022.
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Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assun-
tos Sociais e Cultura, de 5 de Janeiro de 2022:

Kou Sut Chi — contratada em regime de contrato administra-
tivo de provimento sem termo, para o exercício das funções 
de técnica superior de 1.ª classe, 1.º escalão, neste Gabinete, 
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 a 
alínea 2) do n.º 3 do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015 (Regime 
do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), em vigor, a 
partir de 10 de Janeiro de 2022.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que o contrato administrati-
vo de provimento sem termo de Ho Chou I, adjunta-técnica es-
pecialista, 2.º escalão, deste Gabinete, caduca em 28 de Janeiro 
de 2022, data em que inicia funções nos Serviços de Saúde, 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.

–––––––

Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, 
aos 26 de Janeiro de 2022. — A Chefe do Gabinete, Ho Ioc San.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS TRANSPORTES

E OBRAS PÚBLICAS

Despacho do Secretário para os Transportes 
e Obras Públicas n.º 4/2022

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 registal de 
28 m2, rectificada por novas mediações para 33 m2, situado na 
ilha da Taipa, onde se encontra construído o prédio urbano 
com o n.º 8 da Travessa da Glória, descrito na Conservatória 
do Registo Predial, doravante designada por CRP, sob o n.º 19 613 
a fls. 83 do livro B41, para ser aproveitado com a construção 
de um edifício de 4 pisos, sendo 1 piso em cave, em regime de 
propriedade única, destinado à finalidade comercial.

2. O presente despacho entra imediatamente em vigor.

25 de Janeiro de 2022.

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

（土地工務運輸局第 6523.01號案卷及

土地委員會第 44/2021號案卷）

2 1
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ANEXO

(Processo n.º 6 523.01 da Direcção dos Serviços 
de Solos, Obras Públicas e Transportes e 

Processo n.º 44/2021 da Comissão de Terras)

Contrato acordado entre:

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

Manuel Silvério, como segundo outorgante.

Considerando que:

1. Manuel Silvério, divorciado, com domicílio de correspon-
dência em Coloane, na Estrada de Seac Pai Van, Lote 2, Bloco 1, 
Edifício Mahogany Tower, 22.º andar A, é titular do domínio 
útil do terreno com a área registal de 28 m2, rectificada por no-
vas medições para 33 m2, situado na ilha da Taipa, na Travessa 
da Glória, onde se encontra construído o prédio com o n.º 8, 
descrito na CRP sob o n.º 19 613 a fls. 83 do livro B41, conforme 
inscrição a seu favor sob o n.º 352 919G.

2. O domínio directo sobre o terreno referido acha-se inscrito 
a favor do Estado sob o n.º 229 a fls. 75 do livro F1.

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, 
destinado à finalidade comercial, o concessionário submeteu à 
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, 
doravante designada por DSSOPT, em 23 de Maio de 2019, o 
projecto de obra que, por despacho do chefe do Departamento 
de Urbanização deste Serviço, de 24 de Fevereiro de 2020, foi 
considerado passível de aprovação, condicionada ao cumpri-
mento de alguns requisitos técnicos.

4. Nestas circunstâncias, em 7 de Setembro de 2020, o con-
cessionário solicitou autorização para modificar o aproveita-
mento 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 do concessionário, expressa 
em declaração apresentada em 5 de Novembro de 2020.

6. O procedimento seguiu a sua tramitação normal, tendo o 
processo sido enviado à Comissão de Terras que, reunida em 2 
de Dezembro de 2021, emitiu parecer favorável ao deferimento 
do pedido.

7. O terreno objecto do contrato, com a área rectificada de 
33 m2, encontra-se demarcado e assinalado na planta cadastral 
n.º 7 282/2014, emitida em 1 de Setembro de 2020, pela Direc-
ção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, doravante designa-
da por DSCC.

8. Por despacho do Secretário para os Transportes e Obras 
Públicas, de 14 de Dezembro de 2021, proferido no uso das 
competências executivas delegadas pelo n.º 1 da Ordem Exe-
cutiva n.º 184/2019, foi autorizado o pedido de revisão da con-
cessão, de acordo com o proposto no parecer da Comissão de 
Terras.
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9. As condições do contrato titulado pelo presente despacho 
foram notificadas ao concessionário e por estes expressamente 
aceites, conforme declaração apresentada em 5 de Janeiro de 
2022.

10. O concessionário 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 28 m2 
(vinte e oito metros quadrados), rectificada por novas medições 
para 33 m2 (trinta e três metros quadrados), situado na ilha da 
Taipa, onde se encontra construído o prédio n.º 8 da Travessa 
da Glória, demarcado e assinalado na planta n.º 7 282/2014, 
emitida pela DSCC, em 1 de Setembro de 2020, descrito na 
CRP sob o n.º 19 613 a fls. 83 do livro B41, cujo domínio útil se 
acha inscrito sob o n.º 352 919G, a favor do segundo outorgante.

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

Cláusula segunda — Reaproveitamento e finalidade do terreno

1. O terreno é reaproveitado com a construção de um edifício, 
em regime de propriedade única, compreendendo 4 (quatro) 
pisos, sendo 1 (um) piso em cave, afectado à finalidade de 
comércio, com a área bruta de construção de 141 m2 (cento e 
quarenta e um metros quadrados).

2. A área referida no número anterior pode ser sujeita a 
eventuais rectificações no momento do pedido de vistoria de 
obra, para efeito de emissão da licença de utilização.

3. O segundo outorgante é obrigado 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 
$ 21 150,00 (vinte e uma mil, cento e cinquenta 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 $ 101,00 (cento e 
uma 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 
publicação no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau do despacho que titula a presente revisão de concessão.
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2. O prazo referido no número anterior inclui os prazos para 
a apresentação, pelo segundo outorgante, e apreciação, pelo 
primeiro outorgante, do projecto de obra e para a emissão das 
respectivas licenças.

3. O segundo 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 especialidade);

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;

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 completa 
e devidamente instruídos com todos os elementos.

5. A requerimento do segundo outorgante, qualquer dos prazos 
referidos na presente cláusula pode ser suspenso ou prorro-
gado por autorização do primeiro outorgante, por motivo não 
imputável ao segundo outorgante e que o primeiro 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 
pelo segundo outorgante, a desocupação do terreno demarcado 
e assinalado na planta n.º 7 282/2014, emitida pela DSCC, em 
1 de Setembro de 2020, e remoção do mesmo de todas as cons-
truções, materiais e infra-estruturas, porventura, aí existentes.

Cláusula sexta — Multa

1. Pelo incumprimento de qualquer um dos prazos fixados na 
cláusula quarta, o segundo outorgante fica sujeito 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. O segundo outorgante fica exonerado da responsabilidade 
referida no número anterior no caso do primeiro outorgante ter 
autorizado a suspensão ou a prorrogação do prazo de reapro-
veitamento, por motivo não imputável ao segundo outorgante e 
considerado justificativo pelo primeiro outorgante.

Cláusula sétima — Prémio do contrato

Por força da presente revisão do contrato de concessão, o 
segundo outorgante paga ao primeiro outorgante, a título de 
prémio do contrato, o montante de $ 1 457 430,00 (um milhão, 
quatrocentas e cinquenta e sete mil, quatrocentas e trinta 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.
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Cláusula oitava — Transmissão

1. A transmissão de situações decorrentes desta concessão, 
enquanto o terreno não estiver integralmente reaproveitado, 
depende de prévia autorização do primeiro 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, 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, também se considera equivalente 
à transmissão de situações resultantes da presente concessão.

3. 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 adicional.

4. Antes da conclusão do reaproveitamento, o segundo ou-
torgante só pode constituir hipoteca voluntária sobre o direito 
resultante da concessão a favor de instituições de crédito 
legalmente autorizadas a exercer actividade na Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, nos termos do disposto no n.º 5 
do artigo 42.º da Lei n.º 10/2013.

5. A hipoteca constituída em violação do disposto no número 
anterior é nula.

Cláusula nona — Licença de utilização

A licença de utilização apenas é emitida desde que as mul-
tas, se as houver, estejam pagas.

Cláusula décima — Fiscalização

Durante o período de reaproveitamento do terreno conce-
dido, o segundo 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;

2) Suspensão, consecutiva ou intercalada, do reaproveita-
mento do terreno por prazo superior a 90 (noventa) dias, salvo 
por motivo não imputável ao segundo outorgante e que o pri-
meiro 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 o 
primeiro 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 do segundo 
outorgante, sem prejuízo da cobrança pelo primeiro outorgante, 
dos foros em dívida e das eventuais multas ainda não pagas.
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4. Sem prejuízo do disposto no número anterior, no caso 
de declaração da caducidade da concessão, revertem para o 
primeiro outorgante tantos vigésimos do respectivo preço do 
domínio útil quantos os anos em que o terreno esteve na posse 
do segundo outorgante sem reaproveitamento, sendo-lhe resti-
tuído o remanescente do preço.

Cláusula décima segunda — Devolução do terreno

1. O primeiro outorgante pode declarar a devolução do terreno 
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) Quando a utilização do terreno se afaste dos fins para que 
foi concedido ou estes não estejam, em qualquer momento, a 
ser prosseguidos;

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

6) Subaforamento.

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

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

1) Extinção do domínio útil do terreno;

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

4. A devolução do terreno nos termos da presente cláusula 
não prejudica a cobrança pelo primeiro outorgante dos foros 
em dívida e das eventuais multas ainda não pagas.

5. No caso de devolução com fundamento na alínea 5) do n.º 1 
da presente cláusula, o segundo outorgante tem direito à indem-
nização 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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Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 30 de Dezembro de 2021:

Ng Meng Kin — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento sem termo para 
o exercício de funções neste Gabinete, ascendendo a adjun-
to-técnico especialista, 1.º escalão, índice 400, nos termos 
do n.º 12 do artigo 19.º do Estatuto do Gabinete do Chefe do 
Executivo e dos Secretários, 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), a partir de 31 de Janeiro de 2022.

–––––––

Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas, 
aos 25 de Janeiro de 2022. — A Chefe do Gabinete, Cheong 

Chui Ling.

COMISSARIADO CONTRA A CORRUPÇÃO

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Comissário contra a Cor-
rupção, de 21 de Janeiro de 2022:

Che Un Fong — nomeada, em comissão de serviço, técnica 
superior principal, 1.º escalão, nos termos dos artigos 16.º e 
30.º da Lei n.º 10/2000, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 4/2012, 30.º, n.º 1, e 32.º, n.º 1, do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 3/2009, alterado pelo Regulamento Ad-
ministrativo n.º 3/2013, 14.º, n.os 1, alínea 2), 2, 3 e 4, da 
Lei n.º 14/2009, com as alterações introduzidas pelas Leis 
n.os 4/2017 e 2/2021, 2.º, n.º 3, e 5.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 14/2016, alterado e republicado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 21/2021, a partir da data da publicação 
do presente extracto de despacho.

–––––––

Comissariado contra a Corrupção, aos 24 de Janeiro de 
2022. — O Chefe do Gabinete, Chan In Chio.

COMISSARIADO DA AUDITORIA

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Comissário da Auditoria, 
de 20 de Janeiro de 2022:

Fong Wai Kao — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como auditor superior da Direcção dos Serviços de 
Auditoria, nos termos dos artigos 25.º da Lei n.º 11/1999, 22.º, 
28.º, 29.º e 30.º do Regulamento Administrativo n.º 12/2007, e 
8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, por possuir 
competência profissional e experiência adequadas para o 
exercício das suas funções, a partir de 7 de Fevereiro de 2022.

批 示 摘 錄

12/2015

400

–––––––

 

廉 政 公 署

批 示 摘 錄

4/2012 10/2000

3/2013 3/2009

4/2017

2/2021 14/2009

21/2021

14/2016

–––––––

 

審 計 署

批 示 摘 錄

11/1999 12/2007

26/2009
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14/20 09

21/2021 14/2016

12/2015

485

14/20 09

21/2021 14/2016

12/2015

485

–––––––

 

檢 察 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

10/1999

b

 

–––––––

 

退 休 基 金 會

批 示 摘 錄

/

88153

Por despachos do Ex.mo Senhor Comissário da Auditoria, 
de 21 de Janeiro de 2022:

Ao Mei Leng, técnica superior de 2.ª classe, 2.º escalão — 
alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu contrato 
administrativo de provimento sem termo ascendendo a 
técnica superior de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 485, neste 
Comissariado, nos termos dos artigos 14.º, n.º 1, alínea 2), e 
15.º da Lei n.º 14/2009, e 2.º, alínea 3), e 5.º do Regulamento 
Administrativo n.º 14/2016, republicado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 21/2021, e 4.º da Lei n.º 12/2015, vigentes, a 
partir da data da publicação do presente extracto de despacho.

Ng Chi Wai, técnico superior de 2.ª classe, 2.º escalão — altera-
da, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu contrato admi-
nistrativo de provimento de longa duração ascendendo a 
técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 485, neste 
Comissariado, nos termos dos artigos 14.º, n.º 1, alínea 2), e 
15.º da Lei n.º 14/2009, e 2.º, alínea 3), e 5.º do Regulamento 
Administrativo n.º 14/2016, republicado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 21/2021, e 4.º da Lei n.º 12/2015, vigentes, a 
partir da data da publicação do presente extracto de despacho.

–––––––

Gabinete do Comissário da Auditoria, aos 25 de Janeiro de 
2022. — O Chefe do Gabinete, substituto, Chau Ka Lai.

GABINETE DO PROCURADOR

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Procurador, de 8 de Janeiro 
de 2022:

Kong Chi, Procurador-adjunto— concedida a licença sem ven-
cimento de longa duração, nos termos do artigo 112.º da Lei 
n.º 10/1999 (Estatuto dos Magistrados) e nos termos dos ar-
tigos 136.º, alínea b), e 137.º do ETAPM, no período de 7 de 
Fevereiro de 2022 a 6 de Fevereiro de 2024.

–––––––

Gabinete do Procurador, aos 24 de Janeiro de 2022. — O 
Chefe do Gabinete, Tam Peng Tong.

FUNDO DE PENSÕES

Extractos de despachos

Fixação de pensões

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 20 de Janeiro de 2022:

1. Paulo Augusto da Silva, inspector assessor, 3.º escalão, da  
Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, com o 
número de subscritor 88153 do Regime de Aposentação e 
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a

107/85/M

495

2/2011

1/2014

144665

a

a

900 2/2011

1/2014

120677

a

107/85/M

250

2/2011 1/2014

106755

a

107/85/M

Sobrevivência, desligado do serviço de acordo com o artigo 
263.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, em vigor, ou seja, aposen-
tação voluntária por declaração — fixada, nos termos do 
artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de No-
vembro, com início em 10 de Janeiro de 2022, uma pensão 
mensal correspondente ao índice 495 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 34 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. Ieong Kin Mui, chefe de serviço médica, 3.º escalão, dos 
Serviços de Saúde, exercendo em comissão de serviço, como 
membro efectivo da Comissão de Perícia do Erro Médico, 
com o número de subscritor 144665 do Regime de Aposen-
tação e Sobrevivência, desligada do serviço de acordo com 
o artigo 263.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, em vigor, ou seja, 
aposentação voluntária por declaração — fixada, com início 
em 3 de Janeiro de 2022, uma pensão mensal corresponden-
te ao índice 900 da tabela em vigor, calculada nos termos 
do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 1,  
alínea a), ambos do referido estatuto, por contar 36 anos de 
serviço, acrescida do montante relativo a 7 prémios de anti-
guidade, nos termos dos artigos 7.º a  9.º da Lei n.º 2/2011 e 
da tabela a que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-
dade, ao Governo da RAEM.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 21 de Janeiro de 2022:

1. Ip Pak Meng, bombeiro de primeira, 4.º escalão, do  Corpo de 
Bombeiros, com o número de subscritor 120677 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 pen-
são mensal correspondente ao índice 250 da tabela em vigor, 
calculada nos termos do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com 
o artigo 265.º, n.º 2, ambos do referido estatuto, por contar 30 
anos de serviço, acrescida do montante relativo a 6 prémios de 
antiguidade, nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e 
da tabela a que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-
dade, ao Governo da RAEM.

1. Fong Sok I, assistente técnica administrativa especialista 
principal, 4.º escalão, da Direcção dos Serviços das For-
ças de Segurança de Macau, com o número de subscritor 
106755 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desli-
gada 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 corresponden-
te ao índice 310 da tabela em vigor, calculada nos termos do 
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310 2/2011

1/2014

6083860

8/2006

6270270

8/2006

6272230

8/2006

4/2017 2/2021 14/2009

a

485

–––––––

 

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.

Fixação das taxas de reversão

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 21 de Janeiro de 2022:

Lam Iap Kuong, assistente técnico administrativo da Direcção 
dos Serviços Correccionais, com o número de contribuinte 
6083860, cancelada a inscrição no Regime de Previdência 
em 23 de Dezembro de 2021, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, 
alínea 3), da Lei n.º 8/2006, em vigor — fixadas as taxas de 
reversão a que tem direito no âmbito do Regime de Previ-
dência, correspondentes a 100% dos saldos da «Conta das 
Contribuições Individuais» e da «Conta das Contribuições 
da RAEM», nos termos do artigo 14.º, n.os 1 e 2, do mesmo 
diploma.

Mak Sin Teng, enfermeira de grau I dos Serviços de Saúde, 
com o número de contribuinte 6270270, cancelada a ins-
crição no Regime de Previdência em 1 de Janeiro de 2022, 
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 Pre-
vidência, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma.

Ana Chan, enfermeira de grau I dos Serviços de Saúde, com o 
número de contribuinte 6272230, cancelada a inscrição no 
Regime de Previdência em 1 de Janeiro de 2022, 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.

Por despacho da presidente do Conselho de Administra-
ção, de 21 de Janeiro de 2022:

Leong Cheok Seng — nomeado, definitivamente, técnico supe-
rior de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 485, do quadro do pessoal 
deste Fundo, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), e 
2, da Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalha-
dores dos serviços públicos), alterada pelas Leis n.os 4/2017 
e 2/2021, e 22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, vigente, a partir 
da data da publicação do presente extracto de despacho no 
Boletim Oficial da RAEM.

–––––––

Fundo de Pensões, aos 26 de Janeiro de 2022. — A Presiden-
te do Conselho de Administração, Ermelinda M. C. Xavier.
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印 務 局

聲 明

c 12/2015

IMPRENSA OFICIAL

Declarações

Para os devidos efeitos se declara que Lee Wai Leung, 
operário qualificado, 9.º escalão, em regime de contrato 
administrativo de provimento sem termo, desta Imprensa, 
cessa funções, 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 «Regime do Contrato 
de Trabalho nos Serviços Públicos», a partir de 5 de Fevereiro 
de 2022.
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Extracto de despacho

Por despacho do signatário, de 20 de Janeiro de 2022:

Au Wai San — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato administrativo de provimento sem termo com refe-
rência à categoria de técnico superior assessor principal, 1.º 
escalão, índice 660, 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.

Declarações

Para os devidos efeitos se declara que Lok Tim Iao, operário 
qualificado, 6.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, vigente, conjugado com o artigo 15.º, alínea 
1), da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho nos 
Serviços Públicos), a partir de 25 de Fevereiro de 2022.

財 政 局

批 示 摘 錄

4/2017 14/2009

12/2015

660

聲 明

c 12/2015
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Extracto de despacho

Por despachos da directora dos Serviços, de 17 de Janeiro 
de 2022:

Sou Hoi Kei e Pou Ka Hou — alterada, por averbamento, a 
cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de provimento 
ascendendo a adjuntos-técnicos especialistas, 1.º escalão, 
índice 400, nestes 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, 
e 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, conjugados com o artigo 5.º 
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alterado e repu-
blicado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, a partir 
da data da publicação do presente extracto de despacho.

–––––––

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 21 de Janeiro de 2022. 
— A Directora dos Serviços, Maria Helena de Senna Fernandes.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia e 
Finanças, de 26 de Outubro de 2021:

Tong Chin Hoi, inspector especialista principal, 1.º escalão, 
na situação de licença sem vencimento de longa duração — 
reingressou no quadro do pessoal destes Serviços, nos termos 
do artigo 142.º, n.º 1, do ETAPM, vigente, a partir de 2 de 
Janeiro de 2022.

Por despacho do signatário, de 7 de Janeiro de 2022:

Adelino Augusto de Souza — renovado o contrato administra-
tivo de provimento, pelo período de um ano, como técnico 
especialista, 2.º escalão, nestes Serviços, nos termos dos 
artigos 4.º e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir de 11 de 
Março de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 24 de 
Janeiro de 2022. — O Director dos Serviços, Wong Chi Hong.

GABINETE DE APOIO AO SECRETARIADO 

PERMANENTE DO FÓRUM PARA A COOPERAÇÃO 

ECONÓMICA E COMERCIAL ENTRE A CHINA E OS 

PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA

Extractos de despachos

Por despacho da coordenadora, substituta, de 28 de De-
zembro de 2021:

Lam Ka Yin — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento progredindo para 
motorista de ligeiros, 3.º escalão, índice 170, para exercer 

旅 遊 局

批 示 摘 錄

14/2009

12/2015

21/2021

14/2016

400

–––––––

 

勞 工 事 務 局

批 示 摘 錄

12/2015

–––––––

 

中 國 與 葡 語 國 家 經 貿 合 作 論 壇 

常 設 秘 書 處 輔 助 辦 公 室

批 示 摘 錄

14/2009

12/2015
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170

12/2015

14/2009

12/2015

660

–––––––

 

治 安 警 察 局

批 示 摘 錄

118/

S S/2021 13/2021

130/2021

20/2021 182/2019

G

n

292961

6/2022

14/2018 98/2019

34/2018 13/2021

66/94/M

a

b

funções neste Gabinete, nos termos dos artigos 13.º, n.º 2, alí-
nea 2), da Lei n.º 14/2009, em vigor, e 4.º da Lei n.º 12/2015, 
em vigor, a partir de 27 de Dezembro de 2021.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-
mia e Finanças, de 10 de Janeiro de 2022: 

Lam Ka Yin, contratado por contrato administrativo de provi-
mento de longa duração, deste Gabinete — alterado para o 
regime de contrato administrativo de provimento sem ter-
mo, como motorista de ligeiros, 3.º escalão, nos termos dos 
artigos 4.º e 6.º, n.os 2, alínea 2), e 3, da Lei n.º 12/2015, em 
vigor, a partir de 27 de Dezembro de 2021.

Por despacho da signatária, de 26 de Janeiro de 2022:

Sit Kit Man — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato administrativo de provimento ascendendo a técni-
ca superior assessor principal, 1.º escalão, índice 660, para 
exercer funções neste Gabinete, nos termos dos artigos 14.º, 
n.os 1, alínea 1), e 2, da Lei n.º 14/2009, em vigor, e 4.º da Lei 
n.º 12/2015, em vigor, a partir da data da sua publicação.

–––––––

Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum 
para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa, aos 26 de Janeiro de 2022. — A 
Coordenadora do Gabinete, Mok Iun Lei.

CORPO DE POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Extractos de despachos

Por Despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança 

n.º 118/SS/2021, de 30 de Dezembro de 2021, nos termos do 

n.º 4 do artigo 77.º e n.º 2 do artigo 204.º da Lei n.º 13/2021, 

exarado no uso da competência que lhe advém do disposto no 

Anexo G ao artigo 211.º do Estatuto dos Militarizados das 

Forças de Segurança de Macau e, bem assim, do n.º 1 da 

Ordem Executiva n.º 182/2019, alterada pela Ordem Execu-

tiva n.º 20/2021, respeitante ao Processo Disciplinar n.º 130/2021, 

pune o ex-guarda de primeira n.º 292961, Lao Man Cheng, do 

CPSP, com a pena de demissão, nos termos do artigo 228.º e 

alínea n) do n.º 2 do artigo 238.º, todos os normativos citados 

do EMFSM, a partir do dia 13 de Janeiro de 2022.

Por Despacho do Secretário para a Segurança n.º 6/2022, 

de 20 de Janeiro de 2022:

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

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

Ordem Executiva n.º 98/2019, e 208.º, n.º 1, do Estatuto dos 

Agentes das Forças e Serviços de Segurança, conjugado 

com os artigos 111.º, n.º 1, 114.º, n.os 1 e 2, 115.º, 116.º, n.os 1 

e 3, 117.º, alínea a), 118.º, 122.º, 123.º, 124.º, 135.º, n.º 1, 137.º, 

alínea b), e 138.º do EMFSM, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 66/94/M, de 30 de Dezembro, determina a promoção 



N.º 5 — 4-2-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 1959

職位 編號 姓名 年資排序

107991 1

209981 2

115971 3

163980 4

122021 5

136970 6

128001 7

214991 8

240991 9

204961 10

128011 11

166961 12

236991 13

240981 14

112011 15

113001 16

206971 17

111970 18

182991 19

206981 20

230971 21

283931 22

232930 23

282961 24

333951 25

189931 26

301951 27

253910 28

職位 編號 姓名 年資排序

368091 1

149081 啓 2

dos seguintes agentes ao posto de subchefe da classe de 
agentes do CPSP, a partir de 13 de Janeiro de 2022.

Agentes:

Posto N.º Nome
Ordem por 
antiguidade

Guarda principal 107991 Choi Iong Seng 1

Guarda principal 209981 Chan Chi Fai 2

Guarda principal 115971 Fong Kuok Kuong 3

Guarda principal 163980 Hong Hao In 4

Guarda principal 122021 Cheong Yiu Seng 5

Guarda principal 136970 Ku In Kuan 6

Guarda principal 128001 Wong Hon Leong 7

Guarda principal 214991 Chan Kin Seng 8

Guarda principal 240991 Ng Hou Keong 9

Guarda principal 204961 Chao Kuok Long 10

Guarda principal 128011 Lou Ka Wai 11

Guarda principal 166961 Chan Io 12

Guarda principal 236991 Cheong Hong 13

Guarda principal 240981 Cheong I Fu 14

Guarda principal 112011 Wong Tong San 15

Guarda principal 113001 Wong Ieok Kuan 16

Guarda principal 206971 Ieong Ian Lim 17

Guarda principal 111970 Mou Hoi Ian 18

Guarda principal 182991 Camoesas Lopes 
João Manuel

19

Guarda principal 206981 Ieong Kin Hou 20

Guarda principal 230971 Tam Hou Yeong 21

Guarda principal 283931 Lam Iok Kai 22

Guarda principal 232930 Mak Sok Lin 23

Guarda principal 282961 Wong Fok Choi 24

Guarda principal 333951 Cheok I Tang 25

Guarda principal 189931 Lei Ka Kit 26

Guarda principal 301951 Lei Cheng Kuan 27

Guarda principal 253910 Siu Ka Man 28

Especialista em música:

Posto N.º Nome
Ordem por 
antiguidade

Guarda principal 368091 Lou Chi Fai 1

Guarda principal 149081 Lei Antonio Kai 
Chong

2
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職位 編號 姓名 年資排序

131001 1

–––––––

 

司 法 警 察 局

批 示 摘 錄

14/2020 5/2006

35/2020

15/2009

26/2009

–––––––

 

懲 教 管 理 局

批 示 摘 錄

12/2015

23/2017

14/2016

Especialista em radiomontador:

Posto N.º Nome
Ordem por 
antiguidade

Guarda principal 131001 Lai Meng 1

A promoção é referida, para efeitos de antiguidade e venci-
mento devidos no posto, a partir de 13 de Janeiro de 2022.

–––––––

Corpo de Polícia de Segurança Pública, aos 24 de Janeiro de 
2022. — O Comandante, Ng Kam Wa, superintendente-geral.

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Seguran-
ça, de 13 de Janeiro de 2022:

Chan Si Cheng — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como chefe do Departamento de Coordenação 
de Informática e Telecomunicações desta Polícia, nos termos 
dos artigos 11.º, n.º 1, e 20.º da Lei n.º 5/2006, alterada pela 
Lei n.º 14/2020, e 3.º, n.º 2, alínea 6), 27.º, 38.º, n.os 1, alínea 
1), e 2, e 39.º do Regulamento Administrativo n.º 35/2020, 
conjugados com os artigos 1.º, n.os 1 e 3, 2.º, n.os 1 e 3, alínea 
1), 5.º e 34.º da Lei n.º 15/2009, e 1.º, 8.º, 9.º, n.º 2, e 21.º do 
Regulamento Administrativo n.º 26/2009, com referência ao 
artigo 23.º, n.º 7, do ETAPM, vigente, por possuir compe-
tência profissional e experiência adequadas para o exercício 
das suas funções, a partir de 13 de Fevereiro de 2022.

–––––––

Polícia Judiciária, aos 25 de Janeiro de 2022. — O Director, 
Sit Chong Meng.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

Extracto de despacho

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

Ng Yiu Wa, candidato classificado em 1.º lugar no concurso 
de avaliação de competências profissionais ou funcionais, 
externo, do regime de gestão uniformizada, a que se refere a 
lista classificativa final inserta no Boletim Oficial da RAEM 
n.º 43/2021, II Série, de 27 de Outubro — contratado em re-
gime de contrato administrativo de provimento, pelo período 
experimental de seis meses, como operário qualificado, 4.º es-
calão, índice 180, área da oficina de cozinha, nos termos dos 
artigos 37.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alte-
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180

聲 明

–––––––

 

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

批 示 摘 錄

12/2015

160

430

12/2015

      

400

430

12/2015

430

rado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, conjugado 
com os artigos 3.º, n.º 2, 4.º, n.º 1, e 5.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a 
partir de 17 de Janeiro de 2022.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Lam Iap Kuong, ex-
-assistente técnico administrativo especialista, 1.º escalão, da 
DSC, em regime de contrato administrativo de provimento 
sem termo, cessou funções nestes Serviços, a partir de 23 de 
Dezembro de 2021, por motivo de falecimento.

–––––––

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 24 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 despachos da signatária, de 6 de Janeiro de 2022:

Os trabalhadores abaixo mencionados — renovados os CAP de 
longa duração, pelo período de três anos, para exercerem as 
funções indicadas, na DSFSM, nos termos do artigo 6.º, n.º 4, 
da Lei n.º 12/2015, a partir das datas indicadas:

A partir de 2 de Fevereiro de 2022:

Chan Chi Tim como auxiliar, 6.º escalão, índice 160.

A partir de 16 de Fevereiro de 2022:

Tam Tak Chi como técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, 
índice 430.

Os trabalhadores abaixo mencionados — renovados os con-
tratos administrativos de provimento, pelo período de dois 
anos, para exercerem as funções a cada um indicadas, na 
DSFSM, nos termos do artigo 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a 
partir das datas a cada um indicadas:

A partir de 1 de Fevereiro de 2022:

U Cheng Pong como técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 
400.

A partir de 2 de Fevereiro de 2022:

Cheong Ian Teng e Choi Wai Kit como técnicos superiores 
de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 430.

O trabalhador abaixo mencionado — renovado o contrato ad-
ministrativo de provimento, pelo período de um ano, para 
exercer as funções indicadas, na DSFSM, nos termos do ar-
tigo 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir da data indicada:

A partir de 16 de Fevereiro de 2022:

Leong Sio Leng como técnico superior de 2.ª classe, 1.º esca-
lão, índice 430.
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12/2015

1

–––––––

 

澳 門 保 安 部 隊 高 等 學 校

批 示 摘 錄

13/2021

13/2021

–––––––

 

教 育 及 青 年 發 展 局

批 示 摘 錄

4/2017

2/2021 14/2009

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Seguran-
ça, de 14 de Janeiro de 2022:

O CAP de longa duração do trabalhador abaixo mencionado, 
destes Serviços — alterado para CAP sem termo, nos ter-
mos do artigo 6.º, n.os 2, alínea 2), e 3, da Lei n.º 12/2015, 
partir da data seguinte:

A partir de 18 de Dezembro de 2021:

Nome Categoria Escalão

Lo Chi Kin Técnico principal 1

–––––––

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 20 de Janeiro de 2022. — A Directora dos Serviços, Kok 
Fong Mei, superintendente-geral alfandegária.

ESCOLA SUPERIOR DAS FORÇAS DE SEGURANÇA 

DE MACAU

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 13 de Janeiro de 2022:

Tang Kuai Mui, verificadora principal alfandegária dos Servi-
ços de Alfândega — presta serviço, em regime de comissão 
de serviço normal, na Escola Superior das Forças de Segu-
rança 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 Fevereiro de 2022.

Chan Fai, 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 1 de Abril de 2022.

–––––––

Escola Superior das Forças de Segurança de Macau, aos 25 
de Janeiro de 2022. — O Director, Wong Chi Fai, superinten-
dente-geral.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE

Extractos de despachos

Por despachos da subdirectora destes Serviços, de 14 de 
Janeiro de 2022:

Joana Lei, técnica superior de 1.ª classe, de nomeação defini-
tiva, destes Serviços — nomeada, definitivamente, técnica 
superior principal, 1.º escalão, índice 540, da carreira de téc-
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a 23/2017

21/2021 14/2016

540

4/2017 2/2021 14/2009

2/2021 12/2015

23/2017 21/2021

14/2016

305

–––––––

 

衛 生 局

批 示 摘 錄

A L-0548

氹 326 CE

氹 142

30 Q

 $386.00

nico superior do quadro do pessoal, destes 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, 
22.º, n.º 8, alínea a), do «Estatuto dos Trabalhadores da 
Administração Pública de Macau», vigente, e 5.º do Regula-
mento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, Selecção 
e Formação para efeitos de Acesso dos Trabalhadores dos 
Serviços Públicos», alterado pelo Regulamento Administra-
tivo n.os 23/2017 e 21/2021, a partir da data da publicação do 
presente extracto de despacho.

As trabalhadoras abaixo mencionadas — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de 
provimento para as carreiras, categorias, escalões e índices 
a cada uma indicadas, para exercerem funções nestes Servi-
ços, 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 Trabalhado-
res 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 Tra-
balho nos Serviços Públicos», alterada pela Lei n.º 2/2021, 
e 5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recru-
tamento, Selecção e Formação para efeitos de Acesso dos 
Trabalhadores dos Serviços Públicos», alterado pelos Regu-
lamentos Administrativos n.os 23/2017 e 21/2021, a partir da 
data da publicação do presente extracto de despacho:

Lam Mei Na e Lo Nim Leng, para adjuntas-técnicas de 1.ª 
classe, 1.º escalão, índice 305.

–––––––

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 
da Juventude, aos 26 de Janeiro de 2022. — O Director dos 
Serviços, Lou Pak Sang.

SERVIÇOS DE SAÚDE

Extractos de despachos

Por despacho do subdirector dos Serviços da Área de 
Cuidados de Saúde Comunitários, de 17 de Janeiro de 
2022:

Concedido o alvará para o funcionamento do Centro Médico Kam 
Chun, situado na Avenida Dr. Sun Yat Sen (Taipa), n.º 326, 
Chun Leong, Cave CE, Taipa, Macau, alvará n.º AL-0548, 
cuja titularidade pertence a Ha Keng Man, com sede na Rua 
Tai Lin, n.º 142, Edf. Lei Wai, 30.º andar Q, Taipa, Macau.

(Custo desta publicação $ 386,00)

Por despachos do director dos Serviços, de 18 de Janeiro 
de 2022:

Lee Ki Fung e Wong Man Chon, farmacêuticos de 2.ª classe, 
1.º escalão, destes Serviços — renovadas as suas nomeações 
provisórias, pelo período de um ano, nos termos do artigo 
22.º, n.º 2, do ETAPM, vigente, a partir de 2 de Dezembro 
de 2021.
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T-0870

 $340.00

T-0871

 $318.00

Artisan Dental Center

AL-0549

258 B9

258

B9

 $454.00

–––––––

 

澳 門 旅 遊 學 院

批 示 摘 錄

4/2017 2/2021 14/2009

4/2017 2/2021

14/2009

2/2021 12/2015

Por despachos do subdirector dos Serviços da Área de 
Cuidados de Saúde Comunitários, de 19 de Janeiro de 
2022:

Fong Cheng Man — concedida autorização para o exercício 
privado da profissão de técnico de meios auxiliares de diag-
nóstico e terapêutica (análises clínicas e saúde pública), 
licença n.º T-0870.

(Custo desta publicação $ 340,00)

Chan Chi Hang — concedida autorização para o exercício priva-
do da profissão de terapeuta (fisioterapia), licença n.º T-0871.

(Custo desta publicação $ 318,00)

Concedido o alvará para o funcionamento do Centro Dentário 
Artesã, com designação em língua inglesa de Artisan Den-
tal Center, situado na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, 
n.º 258, Praça Kin Heng Long — Heng Hoi Kuok, Kin Fu 
Kuok, B9, Macau, alvará n.º AL-0549, cuja titularidade 
pertence a Hio Medical Companhia Limitada, com sede na 
Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.º 258, Praça Kin Heng 
Long — Heng Hoi Kuok, Kin Fu Kuok, B9, Macau.

(Custo desta publicação $ 454,00)

–––––––

Serviços de Saúde, aos 25 de Janeiro de 2022. — O Director 
dos Serviços, Lo Iek Long.

INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA DE MACAU

Extractos de despachos

Por despachos da presidente do Instituto, de 14 de Janeiro 
de 2022:

Ao Ieong Tak, técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, contratado por 
contrato administrativo de provimento, deste Instituto — 
alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu contrato 
progredindo para técnico de 1.ª classe, 2.º escalão, nos termos 
do artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, alterada 
pela Lei n.º 4/2017 e Lei n.º 2/2021, a partir de 26 de Fevereiro 
de 2022.

Lam Kuai Fan, adjunto-técnico principal, 1.º escalão, contratado 
por contrato administrativo de provimento, deste Instituto 
— alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu contrato 
progredindo para adjunto-técnico principal, 2.º escalão, nos 
termos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, 
alterada pela Lei n.º 4/2017 e Lei n.º 2/2021, a partir de 26 
de Fevereiro de 2022.

O pessoal abaixo identificado — renovado o contrato adminis-
trativo de provimento de longa duração, para o exercício 
de funções neste Instituto, pelo período de três anos, nos 
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土 地 工 務 運 輸 局

批 示 摘 錄

14/2009

12/2015

14/2009

12/2015

15/2009 26/2009

b

a 15/2009

26/2009

29/97/M

termos do n.º 4 do artigo 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 da data a seguir indicada:

— Ho Weng In, adjunto-técnico principal, 1.º escalão, a partir 
de 4 de Fevereiro de 2022.

–––––––

Instituto de Formação Turística de Macau, aos 24 de Janeiro 
de 2022. — A Vice-Presidente do Instituto, substituta, Diamantina 
Luíza do Rosário Sá Coimbra.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS 

E TRANSPORTES

Extractos de despachos

Por despacho da chefe do Departamento Administrativo 
e Financeiro destes Serviços, de 4 de Janeiro de 2022:

Si Tou Wai In — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento progredindo 
para assistente técnica administrativa especialista, 3.º esca-
lão, nestes Serviços, 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 26 de Dezembro de 2021, 
mantendo-se as demais condições contratuais.

Por despacho da chefe do Departamento Administrativo 
e Financeiro destes Serviços, de 10 de Janeiro de 2022:

Wong Kuong U — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento progredindo para 
técnico superior assessor, 3.º escalão, nestes Serviços, nos ter-
mos 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 9 de Janeiro de 2022, mantendo-se as demais condições 
contratuais.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 25 de Janeiro de 2022:

Joel Osório Lau do Rosário e Lei Ka Heng — renovadas as co-
missões de serviço, pelo período de dois meses, como chefes 
do Sector de Arquivo Geral e da Secção de Expediente e 
Arquivo do Departamento de Urbanização destes Serviços, 
respectivamente, nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 
e 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, por se 
manterem os fundamentos que prevaleceram às respectivas 
nomeações, a partir de 1 de Fevereiro de 2022.

Engenheiro Arnaldo Lucas Batalha Ung — nomeado, em co-
missão de serviço, chefe do Departamento de Edificações 
Públicas destes Serviços, nos termos dos artigos 20.º, n.º 1, 
alínea b), e 23.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, em vigor, 2.º, 4.º 
e 5.º da Lei n.º 15/2009, conjugados com os artigos 2.º, n.º 2, 3.º, 
n.º 1, 5.º e 7.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, e 9.º, 
n.º 1, do Decreto-Lei n.º 29/97/M, a partir de 1 de Fevereiro 
de 2022 e pelo período de dois meses.
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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:

— Vacatura do cargo;

— Arnaldo Lucas Batalha Ung possui competência profis-
sional e aptidão para assumir o cargo de chefe do Departamen-
to de Edificações Públicas destes Serviços, o que se demostra 
pelo curriculum vitae.

2. Currículo académico:

— Licenciatura em Engenharia Electrotécnica e de Compu-
tadores;

— Mestrado em Ciência de Gestão.

3. Formação profissional:

— Curso de Regime Jurídico de Empreitadas de Obras Pú-
blicas;

— Programa de Desenvolvimento das Técnicas de Gestão;

— Curso de «Técnicas de Liderança»;

— Curso de «Gestão do Desempenho»;

— Curso de «Técnicas de Comunicação para Gestores»;

— Programa de Estudos Essenciais para Funcionários Públi-
cos de Nível Intermédio;

— Programa de Desenvolvimento e Implementação de Polí-
ticas (Chefes de Divisão);

— Curso de Código do Procedimento Administrativo.

4. Currículo profissional:

— De Dezembro de 1998 a Maio de 2008, técnico superior 
da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes;

— De Maio de 2008 a Junho de 2010, chefe da Divisão de 
Projectos e Obras, substituto, da Direcção dos Serviços de 
Solos, Obras Públicas e Transportes;

— De Julho de 2010 a Setembro de 2020 (*), técnico superior 
da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes;

— De Setembro de 2020 a Janeiro de 2021, chefe da Divisão 
de Projectos e Obras, substituto, da Direcção dos Serviços de 
Solos, Obras Públicas e Transportes;

— De Fevereiro de 2021 a Janeiro de 2022, chefe do Depar-
tamento de Edificações Públicas, substituto, da Direcção dos 
Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes.

* De Novembro de 2017 a Outubro de 2018, esteve na situa-
ção de uma licença sem vencimento de curta duração por um 
ano.

–––––––

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Trans-
portes, aos 26 de Janeiro de 2022. — O Director dos Serviços, 
substituto, Wong Chiu Man.
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環 境 保 護 局

批 示 摘 錄

12/2015

12/2015

聲 明

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS 

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Extracto de despacho

Por despachos da signatária, de 18 de Janeiro de 2022:

Os trabalhadores abaixos mencionados — autorizados a mu-
dança de categoria com referência às categorias e índices 
abaixo indicados, nos termos do artigo 14.º, n.os 1, alínea 
2), e 2, da Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos traba-
lhadores dos serviços públicos), vigente, a partir da data da 
publicação deste despacho no Boletim Oficial da RAEM:

Chan Mui Heong e Ng Sok I, para técnicas especialistas, 1.º 
escalão, índice 505, contratadas por contratos administrativos 
de provimento sem termo;

Lau Wai Tong, Che Oi Lam, Tam Pek Ieng e Lee Tak Kam, 
para adjuntos-técnicos especialistas, 1.º escalão, índice 400, 
contratados por contratos administrativos de provimento sem 
termo;

Ho Man Si, para desenhador especialista, 1.º escalão, índice 
350, contratada por contrato administrativo de provimento sem 
termo.

–––––––

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 24 de Janeiro de 2022. — A Directora dos Serviços, Wong 
Soi Man.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

Extractos de despachos

Por despacho do director da Direcção dos Serviços de 
Protecção Ambiental, de 13 de Janeiro de 2022:

Sou Mui Chan, auxiliar, 2.º escalão, em regime de contrato 
administrativo de provimento, destes Serviços — alterado 
o seu contrato para contrato administrativo de provimento 
de longa duração, pelo período de três anos, nos termos dos 
artigos 4.º, n.º 2, e 6.º, n.os 2, alínea 1), e 3, da Lei n.º 12/2015, 
a partir de 5 de Janeiro de 2022.

Por despacho do director da Direcção dos Serviços de 
Protecção Ambiental, de 19 de Janeiro de 2022:

Che Weng Wa, técnica principal, 1.º escalão, em regime de con-
trato administrativo de provimento de longa duração, destes 
Serviços — alterado o seu contrato para contrato adminis-
trativo de provimento sem termo, nos termos dos artigos 4.º, 
n.º 2, e 6.º, n.os 2, alínea 2), e 3, da Lei n.º 12/2015, a partir de 
17 de Janeiro de 2022.

Declaração

Declara-se que, Choi Seng Fai, cessou, automaticamente, as 
funções de técnico superior assessor, 3.º escalão, em regime de 
contrato administrativo de provimento sem termo, destes Ser-
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viços, por motivo de nomeação, em comissão de serviço, como 
chefe da Divisão de Prevenção da Poluição Ambiental destes 
Serviços, nos termos do artigo 45.º do Estatuto dos Trabalha-
dores da Administração Pública de Macau, vigente, a partir de 
1 de Fevereiro de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 25 de 
Janeiro de 2022. — O Director dos Serviços, Tam Vai Man.

INSTITUTO DE HABITAÇÃO

Extracto de despacho

Por despachos do signatário, de 21 de Janeiro de 2022:

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por aver-
bamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos 
de provimento para o exercício de funções no Instituto de 
Habitação, nos termos da alínea 2) do n.º 1 e dos n.os 2 e 4 
do artigo 14.º da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, 
do artigo 5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, al-
terado e republicado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 21/2021, e do n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, a par-
tir da data da publicação do presente extracto de despacho:

Chan Man Fong, para fiscal técnico especialista, 1.º escalão, 
índice 350;

Choi Wai Mei, Sio Chi Fan e Un Chan Cheong, para adjun-
tos-técnicos especialistas, 1.º escalão, índice 400;

Choi Chi Ian, Choi Sok I, Leong Lai Ha, para adjuntas-
-técnicas de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 305.

–––––––

Instituto de Habitação, aos 21 de Janeiro de 2022. — O Pre-
sidente do Instituto, Arnaldo Santos.
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