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經 濟 財 政 司 司 長 辦 公 室

第 57/2022號經濟財政司司長批示

1/2021

Por despachos da signatária, de 4 de Maio 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

— Lam Kok Hou progride para técnico superior de 2.ª clas-
se, 2.º escalão, índice 455, a partir de 18 de Maio de 2022.

Contrato administrativo de provimento sem termo 

— Ip Oi Leng progride para auxiliar, 6.º escalão, índice 160, 
a partir de 16 de Maio de 2022.

Por despacho da signatária, de 19 de Maio de 2022:

Lam Kok Hou — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento, para o exercício 
de funções nestes Serviços, ascendendo a técnico superior 
de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 485, nos termos da alínea 2) 
do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 14.º da Lei n.º 14/2009 (Regime 
das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), 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), em vigor, a 
partir da data da publicação do presente extracto de despacho.

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo, 
aos 25 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 57/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau, e nos termos 
dos n.os 4 e 5 do artigo 6.º da Lei n.º 1/2021 (Regime de benefícios 
fiscais para as empresas que exerçam actividades de inovação 
científica e tecnológica), o Secretário para a Economia e 
Finanças manda:

1. São nomeados Kuan Chan Victoria Alexa e Chang Chak 
Io, representantes do Centro de Produtividade e Transferência 
de Tecnologia de Macau, como membro e respectivo substituto 
da Comissão de Avaliação de Empresas de Actividades de 
Inovação Científica e Tecnológica, em substituição de Shuen 
Ka Hung e Kuan Chan Victoria Alexa, respectivamente, até ao 
termo do mandato dos substituídos.
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保 安 司 司 長 辦 公 室

第 56/2022 號保安司司長批示
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批 示 摘 錄

Brenda 

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

20 de Maio de 2022.

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

–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 25 
de Maio de 2022. — A Chefe do Gabinete, Ku Mei Leng.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 56/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
artigo 7.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999 (Organização, 
competências e funcionamento dos serviços e entidades públicos), 
republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 2/2021, e ain-
da, nos termos do n.º 5 da Ordem Executiva n.º 182/2019, alterada 
pela Ordem Executiva n.º 86/2021, o Secretário para a Segurança 
manda:

1. É aditada ao n.º 2 do Despacho do Secretário para a Se-
gurança n.º 136/2021, a alínea 14), 15) e 16), com a seguinte 
redacção:

«14) Decidir sobre os prazos previstos no artigo 37.º e 
nos n.os 1 e 2 do artigo 44.º da Lei n.º 16/2021, relativos à 
saída da Região Administrativa Especial de Macau;

15) Decidir sobre a detenção dos documentos e sobre a 
sua apresentação periódica no Corpo de Polícia de Segu-
rança Pública referidas na alínea 2) do artigo 48.º e no n.º 1 
do artigo 54.º da Lei n.º 16/2021;

16) Decidir sobre as medidas adequadas à aplicação da 
garantia do repatriamento, a que se refere o n.º 2 do artigo 
99.º da Lei n.º 16/2021.»

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

20 de Maio de 2022.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 3 de Maio de 2022:

Brenda Cheong Pérola, intérprete-tradutora assessora, 1.º esca-
lão, do quadro do pessoal da Polícia Judiciária — renovada 
a comissão de serviço para exercer funções neste Gabinete, 
pelo prazo de um ano, nos termos da alínea 5) do n.º 1 do 
artigo 10.º, dos n.os 1 e 2 do artigo 18.º, e do n.º 10 do artigo 


