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 2. É nomeado Cheang Kun Wai para exercer, em comissão 
de serviço e a tempo inteiro, o cargo de membro do Conselho 
de Administração do Fundo para o Desenvolvimento das 
Ciências e da Tecnologia, e é atribuída a remuneração mensal 
correspondente ao índice 960 da tabela indiciária da Adminis-
tração Pública.

3. Os membros do Conselho de Administração beneficiam 
das regalias previstas no regime jurídico da função pública 
para o cargo de direcção.

4. O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Setem-
bro de 2022.

26 de Agosto de 2022.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.      

Despacho do Chefe do Executivo n.º 169/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos 
dos n.os 1 a 3, 5, e 8 do artigo 10.º dos Estatutos do Fundo para 
o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia que fazem 
parte integrante do Regulamento Administrativo n.º 14/2004 
(Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia), 
o Chefe do Executivo manda:

1. É renovada a nomeação de Ip Kuai Lam para exercer, a 
tempo inteiro, o cargo de membro do Conselho de Administra-
ção do Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tec-
nologia, e é atribuída a remuneração mensal correspondente 
ao índice 960 da tabela indiciária da Administração Pública.

2. O membro do Conselho de Administração beneficia das 
regalias previstas no regime jurídico da função pública para o 
cargo de direcção.

3. O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Se-
tembro de 2022.

26 de Agosto de 2022.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 170/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos dos 
n.os 1 a 3 e 7 do artigo 13.º dos Estatutos do Fundo para o De-
senvolvimento das Ciências e da Tecnologia que fazem parte 
integrante do Regulamento Administrativo n.º 14/2004 (Fundo 
para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia), o Chefe 
do Executivo manda:

1. É nomeada Ho Mei Va como presidente do Conselho Fiscal 
do Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecno-
logia, e é atribuída a remuneração mensal correspondente ao 
índice 210 da tabela indiciária da Administração Pública.

2. É nomeado Iau Teng Pio como membro do Conselho Fiscal 
do Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecno-
logia, e é atribuída a remuneração mensal correspondente ao 
índice 175 da tabela indiciária da Administração Pública.
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3. É renovado o mandato de Tam Lai Ha como membro do 
Conselho Fiscal do Fundo para o Desenvolvimento das 
Ciências e da Tecnologia, e é atribuída a remuneração mensal 
correspondente ao índice 175 da tabela indiciária da Adminis-
tração Pública.

4. O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Se-
tembro de 2022.

26 de Agosto de 2022.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng. 

–––––––

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 26 de Agosto 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 21 de Julho de 2022:

Chu Chi Man — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento sem termo, para 
o exercício de funções nestes Serviços, progredindo para 
operária qualificada, 5.º escalão, índice 200, nos termos da 
alínea 3) do n.º 2 do artigo 13.º da Lei n.º 14/2009 (Regime 
das carreiras 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 Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), em vigor, a 
partir de 1 de Agosto de 2022.

Por despachos da signatária, de 22 de Julho 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 das alíneas 
2) e 3) do n.º 2 do artigo 13.º da Lei n.º 14/2009 (Regime das 
carreiras 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 
Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), em vigor, con-
forme a seguir discriminado:

Contrato administrativo de provimento de longa duração

— Wong Chi Cheng progride para técnica especialista, 2.º 
escalão, índice 525, a partir de 5 de Agosto de 2022;

— Wong Iong Cheong progride para motorista de ligeiros, 3.º 
escalão, índice 170, a partir de 13 de Agosto de 2022.

Contrato administrativo de provimento sem termo

— Chin Chi Lon Vitorino e Lei Chio Seng progridem para 
motoristas de ligeiros, 6.º escalão, índice 220, a partir de 4 de 
Agosto de 2022;

— Vong Peng Kun progride para motorista de ligeiros, 6.º 
escalão, índice 220, a partir de 8 de Agosto de 2022;


