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經 濟 財 政 司 司 長 辦 公 室

第 56/2022號經濟財政司司長批示

2/2021 6/1999

6/1999 181/2019

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS 

DA SEDE DO GOVERNO

Extracto de despacho

Por despachos da signatária, de 11 de Abril de 2022:

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 sem termo

— Lam Kam Chong progride para técnico superior princi-
pal, 2.º escalão, índice 565, a partir de 15 de Abril de 2022;

— Chan Ion Mui, Chan Wai San e Ip Lai Fun progridem 
para operárias qualificadas, 5.º escalão, índice 200, a partir de 
28 de Abril de 2022;

— Iao Ngan Leng progride para auxiliar, 6.º escalão, índice 
160, a partir de 29 de Abril de 2022;

— Wong Kam Iao progride para auxiliar, 5.º escalão, índice 
150, a partir de 28 de Abril de 2022.

Contrato administrativo de provimento

— Chan Mei Ian progride para adjunta-técnica de 2.ª classe, 
2.º escalão, índice 275, a partir de 14 de Abril de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Gover-
no, aos 11 de Maio 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 56/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos 
dos artigos 3.º e 7.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999, 
republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 2/2021 (Altera-
ção ao Regulamento Administrativo n.º 6/1999 — Organização, 
competências e funcionamento dos serviços e entidades públicos), 
conjugados com os n.os 1 e 5 da Ordem Executiva n.º 181/2019, o 
Secretário para a Economia e Finanças manda:
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São subdelegados no director dos Serviços de Economia e 
Desenvolvimento Tecnológico, Tai Kin Ip, ou no seu substituto 
legal, todos os poderes necessários para representar a Região 
Administrativa Especial de Macau, como outorgante:

1) No acordo de prestação dos serviços relacionados com a 
atribuição, através de meio de pagamento móvel, dos benefícios 
de consumo por meio electrónico no âmbito da Terceira ronda 
do plano de benefícios de consumo por meio electrónico contra 
a epidemia, a celebrar com o «Banco de Formiga (Macau), Socie-
dade Anónima», o «Banco da China, Limitada», o «Banco de 
Guangfa da China, S.A.», o «Banco Industrial e Comercial da 
China (Macau), S.A.», o «Banco Luso Internacional, S.A.», a 
«Macau Pass, S.A.», o «Banco Tai Fung, S.A.» e a «UePay Macau, 
Sociedade Anónima»;

2) No acordo de prestação dos serviços relacionados com a 
atribuição, através de cartão de consumo electrónico, dos bene-
fícios de consumo por meio electrónico no âmbito da Terceira 
ronda do plano de benefícios de consumo por meio electrónico 
contra a epidemia, a celebrar com a «Macau Pass, S.A.».

6 de Maio de 2022.

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

–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 6 
de Maio de 2022. — A Chefe do Gabinete, Ku Mei Leng.

COMISSARIADO DA AUDITORIA

Extracto de despacho

Por despacho do director dos Serviços de Auditoria, de 14 
de Abril de 2022:

Ng Chi Wai — renovado o contrato administrativo de provi-
mento de longa duração, pelo período de três anos, como 
técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, neste Comissaria-
do, nos termos dos artigos 4.º e 6.º, n.º 4, da Lei n.º 12/2015, 
vigente, a partir de 5 de Junho de 2022.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Kam Choi Fan, auxi-
liar, 3.º escalão, em regime de contrato administrativo de provi-
mento sem termo, deste Comissariado, cessa funções, por atin-
gir o limite de idade, nos termos dos artigos 44.º, n.º 1, alínea 
c), do ETAPM, e 15.º, alínea 1), da Lei n.º 12/2015, vigentes, a 
partir de 5 de Maio de 2022.

–––––––

Gabinete do Comissário da Auditoria, aos 12 de Maio de 
2022. — A Chefe do Gabinete, Ermelinda M. C. Xavier.




