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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO

Despacho do Chefe do Executivo n.º 191/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos dos 
n.os 1, 4 e 6 do artigo 5.º do Regulamento Administrativo n.º 16/2006 
(Organização e funcionamento do Fundo de Pensões), o Chefe 
do Executivo manda:

1. É renovada a nomeação de Kou Peng Kuan como admi-
nistrador a tempo parcial do Conselho de Administração do 
Fundo de Pensões, pelo período de um ano, a partir de 1 de 
Novembro de 2022.

2. É renovada a nomeação de Liu Dexue como administrador 
a tempo parcial do Conselho de Administração do Fundo de 
Pensões, pelo período de um ano, a partir de 1 de Dezembro 
de 2022.

3. O exercício das funções referidas no presente despacho é 
remunerado por uma quantia mensal correspondente a 20% do 
vencimento do presidente do mesmo Conselho.

17 de Outubro de 2022.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 192/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos dos 
n.os 3 e 5 do artigo 9.º do Regulamento do Plano de Desenvol-
vimento e Apoio à Pesca, aprovado pelo Despacho do Chefe 
do Executivo n.º 93/2007, com as alterações introduzidas pelos 
Despachos do Chefe do Executivo n.os 152/2010 e 189/2017, o 
Chefe do Executivo manda:

1. É nomeada, a partir de 28 de Outubro de 2022, Tong Iok 
Peng como presidente da Comissão de Apreciação relativa ao 
Plano de Desenvolvimento e Apoio à Pesca, até 2 de Maio de 
2024.

2. É nomeado, a partir de 28 de Outubro de 2022, Wong 
Man Tou como vogal da Comissão de Apreciação relativa ao 
Plano de Desenvolvimento e Apoio à Pesca, em substituição de 
Tong Iok Peng, até 2 de Maio de 2024.

3. Os membros da Comissão de Apreciação referidos nos 
dois números anteriores têm direito a uma remuneração mensal 
correspondente a 50% do índice 100 da tabela indiciária de 
vencimentos da função pública.
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4. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação.

17 de Outubro de 2022.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

–––––––

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 17 de Outubro de 2022. 
— A Chefe do Gabinete, Hoi Lai Fong.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS 

DA SEDE DO GOVERNO

Extractos de despachos

Por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 21 de 
Setembro de 2022:

Chang Keng U, adjunta-técnica de 2.ª classe, 2.º escalão, destes 
Serviços — alterado o respectivo contrato administrativo de 
provimento para contrato administrativo de provimento de 
longa duração, por prazo de três anos, nos termos da alínea 
1) do n.º 2 e do n.º 3 do artigo 6.° da Lei n.º 12/2015 (Regime 
do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), em vigor, a 
partir de 14 de Setembro de 2022.

Por despachos da signatária, de 26 de Setembro de 2022:

O pessoal abaixo identificado — alterada, por averbamento, a 
cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de provimen-
to sem termo, 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, conforme a se-
guir discriminado:

Chan Weng Chon progride para técnico superior principal, 2.º 
escalão, índice 565, a partir de 7 de Outubro de 2022;

Ho Ka Wai progride para técnico principal, 2.º escalão, índi-
ce 470, a partir de 7 de Outubro de 2022;

Lu Rui Lin progride para adjunto-técnico principal, 2.º esca-
lão, índice 365, a partir de 7 de Outubro de 2022;

Wong Chi Wa progride para motorista de pesados, 4.º esca-
lão, índice 200, a partir de 4 de Outubro de 2022;

Kuan Chi Hou e Kou Kuok Yin progridem para motoristas 
de ligeiros, 5.º escalão, índice 200, a partir de 3 e 8 de Outubro 
de 2022, respectivamente.

Por despachos da signatária, de 18 de Outubro de 2022:

O pessoal abaixo identificado — alterada, por averbamento, a 
cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de provimen-
to sem termo, para o exercício de funções nestes Serviços, 
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 


