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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO

Despacho do Chefe do Executivo n.º 73/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
n.º 6 do Despacho do Chefe do Executivo n.º 160/2019, o Chefe 
do Executivo manda:

1. É renovado o mandato de Leong Sio Pui como membro da 
Comissão de Fiscalização da Disciplina das Forças e Serviços 
de Segurança de Macau.

2. É nomeado Mok Chi Wai como membro da Comissão de 
Fiscalização da Disciplina das Forças e Serviços de Segurança 
de Macau.

3. O presente despacho produz efeitos a partir de 3 de Junho 
de 2022.

3 de Maio de 2022.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 74/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
n.º 4 do Despacho do Chefe do Executivo n.º 67/2021, o Chefe 
do Executivo manda:

1. É renovada a nomeação dos membros da Comissão de 
Trabalho para a Integração no Desenvolvimento Nacional, nos 
termos das alíneas 9) a 15) do n.º 3 do Despacho do Chefe do 
Executivo n.º 67/2021:

1) Cheong Kok Kei, em representação do Gabinete do Chefe 
do Executivo;

2) Lei Pou Wa, em representação do Gabinete do Secretário 
para a Administração e Justiça;

3) Lo Ioi Weng, em representação do Gabinete do Secretário 
para a Economia e Finanças;

4) Lin Heng Chi, em representação do Gabinete do Secretá-
rio para a Segurança;

5) Leong Veng Hang, em representação do Gabinete da 
Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura;

6) Vong Man Kit, em representação do Gabinete do Secretá-
rio para os Transportes e Obras Públicas;

澳門特別行政區

行 政 長 官 辦 公 室

第 73/2022號行政長官批示

160/2019

 

第 74/2022號行政長官批示

67/2021

67/2021
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第 75/2022號行政長官批示

9/2003

7) Lin Yuan, em representação da Direcção dos Serviços de 
Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional.

2. O mandato dos membros nomeados pelo presente despa-
cho tem a duração de dois anos.

3. O presente despacho produz efeitos no dia 21 de Maio de 
2022.

3 de Maio de 2022.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 75/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos dos 
n.os 3 a 5 do artigo 8.º do Regulamento Administrativo n.º 9/2003 
(Plano de Apoio a Pequenas e Médias Empresas), o Chefe do 
Executivo manda:

1. São renovados os mandatos de Chan Hon Sang, como pre-
sidente da Comissão de Apreciação relativa ao Plano de Apoio 
a Pequenas e Médias Empresas, adiante designada por Comis-
são, e de Chan Tze Wai, como sua substituta.

2. São renovados os mandatos dos seguintes vogais da 
Comissão:

1) Ieong Chi Kuong;

2) Wai Tong Kuan;

3) Cheung Pui Peng Grace;

4) Mok Chi Wai.

3. São renovados os mandatos de Loi Seng, Chan Leng Leng, 
Joa Lee Melinda, respectivamente, como substitutos dos vogais 
referidos nas alíneas 1) a 3) do número anterior.

4. São designados como vogais da Comissão: 

1) Kuan Chan Victoria Alexa;

2) Tong Kai Chung.

5. São designados, respectivamente, Lo Tak Chong, Chang 
Chak Io e Wong Ian Man, como substitutos dos vogais referidos 
na alínea 4) do n.º 2 e nas alíneas 1) e 2) do número anterior.

6. Os membros da Comissão têm direito a uma remuneração 
mensal correspondente a 50% do índice 100 da tabela indiciária 
da Administração Pública, sem prejuízo do disposto no número 
seguinte.

7. Nos casos de substituição, o substituto tem direito, por 
cada reunião em que participe, à quota-parte correspondente à 
divisão do montante referido no número anterior pelo número 
de reuniões efectuadas no respectivo mês, a qual é deduzida à 
remuneração do membro efectivo.

8. O mandato dos membros da Comissão é de um ano.
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第 76/2022號行政長官批示

54/2017 263/2009

 

第 21/2022號行政長官公告

3/1999

39/2018

 

–––––––

 

9. O presente despacho produz efeitos a partir de 15 de Maio 
de 2022.

4 de Maio de 2022.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 76/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da 
alínea 3) do n.º 2 e do n.º 4 do Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 263/2009, alterado pelo Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 54/2017, o Chefe do Executivo manda:

1. É nomeado Leong Io Hong como membro do Conselho 
Consultivo do Ambiente, em representação da Direcção dos 
Serviços de Solos e Construção Urbana, em substituição de U 
Weng Lon.

2. O mandato do membro referido no número anterior termina 
no dia 30 de Agosto de 2023.

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

5 de Maio de 2022.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Aviso do Chefe do Executivo n.º 21/2022

O Chefe do Executivo manda tornar público, nos termos 
do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 3/1999 (Publicação e formulá-
rio dos diplomas), que, nos termos do Acordo entre a Região 
Administrativa Especial de Macau da República Popular da 
China e a República Federal da Nigéria sobre a Transferência 
de Pessoas Condenadas (doravante designado por «Acordo»), 
feito em Macau, em 1 de Junho de 2018, o Governo da Região 
Administrativa Especial de Macau e o Governo da República 
Federal da Nigéria efectuaram a notificação recíproca de terem 
sido cumpridas as formalidades internas exigidas para a entra-
da em vigor do Acordo.

O Acordo encontra-se publicado, através do Aviso do Chefe do 
Executivo n.º 39/2018, no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 28, II Série, de 11 de Julho de 2018, e, 
em conformidade com o disposto no n.º 1 do seu artigo 17.º, entra 
em vigor para ambas as Partes em 16 de Março de 2022.

Promulgado em 6 de Maio de 2022.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

–––––––

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 6 de Maio de 2022. — 
A Chefe do Gabinete, Hoi Lai Fong.
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政 府 總 部 事 務 局

批 示 摘 錄

14/2009

12/2015

565

200

160

150

275

–––––––

 

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:



9714    20   2022  5  18 

 

–––––––

 

審 計 署

批 示 摘 錄

12/2015

聲 明

c 12/2015

–––––––

 

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.
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立 法 會 輔 助 部 門

議 決 摘 錄

12/2015

14/2009

12/2015 14/2009

12/2015

12/2015

–––––––

 

終 審 法 院 院 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

39/2011

19/2000

4/2017 14/2009

12/2015

150

SERVIÇOS DE APOIO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Extractos de deliberações

Por deliberações da Ex.ma Mesa da Assembleia Legislativa, 
de 4 de Maio de 2022:

Chu Kuan Pou e Lam Pui Ian — alterada, por averbamento, a 
cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de provimento 
sem termo, ascendendo a técnicos superiores assessores, 
1.º escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, em 
conjugação com a alínea 2) do n.º 1 do artigo 14.º da Lei 
n.º 14/2009, na redacção vigente, a partir da data da sua 
publicação no Boletim Oficial da RAEM.

Tou Chi Hong — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento sem termo, 
progredindo para motorista de ligeiros, 6.º escalão, nestes 
Serviços, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, em 
conjugação com a alínea 3) do n.º 2 e do n.º 3 do artigo 13.º 
da Lei n.º 14/2009, na redacção vigente, a partir de 19 de Junho 
de 2022.

Chan Chi Fai e Lio Wai Chon, motoristas de ligeiros, 2.º esca-
lão, em regime de contrato administrativo de provimento, 
destes Serviços — alterado para contrato administrativo de 
provimento de longa duração, nos termos da alínea 1) do 
n.º 2 e do n.º 3 do artigo 6.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 1 
de Abril de 2022.

Lei Wan Long, auxiliar, 2.º escalão, em regime de contrato 
administrativo de provimento, destes Serviços — alterado 
para contrato administrativo de provimento de longa dura-
ção, nos termos da alínea 1) do n.º 2 e do n.º 3 do artigo 6.º 
da Lei n.º 12/2015, a partir de 1 de Abril de 2022.

–––––––

Serviços de Apoio à Assembleia Legislativa, aos 12 de Maio 
de 2022. — A Secretária-geral, Ieong Soi U.

GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL 

DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

Extractos de despachos

Por despacho do Presidente do Tribunal de Última Ins-
tância, de 22 de Março de 2022:

Ng Chi Fai — contratado em regime de contrato administrativo 
de provimento, pelo período experimental de seis meses, como 
motorista de ligeiros, 1.º escalão, índice 150, nos termos dos 
artigos 13.º, n.º 1, do Regulamento Administrativo n.º 19/2000, 
de 6 de Março, republicado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 39/2011, de 19 de Dezembro, e 12.º da Lei n.º 14/2009, de 3 
de Agosto, na redacção da Lei n.º 4/2017, de 22 de Maio, 
conjugado com os artigos 4.º e 5.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, de 
17 de Agosto, a partir de 24 de Maio de 2022.
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39/2011

19/2000

4/2017 14/2009

12/2015

110

12/2015

 

姓名 職程 職階

12/2015

39/2011

19/2000

39/2011

19/20 0 0

12/2015 3/GP T U I/2016

Por despachos do Presidente do Tribunal de Última Ins-
tância, de 13 de Abril de 2022:

Chan Sut Kam e Liao Li Min — contratados em regime de 
contrato administrativo de provimento, pelo período expe-
rimental de seis meses, como auxiliares, 1.º escalão, índice 
110, nos termos dos artigos 13.º, n.º 1, do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 19/2000, de 6 de Março, republicado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 39/2011, de 19 de Dezem-
bro, e 12.º da Lei n.º 14/2009, de 3 de Agosto, na redacção 
da Lei n.º 4/2017, de 22 de Maio, conjugado com os artigos 
4.º e 5.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, de 17 de Agosto, a partir 
de 18 de Maio de 2022.

Por despachos do Presidente do Tribunal de Última Ins-
tância, de 6 de Maio de 2022:

Os contratos administrativos de provimento dos trabalhadores 
abaixo mencionados, deste Gabinete — alterados para con-
tratos administrativos de provimento de longa duração, pelo 
período de três anos, nos termos dos artigos 4.º e 6.º, n.º 2, alí-
nea 1), da Lei n.º 12/2015, de 17 de Agosto, desde 4 de Março 
de 2022:

Nome Carreira Escalão

Chow Kam Ho Auxiliar 2.º

He Xiufen Auxiliar 2.º

Kong Sio Mei Auxiliar 2.º

Cheong Kuai Lai, auxiliar, 4.º escalão, em regime de contrato 
administrativo de provimento, deste Gabinete — alterado 
para contrato administrativo de provimento de longa dura-
ção, pelo período de três anos, nos termos dos artigos 4.º e 6.º, 
n.º 2, alínea 1), da Lei n.º 12/2015, de 17 de Agosto, desde 11 
de Março de 2022.

Por despacho do Presidente do Tribunal de Última Ins-
tância, de 11 de Maio de 2022:

Andre Filipe Cesar Faustino, intérprete-tradutor chefe, 1.º 
escalão, do quadro do pessoal da Direcção dos Serviços de 
Assuntos de Justiça — transferido para o quadro do pessoal 
deste Gabinete, na mesma carreira, categoria e escalão, nos 
termos do artigo 13.º, n.º 1, do Regulamento Administrativo 
n.º 19/2000, de 6 de Março, republicado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 39/2011, de 19 de Dezembro, e do artigo 
32.º do ETAPM, em vigor, a partir de 18 de Maio de 2022.

Por despacho da chefe do Gabinete do Presidente do Tri-
bunal de Última Instância, de 11 de Maio de 2022:

Chan Tong Wai, adjunto-técnico de 2.ª classe, 2.º escalão, em 
regime de contrato administrativo de provimento, deste Ga-
binete — renovado o referido contrato, pelo período de um 
ano, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 19/2000, de 6 de Março, republicado pelo Re-
gulamento Administrativo n.º 39/2011, de 19 de Dezembro, 
e artigos 4.º e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, de 17 de Agosto, 
conjugado com o n.º 1, alínea 7), do Despacho do Presidente 
do Tribunal de Última Instância n.º 3/GPTUI/2016, a partir 
de 20 de Maio de 2022.
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GABINETE PARA A PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Extracto de despacho

Por despachos do coordenador, substituto, do Gabinete, de 
3 de Maio de 2022:

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por aver-
bamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos 
de provimento, para exercerem funções neste Gabinete, nos 
termos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, 
vigente, e conjugado com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, vi-
gente:

Ho Heng Lam, progredindo para técnico superior assessor, 3.º 
escalão, índice 650, a partir de 1 de Maio de 2022;

Siu Chung Meng, progredindo para técnica superior assesso-
ra, 3.º escalão, índice 650, a partir de 1 de Maio de 2022.

–––––––

Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais, aos 10 de Maio 
de 2022. — O Coordenador do Gabinete, Yang Chongwei.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS

Extracto de despacho

Por despacho do signatário, de 11 de Maio de 2022:

Feng Jianxiong — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
contrato administrativo de provimento para motorista de 
ligeiros, 3.º escalão, índice 170, 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 7 
de Maio de 2022.

–––––––

Comissão de Desenvolvimento de Talentos, aos 12 de Maio 
de 2022. — O Secretário-geral, Chao Chong Hang.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO 

E FUNÇÃO PÚBLICA

Extracto de despacho

Por despacho do director dos Serviços, de 4 de Maio de 
2022:

Sou Lok I, intérprete-tradutora de 2.ª classe, 2.º escalão (nas lín-
guas chinesa e portuguesa) — nomeada, definitivamente, in-
térprete-tradutora de 1.ª classe, 1.º escalão (nas línguas chinesa 
e portuguesa), índice 490, da carreira de intérprete-tradutor do 
quadro do pessoal destes Serviços, nos termos dos artigos 14.º, 

個 人 資 料 保 護 辦 公 室

批 示 摘 錄

12/2015 14/2009

650

650

–––––––

 

人 才 發 展 委 員 會

批 示 摘 錄

4/2017 2/2021

14/2009

12/2015

170

–––––––

 

行 政 公 職 局

批 示 摘 錄

14/2009

a
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490

–––––––

 

市 政 署

決 議 摘 錄

4/2017 2/2021 14/2009

560

345

聲 明 書

摘要

2/2018

/

n.º 2, e 27.º, n.º 4, 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 publicação do presente extracto de despacho.

–––––––

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 10 de Maio de 2022. — O Director dos Serviços, Kou Peng 
Kuan.

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

Extracto de deliberação

Por deliberações do Conselho de Administração para os 
Assuntos Municipais deste Instituto, na sessão realizada 
em 29 de Abril de 2022:

Os trabalhadores abaixo mencionados, providos em regime 
de contrato administrativo de provimento — alteradas as 
categorias, nos termos da alínea 1) do n.º 1 e do n.º 2 do 
artigo 14.º da Lei n.º 14/2009, alterada pelas Leis n.os 4/2017 
e 2/2021, todos a partir da data da publicação no Boletim 
Oficial da RAEM do respectivo extracto de deliberação:

No DHAL:

Alexandra Maria Nogueira de Oliveira, técnica especialista 
principal, 1.º escalão, índice 560.

No DEM:

Un Kin Seng, assistente técnico administrativo especialista 
principal, 1.º escalão, índice 345.

Declaração

Extrato

Nos termos do artigo 52.º e do n.º 5 do artigo 53.º do Regula-
mento Administrativo n.º 2/2018, publicam-se as seguintes 
transferências de verbas (Orçamento da RAEM/2022):

二零二二年財政年度第一次預算修改

1.ª alteração orçamental do ano económico de 2022

分類 Classificação
名稱

Designação

追加/登錄

Reforços/ 

/Inscrições

註銷

Anulações組織

Orgân.

功能

Func.

經濟

Económica

723001 市政署

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS 

MUNICIPAIS

1-01-3 31-01-01-03-00

Pessoal do contrato individual de trabalho

$ 2,000,000.00
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分類 Classificação
名稱

Designação

追加/登錄

Reforços/ 

/Inscrições

註銷

Anulações組織

Orgân.

功能

Func.

經濟

Económica

1-01-3 31-02-01-03-00

Elaboração de diplomas ou tradução jurídica 

por escrito

$ 40,000.00

1-01-3 31-02-01-04-00

Horas extraordinárias

$ 4,700,000.00

1-01-3 31-02-99-00-00

Outros — Outras remunerações, subsídios, 

abonos e prémios

$ 2,740,000.00

1-01-3 32-01-05-00-00

Alimentos e bebidas

$ 200,000.00

1-01-3 32-01-08-00-00

Materiais promocionais e ofertas

$ 500,000.00

1-01-3 32-01-09-00-00

Material de limpeza

$ 3,000,000.00

1-01-3 32-01-99-00-00

Outros — Bens não duradouros

$ 1,911,000.00

1-01-3 32-02-01-02-00

Software e rede informática

$ 2,100,000.00

1-01-3 32-02-04-00-00

Higiene e limpeza

$ 5,010,000.00

1-01-3 32-02-05-00-00

Condomínio e segurança

$ 8,780,000.00

1-01-3 32-02-06-00-00

Comunicações, serviço postal e correio 

expresso 

$ 400,000.00

1-01-3 32-02-08-02-00

Bens móveis

$ 120,000.00

1-01-3 32-02-09-01-00

Passagens para missão oficial

$ 200,000.00

1-01-3 32-02-09-99-00

Outras — Encargos de transportes

$ 1,490,000.00

1-01-3 32-02-10-00-00

Representação

$ 150,000.00

1-01-3 32-02-11-01-00

Encargos com anúncios

$ 2,700,000.00

1-01-3 32-02-11-02-00

Actividades de propaganda

$ 600,000.00

3-03-0 32-02-12-00-00

Ensino e formação

$ 120,000.00

1-01-3 32-02-14-00-00

Congressos

$ 49,000.00

1-01-3 32-02-16-00-00

Actividades culturais e recreativas

$ 6,100,000.00
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分類 Classificação
名稱

Designação

追加/登錄

Reforços/ 

/Inscrições

註銷

Anulações組織

Orgân.

功能

Func.

經濟

Económica

1-01-3 32-02-18-00-00

Visitas e actividades de intercâmbio em mis-

são oficial de serviços

$ 100,000.00

1-01-3 32-02-19-00-00

Estudos e consultadoria

$ 120,000.00

1-01-3 32-02-20-02-00

Bens móveis e imóveis

$ 150,000.00

1-01-3 32-02-20-99-00

Outros — Seguros

$ 60,000.00

1-01-3 32-02-99-00-00

Outras — Aquisição de serviços

$ 2,770,000.00

1-01-3 32-05-01-99-00

Outras — Restituições

$ 250,000.00

1-01-3 39-01-00-00-00

Dotação provisional

$ 44,000,000.00

1-01-3 41-01-02-00-00

Habitações

$ 1,700,000.00

1-01-3 41-01-03-00-00

Edifícios e estabelecimentos

$ 39,080,000.00

8-05-1 41-01-04-01-00

Estradas e pontes, e canais de navegação

$ 6,700,000.00

1-01-3 41-02-01-00-00

Transportes e meios de transportes

$ 500,000.00

1-01-3 41-02-04-00-00

Material de educação, cultura e recreio

$ 530,000.00

1-01-3 41-02-07-00-00

Artigos de habitação

$ 300,000.00

1-01-3 41-02-08-00-00

Material fabril e de restaurante

$ 1,820,000.00

1-01-3 41-02-09-00-00

Mobílias

$ 700,000.00

1-01-3 41-02-10-00-00

Equipamentos informáticos e sistemáticos

$ 880,000.00

1-01-3 41-02-99-00-00

Outros — Bens móveis

$ 2,330,000.00

 

Total   

$ 72,450,000.00 $ 72,450,000.00

 

Referente à autorização:

05/05/2022

Despacho do Ex.mo Sr. Secretário para a Administração e Justiça, de 05/05/2022

–––––––

 

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 10 de Maio de 
2022. — O Presidente do Conselho de Administração para os 
Assuntos Municipais, José Maria da Fonseca Tavares.
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FUNDO DE PENSÕES

Extractos de despachos

Fixação de pensões

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 3 de Maio de 2022:

1. Cheong Kuai Lan, viúva de Ip Kong Fu, que foi guarda, 
aposentado da então Polícia de Segurança Pública, com o 
número de subscritor 42471 do Regime de Aposentação e 
Sobrevivência — 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 15 de Março de 2022, uma pensão mensal a que cor-
responde o índice 105 correspondente a 50% da pensão do 
falecido, nos termos do artigo 264.º, n.º 4, conjugado com o 
artigo 271.º, n.os 1 e 10, do ETAPM, em vigor, a que acresce 
o montante relativo a 50% dos 5 prémios de antiguidade do 
mesmo, nos termos do artigo 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 tota-
lidade, ao Governo da Região Administrativa Especial de 
Macau.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 5 de Maio de 2022:

1. Chan Wai Hong, inspector assessor, 1.º escalão, da Direcção 
de Inspecção e Coordenação de Jogos, com o número de 
subscritor 103438 do Regime de Aposentação e Sobrevivên-
cia, desligado do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, 
alínea a), do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação volun-
tária 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 iní-
cio em 28 de Abril de 2022, uma pensão mensal correspon-
dente ao índice 420 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. Fong Kam Wa, assistente técnico administrativo especialista 
principal, 2.º escalão, dos Serviços de Saúde, com o número 
de subscritor 149802 do Regime de Aposentação e Sobrevi-
vência, desligado do serviço de acordo com o artigo 262.º, 
n.º 1, alínea a), do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação 
por limite de idade  — fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, 
do Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com iní-
cio em 23 de Abril de 2022, uma pensão mensal correspon-
dente ao índice 225 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 25 anos de serviço, 
acrescida do montante relativo a 5 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.

退 休 基 金 會

批 示 摘 錄

/

42471

107/85/M

105

2/2011

1/2014

103438

a

107/85/M

420

2/2011

1/2014

149802

a

107/85/M

225 2/2011

1/2014
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179035

a

107/85/M

535 

2/2011

1/2014

106640

a

107/85/M

435

2/2011

1/2014

132772

a

107/85/M

230 2/2011

1/2014

E d mu n d o M a r q u e s 

Jacinto 100382

a

a

1. Chu Son I, técnica superior assessora principal, 2.º esca-
lão, dos Serviços de Saúde, com o número de subscritor 
179035 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 26 de Abril de 2022, uma pensão mensal correspondente 
ao índice 535 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. Kong Ka Vai, inspector assessor, 3.º escalão, da Direcção 
de Inspecção e Coordenação de Jogos, com o número de 
subscritor 106640 do Regime de Aposentação e Sobrevivên-
cia, desligado do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, 
alínea a), do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação volun-
tária 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 iní-
cio em 23 de Abril de 2022, uma pensão mensal correspon-
dente ao índice 435 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. Lam Pou Heng, assistente técnico administrativo especia-
lista principal, 1.º escalão, do Instituto para os Assuntos 
Municipais, com o número de subscritor 132772 do Regime 
de Aposentação e Sobrevivência, desligado do serviço de 
acordo com o artigo 262.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, em 
vigor, ou seja, aposentação por limite de idade — 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 26 de Abril de 2022, uma 
pensão mensal correspondente ao índice 230 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 27 anos de serviço, acrescida do montante rela-
tivo a 5 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.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 6 de Maio de 2022:

1. Edmundo Marques Jacinto, intérprete-tradutor assessor, 4.º 
escalão, do Instituto do Desporto, com o número de subscri-
tor 100382 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, des-
ligado 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 Maio de 2022, uma 
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735

2/2011 1/2014

113182

b

107/85/M

260

2/2011

1/2014

110930

b

107/85/M

320 2/2011

1/2014

105090

a

107/85/M

260

2/2011 1/2014

pensão mensal correspondente ao índice 735 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 1, alínea a), ambos do referido 
estatuto, por contar 36 anos de serviço, acrescida do mon-
tante relativo a 7 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. Yung Chi Keong, bombeiro de primeira, 4.º escalão, do 
Corpo de Bombeiros, com o número de subscritor 113182 
do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desligado do 
serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), do 
ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
requerimento — 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 26 de Abril de 2022, uma pensão mensal correspondente 
ao índice 260 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. Ho Pou Tip, assistente técnica administrativa especialista 
principal, 4.º escalão, da Direcção dos Serviços das Forças 
de Segurança de Macau, com o número de subscritor 110930 
do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desligada do 
serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), do 
ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
requerimento — 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 19 de Abril de 2022, uma pensão mensal correspondente 
ao índice 320 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 33 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. Mak Chi Seng, verificador de primeira alfandegário, 4.º es-
calão, dos Serviços de Alfândega, com o número de subscri-
tor 105090 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, des-
ligado 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 1 de Maio de 2022, uma pensão mensal correspondente 
ao índice 260 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.
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E l i s a 

Mar ia Gomes 10472

a

107/85/M

500

2/2011 1/2014

6004669

8/2006

6007447

8/2006

6025666

8/2006

6041106 8/2006

1. Elisa Maria Gomes, ajudante principal, 3.º escalão, dos 
Serviços dos Registos e do Notariado da Direcção dos Ser-
viços de Assuntos de Justiça, com o número de subscritor 
10472 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 19 de Abril 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 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.

Fixação das taxas de reversão

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 5 de Maio de 2022:

Ao Iong Pui I, auxiliar do Instituto de Acção Social, com o 
número de contribuinte 6004669, cancelada a inscrição no 
Regime de Previdência em 15 de Abril de 2022, 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 Contribuições da RAEM» e da «Conta Especial», por 
completar 31 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.

Che Chi Wai, operário qualificado dos Serviços de Saúde, com 
o número de contribuinte 6007447, cancelada a inscrição no 
Regime de Previdência em 9 de Abril de 2022, 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 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.

Fong Chi Meng, motorista de pesados do Instituto para 
os Assuntos Municipais, com o número de contribuinte 
6025666, cancelada a inscrição no Regime de Previdência 
em 20 de Abril de 2022, 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 32 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.

Alfredo Liu do Castro, técnico superior da Direcção dos Servi-
ços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude, com 
o número de contribuinte 6041106, cancelada a inscrição no 
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聲 明

a

–––––––

 

印 務 局

批 示 摘 錄

14/2009

12/2015

 

430

–––––––

 

Regime de Previdência em 22 de Abril de 2022, 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 sal-
dos da «Conta das Contribuições 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 artigos 14.º, n.º 1, e 40.º, n.º 4, do 
mesmo diploma.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Chu Mei Peng, técnica 
especialista principal, 2.º escalão, de nomeação definitiva, des-
te Fundo, desligou-se do serviço para efeitos de aposentação 
obrigatória por atingir o limite de idade, nos termos do artigo 
262.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, em vigor, a partir de 8 de 
Maio de 2022.

–––––––

Fundo de Pensões, aos 12 de Maio de 2022. — A Presidente 
do Conselho de Administração, substituta, Diana Maria Vital 
Costa.

IMPRENSA OFICIAL

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 11 de Abril de 2022:

Ho Kit Leng, assistente técnico administrativo especialista 
principal, 3.º escalão, da Direcção dos Serviços de Assuntos 
de Justiça — requisitado para desempenhar funções nesta 
Imprensa, pelo período de um ano, na mesma categoria e 
escalão, nos termos do artigo 34.º do ETAPM, vigente, a 
partir de 30 de Junho de 2022.

Por despacho da signatária, de 4 de Maio de 2022:

Ng Kuan Hou, operador de sistemas de fotocomposição espe-
cialista, 2.º escalão, em regime de contrato administrativo 
de provimento sem termo, desta Imprensa — alterada, por 
averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com referência à 
categoria de operador de sistemas de fotocomposição es-
pecialista, 3.º escalão, índice 430, nos termos do artigo 13.º, 
n.º 1, 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 24 de Abril de 
2022.

–––––––

Imprensa Oficial, aos 6 de Maio de 2022. — A Administra-
dora, Leong Pou Ieng.
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經 濟 及 科 技 發 展 局

批 示 摘 錄

4/2017 2/2021

14/2009

12/2015

565

–––––––

 

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA 

E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Extracto de despacho

Por despachos da subdirectora dos Serviços, de 3 de Maio 
de 2022:

Hon Chon Tip e Chan Pek Kuan — alterada, por averbamento, 
a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de provi-
mento sem termo progridem para intérpretes-tradutoras 
principais, 2.º escalão, índice 565, nestes Serviços, nos termos 
do artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, alterada 
pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, conjugado com o artigo 4.º da 
Lei n.º 12/2015, a partir de 29 de Abril de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecno-
lógico, aos 4 de Maio de 2022. — O Director dos Serviços, Tai 
Kin Ip.
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Extractos de despachos

Por despacho da directora destes Serviços, de 6 de Abril 
de 2022:

Kuok Sok Wai, técnica superior de 2.ª classe, 1.º escalão, de 
nomeação provisória, destes Serviços — nomeado, definiti-
vamente, para o mesmo lugar, nos termos do artigo 22.º, n.os 4 
e 5, do ETAPM, vigente, a partir de 26 de Maio de 2022.

Por despacho da directora destes Serviços, de 12 de Abril 
de 2022:

Cheong Mei Leng, técnica superior de 2.ª classe, 1.º escalão, de 
nomeação provisória, destes Serviços — nomeado, definiti-
vamente, para o mesmo lugar, nos termos do artigo 22.º, n.os 3 
e 5, do ETAPM, vigente, a partir de 27 de Maio de 2022.

Por despachos do director destes Serviços, substituto, de 
21 de Abril de 2022:

Lei Pou Cheng — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento com referência à 
categoria de assistente técnica administrativa especialista, 3.º 
escalão, índice 330, nestes Serviços, nos termos do artigo 4.º, 
n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, conjugados com o artigo 13.º, 
n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, a partir de 
10 de Abril de 2022, ao abrigo do artigo 118.º do CPA, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Filipe Coelho Dias Coutinho — alterada, por averbamento, 
a cláusula 3.ª do seu contrato administrativo de provimen-
to com referência à categoria de técnico superior assessor 
principal, 3.º escalão, índice 710, nestes Serviços, nos termos 
do artigo 4.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, conjugados com o 
artigo 13.º, n.os 1, alínea 1), 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, 
a partir de 13 de Abril de 2022, ao abrigo do artigo 118.º do 
CPA, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Ou-
tubro.

Leong Weng Man — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento com referên-
cia à categoria de técnica superior assessora principal, 2.º 
escalão, índice 685, nestes Serviços, nos termos do artigo 4.º, 
n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, conjugados com o artigo 13.º, n.os 1, 
alínea 1), 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, a partir de 17 de 
Abril de 2022, ao abrigo do artigo 118.º do CPA, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Leong Hoi Neng Felismina — alterada, por averbamento, a 
cláusula 3.ª do seu contrato administrativo de provimento 
com referência à categoria de adjunta-técnica especialista, 
3.º escalão, índice 430, nestes Serviços, nos termos do artigo 
4.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, conjugados com o artigo 
13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, a partir 
de 17 de Abril de 2022, ao abrigo do artigo 118.º do CPA, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Tong Si Vai e Chao Fong In — alterada, por averbamento, a 
cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de provi-
mento com referência à categoria de assistentes técnicos 
administrativos especialistas principais, 2.º escalão, índice 

旅 遊 局

批 示 摘 錄

12/2015

14/2009

57/99/M

330

Filipe Coelho Dias Coutinho 12/2015

14/2009

57/99/M

710

12/2015

14/2009

57/99/M

685

12/2015

14/2009

57/99/M

430

12/2015

14/2009

57/99/M
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355

頴

12/2015

14/2009

57/99/M

415

12/2015

14/2009

57/99/M

150

12/2015 14/2009

57/99/M

440

José Alexandre Varela dos Reis 12/2015

14/2009

57/99/M

600

准 照 摘 錄

Chr isly Café

0057/R/2022

C a p i t a l 

Geladaria Macau Limitada 氹

L01

 $408.00

355, nestes Serviços, nos termos do artigo 4.º, n.os 2 e 3, da 
Lei n.º 12/2015, conjugados com o artigo 13.º, n.os 1, alínea 
1), 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, a partir de 17 de Abril 
de 2022, ao abrigo do artigo 118.º do CPA, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Por despachos do director destes Serviços, substituto, de 
22 de Abril de 2022:

Chan Hio Weng, Cheong No, Chio Sin Ieng, Leong On Kei, 
Ng In Choi, Tam Si Ian, Un Son Hong, Wong Ha e Wong 
Sio Fan — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos seus 
contratos administrativos de provimento com referência 
à categoria de adjuntos-técnicos especialistas, 2.º escalão, 
índice 415, nestes Serviços, nos termos do artigo 4.º, n.os 2 
e 3, da Lei n.º 12/2015, conjugados com o artigo 13.º, n.os 1, 
alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, a partir de 15 de 
Abril de 2022, ao abrigo do artigo 118.º do CPA, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Choi Hok Kuan — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento com referência à 
categoria de auxiliar, 5.º escalão, índice 150, nestes Serviços, 
nos termos do artigo 4.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, conjuga-
dos com o artigo 13.º, n.os 2, alínea 3), 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, 
vigente, a partir de 15 de Abril de 2022, ao abrigo do artigo 
118.º do CPA, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 
de Outubro.

Por despachos da directora destes Serviços, de 29 de Abril 
de 2022:

Chan Vai Tim, Che Un Leng, Lai Chi Kin, Lio Si Man e U Sio 
Hong — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos seus 
contratos administrativos de provimento com referência à 
categoria de inspectores especialistas, 2.º escalão, índice 
440, nestes Serviços, nos termos do artigo 4.º, n.os 2 e 3, da 
Lei n.º 12/2015, conjugados com o artigo 13.º, n.os 1, alínea 
2), e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, a partir de 22 de Abril 
de 2022, ao abrigo do artigo 118.º do CPA, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

José Alexandre Varela dos Reis — alterada, por averbamento, 
a cláusula 3.ª do seu contrato administrativo de provimento 
com referência à categoria de técnico especialista principal, 
3.º escalão, índice 600, nestes Serviços, nos termos do artigo 
4.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, conjugados com o artigo 
13.º, n.os 1, alínea 1), 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, a par-
tir de 23 de Abril de 2022, ao abrigo do artigo 118.º do CPA, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Extractos de licenças

Foi emitida a licença de restaurante n.º 0057/R/2022, em 
16 de Março de 2022, à sociedade « » 
em chinês e «Capital Geladaria Macau Limitada» em portu-
guês, para o restaurante denominado « » em chinês e 
«Chrisly Café» em português, sito em Cotai, junto à Rotunda 
da Central Térmica de Coloane, piso 1 (L01) do Hotel «Lisboeta».

(Custo desta publicação $ 408,00)
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O K

O K B a r L i b e r d a d e

Freedom Bar 0777/2022

F r e e d o m 

L DA. Freedom LT D. 揸

53

H

 $499.00

H a i d i l a o 

Fondue Haidi lao Hot Pot

0077/R/2022

Restaurante Haidilao 

Macau - Sociedade Unipessoal Limitada

Macau Haidilao Restaurant Limited 氹

氹

1 L01 1036A

 $522.00

A Sala da Vitoria

The Victoria Room

0090/R/2022

Venetian Oriente, Limitada

Venetian Orient Limited 氹 氹

5 6 8 L08

 $465.00

–––––––

 

司 法 警 察 局

批 示 摘 錄

14/2009

21/2021

14/2016 12/2015

14/2020

5/2006

Foi emitida a licença n.º 0777/2022, em 21 de Março de 2022, 
à sociedade « » em chinês, «Freedom Lda.» em 
português e «Freedom Ltd.» em inglês, para o bar classificado 
de 1.ª classe (dispõe de licença de karaoke) e denominado 
« OK » em chinês, «Bar Liberdade» em português 
e «Freedom Bar» em inglês, sito na Travessa do Dr. Francisco 
Vieira Machado n.º 53, Edf. Bai Yun Garden (Bloco 1, Bloco 2 
— Fu Yat Hou Teng, Bloco 3 — Fung Yat Hou Teng e Bloco 4) 
r/c, loja H, Macau.

(Custo desta publicação $ 499,00)

Foi emitida a licença de restaurante n.º 0077/R/2022, em 12 
de Abril de 2022, à sociedade « » 
em chinês, «Restaurante Haidilao Macau — Sociedade Uni-
pessoal Limitada» em português e «Macau Haidilao Restau-
rant Limited» em inglês para o restaurante denominado «

» em chinês, «Haidilao Fondue» em português e «Hai-
dilao Hot Pot» em inglês, sito em Cotai, a Poente do Istmo 
Taipa-Coloane e a Sul da Baía da Nossa Senhora de Esperan-
ça, loja 1036A, piso 1 (L01) do Hotel «The Venetian Macao».

(Custo desta publicação $ 522,00)

Foi emitida a licença de restaurante n.º 0090/R/2022, em 29 
de Abril de 2022, à sociedade « » em chi-
nês, «Venetian Oriente, Limitada» em português e «Venetian 
Orient Limited» em inglês para o restaurante denominado 
« » em chinês, «A Sala da Vitoria» em português e «The 
Victoria Room» em inglês, sito em Cotai, a Poente do Istmo 
Taipa-Coloane, parcelas 5 e 6, piso 8 (L08) do hotel aparta-
mento «Solar de Londres».

(Custo desta publicação $ 465,00)

–––––––

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 12 de Maio de 2022. 
— A Directora dos Serviços, Maria Helena de Senna Fernandes.

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Extracto de despacho

Por despacho do signatário, de 25 de Abril de 2022:

Leong Mei Mei, assistente técnica administrativa especialista, 
3.º escalão, em regime de contrato administrativo de pro-
vimento sem termo, da Polícia Judiciária — alterada, por 
averbamento, a cláusula 3.ª do seu contrato administrativo de 
provimento sem termo ascendendo à categoria de assistente 
técnico administrativo especialista principal, 1.º escalão, ín-
dice 345, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 1), e 2, da 
Lei n.º 14/2009, vigente, 5.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016, alterado e republicado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 21/2021, e 4.º da Lei n.º 12/2015, Regime 
do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos, vigente, 



N.º 20 — 18-5-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 9735

345

–––––––

 

懲 教 管 理 局

聲 明

–––––––

 

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

批 示 摘 錄

c 12/2015

14/2009

260

14/2009

260

conjugados com o artigo 11.º, n.º 1, da Lei n.º 5/2006, alte-
rada pela Lei n.º 14/2020, a partir da data da publicação do 
presente extracto de despacho.

–––––––

Polícia Judiciária, aos 11 de Maio de 2022. — O Director, Sit 
Chong Meng.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

Declaração

Leong I Teng, adjunta-técnica de 2.ª classe, 1.º escalão, da 
DSC, em regime de contrato administrativo de provimento — 
cessou as funções nestes Serviços, a seu pedido, a partir de 27 
de Abril de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 5 de Maio 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 da signatária, de 9 de Fevereiro de 2022:

Kam Seng Kuan, operário qualificado, 8.º escalão, em regime 
de contrato administrativo de provimento sem termo, destes 
Serviços — caducou o contrato administrativo de provi-
mento sem termo, por ter atingido o limite de idade, des-
de 1 de Maio de 2022, tendo cessado as suas funções desde 
a mesma data, nos termos do artigo 44.º, n.os 1, alínea c), e 2, 
do ETAPM, vigente, conjugado com a alínea 1) do artigo 
15.º da Lei n.º 12/2015.

Por despachos da signatária, de 15 de Fevereiro de 2022:

Liu Jiaqi, Cheng Lai Tek e Chan U Fong — nomeadas, provi-
soriamente, adjuntas-técnicas de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 
260, da carreira de adjunto-técnico do quadro do pessoal 
civil da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de 
Macau, nos termos do artigo 12.º da Lei n.º 14/2009, conju-
gado com o artigo 22.º, n.º 1, do ETAPM, vigente.

Por despacho da signatária, de 29 de Março de 2022:

Lei Ka Fong — nomeado, provisoriamente, adjunto-técnico de 
2.ª classe, 1.º escalão, índice 260, da carreira de adjunto-
-técnico do quadro do pessoal civil da Direcção dos Servi-
ços das Forças de Segurança de Macau, nos termos do artigo 
12.º da Lei n.º 14/2009, conjugado com o artigo 22.º, n.º 1, do 
ETAPM, vigente.
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350

12/2015

姓名 職級 職階

2

姓名 職級 職階

2

聲 明

José Manuel Moreira de Carvalho Allen

a

–––––––

 

教 育 及 青 年 發 展 局

批 示 摘 錄

Adriano Fi l ipe Gaspar 12/2010

2/2021 12/2015

4/2021

67/99/M

Por despacho da signatária, de 7 de Abril de 2022:

Lam Hao Long — nomeado, definitivamente, técnico de 2.ª 
classe, 1.º escalão, índice 350, da carreira de técnico do qua-
dro do pessoal civil da Direcção dos Serviços das Forças de 
Segurança de Macau, nos termos dos artigos 22.º e 23.º, n.º 12, 
do ETAPM, vigente, desde 5 de Maio de 2022.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 26 de Abril de 2022:

Os contratos dos trabalhadores abaixo mencionados, destes Ser-
viços — alterados para CAP de longa duração, pelo período 
de três anos, nos termos do artigo 6.º, n.os 2, alínea 1), e 3, 
da Lei n.º 12/2015, a partir das datas seguintes:

A partir de 2 de Março de 2022:

Nome Categoria Escalão

Ma Iok Lin Auxiliar 2

A partir de 9 de Março de 2022:

Nome Categoria Escalão

Choi Pui Seng Motorista de pesados 2

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que José Manuel Moreira 
de Carvalho Allen, adjunto-técnico especialista principal, 3.º 
escalão, do quadro destes Serviços, desligar-se-á do serviço 
para efeitos de aposentação voluntária, nos termos do artigo 
263.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, vigente, a partir de 10 de 
Maio de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 10 de Maio de 2022. — A Directora dos Serviços, Kok 
Fong Mei, superintendente-geral alfandegária.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE

Extractos de despachos

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assun-
tos Sociais e Cultura, de 25 de Abril de 2022:

Adriano Filipe Gaspar, docente dos ensinos infantil e primário 
de nível 1 (infantil), 1.º escalão, índice 440, em regime de 
contrato administrativo de provimento de longa duração, 
destes Serviços — alterado para contrato administrativo de 
provimento sem termo, nos termos do mapa IV anexo à Lei 
n.º 12/2010 «Regime das Carreiras dos Docentes e Auxilia-
res 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 
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440

Maria Isabel da Silva Spínola

–––––––

 

文 化 局

批 示 摘 錄

12/2015 12/2010

4/2021

465

12/2015

12/2015 14/2009

545

430

420

275

650

«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», 
alterada pela Lei n.º 2/2021, e do artigo 7.º, n.º 3, da Lei 
n.º 4/2021 «Alteração 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», a partir de 14 de Março de 2022.

Por despacho do signatário, de 27 de Abril de 2022:

Maria Isabel da Silva Spínola — renovado o contrato individu-
al de trabalho, pelo período de dois anos, para exercer fun-
ções, nestes Serviços, a partir de 2 de Maio de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 
da Juventude, aos 12 de Maio de 2022. — O Director dos Ser-
viços, Kong Chi Meng.

INSTITUTO CULTURAL

Extractos de despachos

Por despachos da signatária, de 29 de Abril de 2022:

Qu Xiaoyi — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato administrativo de provimento progredindo para do-
cente do ensino secundário de nível 3, 7.º escalão, índice 465, 
neste Instituto, nos termos dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015, 
7.º, n.os 1 e 2, da Lei n.º 12/2010 e 7.º, n.º 1, da Lei n.º 4/2021, 
a partir de 9 de Maio de 2022.

Cheang Lai Nga — renovado o contrato administrativo de pro-
vimento de longa duração, pelo período de três anos, como 
técnica superior assessora, 3.º escalão, neste Instituto, nos 
termos dos artigos 4.º e 6.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 17 
de Junho de 2022.

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por aver-
bamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos 
de provimento progredindo para escalão imediato, neste 
Instituto, nos termos dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015 e 13.º 
da Lei n.º 14/2009, a partir das datas indicadas:

A partir de 1 de Maio de 2022:

Leong Chou In, Chang Iu Wa e Lam Si Ian, para técnicas 
especialistas, 3.º escalão, índice 545;

Tang Ngou In e Si Tou Iok Wa, para adjuntas-técnicas espe-
cialistas, 3.º escalão, índice 430.

A partir de 6 de Maio de 2022:

Chio Hoi Ian, para técnica de 1.ª classe, 2.º escalão, índice 
420.

A partir de 13 de Maio de 2022:

Nip Si Man, para adjunta-técnica de 2.ª classe, 2.º escalão, 
índice 275.

A partir de 15 de Maio de 2022:

Ho Ka Ian, para técnica superior assessora, 3.º escalão, índice 
650;
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430

355

聲 明

–––––––

 

體 育 局

批 示 摘 錄

4/2017 2/2021 14/2009

2/2021 12/2015

220

聲 明

Edmundo Marques Jacinto

–––––––

 

Sou Lok Cheng, para adjunta-técnica especialista, 3.º escalão, 
índice 430;

Chang Leong Man, para assistente técnico administrativo 
especialista principal, 2.º escalão, índice 355.

Declarações

Para os devidos efeitos se declara que Leong Wai Man, 
adjunta-técnica especialista, 1.º escalão, deste Instituto, cessa, 
automaticamente, o contrato administrativo de provimento 
sem termo, nos termos do artigo 45.º do ETAPM, em vigor, a 
partir de 19 de Maio de 2022, data em que passa a exercer fun-
ções no Fundo de Desenvolvimento da Cultura.

 — Para os devidos efeitos se declara que Kok I Iao, técnica 
de 1.ª classe, 1.º escalão, deste Instituto, cessa, automaticamente, 
o contrato administrativo de provimento de longa duração, nos 
termos do artigo 45.º do ETAPM, em vigor, a partir de 31 de 
Maio de 2022, data em que passa a exercer funções na Direc-
ção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água.

–––––––

Instituto Cultural, aos 12 de Maio de 2022. — A Presidente 
do Instituto, Leong Wai Man.

INSTITUTO DO DESPORTO

Extracto de despacho

Por despacho do presidente do Instituto, de 4 de Maio de 
2022:

Un Kin Man — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato administrativo de provimento sem termo, progride 
para auxiliar, 9.º escalão, índice 220, neste Instituto, nos 
termos dos artigos 13.º da Lei n.º 14/2009, alterada pelas 
Leis n.os 4/2017 e 2/2021, e 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada 
pela Lei n.º 2/2021, a partir de 5 de Maio de 2022.

Declarações

Para os devidos efeitos se declara que Leong Ieng Wa, auxiliar, 7.º 
escalão, em regime de contrato administrativo de provimento 
sem termo, deste Instituto, cessou as suas funções, por atingir 
o limite de idade, desde 27 de Abril de 2022.

— Para os devidos efeitos se declara que Edmundo Marques 
Jacinto, intérprete-tradutor assessor, 4.º escalão, do quadro do 
pessoal deste Instituto, se desligou do serviço para efeitos de 
aposentação voluntária, a partir de 5 de Maio de 2022.

–––––––

Instituto do Desporto, aos 12 de Maio de 2022. — A Presi-
dente do Instituto, substituta, Lam Lin Kio.
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衛 生 局

批 示 摘 錄

2/2021 12/2015

2/2021 12/2015

頴

2/2021 12/2015

2/2021 12/2015

SERVIÇOS DE SAÚDE

Extractos de despachos

Por despachos do director dos Serviços, substituto, de 14 
de Dezembro de 2021:

Kuan Chan Hong, Kuan Wai Kin, Kuok In Ngo, Wong Nga 
Lai e Ip Sin Cheng, inspectores sanitários especialistas, 2.º 
escalão, destes Serviços — renovados os contratos adminis-
trativos de provimento, pelo período de três anos, nos ter-
mos do artigo 6.º, n.º 4, da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei 
n.º 2/2021, a partir de 30 de Dezembro de 2021.

Por despachos do director dos Serviços, substituto, de 17 
de Dezembro de 2021:

Os trabalhadores abaixo mencionados — renovados os contra-
tos administrativos de provimento, pelo período de um ano, 
nos termos do artigo 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, alterada 
pela Lei n.º 2/2021:

Chan Lai Man, Wong Sin I, Leong Choi Peng, Ng Choi 
Leng, Sou Iok San, Chan Ka Wai, Pan Libing, Wan Cheng 
Man, U Sao Teng, Ku Sok Cheng, Lam Ian Ian, Cheong Son 
Leng, Chong Hang Sao, Sou Ka Chon, Chong Wai Sin, Leong 
Cheng Lam, Lei Weng I, Ho Suk Peng, Lok Ka Kei, Un Chi 
Hou e Wu Chan Wai, como enfermeiros de grau I, 1.º escalão, 
a partir de 19 de Janeiro de 2022;

Lao Chi Fong, Ng Ion Lam e Lei Tak Sio, como adjuntos-
-técnicos de 2.ª classe, 1.º escalão, a partir de 12 de Janeiro de 
2022;

Choi Weng I, como técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, a partir 
de 19 de Janeiro de 2022.

Por despachos do director dos Serviços, de 29 de Dezem-
bro de 2021:

Os trabalhadores abaixo mencionados — renovados os con-
tratos administrativos de provimento, pelo período de três 
anos, nos termos do artigo 6.º, n.º 4, da Lei n.º 12/2015, alte-
rada pela Lei n.º 2/2021:

Chan Wai Un, como médico geral, 2.º escalão, a partir de 2 
de Janeiro de 2022;

Cheong Ka Hei, como técnico principal, 1.º escalão, a partir 
de 3 de Janeiro de 2022;

Wong Chi Wai, como inspector sanitário de 1.ª classe, 2.º 
escalão, a partir de 4 de Janeiro de 2022;

Lam Hoi Ieng, Chao In I, Ung Kit Peng, Kou Sin Ang e Sin 
Man Kit, como assistentes técnicos administrativos principais, 
1.º escalão, a partir de 16 de Janeiro de 2022.

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

Chan Choi Man, Ho Chu Mang, Lam Wai Teng, Lio Kit Ian, 
Wu Yating e Wong Chon Lap, internos do internato com-
plementar, destes Serviços — renovados os contratos ad-
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2/2021 12/2015

2/2021 12/2015

2/2021 12/2015

ministrativos de provimento, pelo período de três anos, nos 
termos do artigo 6.º, n.º 4, da Lei n.º 12/2015, alterada pela 
Lei n.º 2/2021, a partir de 16 de Janeiro de 2022.

Por despachos do director dos Serviços, de 19 de Janeiro 
de 2022:

Cheang Lai Ieng, Chio Weng Kei, Wong Chi Hang e Wong Hoi 
On, enfermeiros de grau I, 1.º escalão, destes Serviços — 
renovados os contratos administrativos de provimento, pelo 
período de seis meses, nos termos do artigo 6.º, n.º 1, da 
Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 16 
de Fevereiro de 2022.

Por despachos do director dos Serviços, de 25 de Janeiro 
de 2022:

Lai Lai I — rescindido, a seu pedido, o contrato administrativo 
de provimento sem termo como auxiliar de enfermagem de 
1.ª classe, 3.º escalão, nestes Serviços, a partir de 1 de Abril 
de 2022.

Os trabalhadores abaixo mencionados — renovados os con-
tratos administrativos de provimento, pelo período de três 
anos, nos termos do artigo 6.º, n.º 4, da Lei n.º 12/2015, alte-
rada pela Lei n.º 2/2021:

Lao Man I, como enfermeiro de grau I, 3.º escalão, a partir 
de 2 de Fevereiro de 2022;

Ip Weng Si, como enfermeiro de grau I, 3.º escalão, a partir 
de 13 de Fevereiro de 2022;

Chao Choi San, Lei I Man, Liang Hongan, Leong Heng 
Lap e Leong Soi Ka, como enfermeiros de grau I, 3.º escalão, 
a partir de 15 de Fevereiro de 2022;

Sun Lai Man, como enfermeiro de grau I, 4.º escalão, a partir 
de 13 de Fevereiro de 2022;

Chan Ka Leng, como enfermeiro de grau I, 4.º escalão, a 
partir de 1 de Março de 2022;

Ng Si Man, como enfermeiro de grau I, 3.º escalão, a partir 
de 20 de Fevereiro de 2022;

Lam Chong Iun, como operário qualificado, 4.º escalão, a 
partir de 2 de Fevereiro de 2022;

Leong Chi Hou, como interno do internato complementar, a 
partir de 13 de Fevereiro de 2022.

Os trabalhadores abaixo mencionados — renovados os con-
tratos administrativos de provimento, pelo período de dois 
anos, nos termos do artigo 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, alte-
rada pela Lei n.º 2/2021:

Ieong Oi Fong e Wong Nam Chon, como farmacêuticos de 2.ª 
classe, 1.º escalão, a partir de 22 de Fevereiro de 2022;

Fong Wai Ip, como enfermeiro de grau I, 1.º escalão, a partir 
de 5 de Fevereiro de 2022;

Wong Hoi Teng e Lo Cheng Wa, como enfermeiros de grau I, 
2.º escalão, a partir de 5 de Fevereiro de 2022.
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2/2021 12/2015

12/2015

2/2021 14/2009

8/2010

21/2021 14/2016

2/2021 12/2015

A L-0125

 $329.00

Os trabalhadores abaixo mencionados — renovados os contra-
tos administrativos de provimento, pelo período de um ano, 
nos termos do artigo 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, alterada 
pela Lei n.º 2/2021:

Lei Chong Iok, como auxiliar de enfermagem de 2.ª classe, 1.º 
escalão, a partir de 5 de Fevereiro de 2022;

Wong Ka Chon, Chao Chi Man e Ngok Cheong Leng, como 
técnicos de diagnóstico e terapêutica de 2.ª classe, 1.º escalão, a 
partir de 5 de Fevereiro de 2022;

Ng Ka Ian, Chan Chi Ian, Chong Ka Man, Pun Chi Man, 
Lei Weng Man, Leong Wai I, Lam Sai Cheong e Lam Ka 
Ieng, como enfermeiros de grau I, 1.º escalão, a partir de 5 de 
Fevereiro de 2022;

Kam Ka U, Ng Pui Man, Cheang Hio Cheng, Lei Wai 
Sim, Fong Ka Ieng, Lo I Teng, Ng Nga Lon, Kuan Wai Peng, 
Kuok Chi Kio e Kwan Chi Lam, como enfermeiros de grau I, 
2.º escalão, a partir de 5 de Fevereiro de 2022;

Cheong Wai Lin, como farmacêutico de 2.ª classe, 1.º esca-
lão, a partir de 22 de Fevereiro de 2022.

Por despacho do director dos Serviços, de 15 de Fevereiro 
de 2022:

Lai Sau Ieng — cessou as funções de auxiliar de enfermagem 
de 2.ª classe, 3.º escalão, em regime de contrato administra-
tivo de provimento, nestes Serviços, nos termos do artigo 6.º, 
n.º 5, da Lei n.º 12/2015, vigente, a partir de 19 de Abril de 
2022.

Por despacho do director dos Serviços, de 21 de Março de 
2022: 

Chio Song Cheong — rescindido, a seu pedido, o contrato 
administrativo de provimento como adjunto-técnico de 2.ª 
classe, 1.º escalão, nestes Serviços, a partir de 31 de Março 
de 2022.

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os As-
suntos Sociais e Cultura, de 27 de Abril de 2022:

Wong Nga Lai, Kuan Wai Kin, Kuok In Ngo, Kuan Chan 
Hong, Ip Sin Cheng, Lai Mei Teng, Ao Ieong Un Leng e 
Lam Man Seng, inspectores sanitários especialistas, 2.º 
escalão, contratados por contratos administrativos de provi-
mento, destes Serviços — alterada, por averbamento, a cláu-
sula 3.ª dos contratos com referência à categoria de inspec-
tor sanitário especialista principal, 1.º escalão, nos termos 
dos artigos 14.º, n.º 2, da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei 
n.º 2/2021, 9.º, n.os 1, alínea 2), e 2, da Lei n.º 8/2010, 39.º, n.º 1, 
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, republicado e 
renumerado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, 
e 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir 
da data da publicação do presente extracto de despacho no 
Boletim Oficial da RAEM.

Por despacho do subdirector dos Serviços da Área de Cui-
dados de Saúde Comunitários, de 29 de Abril de 2022:

Cancelada, a seu pedido, a autorização para o exercício do 
alvará de Centro Policlínico Meng Tak da União Geral das 
Associações dos Moradores de Macau, alvará n.º AL-0125.

(Custo desta publicação $ 329,00)
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聲 明

c 12/2015

c 12/2015

–––––––

 

藥 物 監 督 管 理 局

批 示 摘 錄

401 38-E

Declarações

Para os devidos efeitos se declara que Ip Kam Kei, técnico 
de 2.ª classe, 1.º escalão, em regime de contrato administrativo 
de provimento, cessou as suas funções nestes Serviços, nos ter-
mos do artigo 45.º do ETAPM, vigente, a partir de 6 de Abril 
de 2022, data em que iniciou funções na Direcção dos Serviços 
Correccionais.

— Para os devidos efeitos se declara que Lo Kit I, adjunto-
-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 13 de Abril de 2022, data 
em que iniciou funções na Direcção dos Serviços das Forças de 
Segurança de Macau.

— Para os devidos efeitos se declara que Lao Weng I, 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 27 de Abril de 2022, data 
em que iniciou funções nos Serviços de Alfândega.

— Para os devidos efeitos se declara que Lei Ka Wun, assis-
tente técnico administrativo principal, 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 27 de Abril de 2022, data 
em que iniciou funções na Direcção dos Serviços das Forças de 
Segurança de Macau.

— Para os devidos efeitos se declara que Che Chi Wai, ope-
rário qualificado, 6.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 ar-
tigo 15.º, alínea 1), da Lei n.º 12/2015, a partir de 9 de Abril de 
2022.

— Para os devidos efeitos se declara que Chan Lin Chon, 
auxiliar de enfermagem de 2.ª classe, 7.º escalão, em regime de 
contrato administrativo de provimento sem termo, nestes Ser-
viços, rescindido o contrato, por atingir o limite de idade, nos 
termos do artigo 44.º, n.º 1, alínea c), do ETAPM, vigente, con-
jugado com o artigo 15.º, alínea 1), da Lei n.º 12/2015, a partir 
de 23 de Abril de 2022.

–––––––

Serviços de Saúde, aos 13 de Maio de 2022. — O Director 
dos Serviços, Lo Iek Long.

INSTITUTO PARA A SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO 

FARMACêUTICA 

Extractos de despachos

Por despacho do presidente do Instituto, de 10 de Maio de 
2022:

Autorizada a emissão do alvará n.º 401 de Farmácia «Fortu-
na (Loja Da Sam Ba)», com o local de funcionamento na Rua 
de S. Paulo n.º 38-E, Edifício Fai Sang «B» r/c, Cave e Kok-
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A

 $408.00

–––––––

 

社 會 保 障 基 金

議 決 摘 錄

4/2017 14/2009

a

頴

–––––––

 

-Chai, Macau, à Va Lam Medicina Limitada, com sede na 
Estrada Nordeste da Taipa Island Park, Bloco 3-9.º andar «E», 
Macau.

(Custo desta publicação $ 408,00)

Por despachos do presidente do Instituto, de 11 de Maio 
de 2022:

Autorizada a emissão do alvará n.º 256 de Farmácia Chinesa 
«Son Ieng», com o local de funcionamento na Avenida da 
Amizade n.º 391-H, Edifício I San, Edifício I Hoi r/c «E», 
Macau, à Son Ieng Farmácia Limitada, com sede na Rua de 
Cantão n.º 72-N, Edifício I San, Edifício I Hoi r/c «F», Macau.

(Custo desta publicação $ 386,00)

Autorizada a emissão do alvará n.º 257 de Farmácia Chinesa 
«New Town», com o local de funcionamento na Rua de Fran-
cisco Xavier Pereira, Habitação Social de Mong Há, Edifício 
Mong Tak r/c «F», Macau, à New Town Medicamento Limi-
tada, com sede na Avenida de Venceslau de Morais n.º 187, 
Edifício Centro Industrial de Macau, 13.º andar «A», Macau.

(Custo desta publicação $ 408,00)

–––––––

Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica, 
aos 11 de Maio de 2022. — O Presidente do Instituto, Choi Peng 

Cheong.

FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

Extracto de deliberação

Por deliberação do Conselho de Administração do Fundo 
de Segurança Social, de 5 de Maio de 2022:

Fung Weng Man, candidata classificada em 27.º lugar no con-
curso de avaliação de competências profissionais ou funcio-
nais, externo, do regime de gestão uniformizada, a que se 
refere a lista classificativa final inserta no Boletim Oficial 

da RAEM n.º 21/2020, II Série, de 20 de Maio — nomeada, 
provisoriamente, adjunta-técnica de 2.ª classe, 1.º escalão, 
da carreira de adjunto-técnico do quadro do pessoal deste 
FSS, nos termos do artigo 12.º, n.º 1, da Lei n.º 14/2009, alte-
rada pela Lei n.º 4/2017, conjugado com os artigos 20.º, n.º 1, 
alínea a), e 22.º, n.º 1, do ETAPM, em vigor.

–––––––

Fundo de Segurança Social, aos 6 de Maio de 2022. — O 
Presidente do Conselho de Administração, Iong Kong Io.
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文 化 發 展 基 金

批 示 摘 錄

12/2015

12/2015

–––––––

 

澳 門 理 工 大 學

批 示 摘 錄

87/89/M

8/2022 28/2019

–––––––

 

公 共 建 設 局

批 示 摘 錄

14/2009

12/2015

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

Extractos de despachos

Por despachos do signatário, de 26 de Abril de 2022:

Wu Chon Hong — renovado o contrato administrativo de pro-
vimento, pelo período de dois anos, como técnico superior 
de 2.ª classe, 1.º escalão, neste Fundo, nos termos dos artigos 
4.º, n.os 2 e 3, e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir de 1 de 
Junho de 2022.

Ieong Sio Lan — renovado o contrato administrativo de provi-
mento, pelo período de dois anos, como técnica superior de 
1.ª classe, 1.º escalão, neste Fundo, nos termos dos artigos 
4.º, n.os 2 e 3, e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir de 17 de 
Junho de 2022.

–––––––

Fundo de Desenvolvimento da Cultura, aos 4 de Maio de 2022. 
— O Membro do Conselho de Administração, Chan Ka Io.

UNIVERSIDADE POLITÉCNICA DE MACAU

Extracto de despacho

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura, de 22 de Abril de 2022:

Fung Ping Kuen, técnico superior assessor principal, 3.º escalão, 
do quadro do pessoal do Fundo de Segurança Social — reno-
vada a requisição, pelo período de um ano, para o desempe-
nho de funções na mesma categoria, nesta Universidade, ao 
abrigo do artigo 34.º, n.os 2 e 3, do ETAPM, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, e artigo 47.º, 
n.os 2 e 3, do Regulamento Administrativo n.º 28/2019 (Es-
tatutos da Universidade Politécnica de Macau), republicado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 8/2022, a partir de 1 
de Maio de 2022.

–––––––

Universidade Politécnica de Macau, aos 4 de Maio de 2022. 
— A Secretária-Geral, Lei Vai Fong.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS 

PÚBLICAS

Extractos de despachos

Por despachos do signatário, de 22 de Abril de 2022:

Fan Mei Lan — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento progredindo 
para auxiliar, 4.º escalão, índice 140, nestes Serviços, nos ter-
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140

12/2015

110

14 /2 0 0 9

12/2015

485

–––––––

 

環 境 保 護 局

批 示 摘 錄

2/2021 12/2015

260

2/2021 12/2015

260

4/2017 2/2021 14/2009

12/2015

455

455

mos dos artigos 13.º, n.os 2, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, 
vigente, e 4.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, a partir de 21 de 
Abril de 2022.

Ao Ieong In Tai — renovado o contrato administrativo de pro-
vimento, pelo período de um ano, como auxiliar, 1.º escalão, 
índice 110, nestes Serviços, nos termos dos artigos 4.º e 6.º, 
n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir de 3 de Maio de 2022.

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

Weng Zhanghuang — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento com referência 
à categoria de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 
485, nestes Serviços, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 
2), e 2, da Lei n.º 14/2009, em vigor, e 4.º da Lei n.º 12/2015, a 
partir da data da publicação do presente extracto de despa-
cho no Boletim Oficial da RAEM.

–––––––

Direcção dos Serviços de Obras Públicas, aos 10 de Maio de 
2022. — O Director dos Serviços, Lam Wai Hou.

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 Março de 2022:

Hong Lai Ieng — provida em regime de contrato administrati-
vo de provimento, pelo período experimental de seis meses, 
como adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 260, 
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 3 
de Maio de 2022.

Tam Ka Man — provida 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, 
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 Maio de 2022.

Por despachos do director da Direcção dos Serviços de 
Protecção Ambiental, de 28 de Abril de 2022:

Os trabalhadores abaixo mencionados, destes Serviços — alte-
rada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos ad-
ministrativos de provimento, nos termos do artigo 13.º, n.os 1, 
alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, alteradas pela Lei n.º 4/2017 
e pela Lei n.º 2/2021, conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, da 
Lei n.º 12/2015, a partir das datas a cada um indicadas:

Cheong Weng Cheng, Fong Chin Cheng, Wong I Pei e Wong 
Sut Fan, com referência à categoria de técnico superior de 2.ª 
classe, 2.º escalão, índice 455, a partir de 1 de Maio de 2022;

Chong Hou, Iu Hong In e Lin Kuok Keong, com referência 
à categoria de técnico superior de 2.ª classe, 2.º escalão, índice 
455, a partir de 4 de Maio de 2022.
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4/2017 2/2021 14/2009

21/2021

14/2016

a

–––––––

 

房 屋 局

聲 明 書

摘要

2/2018

/

Por despacho do director da Direcção dos Serviços de 
Protecção Ambiental, de 10 de Maio de 2022:

Ieong Kin Si, técnico superior assessor, 3.º escalão — nomeado, 
definitivamente, técnico superior assessor principal, 1.º es-
calão, do quadro do pessoal destes Serviços, nos termos da 
alínea 1) do n.º 1, n.º 2 e n.º 4 do artigo 14.º da Lei n.º 14/2009, 
alteradas pela Lei n.º 4/2017 e pela Lei n.º 2/2021, do n.º 1 do 
artigo 5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, repu-
blicado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021 e da 
alínea a) do n.º 8 do artigo 22.º do ETAPM, vigente, a partir 
da data da publicação deste despacho no Boletim Oficial da 
RAEM.

–––––––

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 11 de 
Maio de 2022. — O Director dos Serviços, Tam Vai Man.

INSTITUTO DE HABITAÇÃO

Declaração

Extracto

Nos termos do artigo 52.º e do n.º 5 do artigo 53.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 2/2018, publicam-se as seguintes 
transferências de verbas (Orçamento da RAEM/2022):

二零二二年財政年度第一次預算修改

1.ª alteração orçamental do ano económico de 2022

分類Classificação
名稱

Designação

追加/登錄

Reforços/

/Inscrições

註銷

Anulações組織

 Orgân.

功能

Func.

經濟

Económica

70400100 房屋局

INSTITUTO DE HABITAÇÃO

6-01-0 31-02-01-02-00

Remunerações para formação

$ 51,000.00

6-01-0 31-02-01-07-00

Compensação em cessação definitiva de 

funções

$ 250,000.00

6-01-0 31-02-02-02-00

Subsídio de família

$ 331,000.00

6-01-0 31-02-02-03-02

Ajudas de custo diárias

$ 30,000.00

6-01-0 32-02-01-01-00

Instalações e equipamentos

$ 395,600.00
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分類Classificação
名稱

Designação

追加/登錄

Reforços/

/Inscrições

註銷

Anulações組織

 Orgân.

功能

Func.

經濟

Económica

6-01-0 32-02-05-00-00

Condomínio e segurança

$ 100,000.00

6-01-0 32-02-08-02-00

Bens móveis

$ 41,000.00

3-03-0 32-02-12-00-00

Ensino e formação

$ 16,000.00

6-01-0 32-02-19-00-00

Estudos e consultadoria

$ 606,000.00

6-01-0 32-02-99-00-00

Outras  Aquisição de serviços

$ 958,600.00

6-01-0 41-02-01-00-00

Transportes e meios de transportes

$ 42,400.00

6-01-0 41-02-12-00-00

Livros

$ 4,000.00

6-01-0 41-02-99-00-00

Outros  Bens móveis

$ 38,400.00

Total 

$ 1,432,000.00 $ 1,432,000.00

Referente à autorização:

28/04/2022

Despacho do Secretário para os Transportes e Obras Públicas, de 28/04/2022

–––––––

Instituto de Habitação, aos 12 de Maio de 2022. — A Presi-

dente do Instituto, substituta, Kuoc Vai Han.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA 

E CADASTRO

Extractos de despachos

Por despacho do signatário, de 25 de Março de 2022:

Ieong U Wai — alterado o contrato administrativo de provi-
mento de longa duração para contrato administrativo de 
provimento sem termo, como técnico superior de 1.ª classe, 
1.º escalão, nestes Serviços, nos termos dos artigos 4.º e 6.º, 
n.os 2, alínea 2), e 3, da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato 
de Trabalho nos Serviços Públicos», a partir de 15 de Março 
de 2022.

Por despacho do signatário, de 19 de Abril de 2022:

Lei Veng Hang — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
contrato administrativo de provimento sem termo com refe-
rência à categoria de técnico superior assessor, 3.º escalão, 

 

地 圖 繪 製 暨 地 籍 局

批 示 摘 錄

12/2015

14/2009

12/2015
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650

–––––––

 

地 球 物 理 暨 氣 象 局

批 示 摘 錄

14/20 09

12/2015

160

14/2009

a

21/2021 14/2016

470

聲 明

15/2009

–––––––

 

índice 650, nestes Serviços, ao abrigo do artigo 13.º, n.os 1, 
alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, conjugado com o artigo 4.º 
da Lei n.º 12/2015, a partir de 17 de Abril de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, aos 5 de 
Maio de 2022. — O Director dos Serviços, Vicente Luís Gracias. 

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS 

E GEOFÍSICOS

Extractos de despachos

Por despachos do director da Direcção dos Serviços Me-
teorológicos e Geofísicos, de 4 de Maio de 2022:

Ieong Chi Fong, motorista de ligeiros, 1.º escalão — alterada, 
por averbamento, a cláusula 3.ª do seu contrato adminis-
trativo de provimento de longa duração progredindo para 
motorista de ligeiros, 2.º escalão, índice 160, nos termos dos 
artigos 13.º, n.º 2, alínea 1), da Lei n.º 14/2009, em vigor, e 4.º, 
n.º 2, da Lei n.º 12/2015, a partir de 22 de Abril de 2022.

Petter Siu Chung, meteorologista operacional especialista, 3.º 
escalão, do quadro do pessoal da carreira de meteorologista 
operacional, destes Serviços — nomeado, definitivamente, 
meteorologista operacional especialista principal, 1.º escalão, 
índice 470, do quadro do pessoal da carreira de meteoro-
logista operacional destes Serviços, nos termos dos artigos 
14.º, n.os 1, alínea 1), e 2, da Lei n.º 14/2009, e 22.º, n.º 8, alínea 
a), do ETAPM, em vigor, e 5.º do Regulamento Administra-
tivo n.º 14/2016, republicado pelo Regulamento Administra-
tivo n.º 21/2021, a partir da data da publicação do presente 
extracto de despacho.

Declaração

 Para os devidos efeitos se declara que Ian Vai Kei, cessa, 
a seu pedido, no termo do seu prazo, a comissão de serviço, 
como chefe do Centro de Processamento e Telecomunicações, 
e regressa ao lugar de origem que detinha como adjunto-técni-
co especialista principal, 3.º escalão, do quadro 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, vigente, a partir de 15 de Maio de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 11 
de Maio de 2022. — O Director dos Serviços, Leong Weng 
Kun.
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