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第 30/2022號行政長官批示

13/92/M

 

聲 明

–––––––

 

政 府 總 部 事 務 局

批 示 摘 錄

14/2009

12/2015

É renovada a comissão de serviço de Diana Maria Vital 
Costa, pelo período de um ano, a partir de 1 de Abril de 2022, 
como vice-presidente do Conselho de Administração do Fun-
do de Pensões, por possuir experiência e capacidade profissio-
nal adequadas para o exercício das suas funções.

25 de Fevereiro de 2022.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 30/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da 
cláusula 22.ª do «Contrato de Concessão do Serviço Público de 
Transporte Aéreo», em vigor, e dos n.os 1 e 2 do artigo 2.º e do 
artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 13/92/M, de 2 de Março, o Chefe 
do Executivo manda:

1. É nomeado delegado do Governo junto da Companhia 
de Transportes Aéreos Air Macau, S.A.R.L., Pun Keng Sang, 
pelo período de um ano.

2. O exercício das funções acima referidas é remunerado 
pela quantia mensal de 9 200 patacas.

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

25 de Fevereiro de 2022.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Lau Ioc Ip cessa o 
cargo de assessora deste Gabinete, em comissão de serviço, a 
partir de 1 de Março de 2022, por motivo de aposentação 
voluntária.

–––––––

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 25 de Fevereiro de 
2022. — A Chefe do Gabinete, Hoi Lai Fong.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS 

DA SEDE DO GOVERNO

Extractos de despachos

Por despacho da signatária, de 25 de Janeiro de 2022:

Leong Chi Keong — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento sem termo, 
para o exercício de funções nestes Serviços, progredindo 
para operário qualificado, 8.º escalão, índice 260, nos termos 
da alínea 4) do n.º 2 do artigo 13.º da Lei n.º 14/2009 (Regime 
das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), em 




