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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO

Extracto de despacho

Por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 3 de 
Novembro de 2022:

Chan Hoi Fan — renovada a nomeação, em regime de acumu-
lação, pelo período de um ano, como coordenadora do 
Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos 
Públicos da Região Administrativa Especial de Macau, nos 
termos dos artigos 3.º e 5.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições 
Fundamentais do Estatuto do Pessoal de Direcção e Che�a), 
do artigo 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 
(Disposições complementares do estatuto do pessoal de 
direcção e che�a) e do n.º 5 do Despacho do Chefe do Exe-
cutivo n.º 195/2019, por possuir experiência e competência 
pro�ssionais adequadas para o exercício das suas funções, a 
partir de 20 de Dezembro de 2022.

–––––––

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 3 de Novembro de 
2022. — A Chefe do Gabinete, Hoi Lai Fong.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS 

DA SEDE DO GOVERNO

Extracto de despacho

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

O pessoal abaixo identi�cado — alterada, por averbamento, a 
cláusula 3.ª dos seus contratos, para o exercício de funções 
nestes Serviços, nos termos da alínea 3) do n.º 2 do artigo 
13.º da Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalha-
dores 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 seguir discriminado:

Contrato administrativo de provimento sem termo

— Lam Io Hon progride para auxiliar, 5.º escalão, índice 150, 
a partir de 22 de Outubro de 2022.

Contrato administrativo de provimento de longa duração

— Lao Kuai Meng progride para auxiliar, 5.º escalão, índice 
150, a partir de 22 de Outubro de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo, 1 
de Novembro de 2022. — A Directora dos Serviços, Lao Kuan 
Lai da Luz.

澳門特別行政區

行 政 長 官 辦 公 室

批 示 摘 錄

15/2009

26/2009

195/2019

–––––––

 

政 府 總 部 事 務 局

批 示 摘 錄

14/2009

12/2015

150

150

–––––––
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行 政 法 務 司 司 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

–––––––

 

社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

第 78/2022號社會文化司司長批示

2/2021

6/1999

87/2021

183/2019

S33

 

第 79/2022號社會文化司司長批示

8/2022 28/2019

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ADMINISTRAÇÃO 

E JUSTIÇA

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 21 de Outubro de 2022:

Chan Chi Hong, técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, da 
Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça — prorrogada 
a requisição, pelo período de um ano, para o exercício de 
funções na mesma categoria, no Gabinete do Secretário 
para a Administração e Justiça, nos termos dos n.os 1, 2 e 7 
do artigo 18.º do Estatuto do Gabinete do Chefe do Executivo 
e dos Secretários, conjugado com o artigo 34.º do Estatuto 
dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, em 
vigor, a partir de 1 de Dezembro de 2022.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça, aos 31 
de Outubro de 2022. — O Chefe do Gabinete, Lam Chi Long.

GABINETE DA SECRETÁRIA PARA OS ASSUNTOS

SOCIAIS E CULTURA

Despacho da Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 78/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
disposto no n.º 2 do artigo 5.º e no artigo 7.º, ambos do Regula-
mento Administrativo n.º 6/1999 (Organização, competências e 
funcionamento dos serviços e entidades públicos), republicado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 2/2021, conjugados com 
os n.os 1, 2 e 5 da Ordem Executiva n.º 183/2019, alterada pela 
Ordem Executiva n.º 87/2021, a Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura manda:

São subdelegados no reitor da Universidade de Macau, Song 
Yonghua, todos os poderes necessários para praticar os seguintes 
actos:

1) Representar a Região Administrativa Especial de Macau, 
como outorgante, no contrato a celebrar com a «Companhia 
Engenharia Círculo Lda.», relativo às obras de construção da 
Residência de Docentes e Funcionários S33 da Universidade 
de Macau;

2) Executar o contrato referido na alínea anterior, salvo no 
que respeita à rescisão e à resolução convencional do contrato.

28 de Outubro de 2022.

A Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Ao Ieong U.

Despacho da Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 79/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da 
alínea 10) do n.º 2 do artigo 11.º do Regulamento Administrativo 
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87/2021 183/2019

 

第 80/2022號社會文化司司長批示

62/99/M

a 6/1999

23/2000

183/2019

41/2020

 

第 81/2022號社會文化司司長批示

2/2021 6/1999

n.º 28/2019 (Estatutos da Universidade Politécnica de Macau), 
republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 8/2022, e do 
n.º 1 da Ordem Executiva n.º 183/2019, alterada pela Ordem 
Executiva n.º 87/2021, a Secretária para os Assuntos Sociais e 
Cultura manda:

1. É nomeada Leong Veng Hang como representante do 
Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura no 
Conselho Geral da Universidade Politécnica de Macau, pelo 
período de um ano.

2. O presente despacho produz efeitos a partir do dia 20 de 
Dezembro de 2022.

31 de Outubro de 2022.

A Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Ao Ieong U.

Despacho da Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 80/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
disposto na alínea a) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 3.º do Código 
do Notariado, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 62/99/M, de 25 de 
Outubro, no artigo 5.º do Regulamento Administrativo 
n.º 6/1999 (Organização, competências e funcionamento dos 
serviços e entidades públicos), no n.º 2 do artigo 1.º do Regula-
mento Administrativo n.º 23/2000 (Notariado dos Serviços Pú-
blicos) e no n.º 1 da Ordem Executiva n.º 183/2019, a Secretária 
para os Assuntos Sociais e Cultura manda:

1. É designada para servir como notária privativa dos Servi-
ços de Saúde a licenciada em Direito Chan Kam Leng, técnica 
superior de 2.ª classe destes Serviços.

2. A notária privativa referida no número anterior é substi-
tuída, nas suas ausências e impedimentos, pelo licenciado em 
Direito Tam Ka Weng, técnico superior de 1.ª classe destes 
Serviços.

3. É revogado o Despacho da Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 41/2020.

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

1 de Novembro de 2022. 

A Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Ao Ieong U.

Despacho da Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 81/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
disposto no n.º 2 do artigo 5.º e no artigo 7.º, ambos do Regula-
mento Administrativo n.º 6/1999 (Organização, competências e 
funcionamento dos serviços e entidades públicos), republicado 
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87/2021 183/2019

/

ISO17025

 

第 82/2022號社會文化司司長批示

2/2021

6/1999

87/2021

183/2019

/

ISO17025

 

pelo Regulamento Administrativo n.º 2/2021, conjugados com 
os n.os 1, 2 e 5 da Ordem Executiva n.º 183/2019, alterada pela 
Ordem Executiva n.º 87/2021, a Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura manda:

São subdelegados no reitor da Universidade de Macau, Song 
Yonghua, todos os poderes necessários para praticar os seguin-
tes actos:

1) Representar a Região Administrativa Especial de Macau, 
como outorgante, no contrato a celebrar com a «Companhia 
de Cientí�ca Instrumento Pok Fo, Limitada», relativo ao for-
necimento e instalação de instrumentos destinados ao centro 
laboratorial de animais livres de patógenos específicos e ao 
cumprimento da norma ISO17025 relativa às competências de 
laboratórios de teste e calibração, para o Instituto de Ciências 
Médicas Chinesas/Laboratório de Referência do Estado para 
Investigação de Qualidade em Medicina Chinesa da Universi-
dade de Macau — Lista de aquisição II;

2) Executar o contrato referido na alínea anterior, salvo no 
que respeita à rescisão e à resolução convencional do contrato.

3 de Novembro de 2022.

A Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Ao Ieong U.

Despacho da Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 82/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
disposto no n.º 2 do artigo 5.º e no artigo 7.º, ambos do Regula-
mento Administrativo n.º 6/1999 (Organização, competências e 
funcionamento dos serviços e entidades públicos), republicado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 2/2021, conjugados com 
os n.os 1, 2 e 5 da Ordem Executiva n.º 183/2019, alterada pela 
Ordem Executiva n.º 87/2021, a Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura manda:

São subdelegados no reitor da Universidade de Macau, Song 
Yonghua, todos os poderes necessários para praticar os seguin-
tes actos:

1) Representar a Região Administrativa Especial de Macau, 
como outorgante, no contrato a celebrar com a empresa «Pro-
fessional Health Importação Exportação Lda.», relativo ao 
fornecimento e instalação de instrumentos destinados ao cen-
tro laboratorial de animais livres de patógenos especí�cos e ao 
cumprimento da norma ISO17025 relativa às competências de 
laboratórios de teste e calibração, para o Instituto de Ciências 
Médicas Chinesas/Laboratório de Referência do Estado para 
Investigação de Qualidade em Medicina Chinesa da Universi-
dade de Macau — Lista de aquisição III;

2) Executar o contrato referido na alínea anterior, salvo no 
que respeita à rescisão e à resolução convencional do contrato.

3 de Novembro de 2022.

A Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Ao Ieong U.
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Extracto de despacho

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura, de 20 de Outubro de 2022:

Choi Peng Cheong — renovada a comissão de serviço, pelo pe-
ríodo de um ano, como presidente do Instituto para a Super-
visão e Administração Farmacêutica, nos termos dos artigos 
5.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições Fundamentais do Estatuto 
do Pessoal de Direcção e Che�a) e 8.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 26/2009 (Disposições complementares do 
estatuto do pessoal de direcção e che�a), por possuir capaci-
dade de gestão e experiência pro�ssional adequadas para o 
exercício das suas funções, a partir de 1 de Janeiro de 2023.

–––––––

Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, 
aos 3 de Novembro de 2022. — O Chefe do Gabinete, substituto, 
Ung Chi Keong.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS TRANSPORTES 

E OBRAS PÚBLICAS

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 28 de Outubro de 2022:

Arnaldo Ernesto dos Santos — renovada a comissão de serviço, 
como presidente do Instituto de Habitação, por possuir 
capacidade de gestão e experiência pro�ssional adequadas 
para o exercício das suas funções, pelo período de um ano, a 
partir de 1 de Janeiro de 2023, nos termos dos artigos 5.º da Lei 
n.º 15/2009 e 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009.

–––––––

Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas, 
aos 4 de Novembro de 2022. — A Chefe do Gabinete, Cheong 
Chui Ling.

COMISSARIADO CONTRA A CORRUPÇÃO

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Comissário contra a Corrup-
ção, de 24 de Outubro de 2022:

Che Pui Man — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como chefe do Departamento de Assuntos 
Genéricos deste Comissariado, nos termos dos artigos 16.º 
e 30.º da Lei n.º 10/2000, com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 4/2012, 30.º, n.º 1, e 32.º, n.º 1, do Regulamento 
Administrativo n.º 3/2009, alterado pelo Regulamento Admi-
nistrativo n.º 3/2013, e 8.º do Regulamento Administrativo 

批 示 摘 錄

15/2009

26/2009

–––––––

 

運 輸 工 務 司 司 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

15/2009 26/2009

–––––––

 

廉 政 公 署

批 示 摘 錄

4/2012 10/2000

3/2013 3/2009

26/2009
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4/2012 10/2000

3/2013 3/2009

–––––––

 

終 審 法 院 院 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

12/2015

12/2015

12/2015

39/2011

19/20 0 0

n.º 26/2009, a partir de 1 de Janeiro de 2023, por possuir 
competência profissional e experiência adequadas para o 
exercício das suas funções.

O pessoal abaixo identificado — renovadas as comissões de 
serviço, para o exercício de funções neste Comissariado, nos 
termos dos artigos 16.º e 30.º da Lei n.º 10/2000, com as altera-
ções introduzidas pela Lei n.º 4/2012, e 30.º, n.º 1, e 32.º, n.º 1, 
do Regulamento Administrativo n.º 3/2009, alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 3/2013, conforme a seguir 
discriminado:

— Ho Fai In, técnica superior assessora principal, 2.º escalão, 
pelo período de um ano, a partir de 1 de Janeiro de 2023;

— Lok Pek Chi, técnica especialista, 3.º escalão, pelo período 
de dois anos, a partir de 1 de Janeiro de 2023;

— Si Meng Choi, técnico especialista, 2.º escalão, pelo período 
de um ano, a partir de 10 de Janeiro de 2023.

–––––––

Comissariado contra a Corrupção, aos 31 de Outubro de 
2022. — O Chefe do Gabinete, Chan In Chio.

GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL 

DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

Extractos de despachos

Por despachos do Presidente do Tribunal de Última Ins-
tância, de 27 de Outubro de 2022:

Choi Ioi Lon e Tsang Ting, motoristas de ligeiros, 3.º escalão, 
em regime de contrato administrativo de provimento de 
longa duração, deste Gabinete — alterados para contratos 
administrativos de provimento sem termo, nos termos dos 
artigos 4.º e 6.º, n.º 2, alínea 2), da Lei n.º 12/2015, de 17 de 
Agosto, desde 10 de Setembro de 2022.

Chan Cheng Lam, Lam Si Lai e Ma Wai Kit, motoristas de 
ligeiros, 3.º escalão, em regime de contrato administra-
tivo de provimento de longa duração, deste Gabinete — 
alterados para contratos administrativos de provimento 
sem termo, nos termos dos artigos 4.º e 6.º, n.º 2, alínea 2), 
da Lei n.º 12/2015, de 17 de Agosto, desde 24 de Setembro de 
2022.

Fong Ka Kit e Ng Man Lon, motoristas de ligeiros, 3.º escalão, 
em regime de contrato administrativo de provimento de 
longa duração, deste Gabinete — alterados para contratos 
administrativos de provimento sem termo, nos termos dos 
artigos 4.º e 6.º, n.º 2, alínea 2), da Lei n.º 12/2015, de 17 de 
Agosto, desde 8 de Outubro de 2022.

Por despachos da chefe do Gabinete do Presidente do Tri-
bunal de Última Instância, de 1 de Novembro de 2022:

Chan Sut Kam e Liao Li Min, auxiliares, 1.º escalão, em regime 
de contrato administrativo de provimento, deste Gabinete 
— renovados os referidos contratos, pelo período de 
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12/2015 3/GPTUI/2016

–––––––

 

新 聞 局

批 示 摘 錄

14/2009

12/2015

660

–––––––

 

澳 門 特 別 行 政 區 駐 北 京 辦 事 處

批 示 摘 錄

20/2003

15/2001

525

um ano, 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 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 18 de Novembro de 2022.

–––––––

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, aos 
3 de Novembro de 2022. — A Chefe do Gabinete, Chan Iok Lin.

GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Extracto de despacho

Por despachos da directora do Gabinete, de 28 de Outubro 
de 2022:

Chu Ka Lun, Lam Kin Meng e Ma Chon Ip, técnicos superiores 
assessores, 3.º escalão — alterada, por averbamento, a cláusula 
3.ª dos seus contratos administrativos de provimento sem ter-
mo ascendendo a técnicos superiores assessores principais, 
1.º escalão, índice 660, neste Gabinete, nos termos dos artigos 
14.º, n.os 1, alínea 1), 2, 3 e 4, da Lei n.º 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), vigente, e 
4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho 
nos Serviços Públicos), vigente, a partir da data da publicação 
do presente extracto de despacho.

–––––––

Gabinete de Comunicação Social, aos 31 de Outubro de 
2022. — A Directora do Gabinete, Chan Lou.

DELEGAÇÃO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

MACAU EM PEQUIM

Extractos de despachos

Por despachos de S. Ex.a o Chefe do Executivo, de 14 de 
Outubro de 2022:

Fung I Ka — renovada a comissão eventual de serviço, pelo 
período de um ano, como técnica especialista, 2.º escalão, 
índice 525, na Delegação da Região Administrativa Espe-
cial de Macau em Pequim, nos termos dos artigos 30.º do 
ETAPM, em vigor, 2.º do Regulamento Administrativo 
n.º 20/2003 (Regime do Pessoal das Delegações da Região 
Administrativa Especial de Macau), e 3.º, n.º 1, alínea 1), 
do Regulamento Administrativo n.º 15/2001 (Criação da 
Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em 
Pequim), a partir de 12 de Novembro de 2022. 
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Tan Churan — renovada a comissão eventual de serviço, pelo 
período de um ano, como técnico principal, 1.º escalão, índice 
450, na Delegação da Região Administrativa Especial de 
Macau em Pequim, nos termos dos artigos 30.º do ETAPM, 
em vigor, e 2.º, n.º 1, alínea 2), do Regulamento Adminis-
trativo n.º 20/2003 (Regime do Pessoal das Delegações da 
Região Administrativa Especial de Macau), a partir de 9 de 
Novembro de 2022.

–––––––

Delegação da Região Administrativa Especial de Macau em 
Pequim, aos 25 de Outubro de 2022. — A Chefe da Delegação, 
Leong Kit Chi.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO 

E FUNÇÃO PÚBLICA

Extracto de despacho

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 21 de Setembro de 2022:

Ng Ka Hei, Wong Mui Fong e Pun Ka Leong — nomeados, 
provisoriamente, técnicos superiores de 1.ª classe, 1.º esca-
lão, área jurídica, do quadro do pessoal destes Serviços, nos 
termos dos artigos 12.º da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei 
n.º 4/2017, e 22.º, n.º 1, do ETAPM, em vigor.

–––––––

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 25 de Outubro de 2022. — O Director dos Serviços, Kou 
Peng Kuan.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS 

DE JUSTIÇA

Extractos de despachos

Por despacho do signatário, de 21 de Setembro de 2022:

Zhu Ruiqing, auxiliar, 1.º escalão, provida em regime de con-
trato administrativo de provimento, destes Serviços — 
renovado o contrato, pelo período de ano, nos termos do 
artigo 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de 
Trabalho nos Serviços Públicos), a partir de 12 de Outubro 
de 2022.

Por despachos do signatário, de 29 de Setembro de 2022:

Cheong Ian Teng, classi�cada em 4.º lugar na lista classi�cativa 
�nal do concurso de avaliação de competências pro�ssionais 
ou funcionais, especial, externo, do regime de gestão unifor-
mizada, com vista ao preenchimento de vinte e um lugares 

20/2003

450

–––––––

 

行 政 公 職 局

批 示 摘 錄

4/2017 14/2009

–––––––

 

法 務 局

批 示 摘 錄

12/2015

a
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26/2015

a

尔

26/2015

14/2009

Patrícia Fialho 

Pereira Janeiro Lobo Vilela

735

a

a

26/2015

14/2009

12/2015

que se preveja estarem vagos de técnico superior de 1.ª classe, 
1.º escalão, da carreira de técnico superior, área jurídica, da 
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública 
e Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aberto por 
aviso publicado no Boletim O�cial da RAEM n.º 48/2021, II 
Série, de 1 de Dezembro — nomeada, provisoriamente, pelo 
período de um ano, técnica superior de 1.ª classe, 1.º escalão, 
área jurídica, do grupo de pessoal de técnico superior do 
quadro do pessoal destes Serviços, nos termos dos artigos 
20.º, n.º 1, alínea a), e 22.º, n.os 1 e 4, do ETAPM, vigente, indo 
ocupar o lugar criado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 26/2015 e ainda não provido.

Ao Ieong Kit I, Lin I Wai e Hou Jialu, classi�cados em 9.º lugar, 
15.º lugar e 16.º lugar, respectivamente, na lista classi�cativa 
�nal do concurso de avaliação de competências pro�ssionais 
ou funcionais, especial, externo, do regime de gestão unifor-
mizada, com vista ao preenchimento de vinte e um lugares 
que se preveja estarem vagos de técnico superior de 1.ª classe, 
1.º escalão, da carreira de técnico superior, área jurídica, da 
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública 
e Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da RAEM n.º 48/2021, 
II Série, de 1 de Dezembro — nomeados, provisoriamente, 
pelo período de dois anos, técnicos superiores de 1.ª classe, 
1.º escalão, área jurídica, do grupo de pessoal de técnico su-
perior do quadro do pessoal destes Serviços, nos termos dos 
artigos 20.º, n.º 1, alínea a), e 22.º, n.º 1, do ETAPM, vigente, 
indo ocupar os lugares criados pelo Regulamento Adminis-
trativo n.º 26/2015 e ainda não providos.

Por despacho do signatário, de 30 de Setembro de 2022:

Patrícia Fialho Pereira Janeiro Lobo Vilela, técnica superior 
assessora principal, 3.º escalão, provida em regime de con-
trato administrativo de provimento, destes Serviços — alterada 
a cláusula 3.ª contratual para a mesma categoria, 4.º escalão, 
índice 735, nos termos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 1), 3 e 4, 
da Lei n.º 14/2009, a partir de 28 de Setembro de 2022.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 7 de Outubro de 2022:

Fok Ka Seng e Fong Kit Ieng, classi�cados em 5.º lugar e 10.º 
lugar, respectivamente, na lista classi�cativa �nal do concur-
so de avaliação de competências pro�ssionais ou funcionais, 
especial, externo, do regime de gestão uniformizada, com 
vista ao preenchimento de vinte e um lugares que se preveja 
estarem vagos de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, 
da carreira de técnico superior, área jurídica, da Direcção 
dos Serviços de Administração e Função Pública e Direcção 
dos Serviços de Assuntos de Justiça, aberto por aviso pu-
blicado no Boletim O�cial da RAEM n.º 48/2021, II Série, 
de 1 de Dezembro — nomeados, de�nitivamente, técnicos 
superiores de 1.ª classe, 1.º escalão, área jurídica, do grupo 
de pessoal de técnico superior do quadro do pessoal destes 
Serviços, nos termos dos artigos 20.º, n.º 1, alínea a), e 22.º, 
n.º 8, alínea a), do ETAPM, vigente, indo ocupar os lugares 
criados pelo Regulamento Administrativo n.º 26/2015 e ain-
da não providos.

Por despachos do signatário, de 27 de Outubro de 2022:

José António Choi Hoi, técnico superior assessor, 3.º escalão, 
área de informática, destes Serviços — alterada a cláusula 3.ª 
do contrato administrativo de provimento para técnico supe-
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660

14/2009

12/2015

450

–––––––

 

身 份 證 明 局

批 示 摘 錄

4/2017 14/2009

a

305

–––––––

 

退 休 基 金 會

批 示 摘 錄

/

119008

b

107/85/M

rior assessor principal, 1.º escalão, índice 660, nos termos do 
artigo 14.º, n.os 1, alínea 1), e 2, da Lei n.º 14/2009, conjugado 
com o artigo 4.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, em vigor, a 
partir da data da publicação do presente extracto de despacho.

Cheung Man Wah e Sio On Na, adjuntas-técnicas especialistas, 
3.º escalão, área de atendimento público, destes Serviços — 
alterada a cláusula 3.ª dos contratos administrativos de pro-
vimento para adjuntas-técnicas especialistas principais, 1.º 
escalão, índice 450, nos termos do artigo 14.º, n.os 1, alínea 1), 
e 2, da Lei n.º 14/2009, conjugado com o artigo 4.º, n.os 2 e 3, 
da Lei n.º 12/2015, em vigor, a partir da data da publicação 
do presente extracto de despacho.

–––––––

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, 1 de Novembro 
de 2022.  — O Director dos Serviços, Liu Dexue.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO

Extracto de despacho

Por despachos da directora, substituta, dos Serviços, de 31 
de Outubro de 2022:

Cheong Un I e U Sin Ieng, adjuntas-técnicas de 2.ª classe, 2.º 
escalão — nomeadas, definitivamente, adjuntas-técnicas 
de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 305, da carreira de adjunto-
-técnico do quadro do pessoal destes Serviços, nos termos 
dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, da Lei n.º 14/2009, alte-
rada pela Lei n.º 4/2017, e 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 Identi�cação, 1 de Novembro de 
2022. — O Director dos Serviços, substituto, Chao Wai Ieng.

FUNDO DE PENSÕES

Extractos de despachos

Fixação de pensões

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 28 de Outubro de 2022:

1. Ho Wai Hung, guarda de primeira, 4.º escalão, do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública, com o número de subscritor 
119008 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desli-
gado do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), 
do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
requerimento — �xada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do 
Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início 
em 6 de Outubro de 2022, uma pensão mensal correspon-
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250

2/2011 1/2014

119920

a

107/85/M

250

2/2011 1/2014

Teresa A ma ra l do 

Espirito Santo 120090

b

107/85/M

250

2/2011 1/2014

116890

b

107/85/M

290

2/2011 1/2014

dente ao índice 250 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 �xado cabe, na tota-
lidade, ao Governo da RAEM.

1. O Sim Kam, guarda de primeira, 4.º escalão, do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública, com o número de subscritor 
119920 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 — �xada, 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 Outubro de 2022, uma pensão mensal correspon-
dente ao índice 250 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 �xado cabe, na tota-
lidade, ao Governo da RAEM.

1. Teresa Amaral do Espirito Santo, guarda de primeira, 4.º esca-
lão, do Corpo de Polícia de Segurança Pública, com o  número 
de subscritor 120090 do Regime de Aposentação e Sobrevi-
vência, desligada do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, 
alínea b), do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntá-
ria por requerimento — �xada, 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 Outubro de 2022, uma pensão mensal correspondente 
ao índice 250 da tabela em vigor, calculada nos termos do ar-
tigo 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 �xado cabe, na totali-

dade, ao Governo da RAEM.

1. Ng Kam Meng, guarda principal, 4.º escalão, do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública, com o número de subscritor 
116890 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desli-
gado do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), 
do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
requerimento — �xada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do 
Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início 
em 6 de Outubro de 2022, uma pensão mensal correspon-
dente ao índice 290 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 �xado cabe, na tota-
lidade, ao Governo da RAEM.
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118940

b

107/85/M

280

2/2011 1/2014

120359

b

107/85/M

250

2/2011 1/2014

119229

a

107/85/M

250

2/2011 1/2014

葱

119792

b

107/85/M
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1. Ho Kam Peng, guarda principal, 4.º escalão, do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública, com o número de subscritor 
118940 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desli-
gada do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), 
do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
requerimento — �xada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do 
Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início 
em 6 de Outubro de 2022, uma pensão mensal correspon-
dente ao índice 280 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 �xado cabe, na totali-

dade, ao Governo da RAEM.

1. Wong Sio Chan, guarda de primeira, 4.º escalão, do Corpo 
de Polícia de Segurança Pública, com o número de subscri-
tor 120359 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, des-
ligada do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), 
do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
requerimento — �xada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do 
Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início 
em 6 de Outubro de 2022, uma pensão mensal correspon-
dente ao índice 250 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 �xado cabe, na totali-
dade, ao Governo da RAEM.

1. Kou Kam Tong, guarda de primeira, 4.º escalão, do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública, com o número de subscritor 
119229 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desli-
gado do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea 
a), do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária 
por declaração — �xada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do 
Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início 
em 6 de Outubro de 2022, uma pensão mensal correspon-
dente ao índice 250 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 �xado cabe, na totali-
dade, ao Governo da RAEM.

1. Lo Kai Chong, guarda principal, 4.º escalão, do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública, com o número de subscritor 
119792 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desli-
gado do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), 
do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
requerimento — �xada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do 
Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início 
em 13 de Outubro de 2022, uma pensão mensal correspon-
dente ao índice 280 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, 
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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 �xado cabe, na totali-
dade, ao Governo da RAEM.

1. Leong Man Ion, técnico superior assessor principal, 4.º esca-
lão, da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, com 
o número de subscritor 130940 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, aposenta-
ção por limite de idade — �xada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, 
do Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início 
em 21 de Outubro de 2022, uma pensão mensal correspon-
dente ao índice 620 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 26 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 �xado cabe, na totali-
dade, ao Governo da RAEM.

1. Chan Ka I, guarda de primeira, 4.º escalão, do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública, com o número de subscritor 
113492 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desli-
gada do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), 
do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
requerimento — �xada, 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 Outubro de 2022, uma pensão mensal correspon-
dente 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 �xado cabe, na totali-
dade, ao Governo da RAEM.

1. Wu Man Wa, guarda de primeira, 4.º escalão, do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública, com o número de subscritor 
120383 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desli-
gada do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), 
do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
requerimento — �xada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do 
Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início 
em 6 de Outubro de 2022, uma pensão mensal correspon-
dente ao índice 250 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 �xado cabe, na totali-
dade, ao Governo da RAEM.
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Fixação das taxas de reversão

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 27 de Outubro de 2022:

U Chan Sam, auxiliar do Instituto de Habitação, com o núme-
ro de contribuinte 6035840, cancelada a inscrição no Re-
gime de Previdência em 8 de Outubro de 2022, nos termos 
do artigo 13.º, n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 8/2006, em vigor 
— �xadas 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 35 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.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 28 de Outubro de 2022:

Wong Io Kuong, auxiliar do Instituto do Desporto, com o nú-
mero de contribuinte 6033537, cancelada a inscrição no Re-
gime de Previdência em 7 de Outubro de 2022, nos termos 
do artigo 13.º, n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 8/2006, em vigor —
�xadas as taxas de reversão a que tem direito no âmbito do 
Regime de Previdência, correspondentes a 100% dos saldos 
da «Conta das Contribuições Individuais» e da «Conta 
Especial», e 79% do saldo da «Conta das Contribuições da 
RAEM», por completar 18 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.

Tam Weng Keong, adjunto-técnico da Imprensa O�cial, com 
o número de contribuinte 6038695, cancelada a inscrição 
no Regime de Previdência em 18 de Outubro de 2022, nos 
termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 8/2006, em 
vigor — �xadas as taxas de reversão a que tem direito no 
âmbito do Regime de Previdência, correspondentes a 100% 
do saldo da «Conta das Contribuições Individuais» e 70% 
do saldo da «Conta das Contribuições da RAEM», por 
completar 15 anos de tempo de contribuição no Regime de 
Previdência, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo di-
ploma.

Lam Wun Un, motorista de pesados do Instituto para os As-
suntos Municipais, com o número de contribuinte 6054712, 
cancelada a inscrição no Regime de Previdência em 7 de 
Outubro de 2022, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 1), 
da Lei n.º 8/2006, em vigor — �xadas as taxas de reversão a 
que tem direito no âmbito do Regime de Previdência, cor-
respondentes a 100% dos saldos da «Conta das Contribui-
ções 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 ar-
tigos 14.º, n.º 1, e 39.º, n.º 6, do mesmo diploma.

Lei Vun Leong, operário quali�cado do Instituto para os As-
suntos Municipais, com o número de contribuinte 6054909, 
cancelada a inscrição no Regime de Previdência em 5 de 
Outubro de 2022, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 1), 
da Lei n.º 8/2006, em vigor — �xadas as taxas de reversão a 
que tem direito no âmbito do Regime de Previdência, cor-
respondentes a 100% dos saldos da «Conta das Contribui-
ções Individuais», da «Conta das Contribuições da RAEM» 
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6063576
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e da «Conta Especial», por completar 33 anos de tempo de 
contribuição no Regime de Previdência, nos termos dos ar-
tigos 14.º, n.º 1, e 39.º, n.º 6, do mesmo diploma.

Helena Margarida Clemente Pinto Brandão, técnica superior 
do Instituto para os Assuntos Municipais, com o número de 
contribuinte 6058947, cancelada a inscrição no Regime de 
Previdência em 5 de Outubro de 2022, nos termos do artigo 
13.º, n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 8/2006, em vigor — �xadas as 
taxas de reversão a que tem direito no âmbito do Regime de 
Previdência, correspondentes a 100% dos saldos da «Conta 
das Contribuições Individuais» e da «Conta Especial», e 
94% do saldo da «Conta das Contribuições da RAEM», por 
completar 23 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.

Maria Teresa Leitão Catalão Mousinho, adjunto-técnico da 
Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento 
Tecnológico, com o número de contribuinte 6060690, cance-
lada a inscrição no Regime de Previdência em 10 de Outu-
bro de 2022, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 1), da Lei 
n.º 8/2006, em vigor — �xadas as taxas de reversão a que 
tem direito no âmbito do Regime de Previdência, corres-
pondentes a 100% dos saldos da «Conta das Contribuições 
Individuais», da «Conta das Contribuições da RAEM» e da 
«Conta Especial», por completar 28 anos de tempo de con-
tribuição no Regime de Previdência, nos termos dos artigos 
14.º, n.º 1, e 40.º, n.º 4, do mesmo diploma.

Chau Vai Keong, motorista de ligeiros do Instituto para os As-
suntos Municipais, com o número de contribuinte 6063576, 
cancelada a inscrição no Regime de Previdência em 2 de 
Outubro de 2022, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 1), 
da Lei n.º 8/2006, em vigor — �xadas as taxas de reversão a 
que tem direito no âmbito do Regime de Previdência, cor-
respondentes a 100% dos saldos da «Conta das Contribui-
ções 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 ar-
tigos 14.º, n.º 1, e 39.º, n.º 6, do mesmo diploma.

Ho Un Kuan, técnica superior do Comissariado da Auditoria, 
com o número de contribuinte 6101672, cancelada a inscri-
ção no Regime de Previdência em 3 de Outubro de 2022, 
nos termos do artigo 13.º, n.º 1, da Lei n.º 8/2006, em vigor 
— �xadas as taxas de reversão a que tem direito no âmbito 
do Regime de Previdência, correspondentes a 100% do sal-
do da «Conta das Contribuições Individuais» e 50% do sal-
do da «Conta das Contribuições da RAEM», por completar 
13 anos de tempo de contribuição no Regime de Previdên-
cia, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma.

Tam Man Ieng, auxiliar de serviços gerais dos Serviços de Saú-
de, com o número de contribuinte 6210404, cancelada a ins-
crição no Regime de Previdência em 11 de Junho de 2022, 
nos termos do artigo 13.º, n.º 1, da Lei n.º 8/2006, em vigor 
— �xadas as taxas de reversão a que tem direito no âmbito 
do Regime de Previdência, correspondentes a 100% do sal-
do da «Conta das Contribuições Individuais» e 25% do sal-
do da «Conta das Contribuições da RAEM», por completar 
6 anos de tempo de contribuição no Regime de Previdência, 
nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma.
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Vishal Vishwanath Apte, monitor da ETIH do Instituto de 
Formação Turística de Macau, com o número de contribuin-
te 6246999, cancelada a inscrição no Regime de Previdência 
em 17 de Outubro de 2022, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, 
da Lei n.º 8/2006, em vigor — �xada a taxa de reversão a 
que tem direito no âmbito do Regime de Previdência, cor-
respondente a 100% do saldo da «Conta das Contribuições 
Individuais» e sem direito ao saldo da «Conta das Contri-
buições da RAEM», por contar menos de 5 anos de tempo 
de contribuição no Regime de Previdência, nos termos do 
artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma.

Ho Karine Ching Hin, assistente do Instituto de Forma-
ção Turística de Macau, com o número de contribuinte 
6266124, cancelada a inscrição no Regime de Previdência 
em 4 de Outubro de 2022, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, 
da Lei n.º 8/2006, em vigor — �xada a taxa de reversão a 
que tem direito no âmbito do Regime de Previdência, cor-
respondente a 100% do saldo da «Conta das Contribuições 
Individuais» e sem direito ao saldo da «Conta das Contri-
buições da RAEM», por contar menos de 5 anos de tempo 
de contribuição no Regime de Previdência, nos termos do 
artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 15 de Setembro de 2022:

Ma Weng Chi dos Santos — renovada a comissão de serviço, pelo 
período de um ano, como chefe da Divisão Administrativa e 
Financeira, nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 (Dis-
posições Fundamentais do Estatuto do Pessoal de Direcção 
e Che�a) e 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 
(Disposições complementares do estatuto do pessoal de 
direcção e chefia), por possuir competência e experiência 
pro�ssionais adequadas para o exercício das suas funções, a 
partir de 11 de Novembro de 2022.

–––––––

Fundo de Pensões, aos 3 de Novembro de 2022. — A Presi-
dente do Conselho de Administração, Diana Maria Vital Costa.

IMPRENSA OFICIAL

Extracto de despacho

Por despacho da signatária, de 27 de Outubro de 2022:

Lam Pou Iu, técnico superior assessor, 3.º escalão, em regime 
de contrato administrativo de provimento sem termo, desta 
Imprensa — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato com referência à categoria de técnico superior 
assessor principal, 1.º escalão, índice 660, nos termos dos 
artigos 14.º, n.os 1, alínea 1), e 2, da Lei n.º 14/2009 «Regime 
das Carreiras dos Trabalhadores dos Serviços Públicos», 
em vigor, e 5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
«Recrutamento, Selecção e Formação para efeitos de Acesso 
dos Trabalhadores dos Serviços Públicos», alterado e repu-
blicado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, con-
jugados com o artigo 4.º, n.º 2, 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.
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA 

E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-
mia e Finanças, de 31 de Agosto de 2022:

Ho Wan Long — contratado em regime de contrato adminis-
trativo de provimento, pelo período experimental de seis 
meses, como técnico superior de 2.a classe, 1.º escalão, área 
de electrónica e comunicação, índice 430, nestes Serviços, 
nos termos do artigo 10.º, n.º 1, da Lei n.º 14/2009, alterada 
pela Lei n.º 4/2017, conjugado com os artigos 3.º, n.º 2, 4.º e 5.º, 
n.º 1, da Lei n.º 12/2015,  a partir de 9 de Novembro de 2022. 

–––––––

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tec-
nológico, aos 31 de Outubro de 2022. — O Director dos Servi-
ços, Tai Kin Ip.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-
mia e Finanças, de 10 de Agosto de 2022:

Wong Wai Si — provido em regime de contrato administrativo 
de provimento, pelo período experimental de seis meses, 
como técnico superior principal, 1.º escalão, área de gestão 
de �nanças públicas, índice 540, nestes Serviços, nos termos 
dos artigos 12.º da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras 
dos trabalhadores dos serviços públicos», alterada pela Lei 
n.º 4/2017, e 4.º e 5.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015 «Regime do 
Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», a partir de 31 
de Outubro de 2022.

Iong Sio Chong — provido em regime de contrato administra-
tivo de provimento, pelo período de um ano, como técnico 
superior principal, 1.º escalão, área de gestão de finanças 
públicas, índice 540, nestes Serviços, nos termos dos artigos 
12.º da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalha-
dores dos serviços públicos», alterada pela Lei n.º 4/2017, e 4.º 
e 5.º, n.º 3, alínea 2), da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato 
de Trabalho nos Serviços Públicos», a partir de 31 de Outu-
bro de 2022.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-
mia e Finanças, de 30 de Setembro de 2022:

Chan Wai Kin — provido em regime de contrato administrati-
vo de provimento, pelo período experimental de seis meses, 
como técnico superior principal, 1.º escalão, área de gestão 
de �nanças públicas, índice 540, nestes Serviços, nos termos 
dos artigos 12.º da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras 
dos trabalhadores dos serviços públicos», alterada pela Lei 
n.º 4/2017, e 4.º e 5.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015 «Regime do 
Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», a partir de 31 
de Outubro de 2022.

經 濟 及 科 技 發 展 局

批 示 摘 錄

4/2017 14/2009

12/2015

430

–––––––

 

財 政 局

批 示 摘 錄

4/2017 14/2009

12/2015

540

4/2017 14/2009

12/2015

540

4/2017 14/2009

12/2015

540
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26/2009

4 / 2 017

14/2009 12/2015

180

Cristina Maria Dias 4/2017

14/2009 12/2015

345

4/2017 14/2009

12/2015

600

聲 明

12/2015

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia 
e Finanças, de 14 de Outubro de 2022:

Tam Lai Ha — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, a partir de 1 de Novembro de 2022, no cargo de 
chefe da Divisão de Orçamento e Contas Públicas desta 
Direcção de Serviços, nos termos do artigo 8.º do Regula-
mento Administrativo n.º 26/2009, por possuir competência 
profissional e experiência adequadas para o exercício das 
respectivas funções.

Por despachos da subdirectora dos Serviços, de 14 de Ou-
tubro de 2022:

U Ka I e Leong Wai Ip — alterada, por averbamento, a cláusula 
3.a dos seus contratos administrativos de provimento sem 
termo, passando a vencer pelo índice 180, correspondente à 
categoria de operário quali�cado, 4.º escalão, nestes Servi-
ços, nos termos dos artigos 13.º da Lei n.º 14/2009, alterada 
pela Lei n.º 4/2017, e 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 5 de 
Outubro de 2022 e 13 de Outubro de 2022, respectivamente.

Por despacho do director dos Serviços, de 28 de Outubro 
de 2022:

Cristina Maria Dias — alterada, por averbamento, a cláusula 
3.a do seu contrato administrativo de provimento de longa 
duração com referência à categoria de assistente técnico 
administrativo especialista principal, 1.º escalão, índice 345, 
nestes Serviços, nos termos dos artigos 14.º da Lei n.º 14/2009, 
alterada pela Lei n.º 4/2017, e 4.º da Lei n.º 12/2015.

Por despacho do director dos Serviços, de 1 de Novembro 
de 2022:

Kong U Tin — alterada, por averbamento, a cláusula 3.a do seu 
contrato administrativo de provimento sem termo com refe-
rência à categoria de técnico superior assessor, 1.º escalão, ín-
dice 600, nestes Serviços, nos termos dos artigos 14.º da Lei 
n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, e 4.º da Lei n.º 12/2015.

Declarações

Para os devidos efeitos se declara que Song Pak Meng, 
adjunto-técnico especialista, 3.º escalão, em regime de con-
trato administrativo de provimento sem termo, cessou as suas 
funções nesta Direcção de Serviços, nos termos do artigo 9.º 
da Lei n.º 12/2015, a partir de 1 de Novembro de 2022, data em 
que iniciou funções na Assembleia Legislativa da Região 
Administrativa Especial de Macau, em caso de mobilidade.
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-
mia e Finanças, de 14 de Outubro de 2022:

Lai Ka Lai — renovada a comissão de serviço, pelo período de 
um ano, como chefe da Divisão de Licenciamento e de Apoio 
Técnico destes Serviços, nos termos dos artigos 5.º da Lei 
n.º 15/2009, e 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, 
a partir de 15 de Novembro de 2022, por possuir competência 
pro�ssional e experiência adequadas para o exercício das suas 
funções.

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, 1 de 
Novembro de 2022. — O Director dos Serviços, Wong Chi Hong.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

Extracto de despacho

Por despachos do signatário, de 1 de Novembro de 2022:

Lei Ka Lin e Loi Ieng Chi, técnicas especialistas, 3.º escalão, 
destes Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
dos seus contratos administrativos de provimento para técnicas 
especialistas principais, 1.º escalão, índice 560, da carreira 
de técnico destes Serviços, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, 
alínea 1), e 2, da Lei n.º 14/2009, com as alterações intro-
duzidas pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, 5.º do Regulamento 
Administrativo n.º 14/2016, republicado 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 no Boletim 

O�cial da RAEM do presente extracto de despacho.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Chan Si Lim, agente 
de censos e inquéritos especialista principal, 2.º escalão, de 
nomeação de�nitiva, destes Serviços, foi desligada do serviço 
para efeitos de aposentação obrigatória por atingir o limite de 
idade, a partir de 30 de Outubro de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 3 de 
Novembro de 2022. — O Director dos Serviços, Ieong Meng 

Chao.

勞 工 事 務 局

批 示 摘 錄

15/2009 26/2009

–––––––

 

統 計 暨 普 查 局

批 示 摘 錄

4/2017 2/2021 14/2009

21/2021

14/2016 2/2021

12/2015

560

聲 明

–––––––
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消 費 者 委 員 會

批 示 摘 錄

1/98/M

4/95/M

–––––––

 

治 安 警 察 局

批 示 摘 錄

059/

SS/2022 149/2019 86/2021

182/2019

G

g

n

312051

–––––––

  

司 法 警 察 局

批 示 摘 錄

CONSELHO DE CONSUMIDORES

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-
mia e Finanças, de 27 de Outubro de 2022:

Ng In Tin — renovada a nomeação, pelo prazo de um ano, 
como vogal a tempo parcial da Comissão Executiva do Con-
selho de Consumidores, em representação da Direcção dos 
Serviços de Finanças, nos termos dos n.os 1 e 3 do artigo 9.º 
da Lei n.º 4/95/M, de 12 de Junho, alterada pela Lei n.º 1/98/M, 
de 1 de Junho, a partir de 25 de Novembro de 2022, por pos-
suir competência pro�ssional e experiência adequadas para 
o exercício das respectivas funções.

–––––––

Conselho de Consumidores, aos 28 de Outubro de 2022. — 
A Presidente da Comissão Executiva, Leong Pek San.

CORPO DE POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Extracto de despacho

Por Despacho n.º 059/SS/2022 do Ex.mo Senhor Secretário 
para a Segurança, de 20 de Outubro de 2022, no uso 
dos poderes executivos conferidos pelo n.º 1 da Ordem 
Executiva n.º 182/2019, alterada pela Ordem Executiva 
n.º 86/2021, nos termos do artigo 204.º do Estatuto dos 
agentes das Forças e Serviços de Segurança e, bem assim, 
exarado no uso da competência que lhe advém do dispos-
to no Anexo G do n.º 1 do artigo 211.º do Estatuto dos 
Militarizados das Forças de Segurança de Macau, respei-
tante ao Processo Disciplinar n.º 149/2019, pune o guarda 
n.º 312051 Lei Chan Hou, do CPSP, com a pena de de-
missão, nos termos das disposições conjugadas da alínea 
g) do artigo 219.º, artigo 224.º, n.º 1 e alínea n) do n.º 2 do 
artigo 238.º e artigo 232.º todos os normativos citados do 
EMFSM, a partir do dia 22 de Outubro de 2022.

–––––––

Corpo de Polícia de Segurança Pública, aos 27 de Outubro 
de 2022. — O Comandante, Ng Kam Wa, superintendente-
-geral.

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Extractos de despachos

Por despachos do signatário, de 5 de Setembro de 2022:

Lu Tong, Hu Mingrui, Fu Liying, Zhao Yiyi e Wang Wanxin — 
renovados os contratos individuais de trabalho, pelo período 
de um ano, a partir de 4 de Janeiro de 2023.
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附件

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

Iong Cheok Fong — renovado o contrato administrativo de 
provimento de longa duração, pelo período de três anos, 
como letrado chefe, 1.º escalão, nesta Polícia, nos termos dos 
artigos 4.º e 6.º, n.º 4, da Lei n.º 12/2015, Regime do Contra-
to de Trabalho nos Serviços Públicos, vigente, e do artigo 
11.º, n.º 1, da Lei n.º 5/2006, alterada pela Lei n.º 14/2020, e 
com referência ao disposto no n.º 1, alínea 5), do Despacho 
do Secretário para a Segurança n.º 189/2019, publicado no 
Boletim O�cial da RAEM n.º 1/2020, II Série, de 2 de Janeiro, 
a partir de 29 de Novembro de 2022.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 28 de Setembro de 2022:

Chiu Chu Wai Man — renovada a comissão de serviço, pelo 
período de um ano, como chefe da Divisão de Ligação entre 
Polícia e Comunidade e Relações Públicas desta Polícia, 
nos termos dos artigos 11.º, n.º 1, e 20.º da Lei n.º 5/2006, 
alterada pela Lei n.º 14/2020, e artigos 32.º, n.º 2, alínea 3), 
35.º, 38.º, n.os 1, alínea 1), e 2, e 39.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 35/2020, conjugados com os artigos 1.º, n.os 1 e 
3, 2.º, n.os 1 e 3, alínea 2), 5.º e 34.º da Lei n.º 15/2009, e os ar-
tigos 1.º, 8.º, 9.º, n.º 2, e 21.º do Regulamento Administrativo 
n.º 26/2009, com referência ao artigo 23.º, n.º 7, do ETAPM, 
vigente, por possuir competência pro�ssional e experiência 
adequadas para o exercício das suas funções, a partir de 10 
de Novembro de 2022.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Segu-
rança, de 25 de Outubro de 2022:

António Manuel Pereira, inspector de 1.ª classe, de nomeação 
de�nitiva, da Polícia Judiciária — nomeado, em comissão 
de serviço, pelo período de um ano, para exercer o cargo de 
chefe do Departamento de Investigação Criminal, do grupo 
de pessoal de direcção e che�a do quadro da mesma Polí-
cia, nos termos dos artigos 2.º, n.º 3, alínea 1), 4.º, 5.º e 34.º 
da Lei n.º 15/2009, 5.º e 6.º, n.º 2, alínea 1), do Regulamento 
Administrativo n.º 26/2009, 11.º, n.º 1, e 12.º, alínea 3), da 
Lei n.º 5/2006, alterada pela Lei n.º 14/2020, e 3.º, n.º 2, alínea 
1), 38.º, n.º 1, alínea 1), e 42.º, n.º 1, alínea 1), do Regulamento 
Administrativo n.º 35/2020.

O nomeado ocupa o lugar criado pelo Mapa a que se refere o 
artigo 38.º, n.º 2, do Regulamento Administrativo n.º 35/2020.

Nos termos do n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 15/2009, é publi-
cada, em anexo, a nota relativa aos fundamentos da nomeação 
e ao currículo académico e pro�ssional do nomeado.

––––––––––

ANEXO

Fundamentos da nomeação de António Manuel Pereira para 
o cargo de chefe do Departamento de Investigação Criminal 
da Polícia Judiciária:

— Vacatura do cargo e necessidade do seu preenchimento 
face às atribuições cometidas à Polícia Judiciária;

— António Manuel Pereira exerce funções na área de inves-
tigação criminal há mais de trinta e quatro anos, possuindo 
uma rica experiência na gestão de investigação criminal, e re-
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conhecida competência pro�ssional e aptidão para o exercício 
do cargo por parte do nomeado, o que se demonstra pelo curri-
culum vitae.

Currículo académico:

— 9.º ano de escolaridade.

Formação pro�ssional:

— Curso de formação de comando operacional de casos cri-
minais, técnicas e procedimentos;

— Curso de especialização sobre crime organizado;

— Curso de aperfeiçoamento sobre o procedimento proces-
sual penal;

— Curso de aperfeiçoamento do direito penal e direito pro-
cessual penal;

— Curso de especialização sobre crime económico;

— Curso sobre fraudes em cartões de crédito;

— Course in narcotics enforcement;

— Crisis management course;

— Aviation security management course;

— Strategic aviation security management programme;

— Curso de técnicas de interrogatório;

— Curso de introdução ao direito;

— Curso de regime disciplinar na administração pública de 
Macau;

— Curso sobre processo administrativo contencioso;

— Curso de formação da aplicação de analyst notebook.

Currículo pro�ssional:

— Em 1980, auxiliar-técnico de 3.ª classe da Direcção dos 
Serviços de Educação;

— Em 1981, professor da Direcção dos Serviços de Educa-
ção;

— Em 1988, agente-auxiliar da Directoria da Polícia Judiciá-
ria;

— Em 1989, auxiliar de investigação criminal da Directoria 
da Polícia Judiciária;

— Em 1993, investigador estagiário da Directoria da Polícia 
Judiciária;

— Em 1994, investigador de 2.ª classe da Directoria da Polí-
cia Judiciária;

— Em 1998, investigador de 1.ª classe da Directoria da Polí-
cia Judiciária;

— Em 1999, investigador criminal principal da Polícia Judi-
ciária;
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附件

— Em 2007, subinspector da Polícia Judiciária;

— Em 2015, inspector de 2.ª classe da Polícia Judiciária;

— Em 2018, inspector de 1.ª classe da Polícia Judiciária.

*******

— Em 2011, chefia funcional da Secção de Investigação e 
Combate aos Crimes de Fogo Posto da Polícia Judiciária;

— Em 2014 e 2015, che�a funcional e responsável da Secção 
de Investigação e Combate ao Roubo;

— Em Janeiro de 2020, chefe da Divisão de Investigação e 
Combate ao Banditismo da Polícia Judiciária, em regime de 
substituição e, em Maio do mesmo ano, chefe dessa Divisão.

— Em 29 de Agosto de 2022 até à presente data, chefe do 
Departamento de Investigação Criminal, em regime de substi-
tuição.  

Louvor:

— Em 2019, foi-lhe concedido «medalha de dedicação»;

— Em 2011, 2012, 2013 e 2019, foram-lhe concedidos quatro 
«menção de mérito excepcional»;

— Em 2009, 2010 e 2017, foram-lhe concedidos três «louvor 
individual»;

— De 1994 a 2021, foram-lhe concedidos vinte e seis «louvor 
colectivo» e um «elogio colectivo».

Tang Kam Va, subinspector, de nomeação de�nitiva, da Polícia 
Judiciária — nomeado, em comissão de serviço, pelo perío-
do de um ano, para exercer o cargo de chefe da Divisão 
de Investigação e Combate ao Banditismo, do grupo de 
pessoal de direcção e che�a do quadro da mesma Polícia, 
nos termos dos artigos 2.º, n.º 3, alínea 2), 4.º, 5.º e 34.º da 
Lei n.º 15/2009, e 3.º, n.º 2, e 5.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 26/2009, 11.º, n.º 1, e 12.º, alínea 10), da Lei 
n.º 5/2006, alterada pela Lei n.º 14/2020, e 6.º, n.º 2, alínea 2), 
38.º, n.º 1, alínea 1), e 42.º, n.º 2, alínea 4), do Regulamento 
Administrativo n.º 35/2020.

O nomeado ocupa o lugar criado pelo Mapa a que se refere o 
artigo 38.º, n.º 2, do Regulamento Administrativo n.º 35/2020.

Nos termos do n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 15/2009, é publi-
cada, em anexo, a nota relativa aos fundamentos da nomeação 
e ao currículo académico e pro�ssional do nomeado.

––––––––––

ANEXO

Fundamentos da nomeação de Tang Kam Va para o cargo de 
chefe da Divisão de Investigação e Combate ao Banditismo da 
Polícia Judiciária:

— Vacatura do cargo e necessidade do seu preenchimento 
face às atribuições cometidas à Polícia Judiciária;

— Reconhecida competência profissional e aptidão para 
o exercício do cargo por parte de Tang Kam Va, o que se de-
monstra pelo curriculum vitae.
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Currículo académico:

— Licenciatura em Direito.

Formação pro�ssional:

— Curso de especialização sobre crime organizado;

— Curso de formação «Comando operacional de casos cri-
minais, técnicas e procedimentos»;

— Curso de técnica de interrogatório em matéria criminal;

— Curso de aperfeiçoamento do Direito Penal e Direito Pro-
cessual Penal;

— Curso de aperfeiçoamento sobre o procedimento proces-
sual penal;

— Curso de Direito e Processo Penal;

— Acção de formação no âmbito do procedimento discipli-
nar.

Currículo pro�ssional:

— Em 1987, início de funções na Directoria da Polícia Judi-
ciária;

— Em 1990, agente-auxiliar da Directoria da Polícia Judiciá-
ria;

— Em 1990, auxiliar de investigação criminal da Directoria 
da Polícia Judiciária;

— Em 1995, investigador estagiário da Directoria da Polícia 
Judiciária;

— Em 1996, investigador de 2.ª classe da Directoria da Polí-
cia Judiciária;

— Em 1999, investigador de 1.ª classe da Polícia Judiciária;

— Em 2003, investigador criminal principal da Polícia Judi-
ciária;

— Em 2012, subinspector da Polícia Judiciária.

*******

— Em 2006, chefia funcional da Secção de Operação de 
Combate aos Crimes relacionados com o Jogo da Divisão de 
Investigação de Crimes relacionados com o Jogo da Polícia Ju-
diciária;

— Em 2010, chefe da Divisão de Investigação de Crimes 
relacionados com o Jogo da Polícia Judiciária, em regime de 
substituição;

— De 2011 a 2012, chefe da Divisão de Investigação de Cri-
mes relacionados com o Jogo da Polícia Judiciária;

— Em 2020, che�a funcional da Secção de Investigação de 
Crimes Contra a Propriedade da Polícia Judiciária;

— De 29 de Agosto de 2022 até à presente data, chefe da 
Divisão de Investigação e Combate ao Banditismo da Polícia 
Judiciária, em regime de substituição.
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附件

QE plus

QE plus

Agilent 7890B

3200Qtrap

Louvor:

— Em 2006 e 2009, foram-lhe concedidos «menção de méri-
to excepcional»;

— Em 2010 e 2021, foram-lhe concedidos dois «louvor indi-
vidual»; 

— De 1995 a 2021, foram-lhe concedidos quinze «louvor co-
lectivo».

Iao Leng, técnica superior de ciências forenses assessora prin-
cipal, contratada por contrato administrativo de provimento 
sem termo, da Polícia Judiciária — nomeada, em comissão 
de serviço, pelo período de um ano, para exercer o cargo de 
chefe da Divisão de Apoio Técnico de Ciências Forenses, do 
grupo de pessoal de direcção e che�a do quadro da mesma 
Polícia, nos termos dos artigos 2.º, n.º 3, alínea 2), 4.º, 5.º 
e 34.º da Lei n.º 15/2009, e 3.º, n.º 2, e 5.º do Regulamento 
Administrativo n.º 26/2009, 11.º, n.º 1, da Lei n.º 5/2006, al-
terada pela Lei n.º 14/2020, e 23.º, n.º 2, alínea 2), e 38.º, n.º 1, 
alínea 1), do Regulamento Administrativo n.º 35/2020.

A nomeada ocupa o lugar criado pelo Mapa a que se refere o 
artigo 38.º, n.º 2, do Regulamento Administrativo n.º 35/2020.

Nos termos do n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 15/2009, é publi-
cada, em anexo, a nota relativa aos fundamentos da nomeação 
e ao currículo académico e pro�ssional da nomeada.

––––––––––

ANEXO

Fundamentos da nomeação de Iao Leng para o cargo de 
chefe da Divisão de Apoio Técnico de Ciências Forenses da 
Polícia Judiciária:

— Necessidade do preenchimento do lugar face às atribui-
ções cometidas à Polícia Judiciária;

— Reconhecida competência profissional e aptidão para o 
exercício do cargo por parte de Iao Leng, o que se demonstra 
pelo curriculum vitae.

Currículo académico:

— Licenciatura em Agricultura.

Formação pro�ssional:

— QE plus software training;

— QE plus operating training;

— Curso de Formação de Auditor Interno de Acreditação 
de Laboratório;

— Agilent 7890B GC training course;

— The 3200Qtrap operator training class;

— Urinalysis unit (Forensic toxicology section);

— Curso «Técnicas de Inspecção no Local do Crime»;

— Palestra «Procedimentos de Investigação Criminal»;

— Workshop «Candestine lab awareness»;



N.º 45 — 9-11-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 16931

2000 6

2002 12

2020 10

********

2022 8 29

2011

2001 2022

15/2009

26/2009

14/2020 5/2006

35/2020

35/2020

15/2009

––––––––––

附件

— The workshop: Drug pro�ling;

— Workshop sobre Investigação dos Acidentes de Trânsito.

Currículo pro�ssional:

— Em Junho de 2000, técnica da Polícia Judiciária;

— Em Dezembro de 2002, técnica superior da Polícia Judi-
ciária;

— Em Outubro de 2020, técnica superior de ciências foren-
ses da Polícia Judiciária.

*******

— Em 29 de Agosto de 2022 até à presente data, chefe da 
Divisão de Apoio Técnico de Ciências Forenses da Polícia Ju-
diciária, em regime de substituição.

Louvor:

— Em 2011, foi-lhe concedido «louvor individual»;

— De 2001 a 2022, foram-lhe concedidos oito «louvor colec-
tivo».

Wong Kin Hon, investigador criminal principal, de nomeação 
de�nitiva, da Polícia Judiciária — nomeado, em comissão 
de serviço, pelo período de um ano, para exercer o cargo 
de chefe da Divisão de Informações de Segurança do Es-
tado, do grupo de pessoal de direcção e che�a do quadro da 
mesma Polícia, nos termos dos artigos 2.º, n.º 3, alínea 2), 4.º, 
5.º e 34.º da Lei n.º 15/2009, 3.º, n.º 2, e 5.º do Regulamento 
Administrativo n.º 26/2009, 11.º, n.º 1, e 12.º, alínea 18), da Lei 
n.º 5/2006, alterada pela Lei n.º 14/2020, e 18.º, n.º 2, alínea 1), 
38.º, n.º 1, alínea 1), e 42.º, n.º 2, alínea 12), do Regulamento 
Administrativo n.º 35/2020.

O nomeado ocupa o lugar criado pelo Mapa a que se refere o 
artigo 38.º, n.º 2, do Regulamento Administrativo n.º 35/2020.

Nos termos do n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 15/2009, é publi-
cada, em anexo, a nota relativa aos fundamentos da nomeação 
e ao currículo académico e pro�ssional do nomeado.

––––––––––

ANEXO

Fundamentos da nomeação de Wong Kin Hon para o cargo 
de chefe da Divisão de Informações de Segurança do Estado 
da Polícia Judiciária:

— Necessidade do preenchimento do lugar face às atribui-
ções cometidas à Polícia Judiciária;

— Reconhecida competência profissional e aptidão para o 
exercício do cargo por parte de Wong Kin Hon, o que se de-
monstra pelo curriculum vitae.

Currículo académico:

— Licenciatura em Direito;

— Licenciatura em Gestão.
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Formação pro�ssional:

— Curso da análise de informações da secção de informa-
ções criminais;

— Workshop on surveillance support and tactical arrest;

— Acção de formação sobre técnicas de assalto;

— Curso de instrutor de armamento e tiro;

— Curso de estudo temático da Polícia de Macau;

— Curso de formação de conhecimentos básico sobre drones 
e segurança de aviação;

— Curso de processo disciplinar.

Currículo pro�ssional:

— Em 2006, formando dos Serviços de Alfândega da Região 
Administrativa Especial de Macau da República Popular da 
China;

— Em 2006, veri�cador alfandegário dos Serviços de Alfân-
dega da Região Administrativa Especial de Macau da Repúbli-
ca Popular da China;

— Em 2010, formando do curso de formação para investiga-
dores criminais estagiários da Polícia Judiciária;

— Em 2010, investigador criminal estagiário da Polícia Judi-
ciária;

— Em 2011, investigador criminal de 2.ª classe da Polícia Ju-
diciária;

— Em 2015, investigador criminal de 1.ª classe da Polícia Ju-
diciária;

— Em 2019, investigador criminal principal da Polícia Judi-
ciária.

*******

— Em 2020, che�a funcional da Divisão de Informações de 
Segurança do Estado da Polícia Judiciária;

— Em 29 de Agosto de 2022 até à presente data, chefe da 
Divisão de Informações de Segurança do Estado da Polícia Ju-
diciária, em regime de substituição.

Louvor:

— Em 2021, desempenhou funções no Centro de Comando 
de Resposta a Crises, onde lhe foi concedida «medalha de va-
lor»;

— Em 2020, desempenhou funções no Departamento de 
Informações e Apoio, onde lhe foi concedida «medalha de va-
lor»;

— Em 2020, foi-lhe concedido «louvor individual»;

— De 2011 a 2022, foram-lhe concedidos dezasseis «louvor 
colectivo»;

— Em 2011, foi-lhe concedido «elogio colectivo».
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附件

2004

2005

2011

Antonio Chang, investigador criminal principal, de nomeação 
de�nitiva, da Polícia Judiciária — nomeado, em comissão 
de serviço, pelo período de um ano, para exercer o cargo 
de chefe da Divisão de Investigação de Crimes relativos à 
Segurança do Estado, do grupo de pessoal de direcção e 
che�a do quadro da mesma Polícia, nos termos dos artigos 
2.º, n.º 3, alínea 2), 4.º, 5.º e 34.º da Lei n.º 15/2009, e 3.º, n.º 2, e 
5.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, 11.º, n.º 1, e 
12.º, alínea 19), da Lei n.º 5/2006, alterada pela Lei n.º 14/2020, 
e 18.º, n.º 2, alínea 2), 38.º, n.º 1, alínea 1), e 42.º, n.º 2, alínea 
13), do Regulamento Administrativo n.º 35/2020.

O nomeado ocupa o lugar criado pelo Mapa a que se refere o 
artigo 38.º, n.º 2, do Regulamento Administrativo n.º 35/2020.

Nos termos do n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 15/2009, é publi-
cada, em anexo, a nota relativa aos fundamentos da nomeação 
e ao currículo académico e pro�ssional do nomeado.

––––––––––

ANEXO

Fundamentos da nomeação de Antonio Chang para o cargo 
de chefe da Divisão de Investigação de Crimes relativos à Se-
gurança do Estado da Polícia Judiciária:

— Necessidade do preenchimento do lugar face às atribui-
ções cometidas à Polícia Judiciária;

— Reconhecida competência profissional e aptidão para o 
exercício do cargo por parte de Antonio Chang, o que se de-
monstra pelo curriculum vitae.

Currículo académico:

— Licenciatura em Direito.

Formação pro�ssional:

— Curso de formação pro�ssional sobre a Segurança do Es-
tado;

— Curso de negociação para situações de crise (nível básico);

— Curso de protecção básica;

— Workshop on surveillance support and tactical arrest;

— Curso de estudo temático da Polícia de Macau;

— Curso de perseguimento da secção de informações crimi-
nais;

— Curso de regime jurídico disciplinar.

Currículo pro�ssional:

— Em 2004, instruendo da Direcção dos Serviços das Forças 
de Segurança de Macau;

— Em 2005, guarda do Corpo de Polícia de Segurança Pú-
blica;

— Em 2011, formando do curso de formação para investiga-
dores criminais estagiários da Polícia Judiciária; 
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2012

2013

2016

2019

********

2020

2022 8 29

2021 奬

2020 奬

2017

2014

2012 2022

–––––––

 

消 防 局

批 示 摘 錄

124/2022

26/2009

422901

–––––––

 

— Em 2012, investigador criminal estagiário da Polícia Judi-
ciária;

— Em 2013, investigador criminal de 2.ª classe da Polícia Ju-
diciária;

— Em 2016, investigador criminal de 1.ª classe da Polícia Ju-
diciária;

— Em 2019, investigador criminal principal da Polícia Judi-
ciária.

*******

— Em 2020, che�a funcional da Divisão de Investigação de 
Crimes relativos à Segurança do Estado da Polícia Judiciária;

— Em 29 de Agosto de 2022 até à presente data, chefe da 
Divisão de Investigação de Crimes relativos à Segurança do 
Estado da Polícia Judiciária, em regime de substituição.

Louvor:

— Em 2021, desempenhou funções no Centro de Comando 
de Resposta a Crises, onde lhe foi concedida «medalha de va-
lor»;

— Em 2020, desempenhou funções no Departamento de 
Informações e Apoio, onde lhe foi concedida «medalha de va-
lor»;

— Em 2017, foi-lhe concedido «menção de mérito excepcio-
nal»;

— Em 2014, foi-lhe concedido «louvor individual»;

— De 2012 a 2022 foram-lhe concedidos dezoito «louvor co-
lectivo».

–––––––

Polícia Judiciária, aos 4 de Novembro de 2022. — O Direc-
tor, Sit Chong Meng.

CORPO DE BOMBEIROS

Extracto de despacho

Por Despacho do Secretário para a Segurança n.º 124/2022, 
de 24 de Outubro de 2022:

Lou Kit Chi, chefe de primeira n.º 422901, chefe do Departamen-
to de Segurança dos Combustíveis do Corpo de Bombeiros — 
renovada a comissão de serviço no respectivo cargo, pelo 
período de dois anos, nos termos do artigo 8.º do Regula-
mento Administrativo n.º 26/2009 (Disposições complemen-
tares do estatuto do pessoal de direcção e che�a), por pos-
suir experiência e capacidade pro�ssional adequadas para o 
exercício das suas funções, a partir de 6 de Janeiro de 2023.

–––––––

Corpo de Bombeiros, 1 de Novembro de 2022. — O Coman-
dante, Leong Iok Sam, chefe-mor.
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Seguran-
ça, de 1 de Setembro de 2022:

Ho Iok Meng, candidato classi�cado em 4.º lugar no concurso 
de avaliação de competências profissionais ou funcionais, 
externo, do regime de gestão uniformizada, a que se refere a 
lista classi�cativa �nal inserta no Boletim O�cial da RAEM 
n.º 46/2021, II Série, de 17 de Novembro — contratado em 
regime de contrato administrativo de provimento, pelo pe-
ríodo experimental de seis meses, como técnico superior de 
2.ª classe, 1.º escalão, área de engenharia electromecânica, 
índice 430, nos termos do artigo 37.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 14/2016, alterado pelo Regulamento Admi-
nistrativo n.º 23/2017, conjugado com os artigos 3.º, n.º 2, 4.º, 
n.º 1, e 5.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir de 10 de Outubro 
de 2022.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Seguran-
ça, de 28 de Setembro de 2022:

Ng Iok Wong — renovada a comissão de serviço, por mais um 
ano, como chefe da Divisão de Reparação e Manutenção, 
nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 e 7.º e 8.º do Re-
gulamento Administrativo n.º 26/2009, por possuir compe-
tência pro�ssional e experiência adequadas para o exercício 
das suas funções, a partir de 1 de Janeiro de 2023.

Por despachos da chefe do Departamento de Gestão de 
Recursos e Informática, de 29 de Setembro de 2022:

Un Un I, auxiliar, 3.º escalão, em regime de contrato adminis-
trativo de provimento sem termo — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.ª do referido contrato com referência 
à mesma categoria, 4.º escalão, índice 140, nos termos do 
artigo 13.º, n.os 2, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, 
conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, vigente, 
a partir de 14 de Setembro de 2022.

Teng Shih Ee, adjunto-técnico especialista principal, 1.º esca-
lão, em regime de contrato administrativo de provimento 
sem termo — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
referido contrato com referência à mesma categoria, 2.º 
escalão, índice 465, nos termos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 1), 
3 e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, conjugado com o artigo 4.º, 
n.º 2, da Lei n.º 12/2015, vigente, a partir de 18 de Setembro 
de 2022.

Lo Choi Ieng, adjunto-técnico especialista, 2.º escalão, em re-
gime de contrato administrativo de provimento sem termo 
— alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do referido 
contrato com referência à mesma categoria, 3.º escalão, índi-
ce 430, nos termos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei 
n.º 14/2009, vigente, conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei 
n.º 12/2015, vigente, a partir de 18 de Setembro de 2022.

Por despachos do signatário, de 14 de Outubro de 2022:

Lok Kin Keong e Huang Jiayi, técnicos superiores de 2.ª clas-
se, 1.º escalão — renovados os contratos administrativos de 
provimento, pelo período de um ano, nos termos dos artigos 

懲 教 管 理 局

批 示 摘 錄

12/2015

23/2017

14/2016

430

15/2009 26/2009

14/2009

12/2015

140

14/2009

12/2015

465

14/2009

12/2015

430

12/2015
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12/2015

聲 明

–––––––

 

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

批 示 摘 錄

12/2015

姓名 職級 職階

3

姓名 職級 職階

2

姓名 職級 職階

1

7/2006

4.º, n.os 2 e 3, e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, vigente, a partir 
de 27 de Dezembro de 2022 e 14 de Janeiro de 2023, respec-
tivamente.

Wong Kai Meng, operário quali�cado, 3.º escalão — renovado 
o contrato administrativo de provimento, pelo período de 
um ano, nos termos dos artigos 4.º, n.os 2 e 3, e 6.º, n.º 1, da 
Lei n.º 12/2015, vigente, a partir de 9 de Janeiro de 2023.

Declaração

Wong Wai Kin, guarda, 1.º escalão, da DSC, de nomeação 
provisória — cessou as funções nestes Serviços, a seu pedido, a 
partir de 6 de Outubro de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 31 de Outubro de 
2022. — Pel’O Director dos Serviços, Chio Song Un, subdirector.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS 

DE SEGURANÇA DE MACAU

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Segu-
rança, de 19 de Outubro de 2022:

Os CAP de longa duração dos trabalhadores destes Serviços, 
abaixo mencionados — alterados para CAP sem termo, nos 
termos do artigo 6.º, n.os 2, alínea 2), e 3, da Lei n.º 12/2015, 
a partir das datas seguintes:

A partir de 3 de Outubro de 2022:

Nome Categoria Escalão

Tai Wai Meng Motorista de pesados 3

A partir de 14 de Outubro de 2022:

Nome Categoria Escalão

Ao Mio Wan Letrada principal 2

A partir de 15 de Outubro de 2022:

Nome Categoria Escalão

Lou Belisa
Assistente de relações 

públicas principal
1

Chui Chin Man, subchefe, 4.º escalão — dada por �nda a sua 
requisição, nos termos dos artigos 34.º da Lei n.º 7/2006 e 
34.º do ETAPM, vigente, com efeitos a 31 de Outubro de 
2022, regressando no mesmo dia à Direcção dos Serviços 
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–––––––

 

金 融 情 報 辦 公 室

聲 明

–––––––

 

海 關 福 利 會

聲 明 書

摘要

海關福利會——部門預算

2/2018

/

Correccionais e indo iniciar em 1 de Novembro de 2022, 
nova requisição nas Forças de Segurança de Macau, pelo 
período de um ano.

–––––––

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 1 
de Novembro de 2022. — A Directora dos Serviços, Kok Fong 
Mei, superintendente-geral alfandegária.

GABINETE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Iong Sio Chong, téc-
nica superior de 2.ª classe, 1.º escalão, contratada por contrato 
administrativo de provimento, cessou as suas funções neste 
Gabinete, nos termos do artigo 45.º do ETAPM, vigente, a par-
tir de 31 de Outubro de 2022, data em que iniciou funções na 
Direcção dos Serviços de Finanças.

–––––––

Gabinete de Informação Financeira, 1 de Novembro de 
2022. — A Coordenadora do Gabinete, substituta, Fong Iun 
Kei.

OBRA SOCIAL DOS SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Declaração

Extrato

Obra Social dos Serviços de Alfândega — 

Orçamento do Serviço

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三次預算修改

3.ª alteração orçamental do ano económico de 2022

分類 Classi�cação
名稱

Designação

追加/登錄

Reforços/

/Inscrições

註銷

Anulações組織

 Orgân.

功能

Func.

經濟

Económica

720001 海關福利會——部門預算 

Obra Social dos Serviços de Alfândega — 

Orçamento do Serviço

5-02-0 32-02-16-00-00

Actividades culturais e recreativas

$ 5,200.00
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分類 Classi�cação
名稱

Designação

追加/登錄

Reforços/

/Inscrições

註銷

Anulações組織

 Orgân.

功能

Func.

經濟

Económica

5-02-0 32-99-00-00-00

Outras

$ 15,200.00

5-02-0 39-01-00-00-00

Dotação provisional

$ 10,000.00

Total 

$ 15,200.00 $ 15,200.00

Fundamento para autorização:

26/10/2022

Despacho do Ex.mo Sr. Secretário para a Segurança, de 26/10/2022

–––––––

O Presidente, Vong Man Chong, director-geral dos S.A. — 
A Secretária, Ung Ka Vai, chefe do Departamento Administra-
tivo e Financeiro. — A Secretária, Lam Choi Hong, inspectora 
alfandegária. — O Vogal, Wan Tai Wai , técnico superior 
assessor principal do D.A.J.T. da D.S.F.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE

Extractos de despachos

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os 
Assuntos Sociais e Cultura, de 20 de Outubro de 2022:

Choi Pou Wa, técnica especialista, 1.º escalão, índice 505, em 
regime de contrato administrativo de provimento de longa 
duração, destes Serviços — alterado para contrato admi-
nistrativo de provimento sem termo, nos termos do mapa 
2 do anexo I da Lei n.º 14/2009 «Regime das Carreiras dos 
Trabalhadores dos Serviços Públicos», alterada pelas Leis 
n.os 4/2017 e 2/2021, e dos artigos 4.º e 6.º, n.º 2, alínea 2), da 
Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Servi-
ços Públicos», alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 27 de 
Agosto de 2022.

O seguinte pessoal de contrato administrativo de provimento 
de longa duração, destes Serviços — alterado para regime 
de contrato administrativo de provimento sem termo, nos 
termos do mapa VI anexo à Lei n.º 12/2010 «Regime das 
Carreiras dos Docentes e Auxiliares de Ensino das Escolas 
O�ciais do Ensino Não Superior», e dos artigos 4.º e 6.º, n.º 2, 
alínea 2), da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Traba-
lho nos Serviços Públicos», alterada pela Lei n.º 2/2021:

Chan Hio Ieong e Ip Sao Man, como auxiliares de ensino, 2.º 
escalão, índice 280, a partir de 27 de Agosto de 2022.

O seguinte pessoal de contrato administrativo de provimento, 
destes Serviços — alterado para regime de contrato admi-
nistrativo de provimento de longa duração, pelo período 
de três anos, nos termos do mapa 2 do anexo I da Lei 
n.º 14/2009 «Regime das Carreiras dos Trabalhadores dos 

  

 

 

教 育 及 青 年 發 展 局

批 示 摘 錄

4/2017 2/2021

14/2009

2/2021 12/2015

505  

12/2010

2/2021

12/2015

 

280

4/2017 2/2021 14/2009

2/2021

12/2015
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455

275

160

12/2010

2/2021

12/2015

 

260

4/2017

2/2021 14/2009

a 21/2021

14/2016

540

4/2017 2/2021 14/2009

2/2021 12/2015

21/2021

14/2016

485

560

Serviços Públicos», alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, 
e dos artigos 4.º e 6.º, n.º 2, alínea 1), da Lei n.º 12/2015 
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», 
alterada pela Lei n.º 2/2021:

Kan Pou Wa, como técnica superior de 2.ª classe, 2.º escalão, 
índice 455, a partir de 25 de Agosto de 2022;

Wong Chon U, como adjunto-técnico de 2.ª classe, 2.º esca-
lão, índice 275, a partir de 10 de Agosto de 2022;

Lo Chi Meng, como operário quali�cado, 2.º escalão, índice 
160, a partir de 17 de Agosto de 2022.

O seguinte pessoal de contrato administrativo de provimento, 
destes Serviços — alterado para regime de contrato admi-
nistrativo de provimento de longa duração, pelo período de 
três anos, nos termos do mapa VI anexo à Lei n.º 12/2010 
«Regime das Carreiras dos Docentes e Auxiliares de Ensi-
no das Escolas O�ciais do Ensino Não Superior», e dos ar-
tigos 4.º e 6.º, n.º 2, alínea 1), da Lei n.º 12/2015 «Regime do 
Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», alterada pela 
Lei n.º 2/2021:

Cheong Ka Ian e Lao Chi Weng, como auxiliares de ensino, 
1.º escalão, índice 260, a partir de 25 de Agosto de 2022.

Por despachos da subdirectora destes Serviços, de 27 de 
Outubro de 2022:

Kuok Sio Man, técnico superior de 1.ª classe, de nomeação de-
�nitiva, destes Serviços — nomeado, de�nitivamente, para 
técnico superior principal, 1.º escalão, índice 540, da carrei-
ra de técnico superior do quadro do pessoal destes Serviços, 
nos termos dos artigos 14.º, 15.º e do mapa 2 do anexo I da 
Lei n.º 14/2009 «Regime das Carreiras dos Trabalhadores 
dos Serviços Públicos», alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 
2/2021, 22.º, n.º 8, alínea a), do «Estatuto dos Trabalhado-
res da Administração Pública de Macau», vigente, e 5.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos», republicado e reordenado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 21/2021, a partir da data 
da publicação do presente extracto de despacho.

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de 
provimento para as carreiras, categorias, escalões e índices 
a cada um indicados, para exercerem funções nestes Servi-
ços, nos termos dos artigos 14.º, 15.º e do mapa 2 do anexo I 
da Lei n.º 14/2009 «Regime das Carreiras dos Trabalhado-
res dos Serviços Públicos», alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 
2/2021, 4.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Tra-
balho nos Serviços Públicos», alterada pela Lei n.º 2/2021 e 
5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recruta-
mento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos», republicado e reordenado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, a partir da 
data da publicação do presente extracto de despacho:

Kan Pou Wa, para técnica superior de 1.ª classe, 1.º escalão, 
índice 485;

Chiu Kei Man, para técnica especialista principal, 1.º esca-
lão, índice 560;
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505

400

–––––––

 

衛 生 局

批 示 摘 錄

18/2020

178/2019 8/99/M

18/2020 10/2010

b a b

2/2021 12/2015

Chong Kin Man, Kou Hoi Kit, Lei Lai Chan e So Kin Ying, 
para técnicos especialistas, 1.º escalão, índice 505;

Chio U Chan, para adjunta-técnica especialista, 1.º escalão, 
índice 400.

–––––––

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 
da Juventude, aos 4 de Novembro de 2022. — O Director dos 
Serviços, Kong Chi Meng.

SERVIÇOS DE SAÚDE

Extractos de despachos

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

A interna do internato complementar abaixo mencionada, des-
tes Serviços — renovada a comissão de serviço, nos termos 
da alínea 5) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 66.º, do n.º 2 do artigo 
18.º do Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Março, alterado 
pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 178/2019, do mapa 
2 do anexo à Lei n.º 10/2010, alterado pela Lei n.º 18/2020, 
da alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º, da alínea a) do n.º 1 e da 
alínea b) do n.º 2 do artigo 23.º do ETAPM, vigente, pelo 
período de um ano, a partir da data a seguir indicada:

Leong Wai Leng, a partir de 3 de Julho de 2022.

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os 
Assuntos Sociais e Cultura, de 1 de Julho de 2022:

Os trabalhadores abaixo mencionados, contratados por contra-
tos administrativos de provimento destes Serviços — altera-
da, por averbamento, a cláusula 2.ª dos seus contratos para 
contratos administrativos de provimento de longa duração, 
pelo período de três anos, nos termos do artigo 4.º, da alínea 
1) do n.º 2 e n.º 3 do artigo 6.º da Lei n.º 12/2015, alterada 
pela Lei n.º 2/2021:

 Wong Nga Ieng, como enfermeira de grau I, 1.º escalão, a 
partir de 12 de Maio de 2022;

Cheang Sut Ieng, como técnica superior de 2.ª classe, 1.º es-
calão, a partir de 18 de Maio de 2021;

Ieong Chi Keong, como operário quali�cado, 1.º escalão, a 
partir de 18 de Maio de 2021;

Ian I Wan, Lao Chio Han e Lei Ha Fei, como enfermeiras de 
grau I, 3.º escalão, a partir de 20 de Maio de 2022;

Sam Pui Ian, como enfermeira de grau I, 2.º escalão, a partir 
de 20 de Maio de 2022;
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2/2021 12/2015

啓

Tam Pui Leng, como auxiliar de serviços gerais, 3.º escalão, 
a partir de 20 de Maio de 2022;

Kong Chon Lan, como auxiliar de enfermagem de 2.ª classe, 
3.º escalão, a partir de 27 de Maio de 2022;

Lei Ian Seong, como enfermeira de grau I, 3.º escalão, a par-
tir de 27 de Maio de 2022;

Chio Man I, Ku Hei Tung Dorothy, Lei Kin Keong e Un Mei 
Leng, como enfermeiros de grau I, 3.º escalão, a partir de 30 de 
Maio de 2022;

Un Sio Ip, como auxiliar de serviços gerais, 3.º escalão, a 
partir de 30 de Maio de 2022.

Os trabalhadores abaixo mencionados, contratados por contra-
tos administrativos de provimento destes Serviços — altera-
da, por averbamento, a cláusula 2.ª dos seus contratos para 
contratos administrativos de provimento sem termo, nos 
termos do artigo 4.º, da alínea 2) do n.º 2 e n.º 3 do artigo 6.º 
da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021:

Cheong Kai Pan, Huang Zihong e Lam Man Wa, como assis-
tentes técnicos administrativos principais, 1.º escalão, a partir 
de 1 de Maio de 2022;

Leong Chi Cheng, como técnica de 2.ª classe, 2.º escalão, a 
partir de 6 de Maio de 2022;

Cheang Wai Meng e Lam Wai Hong, como médicos gerais, 3.º 
escalão, a partir de 9 de Maio de 2022;

Deng Xiangyang, Iam Sio Lai, Ka Sao Ieng, Lai Pui Man, 
Lou Wan Ha, Pang Chi Tong e Wong Sio Cheng, como auxi-
liares de enfermagem de 2.ª classe, 2.º escalão, a partir de 9 de 
Maio de 2022;

Lam Kai Ip, como auxiliar de enfermagem de 2.ª classe, 4.º 
escalão, a partir de 9 de Maio de 2022;

Lam Mat Mat, como interna do internato complementar, a 
partir de 9 de Maio de 2022;

Lee Pui Kei, Lei Sao Man e Lou Sio Him, como enfermeiros 
de grau I, 3.º escalão, a partir de 9 de Maio de 2022;

Leong I Teng, como técnica superior de saúde de 1.ª classe, 1.º 
escalão, a partir de 9 de Maio de 2022;

Liang Bixia, como auxiliar de serviços gerais, 3.º escalão, a 
partir de 9 de Maio de 2022;

Tang Chi Kuan, como adjunta-técnica de 2.ª classe, 1.º esca-
lão, a partir de 9 de Maio de 2022;

Chau Tat Teng, como operário quali�cado, 4.º escalão, a par-
tir de 14 de Maio de 2022;

Cheong Mio Fan, como técnica de 1.ª classe, 2.º escalão, a 
partir de 20 de Maio de 2022;
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2/2021 12/2015

4/2017 14/2009

a

2 / 2 0 21

12/2015

18/2020

178/2019 8/99/M

18/2020 10/2010

b a b

36/2021

81/99/M f

15/2009 26/2009

Lei Wun Choi, como auxiliar de enfermagem de 2.ª classe, 4.º 
escalão, a partir de 27 de Maio de 2022.

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura, de 8 de Julho de 2022:

Ieong Sio I — contratada por contrato administrativo de pro-
vimento sem termo, como técnica superior de 2.ª classe, 1.º 
escalão, por um período experimental de seis meses, nos 
termos do n.º 2 do artigo 3.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 30 de 
Setembro de 2022.

Por despacho do director dos Serviços, de 18 de Agosto 
de 2022:

Loi Seng Long, classi�cado em 1.º lugar no concurso de avalia-
ção de competências pro�ssionais ou funcionais, externo, do 
regime de gestão uniformizada, a que se refere a lista inser-
ta no Boletim O�cial da RAEM n.º 25/2022, II Série, de 22 
de Junho — nomeado, provisoriamente, técnico superior de 
2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, área 
de arquitectura, do quadro do pessoal destes Serviços, nos 
termos do mapa 2 do anexo 1 à Lei n.º 14/2009, alterada pela 
Lei n.º 4/2017, da alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º e do n.º 1 
do artigo 22.º do ETAPM, vigente, a partir da data da publi-
cação do presente extracto de despacho no Boletim O�cial 
da RAEM.

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura, de 16 de Setembro de 2022:

Ieong Chon Man e Chu Sio Ian — contratados por contratos 
administrativos de provimento, como médicos assistentes, 
1.º escalão, por um período experimental de seis meses, nos 
termos do n.º 2 do artigo 3.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 24 
de Outubro de 2022.

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura, de 29 de Setembro de 2022:

O interno do internato complementar abaixo mencionado, des-
tes Serviços — renovada a comissão de serviço, nos termos 
da alínea 5) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 66.º, do n.º 2 do artigo 
18.º do Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Março, alterado 
pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 178/2019, do mapa 
2 do anexo à Lei n.º 10/2010, alterado pela Lei n.º 18/2020, 
da alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º, da alínea a) do n.º 1 e da 
alínea b) do n.º 2 do artigo 23.º do ETAPM, vigente, a partir 
da data a seguir indicada:

Sio Cheong Un, a partir de 5 de Outubro de 2022 a 31 de 
Maio de 2023.

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os 
Assuntos Sociais e Cultura, de 11 de Outubro de 2022:

Lam Chong — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como chefe do Centro de Prevenção e Controlo 
de Doenças, nos termos da alínea f) dos artigos 6.º e 21.º do 
Decreto-Lei n.º 81/99/M, de 15 de Novembro, republicado e 
renumerado pelo Regulamento Administrativo n.º 36/2021, 
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 36/2021

81/99/M g

l a 15/2009

26/2009

EI0694

 $329.00

–––––––

 

藥 物 監 督 管 理 局

批 示 摘 錄

330

B A

249 263

14 L

 $488.00

–––––––

 

conjugado com os artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 e 8.º do 
Regulamento Administrativo n.º 26/2009, por possuir ca-
pacidade de gestão e experiência profissional adequadas 
para o exercício das suas funções, a partir de 1 de Janeiro de 
2023.

Leong Iek Hou — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como chefe da Divisão de Prevenção e Controlo 
de Doenças Transmissíveis, nos termos das alíneas g) a l) do 
n.º 1, alínea a) do n.º 2 e n.º 3 do artigo 21.º do Decreto-Lei 
n.º 81/99/M, de 15 de Novembro, republicado e renumerado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 36/2021, conjugado 
com os artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 e 8.º do Regulamento 
Administrativo n.º 26/2009, por possuir capacidade de 
gestão e experiência pro�ssional adequadas para o exercício 
das suas funções, a partir de 1 de Janeiro de 2023.

Por despacho do subdirector dos Serviços da Área de 
Cuidados de Saúde Comunitários, de 25 de Outubro de 
2022:

Lam Chi Kei — suspenso, a seu pedido, por dois anos, o exer-
cício privado da pro�ssão de enfermeiro, licença integral 
n.o EI0694.

(Custo desta publicação $ 329,00)

–––––––

Serviços de Saúde, aos 4 de Novembro de 2022. — O Direc-
tor dos Serviços, Lo Iek Long.

INSTITUTO PARA A SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO 

FARMACÊUTICA

Extracto de despacho

Por despacho do presidente do Instituto, de 31 de Outubro 
de 2022:

Autorizada a emissão do alvará n.º 330 de Firma de Importa-
ção, Exportação e Venda por Grosso de Produtos Farma-
cêuticos «Ilha Verde da Guangzhou Farmacêutico Interna-
cional (Macau)», com o local de funcionamento na Rua do 
Parque Industrial, Edifício Industrial do Parque Industrial 
Transfronteiriço, r/c «B» (Zona A), Macau, à Companhia 
de Importação e Exportação Internacional Guangzhou Far-
macêutico (Macau), Limitada, com sede na Alameda Dr. 
Carlos D’Assumpção n.os 249-263, Edifício Pak Tak (China 
Civil Plaza), 14.º andar «L», Macau.

(Custo desta publicação $ 488,00)

–––––––

Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica, 
aos 31 de Outubro de 2022. — O Presidente do Instituto, Choi 
Peng Cheong.
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社 會 保 障 基 金

批 示 摘 錄

12/2015 4/2017

14/2009

21/2021

14/2016

660

a 4/2017 14/2009

21/2021

14/2016

485

a 4/2017 14/2009

21/2021

14/2016

305

–––––––

 

澳 門 旅 遊 學 院

批 示 摘 錄

2/2021 12/2015

–––––––

 

FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

Extractos de despachos

Por despachos do signatário, de 1 de Novembro de 2022:

Ku Ioc Lon — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento sem termo para 
técnico superior assessor principal, 1.º escalão, índice 660, 
da carreira de técnico superior, neste FSS, nos termos dos 
artigos 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, 14.º, n.os 1, alínea 1), 2, 3 
e 4, da Lei n.º 14/2009, na redacção da Lei n.º 4/2017, e 2.º, 
alínea 3), e 5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, 
alterado e republicado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 21/2021, a partir da data da sua publicação.

Leong Iok Mei, técnica superior de 2.ª classe, 2.º escalão — no-
meada, de�nitivamente, técnica superior de 1.ª classe, 1.º es-
calão, índice 485, da carreira de técnico superior do quadro 
do pessoal do FSS, nos termos do artigo 22.º, n.º 8, alínea a), 
do ETAPM, vigente, conjugado com os artigos 14.º, n.os 1, 
alínea 2), 2, 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, na redacção da Lei 
n.º 4/2017, e 2.º, alínea 3), e 5.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016, alterado e republicado pelo Regulamento Ad-
ministrativo n.º 21/2021, a partir da data da sua publicação.

Chen Xinyu, adjunto-técnico de 2.ª classe, 2.º escalão — no-
meado, de�nitivamente, adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º esca-
lão, índice 305, da carreira de adjunto-técnico do quadro do 
pessoal do FSS, nos termos do artigo 22.º, n.º 8, alínea a), do 
ETAPM, vigente, conjugado com os artigos 14.º, n.os 1, alínea 
2), 2, 3, e 4, da Lei n.º 14/2009, na redacção da Lei n.º 4/2017, 
2.º, alínea 3), e 5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, 
alterado e republicado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 21/2021, a partir da data da sua publicação.

–––––––

Fundo de Segurança Social, 1 de Novembro de 2022. — O 
Presidente do Conselho de Administração, Iong Kong Io.

INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA DE MACAU

Extracto de despacho

Por despacho da presidente do Instituto, substituta, de 18 
de Agosto de 2022: 

Kam Chon Fai — contratado por contrato administrativo de 
provimento, pelo período experimental de seis meses, como 
técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, neste Instituto, nos 
termos do artigo 5.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, alterada pela 
Lei n.º 2/2021, a partir de 1 de Novembro de 2022.

–––––––

Instituto de Formação Turística de Macau, 1 de Novembro 
de 2022. — A Presidente Instituto, Vong Chuk Kwan.
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海 事 及 水 務 局

批 示 摘 錄

12/2015

430

–––––––

 

環 境 保 護 局

批 示 摘 錄

15/2009 26/2009

4/2017 2/2021 14/2009

12/2015

650

545

430

–––––––

 

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS 

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 12 de Agosto de 2022:

Chong Un Kei — contratada em regime de contrato adminis-
trativo de provimento sem termo, pelo período experimental 
de seis meses, como técnica superior de 2.ª classe, 1.º escalão, 
índice 430, nos termos do artigo 5.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a 
partir de 17 de Outubro de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 28 de Outubro de 2022. — A Directora dos Serviços, Wong 
Soi Man.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 22 de Setembro de 2022:

Leung Yuen Fun — renovada a comissão de serviço, pelo 
período de um ano, como chefe da Divisão de Avaliação e 
Monitorização Ambiental destes Serviços, nos termos dos 
artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 e 8.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 26/2009, por possuir experiência e capacidade 
pro�ssional adequadas para o exercício das suas funções, a 
partir de 3 de Dezembro de 2022.

Por despachos do director da Direcção dos Serviços de 
Protecção Ambiental, de 26 de Outubro 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, alterada 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:

Fong Wai Kit e Lai Ip Fong, com referência à categoria de 
técnico superior assessor, 3.º escalão, índice 650, a partir de 6 
de Novembro de 2022;

Chu Man Wai, com referência à categoria de técnico espe-
cialista, 3.º escalão, índice 545, a partir de 6 de Novembro de 
2022;

Kan Wai Man, Kuan Soi Ha e Lok Hio In com referência à 
categoria de adjunto-técnico especialista, 3.º escalão, índice 
430, a partir de 6 de Novembro de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, 1 de Novem-
bro de 2022. — O Director dos Serviços, Tam Vai Man.
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交 通 事 務 局

聲 明

c 12/2015

–––––––

 

地 球 物 理 暨 氣 象 局

批 示 摘 錄

14/2009

12/2015 21/2021

14/2016

305

14/2009

12/2015

150

–––––––

 

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS 

DE TRÁFEGO

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Wong Oi Wan, adjun-
ta-técnica especialista principal, 1.º escalão, em regime de con-
trato administrativo de provimento sem termo destes Serviços, 
rescindido o contrato, por atingir o limite de idade, nos termos 
do artigo 44.º, n.os 1, alínea c), e 2, do ETAPM, vigente, conju-
gado com o artigo 15.º, alínea 1), da Lei n.º 12/2015, em vigor, a 
partir de 28 de Outubro de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 28 
de Outubro de 2022. — O Director dos Serviços, Lam Hin 
San.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS 

E GEOFÍSICOS

Extractos de despachos

Por despacho do director da Direcção dos Serviços Meteo-
rológicos e Geofísicos, de 28 de Outubro de 2022:

Chong Kuok Wai, adjunto-técnico de 2.ª classe, 2.º escalão — 
alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu contrato 
administrativo de provimento de longa duração progre-
dindo para adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 
305, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, da Lei 
n.º 14/2009, em vigor, 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, e 5.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016, republicado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 21/2021, a partir da data 
da publicação do presente extracto de despacho.

Por despacho do director da Direcção dos Serviços Mete-
orológicos e Geofísicos, de 31 de Outubro de 2022:

Lo Iok Ha, auxiliar, 4.º escalão — alterada, por averbamento, 
a cláusula 3.ª do seu contrato administrativo de provimento 
sem termo progredindo para auxiliar, 5.º escalão, índice 150, 
nos termos dos artigos 13.º, n.os 2, alínea 3), e 3, 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 Outubro de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 3 de 
Novembro de 2022. — O Director dos Serviços, Leong Weng 
Kun.
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GABINETE DO PROCURADOR

Aviso

Despacho n.º 3/CGP/2022

Nos termos do n.º 3 do Despacho do Procurador n.º 11/2019, 
determino:

1. É alterado o n.º 1 do Despacho n.º 1/CGP/2020, mediante 
o qual subdeleguei determinadas competências, subdelegando 
a competência de assinar ofícios ou expedientes do Ministério 
Público no âmbito da colaboração judiciária entre a Região 
Administrativa Especial de Macau e o exterior no assessor do 
Gabinete, Ng Meng Tai.

2. É alterado o pessoal, constante do anexo I do Despa-
cho n.º 1/CGP/2020, mediante o qual subdeleguei determina-
das competências.

3. São rati�cados todos os actos praticados pelos subdelegados, 
no âmbito das presentes subdelegações, desde o dia 1 de Novem-
bro de 2022.

4. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o presente 
despacho produz efeitos desde a data da sua publicação.

Gabinete do Procurador, aos 3 de Novembro de 2022.

O Chefe do Gabinete, Tam Peng Tong.

––––––––––

ANEXO I

Sobre a direcção, che�as e che�as funcionais referidas no 
n.º 2 do Despacho n.º 1/CGP/2020

Nome Cargo

Chiang Ting Kei Chefe do Departamento de Apoio Judi-
ciário, substituto

Lam Pou Hong Chefe da Divisão Técnica do Departa-
mento de Apoio Judiciário, substituta

(Custo desta publicação $ 1 858,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS 

DE JUSTIÇA

Avisos

Faz-se público que, por despacho do Secretário para a Ad-
ministração e Justiça, de 4 de Novembro de 2022, e nos termos 
do Decreto-Lei n.º 54/97/M, de 28 de Novembro (Orgânica dos 

檢 察 長 辦 公 室

通 告

3/CGP/2022

11/2019

1/C GP/2020

1/CGP/2020

 

––––––––––

附表一

關於第1/CGP/2020號批示第二點所指的領導、

主管及職務主管

姓名 職務

 $1,858.00

法 務 局

通 告

54/97/M

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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22/2002

163/2022

14/2009

87/89/M

14/2016

26/2015

5/2001

1. 

1.1 

1.2 

2. 

14/2009 54/97/M

a

3. 

3.1 

a

b

c 4/2021

d

e

3.2 a b d e

serviços dos registos e do notariado e o estatuto dos respectivos 
funcionários), do Regulamento Administrativo n.º 22/2002 (Or-
gânica dos serviços dos registos e do notariado), do Regulamento 
do estágio para ingresso e dos cursos de formação para acesso 
na carreira de o�cial das conservatórias e dos cartórios notariais, 
aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 163/2022, da 
Lei n.º 14/2009 (Regime das carreias dos trabalhadores dos servi-
ços públicos), do Estatuto dos Trabalhadores da Administração 
Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 
de Dezembro, do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Re-
crutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos), do Regulamento Administrativo 
n.º 26/2015 (Organização e funcionamento da Direcção dos Ser-
viços de Assuntos de Justiça) e do Regulamento Administrativo 
n.º 5/2001 (Organização e funcionamento do Centro de Formação 
Jurídica e Judiciária), se encontra aberto o concurso de acesso, de 
análise curricular, condicionado, para admissão de um o�cial dos 
registos e notariado ao curso de formação para acesso à categoria 
de ajudante principal:

1. Prazo e validade de candidatura

1.1 O prazo para apresentação de candidatura é de cinco 
dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil seguinte ao da 
publicação do presente aviso no Boletim O�cial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau (ou seja, de 10 de Novembro a 
16 de Novembro de 2022).

1.2 O prazo de validade esgota-se com o preenchimento da 
respectiva vaga posta a concurso.

2. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os primeiros-ajudantes do quadro de 
pessoal dos serviços dos registos e do notariado que reúnam 
as condições estipuladas na alínea a) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Decreto-Lei n.º 54/97/M, de 28 de Novembro, alterado pela Lei 
n.º 14/2009.

3. Documentação a apresentar na candidatura

3.1 Os candidatos devem apresentar no acto de candidatura 
os seguintes documentos:

a) Cópia do documento de identi�cação válido;

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas;

c) Nota curricular para concurso (modelo 4), aprovada pelo 
Despacho do Secretário para a Administração e Justiça n.º 4/2021;

d) Cópia dos documentos comprovativos das formações pro-
�ssionais complementares ou das habilitações pro�ssionais;

e) Registo biográfico, emitido pelo respectivo serviço, do 
qual constem, designadamente, os cargos anteriormente exer-
cidos, a carreira e categoria detida, a natureza do vínculo, a 
antiguidade na categoria e na função pública, as avaliações do 
desempenho relevantes para apresentação a concurso e as for-
mações pro�ssionais.

3.2 A apresentação dos documentos referidos nas alíneas a), 
b), d) e e) é dispensada mediante declaração expressa na �cha 
de inscrição de que estes se encontram arquivados no respecti-
vo processo individual, declaração essa que deve ser efectuada 
aquando da apresentação de candidatura.
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4. 

4/2021

162

5. 

22/2002

6. 

14/2009

540

7. 

7.1 

 CAC  = (3 x AD) + (2 x EP) + (1 x HA) + (1 x FP) + (1 x CL)

8

CAC = 

AD = 

EP = *

HA = 

FP = 

CL = 

* EP

 EP = (2 x ACA) + (1 x AC) + (1 x AFP)

4

4. Forma de admissão e local

Os candidatos devem preencher a �cha de inscrição em con-
curso (modelo 3), aprovada pelo Despacho do Secretário para 
a Administração e Justiça n.º 4/2021, devendo a mesma ser 
entregue, até ao termo do prazo �xado e durante o horário de 
expediente, à Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, 
sita na Rua do Campo, n.º 162, Edifício Administração Públi-
ca, 19.º andar.

5. Conteúdo funcional

Os ajudantes podem exercer as competências do conserva-
dor e do notário, com excepção da celebração de casamentos, 
da assinatura de assentos de registo civil, da assinatura de 
quaisquer actos de registo predial, comercial e automóvel e da 
celebração de testamentos públicos ou instrumentos de apro-
vação, depósito e abertura de testamentos cerrados, bem como 
da celebração de escrituras.

Os ajudantes podem ainda substituir o conservador ou notá-
rio nas suas ausências, nos termos da alínea 4) do n.º 1 do arti-
go 10.º do Regulamento Administrativo n.º 22/2002 (Orgânica 
dos serviços dos registos e do notariado).

6. Vencimento

O ajudante principal, 1.º escalão, vence pelo índice 540 da ta-
bela indiciária de vencimentos, correspondente ao grau 4 da car-
reira de o�cial dos registos e notariado, constante do Mapa II do 
Anexo III a que se refere o n.º 1 do artigo 63.º da Lei n.º 14/2009 
(Regime das carreias dos trabalhadores dos serviços públicos).

7. Selecção

7.1 Selecção para o curso de formação

A selecção para admissão ao curso de formação é feita me-
diante análise curricular, na qual são ponderadas as habilita-
ções académicas, a antiguidade na categoria, na carreira e na 
função pública, a avaliação do desempenho, a formação pro-
�ssional complementar e o nível de conhecimentos das línguas 
chinesa e portuguesa.

CAC = (3 x AD) + (2 x EP) + (1 x HA) + (1 x FP) + (1 x CL)
8

Em que:

CAC = Classi�cação �nal da análise curricular

AD = Avaliação do desempenho

EP = Experiência pro�ssional*

HA = Habilitações académicas

FP = Formação pro�ssional complementar

CL = Nível de conhecimentos das línguas chinesa e portu-
guesa

* Para a determinação do factor de experiência pro�ssional 
(EP) é utilizada a seguinte fórmula:

EP = (2 x ACA) + (1 x AC) + (1 x AFP)
4
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ACA = 

AC = 

AFP = 

7.2 

14/2016

8. 

9. 

163/2022

10. 

162

http://www.dsaj.gov.mo

11. 

 

 

   

 

   

 

Em que:

ACA = Antiguidade na categoria actual

AC = Antiguidade na carreira

AFP = Antiguidade na função pública

7.2 Graduação para admissão ao curso de formação

Os candidatos aprovados são graduados por ordem decres-
cente de classi�cação.

Em caso de igualdade de classi�cação dos candidatos, apli-
cam-se os critérios de preferência previstos no artigo 35.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos).

Juntamente com a lista classi�cativa é divulgada a data de 
início do curso de formação.

8. Curso de formação

O acesso à categoria de ajudante principal depende do apro-
veitamento no curso de formação específica cujo programa 
consta do anexo ao presente aviso.

9. Graduação dos candidatos após conclusão do curso de for-
mação

A graduação dos formandos é efectuada segundo a classi�-
cação obtida no curso de formação.

Em caso de igualdade de classi�cação, aplicam-se os crité-
rios de preferência previstos no artigo 33.º do Regulamento do 
estágio para ingresso e dos cursos de formação para acesso na 
carreira de o�cial das conservatórias e dos cartórios notariais, 
aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 163/2022. 

10. Publicação das listas

As listas preliminar e �nal de candidatos, a lista classi�cati-
va para admissão ao curso de formação para acesso e a lista de 
classi�cação �nal do curso de formação para acesso, bem como 
as informações relevantes relacionadas com os candidatos, se-
rão a�xadas na Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, 
sita na Rua do Campo, n.º 162, Edifício Administração Públi-
ca, 19.º andar, e disponibilizadas na sua página electrónica, em 
http://www.dsaj.gov.mo.

11. Júri

O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Leong Kit Fun, notária do Primeiro Cartório 
Notarial.

Vogais efectivos: Chek Sut Peng, conservadora do Departa-
mento dos Assuntos dos Registos e do Notariado; e

Sam Choi Cheng, técnica superior assessora da DSAJ.

Vogais suplentes: Lei Tak Lam, técnica superior de 1.ª classe; e

Wong Pou In, técnico superior de 1.ª classe.

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 4 de No-
vembro de 2022.

O Director dos Serviços, Liu Dexue.
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為晉升至登記局及公證署人員職程首席助理員職級之

培訓課程大綱

1. 

7

2. 88

3. 

4. 

5. 

5.1 14

5.1.1 

5.1.2 

 

 

 

5.1.3 

 

Programa do curso de formação para acesso à 

categoria de ajudante principal da carreira de 

o�cial das conservatórias e dos cartórios notariais 

1. O curso de formação compreende aulas teóricas e aulas 
práticas, podendo ainda ser realizados seminários, conferên-
cias, debates e actividades práticas realizadas nas conserva-
tórias e cartórios notariais de outras áreas para além daquela 
onde os formandos exercem funções, com uma duração não 
superior a sete horas em cada área.

2. Duração: 88 (oitenta e oito) horas.

3. Horário: As aulas decorrem de segunda a quinta-feira, das 
18,30 às 21,30 horas, enquanto a formação em actividades prá-
ticas se realiza durante o horário de expediente.

4. Local: Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, Cen-
tro de Formação Jurídica e Judiciária, Conservatórias e Cartó-
rios Notariais, ou outro local adequado.

5. O programa das matérias a ministrar é o seguinte:

5.1. Registo Civil (14 horas):

5.1.1 Enquadramento

— O Código do Registo Civil

— Efeitos probatórios do registo civil

— Factos sujeitos a registo civil

— Meios de prova dos factos sujeitos a registo

— Livros e arquivos

— Responsabilidades

— Vícios do registo

— Impugnação das decisões do conservador

5.1.2 Registo de nascimento

— Declaração e registo de nascimento

— Registo de abandonados

— Filiação

  — Estabelecimento da maternidade

 — Estabelecimento da paternidade

 — Per�lhação

— Procedimentos do registo

5.1.3  Registo de casamento

— Casamento

 — Processo de casamento



16952    45   2022  11  9 

 

 

 

 

 

 

5.1.4 

5.1.5 

5.1.6 

5.1.7 

5.2 14

5.2.1 

 — Registo de casamento

 — Procedimentos do registo

— Convenções matrimoniais

 — Modalidades

 — Regimes de bens

 — Alteração do regime de bens

 — Registo das convenções matrimoniais

5.1.4 Registo de divórcio

— Modalidades e efeitos do divórcio

— Forma do registo

— Procedimentos do registo

5.1.5 Registo de óbito

— Forma e conteúdo do registo

— Situações especiais

— Comunicações obrigatórias

5.1.6 Processos privativos do registo civil

— Processos comuns

— Processos especiais

5.1.7 Emolumentos, imposto de selo e tesouraria

5.2 Registo Predial (14 horas):

 5.2.1 Enquadramento

— O Código do Registo Predial

— A Lei de Terras

— O cadastro geométrico dos terrenos e sua harmonização 
com o registo predial

— Objecto e factos sujeitos a registo predial

— Efeitos do registo predial

— Organização do registo

— Processo de registo

— Vícios do registo

— Meios de suprimento, recti�cação e reconstituição do re-
gisto
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5.2.2 

5.2.3 

5.2.4 

5.2.5 

5.3 14

5.3.1 

 

5.3.2 

— Impugnação das decisões do conservador

5.2.2 Noções gerais de direitos reais

— Conceito e características

— Tipologia

— Os direitos reais de garantia

— Acções judiciais e providências cautelares

5.2.3 Dos actos de registo predial, em especial

— Descrições e seus averbamentos

— Inscrições e seus averbamentos

— Procedimentos do registo

5.2.4 Publicidade e prova do registo

— Carácter público do registo

— Meios de prova

— Das certidões, em especial

5.2.5 Emolumentos, imposto de selo e tesouraria

5.3 Registos Comercial e de Bens Móveis (14 horas):

5.3.1 Enquadramento

— O Código do Registo Comercial

— Objecto e efeitos do registo

— Conceitos de pessoa singular e pessoa colectiva

— A empresa comercial

— Conceito e tipologia das sociedades comerciais

— Actos de registo comercial

— Publicidade e prova do registo

— Vícios do registo

— Meios de suprimento, recti�cação e reconstituição do registo

— Impugnação das decisões do conservador 

5.3.2 Registo de bens móveis

— Legislação aplicável

— Bens móveis sujeitos a registo
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— Em especial, o registo automóvel. Tramitação

5.3.3 Emolumentos, imposto de selo e tesouraria

5.4 Notariado (14 horas):

5.4.1 Enquadramento

— O Código do Notariado

— Conceito e função do notariado

— A importância da função notarial

— Competências e impedimentos

— Responsabilidade por actos notariais

— Impugnação das decisões do notário

5.4.2 A organização da actividade notarial

— Livros

— Ficheiros

— Arquivos

5.4.3 Dos actos notariais, em especial

— Tipologia e caracterização

— Principais actos notariais

— Requisitos dos instrumentos notariais

— Averbamentos

5.4.4 Emolumentos, imposto de selo e tesouraria

5.5 Regime jurídico da função pública (3 horas): 

5.5.1 Direitos e deveres dos trabalhadores da Administração 
Pública

5.5.2 Regime disciplinar

5.6 Noções de direito administrativo (3 horas):

5.6.1 Princípios gerais do procedimento administrativo

5.6.2 A actividade administrativa: noções gerais

5.6.3 O procedimento administrativo: noções gerais

5.6.4 Reclamação e recurso hierárquico

5.6.5 Recurso contencioso

5.3.3 

5.4 14

5.4.1 

5.4.2 

5.4.3 

5.4.4 

5.5 3

5.5.1 

5.5.2 

5.6 3

5.6.1 

5.6.2 

5.6.3 

5.6.4 

5.6.5 
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5.7 Seminários, conferências e debates (5 horas)

Integram ainda o programa do curso os seminários, confe-
rências e debates, que têm como objectivo promover a actuali-
zação de questões determinadas com interesse para o exercício 
das respectivas funções.

— Regime jurídico da promessa de transmissão de edifícios 
em construção

— Lei da cibersegurança

— Lei de Salvaguarda do Património Cultural que diz res-
peito aos registos e ao notariado

 5.8 Actividades práticas realizadas nas conservatórias e 
cartórios notariais de outras áreas para além daquela onde os 
formandos exercem funções, com a duração de 7 (sete) horas 
em cada área, supervisionadas pelo formador da matéria cor-
respondente à área respectiva.

6. Avaliação

6.1. A avaliação é efectuada num processo contínuo de ob-
servação e de acordo com o desempenho regular dos forman-
dos nas aulas, i. e., através das informações resultantes de tra-
balhos produzidos pelos mesmos ao longo do curso e abrange 
uma prova �nal.

6.2. A classificação na avaliação contínua é atribuída com 
base nas informações resultantes de trabalhos produzidos pe-
los formandos ao longo da fase lectiva do curso e nas activida-
des práticas.

6.3. A classificação na prova escrita final é calculada com 
base na média aritmética resultante da ponderação de cada 
matéria com o valor percentual correspondente ao número de 
horas das matérias em relação ao número total de horas das 
matérias a ministrar que integram o curso de formação.

6.4. Findo o curso de formação, os docentes submetem os 
resultados da avaliação referente aos respectivos formandos ao 
Conselho Pedagógico do CFJJ para apuramento dos resultados 
da avaliação e da classi�cação dos formandos.

6.5. A classi�cação �nal, expressa numa escala de 0 a 100 va-
lores, resultará da média aritmética das classi�cações obtidas 
na avaliação contínua e na prova �nal.

6.6. A informação sobre a assiduidade e a classi�cação dos 
formandos é enviada ao júri do concurso, designadamente para 
efeitos de apuramento do aproveitamento, da graduação e da 
elaboração da lista de classi�cação �nal.

6.7. O regime de formação e de avaliação é estabelecido de 
acordo com o regime legal aplicável e o regulamento pedagógi-
co a aprovar pelo Conselho Pedagógico do CFJJ.

(Custo desta publicação $ 20 000,00)

Faz-se público que, por despacho do Secretário para a Ad-
ministração e Justiça, de 4 de Novembro de 2022, e nos termos 
do Decreto-Lei n.º 54/97/M, de 28 de Novembro (Orgânica dos 
serviços dos registos e do notariado e o estatuto dos respecti-

5.7 5

5.8 

7

6. 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 0

100

6.6 

6.7 

 $20,000.00

54/97/M

22/2002
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vos funcionários), do Regulamento Administrativo n.º 22/2002 
(Orgânica dos serviços dos registos e do notariado), do Regula-
mento do estágio para ingresso e dos cursos de formação para 
acesso na carreira de o�cial das conservatórias e dos cartórios 
notariais, aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 163/2022, da Lei n.º 14/2009 (Regime das carreias dos traba-
lhadores dos serviços públicos), do Estatuto dos Trabalhadores 
da Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), do 
Regulamento Administrativo n.º 26/2015 (Organização e fun-
cionamento da Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça) 
e do Regulamento Administrativo n.º 5/2001 (Organização e 
funcionamento do Centro de Formação Jurídica e Judiciária), 
se encontra aberto o concurso de acesso, de análise curricu-
lar, condicionado, para admissão de nove o�ciais dos registos 
e notariado ao curso de formação para acesso à categoria de 
segundo-ajudante:

1. Prazo e validade de candidatura

1.1 O prazo para apresentação de candidaturas é de cinco 
dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil seguinte ao da 
publicação do presente aviso no Boletim O�cial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau (ou seja, de 10 de Novembro a 
16 de Novembro de 2022).

1.2 O prazo de validade esgota-se com o preenchimento das 
respectivas vagas postas a concurso.

2. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os escriturários do quadro de pessoal dos 
serviços dos registos e do notariado que reúnam as condições es-
tipuladas na alínea b) do n.º 1 do artigo 33.º do Decreto-Lei 
n.º 54/97/M, de 28 de Novembro, alterado pela Lei n.º 14/2009.

3. Documentação a apresentar na candidatura

3.1 Os candidatos devem apresentar no acto de candidatura 
os seguintes documentos:

a) Cópia do documento de identi�cação válido;

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas;

c) Nota curricular para concurso (modelo 4), aprovada pelo 
Despacho do Secretário para a Administração e Justiça n.º 4/2021;

d) Cópia dos documentos comprovativos das formações pro-
�ssionais complementares ou das habilitações pro�ssionais;

e) Registo biográfico, emitido pelo respectivo Serviço, do 
qual constem, designadamente, os cargos anteriormente exer-
cidos, a carreira e categoria detida, a natureza do vínculo, a 
antiguidade na categoria e na função pública, as avaliações do 
desempenho relevantes para apresentação a concurso e as for-
mações pro�ssionais.

3.2 A apresentação dos documentos referidos nas alíneas a), 
b), d) e e) é dispensada mediante declaração expressa na �cha 
de inscrição de que estes se encontram arquivados no respecti-
vo processo individual, declaração essa que deve ser efectuada 
aquando da apresentação de candidatura.

163/2022

14/2009

87/89/M

14/2016

26/2015

5/2001

 1. 

1.1 

1.2 

2. 

14/2009 54/97/M

b

3. 

3.1 

a

b

c 4/2021

d

e

3.2 a b d e
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4. Forma de admissão e local

Os candidatos devem preencher a �cha de inscrição em con-
curso (modelo 3), aprovada pelo Despacho do Secretário para 
a Administração e Justiça n.º 4/2021, devendo a mesma ser 
entregue, até ao termo do prazo �xado e durante o horário de 
expediente, à Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, 
sita na Rua do Campo, n.º 162, Edifício Administração Públi-
ca, 19.º andar.

5. Conteúdo funcional

Os ajudantes podem exercer as competências do conserva-
dor e do notário, com excepção da celebração de casamentos, 
da assinatura de assentos de registo civil, da assinatura de 
quaisquer actos de registo predial, comercial e automóvel e da 
celebração de testamentos públicos ou instrumentos de apro-
vação, depósito e abertura de testamentos cerrados, bem como 
da celebração de escrituras.

Os ajudantes podem ainda substituir o conservador ou notá-
rio nas suas ausências, nos termos da alínea 4) do n.º 1 do arti-
go 10.º do Regulamento Administrativo n.º 22/2002 (Orgânica 
dos serviços dos registos e do notariado).

6. Vencimento

O segundo-ajudante, 1.º escalão, vence pelo índice 380 da 
tabela indiciária de vencimentos, correspondente ao grau 2 
da carreira de o�cial dos registos e notariado, constante do 
Mapa II do Anexo III a que se refere o n.º 1 do artigo 63.º da 
Lei n.º 14/2009 (Regime das carreias dos trabalhadores dos 
serviços públicos).

7. Selecção

7.1 Selecção para o curso de formação

A selecção para admissão ao curso de formação é feita me-
diante análise curricular, na qual são ponderadas as habilita-
ções académicas, a antiguidade na categoria, na carreira e na 
função pública, a avaliação do desempenho, a formação pro-
�ssional complementar e o nível de conhecimentos das línguas 
chinesa e portuguesa.

CAC = (3 x AD) + (2 x EP) + (1 x HA) + (1 x FP) + (1 x CL)
 8

Em que:

CAC = Classi�cação �nal da análise curricular

AD = Avaliação do desempenho

EP = Experiência pro�ssional*

HA = Habilitações académicas

FP = Formação pro�ssional complementar

CL = Nível de conhecimentos das línguas chinesa e portu-
guesa

* Para a determinação do factor de experiência pro�ssional 
(EP) é utilizada a seguinte fórmula:

EP = (2 x ACA) + (1 x AC) + (1 x AFP)
 4

4. 

4/2021

162

5. 

22/2002

6. 

14/2009

380

 7. 

7.1 

CAC = (3 x AD)+(2 x EP)+(1 x HA)+(1 x FP)+(1 x CL)

 8

CAC = 

AD = 

EP = *

HA = 

FP = 

CL = 

* EP

EP = (2 x ACA)+(1 x AC)+(1 x AFP)

 4
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Em que:

ACA = Antiguidade na categoria actual

AC = Antiguidade na carreira

AFP = Antiguidade na função pública

7.2 Graduação para admissão ao curso de formação

Os candidatos aprovados são graduados por ordem decres-
cente de classi�cação.

Em caso de igualdade de classi�cação dos candidatos, apli-
cam-se os critérios de preferência previstos no artigo 35.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos).

Juntamente com a lista classi�cativa é divulgada a data de 
início do curso de formação.

8. Curso de formação

O acesso à categoria de segundo-ajudante depende do apro-
veitamento no curso de formação específica cujo programa 
consta do anexo ao presente aviso.

9. Graduação dos candidatos após conclusão do curso de for-
mação

A graduação dos formandos é efectuada segundo a classi�-
cação obtida no curso de formação.

Em caso de igualdade de classi�cação, aplicam-se os crité-
rios de preferência previstos no artigo 33.º do Regulamento do 
estágio para ingresso e dos cursos de formação para acesso na 
carreira de o�cial das conservatórias e dos cartórios notariais, 
aprovado pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 163/2022. 

10. Publicação das listas

As listas preliminar e �nal de candidatos, a lista classi�cati-
va para admissão ao curso de formação para acesso e a lista de 
classi�cação �nal do curso de formação para acesso, bem como 
as informações relevantes relacionadas com os candidatos, se-
rão a�xadas na Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, 
sita na Rua do Campo, n.º 162, Edifício Administração Públi-
ca, 19.º andar, e disponibilizadas na sua página electrónica, em 
http://www.dsaj.gov.mo.

11. Júri

O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente: Ho Ka Wai, notário do Cartório Notarial das 
Ilhas.

Vogais efectivos: Tang Shu Qing, conservadora do Departa-
mento dos Assuntos dos Registos e do Notariado; e

Kwong Iun Ieng, chefe da Divisão de Recursos Humanos.

Vogais suplentes: Leung Sok Kei, técnica superior assessora; e

Lei Tak Lam, técnica superior de 1.ª classe.

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 4 de 
Novembro de 2022.

O Director dos Serviços, Liu Dexue.

ACA = 

AC = 

AFP = 

7.2 

14/2016

8. 

9. 

163/2022

10. 

162

http://www.dsaj.gov.mo
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Programa do curso de formação para acesso à categoria de 
segundo-ajudante da carreira de o�cial das conservatórias e 

dos cartórios notariais

 

1. O curso de formação compreende aulas teóricas e aulas 
práticas, podendo ainda ser realizados seminários, conferên-
cias, debates e actividades práticas realizadas nas conserva-
tórias e cartórios notariais de outras áreas para além daquela 
onde os formandos exercem funções, com uma duração não 
superior a sete horas em cada área. 

2. Duração: 101 (cento e uma) horas.

3. Horário: As aulas decorrem de segunda a quinta-feira, das 
18,30 às 21,30 horas, enquanto a formação em actividades prá-
ticas se realiza durante o horário de expediente.

4. Local: Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, Cen-
tro de Formação Jurídica e Judiciária, Conservatórias e Cartó-
rios Notariais, ou outro local adequado.

5. O programa das matérias a ministrar é o seguinte:

5.1.  Registo Civil (12 horas):

5.1.1 Enquadramento

— O Código do Registo Civil

— Função e características do registo civil

— Efeitos probatórios do registo civil

— Factos sujeitos a registo civil

— Dos actos de registo civil, em geral

5.1.2 Registo de nascimento

— Declaração e registo de nascimento

— Filiação

— Estabelecimento da maternidade

 — Estabelecimento da paternidade

— Presunção de paternidade

— Procedimentos do registo

5.1.3 Registo de casamento

— Casamento

 — Processo de casamento

 — Registo de casamento

 — Procedimentos do registo

— Convenções matrimoniais

 — Modalidades

為晉升至登記局及公證署人員職程二等助理員職級之

培訓課程大綱

1. 

7

2. 101

3. 

4. 

5. 

5.1 12

5.1.1 

5.1.2 

 

 

 

5.1.3 
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 — Regimes de bens

 — Registo das convenções matrimoniais

5.1.4 Registo de divórcio

— Modalidades e efeitos do divórcio

— Forma do registo

5.1.5 Registo de óbito

— Forma e conteúdo do registo

— Situações especiais

— Comunicações obrigatórias

5.1.6 Emolumentos, imposto de selo e tesouraria

5.2   Registo Predial (12 horas):

5.2.1 Enquadramento

— O Código do Registo Predial

— A Lei de Terras

— O cadastro geométrico dos terrenos e sua harmonização 
com o registo predial

— Objecto e factos sujeitos a registo predial

— Efeitos do registo predial

— Dos actos de registo predial, em geral

5.2.2 Noções gerais de direitos reais

— Conceito e características

— Tipologia

— Os direitos reais de garantia

5.2.3 Dos actos de registo predial, em especial

— Descrições e seus averbamentos

— Inscrições e seus averbamentos

— Procedimentos do registo

5.2.4 Publicidade e prova do registo

— Carácter público do registo

— Meios de prova

— Das certidões, em especial

 

 

5.1.4 

5.1.5 

5.1.6 

5.2 12

5.2.1 

5.2.2 

5.2.3 

5.2.4 
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5.2.5 Emolumentos, imposto de selo e tesouraria

5.3. Registos Comercial e de Bens Móveis (12 horas):

5.3.1  Enquadramento

— O Código do Registo Comercial

— Objecto e efeitos do registo

— Conceitos de pessoa singular e pessoa colectiva

— A empresa comercial

— Conceito e tipologia das sociedades comerciais

— Actos de registo comercial

— Publicidade e prova do registo

5.3.2 Registo de bens móveis

— Legislação aplicável

— Bens móveis sujeitos a registo

— Em especial, o registo automóvel. Tramitação

5.3.3 Emolumentos, imposto de selo e tesouraria

5.4. Notariado (12 horas):

5.4.1 Enquadramento

— O Código do Notariado

— Conceito e função do notariado

— A importância da função notarial

— Competências e impedimentos

— Responsabilidade por actos notariais

5.4.2 A organização da actividade notarial

— Livros

— Ficheiros

— Arquivos

5.4.3 Dos actos notariais, em especial

— Tipologia e caracterização

— Principais actos notariais

— Requisitos dos instrumentos notariais

5.2.5 

5.3 12

5.3.1 

5.3.2 

5.3.3 

5.4  12

5.4.1 

  

5.4.2 

5.4.3 
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5.4.4 Emolumentos, imposto de selo e tesouraria

5.5 Estrutura política e administrativa da RAEM (3 horas):

5.5.1 Constituição e Lei Básica

5.5.2 Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
e seus anexos

5.5.3 Bases gerais da estrutura orgânica da Administração 
Pública da RAEM

5.6   Regime jurídico da função pública (3 horas): 

5.6.1 Direitos e deveres dos trabalhadores da Administração 
Pública

5.6.2 Avaliação do desempenho

5.7    Técnicas de atendimento e relações públicas (6 horas):

5.7.1 Técnicas de relacionamento pessoal

5.7.2 Técnicas de comunicação

5.7.3 Técnicas de atendimento ao público

5.7.4 Técnicas de relações públicas

5.7.5 Apresentação de casos práticos

5.8    Cursos de línguas (12 horas):

5.8.1 Chinês funcional

5.8.2 Português funcional

5.9 Seminários, conferências e debates (8 horas)

Integram ainda o programa do curso os seminários, confe-
rências e debates, que têm como objectivo promover a actuali-
zação de questões determinadas com interesse para o exercício 
das respectivas funções.

— Regime jurídico da promessa de transmissão de edifícios 
em construção

— Lei da cibersegurança

— Direito de propriedade intelectual, especialmente o Regi-
me Jurídico da Propriedade Industrial e marcas

— Apresentação sobre a aplicação do Regulamento do im-
posto do selo e outros regimes de imposto do selo em vigor

— Lei de Salvaguarda do Património Cultural que diz res-
peito aos registos e ao notariado

5.10 Actividades práticas realizadas nas conservatórias e 
cartórios notariais de outras áreas para além daquela onde os 
formandos exercem funções, com a duração de 7 (sete) horas 
em cada área, supervisionadas pelo formador da matéria cor-
respondente à área respectiva.

6. Avaliação

6.1. A avaliação é efectuada num processo contínuo de ob-
servação e de acordo com o desempenho regular dos forman-
dos nas aulas, i. e., através das informações resultantes de tra-
balhos produzidos pelos mesmos ao longo do curso e abrange 
uma prova �nal.

5.4.4 

5.5 3

5.5.1 

5.5.2 

5.5.3   

5.6 3

5.6.1 

5.6.2 

5.7 6

5.7.1 

5.7.2 

5.7.3 

5.7.4 

5.7.5 

5.8 12

5.8.1 

5.8.2 

  5.9 8

< >

5.10 

7

6. 

6.1 
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6.2. A classificação na avaliação contínua é atribuída com 
base nas informações resultantes de trabalhos produzidos pe-
los formandos ao longo da fase lectiva do curso e nas activida-
des práticas.

6.3. A classificação na prova escrita final é calculada com 
base na média aritmética resultante da ponderação de cada 
matéria com o valor percentual correspondente ao número de 
horas das matérias em relação ao número total de horas das 
matérias a ministrar que integram o curso de formação.

6.4. Findo o curso de formação, os docentes submetem os 
resultados da avaliação referente aos respectivos formandos ao 
Conselho Pedagógico do CFJJ para apuramento dos resultados 
da avaliação e da classi�cação dos formandos.

6.5. A classi�cação �nal, expressa numa escala de 0 a 100 va-
lores, resultará da média aritmética das classi�cações obtidas 
na avaliação contínua e na prova �nal.

6.6. A informação sobre a assiduidade e a classi�cação dos 
formandos é enviada ao júri do concurso, designadamente para 
efeitos de apuramento do aproveitamento, da graduação e da 
elaboração da lista de classi�cação �nal.

6.7. O regime de formação e de avaliação é estabelecido de 
acordo com o regime legal aplicável e o regulamento pedagógi-
co a aprovar pelo Conselho Pedagógico do CFJJ.

(Custo desta publicação $ 18 776,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA 

E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Aviso

Aviso do concurso de avaliação de competências pro�ssionais 

ou funcionais comum

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secre-
tário para a Economia e Finanças, de 6 de Outubro de 2022, 
e nos termos do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso 
dos trabalhadores dos serviços públicos», republicado e re-
numerado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, e 
da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 2/2021, se encontra aberto o concurso de avaliação de 
competências profissionais ou funcionais, comum, externo, 
do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de 
cinco lugares vagos de adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º es-
calão, da carreira de adjunto-técnico, área de apoio técnico-
-administrativo geral, do quadro do pessoal da Direcção dos 
Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, e dos 
que vierem a veri�car-se nestes Serviços, na mesma forma de 
provimento, até ao termo da validade do concurso:

1. Tipo de concurso e validade

Trata-se de concurso de avaliação de competências pro�ssio-
nais ou funcionais, comum, externo, do regime de gestão uni-

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 0

100

6.6 

6.7 

 $18,776.00

經 濟 及 科 技 發 展 局

通 告

21/2021 14/2016

2/2021 14/2009

1. 
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formizada e consiste na avaliação das competências especí�cas 
necessárias ao exercício de funções de adjunto-técnico, área de 
apoio técnico-administrativo geral.

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 
publicação da lista classi�cativa �nal na página electrónica dos 
concursos da função pública, para o preenchimento dos lugares 
vagos e dos que venham a vagar nesta Direcção de Serviços, na 
mesma forma de provimento, na mesma carreira, categoria e 
área funcional.

2. Caracterização do conteúdo funcional

Funções de natureza executiva de aplicação técnica com 
base no conhecimento ou adaptação de métodos e processos, 
enquadradas em directivas bem definidas, exigindo conheci-
mentos técnicos, teóricos e práticos obtidos através de habilita-
ção literária de nível do ensino secundário complementar.

3. Conteúdo funcional

Funções de apoio aos técnicos predominantemente execu-
tando tarefas necessárias à recolha e tratamento de dados, le-
vantamento de situações e elaboração de relatórios e pareceres; 
colaboração com os técnicos executando tarefas diversi�cadas 
com vista à realização de estudos ou concepção de projectos 
e acompanhamento da sua execução nos vários domínios de 
actuação dos órgãos e serviços públicos, incluindo produzir es-
tatísticas e análise com base nas informações e dados obtidos, 
assegurar a recepção, expediente e arquivo de documentos, 
participar e apoiar na elaboração de propostas e informações, 
atender o público e visitar as empresas.

4. Vencimento, direitos e regalias

O adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índi-
ce de vencimento 260, nível 3, constante do Mapa 2 do Anexo 
I da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 2/2021 e pela Lei n.º 4/2017, e usufrui dos direitos e 
regalias previstos no regime geral da Função Pública.

5. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que possuam o ensino 
secundário complementar e reúnam os demais requisitos ge-
rais para o desempenho de funções públicas, nos termos da 
legislação em vigor, nomeadamente: ser residente permanente 
da Região Administrativa Especial de Macau; maioridade; 
capacidade pro�ssional, aptidão física e mental, até ao termo 
do prazo da apresentação de candidaturas (até ao dia 21 de 
Novembro de 2022) e se encontrem nas situações indicadas no 
n.º 2 do artigo 12.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», republicado e renumera-
do pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

6. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

6.1 O prazo para a apresentação de candidaturas é de oito 
dias úteis, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publica-
ção do presente aviso no Boletim O�cial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau (10 de Novembro a 21 de Novembro 
de 2022);

2. 

3. 

4. 

2/2021

4/2017 14/2009

260

5. 

21/2021

14/2016

6. 

6.1 
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6.2 A candidatura ao concurso é formalizada em suporte pa-
pel ou em suporte electrónico, mediante a apresentação de re-
querimento «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de 
Competências Pro�ssionais ou Funcionais», aprovado por Des-
pacho do Secretário para a Administração e Justiça n.º 4/2021, 
acompanhado dos documentos comprovativos dos requisitos 
de candidatura, e o pagamento da taxa de candidatura no valor 
de $300,00 (trezentas patacas).

Estão isentos de pagamento da taxa de candidatura os can-
didatos que, no acto de apresentação da candidatura, se encon-
trem em situação de carência económica devidamente compro-
vada pelo Instituto de Acção Social. A veri�cação da situação 
de carência económica é efectuada no momento de apresenta-
ção da candidatura pelo serviço público ou através do sistema 
do serviço electrónico de apresentação de candidaturas, conso-
ante seja apresentada em suporte papel ou electrónico.

6.2.1 Em suporte papel

A entrega da «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação 
de Competências Pro�ssionais ou Funcionais», assinada pelo 
candidato, deve ser efectuada pessoalmente, pelo próprio ou 
por qualquer outra pessoa, sem necessidade de apresentação 
de procuração, dentro do prazo de apresentação de candidatu-
ras e no horário de expediente (segunda a quinta-feira entre as 
9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 17,45 horas, e sexta-
-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 17,30 
horas), no Centro de Recepção da Direcção dos Serviços de 
Economia e Desenvolvimento Tecnológico, sito na Rua do Dr. 
Pedro José Lobo, n.os 1-3, Edifício Banco Luso Internacional, 
2.º andar, Macau. O pagamento da taxa de candidatura deve 
ser efectuado no mesmo momento (Formas de pagamento: em 
numerário ou através das máquinas e aparelhos da «GovPay»; 
ou por cartão Macau Pass e Mpay).

6.2.2 Em suporte electrónico

O candidato deve preencher e apresentar a «Ficha de Inscri-
ção em Concurso de Avaliação de Competências Pro�ssionais 
ou Funcionais» em formulário electrónico no serviço electró-
nico para apresentação de candidaturas ao regime de gestão 
uniformizada, disponibilizado através da plataforma electróni-
ca uniformizada (o acesso à plataforma pode ser feito através 
da página electrónica http://concurso-uni.safp.gov.mo/ e da 
aplicação do telemóvel «Conta Única de Macau»), dentro do 
prazo de apresentação de candidaturas. O pagamento da taxa 
requerida deve ser efectuado no mesmo momento (através da 
plataforma de pagamento online da «GovPay»).

A apresentação de candidaturas em suporte electrónico e em 
suporte de papel termina no mesmo dia e à mesma hora.

7. Documentos a apresentar na candidatura

7.1 Os candidatos devem entregar os seguintes documentos 
na apresentação de candidatura:

a) Cópia do documento de identi�cação válido;

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso.

7.2 Cópia do registo biográ�co ou da certidão emitida pelo 
Serviço a que pertencem que permita comprovar a sua situa-
ção funcional, quando se trate de candidatos que se encontrem 

6.2 4/2021

$300.00

6.2.1 

MPAY

6.2.2 

http://concurso-uni.safp.gov.

mo/
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7.1 

a

b

7.2 21/2021

14/2016
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numa das situações referidas nas alíneas 1) a 5) do n.º 2 do 
artigo 12.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Re-
crutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos tra-
balhadores dos serviços públicos», republicado e renumerado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

7.3 Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam 
dispensados da apresentação dos documentos comprovativos 
referidos nas alíneas a) e b) do ponto 7.1, e o registo biográ�co 
ou documento que comprova a situação funcional, se os mes-
mos já se encontrarem arquivados nos respectivos processos 
individuais, devendo tal facto ser declarado na apresentação da 
candidatura.

7.4 As cópias dos documentos comprovativos referidos nas 
alíneas a) e b) do ponto 7.1 e dos documentos referidos no pon-
to 7.2 podem ser simples ou autenticadas.

7.5 Na apresentação de candidaturas, caso falte a apresenta-
ção dos documentos referidos nas alíneas a) e b) do ponto 7.1 
ou os documentos referidos no ponto 7.2 quando solicitados, 
o candidato deve apresentar os documentos em falta no prazo 
indicado na lista preliminar, sob pena de �car excluído da lista 
�nal de candidatos.

7.6 O formulário acima referido «Ficha de Inscrição em Con-
curso de Avaliação de Competências Pro�ssionais ou Funcio-
nais», pode ser descarregado na página electrónica da Impren-
sa O�cial ou adquirido, mediante pagamento, na mesma.

7.7 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar a 
língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.

7.8 Se o candidato tiver apresentado na candidatura cópia 
simples dos documentos comprovativos referidos nas alíneas a) 
e b) do ponto 7.1 e no ponto 7.2, deve entregar os originais ou 
cópias autenticadas dos referidos documentos dentro do prazo 
para a entrega dos documentos necessários à instrução do pro-
cesso de provimento.

8. Métodos de selecção

8.1 São métodos de selecção os seguintes:

a) 1.º método de selecção — Provas de conhecimentos (prova 
escrita, com a duração de três horas), com carácter eliminató-
rio;

b) 2.º método de selecção — Entrevista de selecção.

8.2 O candidato que falte ou desista de qualquer prova é au-
tomaticamente excluído.

8.3 Se os candidatos aprovados na prova escrita de conhe-
cimentos forem em número inferior a 100, passarão todos à 
entrevista de selecção.

8.4 Se os candidatos aprovados na prova escrita de conhe-
cimentos forem em número igual ou superior a 100, passarão 
à entrevista de selecção os candidatos aprovados que se en-
contrem nos primeiros cem lugares, por ordem decrescente de 
classi�cação. No caso de haver mais do que um candidato com 
a mesma classificação posicionado em último lugar, podem 
passar à entrevista de selecção todos os candidatos com igual-
dade de classi�cação.

7.3 7.1

a b

7.4 7.1 a b 7.2

7.5 7.1 a b

7.2

7.6 

7.7 

7.8 7.1 a b 7.2

8. 
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9. Objectivos dos métodos de selecção

Provas de conhecimentos — avaliar as competências técnicas 
e/ou o nível de conhecimentos gerais ou especí�cos, exigíveis 
para o exercício de determinada função;

Entrevista de selecção — determinar e avaliar a adequação 
dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que se 
candidatam, face ao respectivo per�l de exigências funcionais.

10. Sistema de classi�cação

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classi�cados de 0 a 100.

Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas elimi-
natórias ou na classi�cação �nal obtenham classi�cação infe-
rior a 50 valores.

Serão excluídos os candidatos que não forem notificados 
para a entrevista de selecção.

11. Classi�cação �nal

A classi�cação �nal resulta da média ponderada das classi�-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados, da seguinte 
forma:

Provas de conhecimentos = 60%;

Entrevista de selecção = 40%.

12. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classi�cação, os candidatos serão 
ordenados de acordo com as condições de preferência previstas 
nos n.os 1 e 2 do artigo 35.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», republicado e 
renumerado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

13. Publicação das listas e organização das provas

As listas preliminar e final de candidatos, as informações 
sobre o local, data e hora da realização das provas em função 
dos métodos de selecção, a lista classi�cativa da prova escrita 
de conhecimentos e a lista classi�cativa �nal aprovada são do 
afixadas no quadro de anúncio da Divisão Administrativa e 
Financeira, Rua do Dr. Pedro José Lobo, n.os 1-3, Ed. Banco 
Luso Internacional, 6.º andar, Macau, e colocadas na pági-
na electrónica dos concursos da função pública, em http://
concurso-uni.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica da 
Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tec-
nológico, em http://www.dsedt.gov.mo/.

14. Programa das provas

14.1 Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China;

14.2 Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro;

14.3 Lei n.º 8/2005 — Lei da Protecção de Dados Pessoais;

14.4 Regulamento Administrativo n.º 45/2020 — Organiza-
ção e funcionamento da Direcção dos Serviços de Economia e 
Desenvolvimento Tecnológico;

9. 

/

10. 

0 100

50

11. 

 = 60%

 = 40%

12. 

21/2021

14/2016

13. 

ht t p://

concu rso-u n i.sa fp.gov.mo/ ht tp://

www.dsedt.gov.mo/

14. 

14.1 

14.2 57/99/ M

14.3  8/2005

14.4  45/2020
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14.5 Lei n.º 7/2003 — Lei do Comércio Externo, alterada 
pela Lei n.º 3/2016; Regulamento Administrativo n.º 28/2003 
— Regulamento das Operações de Comércio Externo, altera-
do pelo Regulamento Administrativo n.º 19/2016; Regulamen-
to Administrativo n.º 29/2003 — Regulamento da Certi�cação 
de Origem, alterado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 20/2016; Despacho do Chefe do Executivo n.º 487/2016 — 
Actualiza as tabelas relativas à Lei do Comércio Externo;

14.6 Decreto-Lei n.º 43/99/M, de 16 de Agosto, republicado 
pela Lei n.º 5/2012 — Aprova o regime do direito de autor e 
direitos conexos; 

14.7 Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro — Regime 
Jurídico da Propriedade Industrial, alterada pela Lei n.º 11/2001;

14.8  Regulamento Administrativo n.º 9/2003 — Plano de 
Apoio a Pequenas e Médias Empresas, alterado pelos Regula-
mentos Administrativos n.º 14/2006, n.º 2/2009, n.º 11/2012, 
n.º 12/2013 e 15/2017;

14.9 Regulamento Administrativo n.º 19/2003 — Plano de 
Garantia de Créditos a Pequenas e Médias Empresas, alterado 
pelos Regulamentos Administrativos n.º 19/2009 e n.º 16/2017;

14.10 Regulamento Administrativo n.º 12/2013 — Plano de 
Apoio a Jovens Empreendedores, alterado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 22/2017;

14.11 Conhecimentos relativos às áreas de trabalhos da Di-
recção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnoló-
gico;

14.12 Actualidades gerais e conhecimentos gerais da socie-
dade;

14.13 Conhecimentos gerais relativos à aplicação das tecno-
logias de informação;

14.14 Técnicas de elaboração de informações, propostas e 
comunicações o�ciais.

Aos candidatos apenas é permitida na prova de conhecimen-
tos a consulta da legislação referida no respectivo programa do 
aviso (na sua versão original, sem anotações do editor e sem 
qualquer nota ou registo pessoal); e não é permitido usar cal-
culadora ou consultar outros livros ou material de referência, 
através de qualquer forma (incluindo o uso de produtos elec-
trónicos).

15. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da 
Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 2/2021, e do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Re-
crutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos tra-
balhadores dos serviços públicos», republicado e renumerado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

16. Observação

Os dados que o candidato apresente servem apenas para 
efeitos de recrutamento. Todos os dados da candidatura serão 
tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005 «Lei da 
Protecção de Dados Pessoais».
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19/2016 28/2003

20/2016 29/2003

487/2016

14.6 5/2012 43/99/M

14.7 11/2001 97/99/M
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11/2012 12/2013 15/2017
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14.9 19/2009 16/2017

19/2003

14.10 22/2017 12/2013

14.11 
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14.14 

15. 

2/2021 14/2009

21/2021
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17. Composição do júri

Presidente: Chan Hon Sang, subdirector dos Serviços.

Vogais efectivos: Chan Chou Weng, chefe de divisão; e

Chiu Weng Ieng, chefe de divisão.

Vogais suplentes: Leung Antonio, chefe de divisão; e

Fong Sao Peng, técnica superior assessora.

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tec-
nológico, aos 28 de Outubro de 2022.

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

(Custo desta publicação $ 14 451,00)

17. 

 

 

   

 

   

 

 $14,451.00
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POLÍCIA JUDICIÁRIA

Anúncio

Faz-se público que se encontra aberto o concurso de aces-
so, documental, condicionado, nos termos de�nidos nas Leis 
n.os 5/2006, alterada pela Lei n.º 14/2020, 14/2009, em vigor, 
e 17/2020, e nos Regulamentos Administrativos n.os 36/2020, 
14/2016, alterado e republicado pelo Regulamento Adminis-
trativo n.º 21/2021 e 35/2020, para o preenchimento de setenta 
e quatro lugares de investigador criminal principal, 1.º escalão, 
do grupo de pessoal de investigação criminal do quadro da Po-
lícia Judiciária. 

O aviso de abertura do referido concurso encontra-se a�xa-
do na Divisão de Pessoal e Administrativa, no 18.º andar do 
Edifício da Polícia Judiciária, sito na Avenida da Amizade, 
n.º 823, Macau, e disponiblizado no sítio da internet desta Polícia. 
O prazo para a apresentação da �cha de inscrição em concurso 
é de cinco dias úteis, a contar do primeiro dia útil imediato 
ao da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau.

Polícia Judiciária, 1 de Novembro de 2022. 

O Director, Sit Chong Meng.

(Custo desta publicação $ 1 178,00)

Aviso

Torna-se público que o concurso externo, de prestação de 
provas, para a admissão dos candidatos considerados aptos, 
com destino à frequência do curso de formação e respectivo es-
tágio, com vista ao preenchimento de vinte lugares de investi-
gador criminal de 2.ª classe, 1.º escalão, do grupo de pessoal de 
investigação criminal do quadro da Polícia Judiciária, aberto 
por aviso publicado no Boletim O�cial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 23, II Série, de 9 de Junho de 2021, 
as provas de aptidão física serão realizadas nos dias 28 e 29 de 
Novembro e, 1, 2, 5 a 7, 9 e 12 de Dezembro de 2022, às 14,30 
horas, no Estádio da Universidade de Macau (Campus da Uni-
versidade de Macau na Ilha de Hengqin), sito na Avenida da 
Universidade, Taipa, Macau, China. 

Informação mais detalhada sobre a data e hora a que cada 
candidato se deve apresentar para a realização das provas de 
aptidão física, bem como outras informações de interesse dos 
candidatos, serão a�xadas no dia 9 de Novembro de 2022, no 
Núcleo de Apoio Administrativo, no rés-do-chão do Edifício 
da Polícia Judiciária, sito na Avenida da Amizade, n.º 823, 
Macau, podendo ser ainda consultadas nos quiosques de in-
formações instalados no rés-do-chão do mesmo Edifício e no 
da Delegação de COTAI, bem como no sítio da internet desta 
Polícia: www.pj.gov.mo.

Polícia Judiciária, 1 de Novembro de 2022. 

O Director, Sit Chong Meng.

(Custo desta publicação $ 1 302,00)
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懲 教 管 理 局

通 告

14/2016

14/2009

12/2015

2022/I05/AP/T

1. 

1.1. 

1.2. 

 

2. 

3. 

4. 

14/2009

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

Aviso

Aviso do concurso de avaliação de competências pro�ssionais 

ou funcionais comum

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para a Segurança, de 26 de Outubro de 2022, e nos termos do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, se-
lecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos», da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras 
dos trabalhadores dos serviços públicos», e da Lei n.º 12/2015 
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», 
vigentes, se encontra aberto o concurso de avaliação de com-
petências pro�ssionais ou funcionais, comum, externo, do re-
gime de gestão uniformizada, para o preenchimento de quatro 
lugares vagos de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de técnico, área de gestão e administração pública, em regime 
de contrato administrativo de provimento da Direcção dos 
Serviços Correccionais, e dos que vierem a veri�car-se nesta 
Direcção de Serviços, na mesma forma de provimento, até ao 
termo da validade do concurso (Concurso n.º: 2022/I05/AP/T):

1. Tipo de concurso e validade 

1.1. Trata-se de um concurso de avaliação de competências 
profissionais ou funcionais, comum, externo, do regime de 
gestão uniformizada e consiste na avaliação das competências 
especí�cas necessárias ao exercício de funções de técnico, área 
de gestão e administração pública.

1.2. A validade do concurso é de dois anos, a contar da data 
da publicação da lista classi�cativa �nal na página electrónica 
dos concursos da função pública, para o preenchimento dos 
lugares vagos e dos que venham a vagar nesta Direcção de 
Serviços, na mesma forma de provimento, na mesma carreira, 
categoria e área funcional.

2. Caracterização do conteúdo funcional

Funções de estudo e aplicação de métodos e processos de 
natureza técnica, com autonomia e responsabilidade, enqua-
dradas em planificação estabelecida, requerendo uma espe-
cialização e conhecimentos profissionais adquiridos através 
de habilitação académica do nível de diploma de associado ou 
equivalente, ou bacharelato.

3. Conteúdo funcional 

Estuda, adapta ou aplica métodos e processos técnico-cientí-
�cos, elaborando estudos, concebendo e desenvolvendo projec-
tos, emitindo pareceres e participando em reuniões e grupos 
de trabalho de carácter departamental e interdepartamental, 
tendo em vista preparar a tomada de decisão superior sobre 
medidas de política e gestão na área de gestão e administração 
pública. 

4. Vencimento, direitos e regalias 

O técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice de ven-
cimento 350, nível 4, constante do Mapa 2 do Anexo I da Lei 
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350
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12/2015

6.  

14/2016
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7.1. 

7.2. 4/2021

$300.00

7.2.1. 

A

n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos servi-
ços públicos», vigente, e usufrui dos direitos e regalias previstos 
no regime geral da Função Pública.

5. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo de 
provimento, precedida de seis meses de período experimental, 
nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contra-
to de Trabalho nos Serviços Públicos», vigente.

6. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que possuam habilitações 
académicas ao nível de diploma de associado ou equivalente, 
ou bacharelato em administração pública, em gestão pública, 
em gestão de empresas ou a�ns na área de gestão, satisfaçam 
os demais requisitos gerais para o desempenho de funções pú-
blicas, nos termos da legislação em vigor, nomeadamente: ser 
residente permanente da Região Administrativa Especial de 
Macau; ter maioridade; capacidade pro�ssional, aptidão física 
e mental, até ao termo do prazo de apresentação de candida-
turas (até ao dia 21 de Novembro de 2022) e se encontrem nas 
situações indicadas no n.º 2 do artigo 12.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», 
vigente.

7. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

7.1. O prazo para a apresentação de candidaturas é de oito 
dias úteis, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publica-
ção do presente aviso no Boletim O�cial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau (10 de Novembro a 21 de Novembro 
de 2022);

7.2. A candidatura ao concurso é formalizada em suporte pa-
pel ou em suporte electrónico, mediante a apresentação de re-
querimento «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de 
Competências Pro�ssionais ou Funcionais», aprovado por Des-
pacho do Secretário para a Administração e Justiça n.º 4/2021, 
acompanhado dos documentos comprovativos dos requisitos 
de candidatura, e o pagamento da taxa de candidatura no valor 
de $300,00 (trezentas patacas).

Estão isentos de pagamento da taxa de candidatura os can-
didatos que, no acto de apresentação da candidatura, se encon-
trem em situação de carência económica devidamente compro-
vada pelo Instituto de Acção Social. A veri�cação da situação 
de carência económica é efectuada no momento de apresenta-
ção da candidatura pelo serviço público ou através do sistema 
do serviço electrónico de apresentação de candidaturas, con-
soante seja apresentada em suporte papel ou electrónico.

7.2.1. Em suporte de papel

A entrega da «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação 
de Competências Pro�ssionais ou Funcionais», assinada pelo 
candidato, tem de ser efectuada pessoalmente, pelo próprio ou 
por qualquer outra pessoa, sem necessidade de apresentação 
de procuração, dentro do prazo de apresentação de candidatu-
ras e no horário de expediente (segunda a quinta-feira entre as 
9,00 e as 17,45 horas, e sexta-feira entre as 9,00 e as 17,30 horas, 
sem interrupção à hora do almoço), no balcão de atendimen-
to do Centro de Informação e Atendimento da Direcção dos 
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e

MPAY

7.2.2. 

http://concurso-uni.safp.gov.

mo/

8. 

8.1. 

a

b

c 4/2021

8.2. 14/2016

8.3. 

8.1 a b c

Serviços de Administração e Função Pública, sito na Avenida 
da Praia Grande, China Plaza, 8.º andar «A», Macau. O paga-
mento da taxa de candidatura deve ser efectuado no mesmo 
momento (Formas de pagamento: em numerário ou através 
das máquinas e aparelhos da «GovPay», nomeadamente por 
UnionPay Quick Pass, UnionPay App, Pagamento por Mobile 
Banking do Banco da China, Tai Fung Pay, GuangfaPay, 
LusoPay, ICBC ePay, UePay, WeChat Pay e Alipay; ou por 
cartão Macau Pass e Mpay).

7.2.2. Em suporte electrónico

O candidato deve preencher e apresentar a «Ficha de Inscri-
ção em Concurso de Avaliação de Competências Pro�ssionais 
ou Funcionais» em formulário electrónico no serviço electróni-
co para apresentação de candidaturas ao regime de gestão uni-
formizada, disponibilizado através da plataforma electrónica 
uniformizada (o acesso à plataforma pode ser feito através da 
página electrónica http://concurso-uni.safp.gov.mo/ e da apli-
cação do telemóvel «Acesso comum aos serviços públicos da 
RAEM»), dentro do prazo de apresentação de candidaturas. 
O pagamento da taxa requerida deve ser efectuado no mesmo 
momento (através da plataforma de pagamento online da 
«GovPay»).

A candidatura efectuada por meios electrónicos tem início a 
partir das 9,00 horas do primeiro dia do prazo, devendo a sua 
apresentação ser enviada até às 17,45 horas do último dia do 
prazo.

8. Documentos a apresentar na candidatura 

8.1. Os candidatos devem entregar os seguintes documentos 
na apresentação de candidatura:

a) Cópia do documento de identi�cação válido; 

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso (pode ser acompanhada 
de documentos comprovativos das disciplinas do curso para 
efeitos de aferição da habilitação do candidato para a admis-
são);

c) «Nota Curricular para Concurso», de modelo aprovado 
pelo Despacho do Secretário para a Administração e Justiça 
n.º 4/2021, devidamente preenchida e assinada pelo candidato, 
acompanhada de cópia dos documentos comprovativos (e.g. 
habilitação académica, experiência pro�ssional, formação pro-
�ssional complementar, e habilitação pro�ssional, etc.). 

8.2. Cópia do registo biográ�co ou da certidão emitida pelo 
Serviço a que pertencem que permita comprovar a sua situa-
ção funcional, quando se trate de candidatos que se encontrem 
numa das situações referidas nas alíneas 1) a 5) do n.º 2 do 
artigo 12.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recru-
tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos», vigente.

8.3. Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam 
dispensados da apresentação dos documentos comprovativos 
referidos nas alíneas a), b) e c) do ponto 8.1, e o registo biográ-
fico ou documento que comprova a situação funcional, se os 
mesmos já se encontrarem arquivados nos respectivos proces-
sos individuais, tendo tal facto ser declarado na apresentação 
da candidatura. 
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8.4. 8.1 a b c

8.2

8.5. 8.1 a b c

8.2

8.6. 

8.7. 

8.8. 8.1 a b c

8.2

9. 

9.1. 

a  

b

c

9.2. 

14/2016

9.3. 

9.4. 

10. 

/

8.4. As cópias dos documentos comprovativos referidos nas 
alíneas a), b) e c) do ponto 8.1 e dos documentos referidos no 
ponto 8.2 podem ser simples ou autenticadas.

8.5. Na apresentação de candidatura, caso falte a apresenta-
ção dos documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do ponto 8.1, 
ou os documentos referidos no ponto 8.2 quando solicitados, 
o candidato deve apresentar os documentos em falta no prazo 
indicado na lista preliminar de candidatos, sob pena de �car 
excluído da lista �nal de candidatos.

8.6. Os formulários acima referidos «Ficha de Inscrição em 
Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou 
Funcionais» e «Nota Curricular para Concurso» podem ser 
descarregados na página electrónica da Imprensa Oficial ou 
adquiridos, mediante pagamento, na mesma.

8.7. No requerimento de admissão, o candidato deve indicar 
a língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.

8.8. Se o candidato tiver apresentado na candidatura, cópia 
simples dos documentos comprovativos referidos nas alíneas a), 
b) e c) do ponto 8.1 e no ponto 8.2, deve entregar os originais 
ou cópias autenticadas dos referidos documentos dentro do 
prazo para a entrega dos documentos necessários à instrução 
do processo de provimento.

9. Métodos de selecção 

9.1. São métodos de selecção os seguintes:

a) 1.º método de selecção — Provas de conhecimentos, com 
carácter eliminatório (prova escrita, com a duração de 3 horas); 

b) 2.º método de selecção — Entrevista de selecção; 

c) 3.º método de selecção — Análise curricular. 

9.2. O candidato que falte ou desista de qualquer prova é 
automaticamente excluído, sem prejuízo do disposto no n.º 11 do 
artigo 32.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recru-
tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos», vigente.

9.3. Se os candidatos aprovados na prova de conhecimentos 
(prova escrita) forem em número inferior a 50, passarão todos 
à entrevista de selecção.

9.4. Se os candidatos aprovados na prova de conhecimentos 
(prova escrita) forem em número igual ou superior a 50, pas-
sarão à entrevista de selecção os candidatos aprovados que 
se encontrarem nos primeiros cinquenta lugares, por ordem 
decrescente de classi�cação. No caso de haver mais do que um 
candidato com a mesma classi�cação posicionado em último 
lugar, podem passar à entrevista de selecção todos os candida-
tos com igualdade de classi�cação.  

10. Objectivos dos métodos de selecção

Provas de conhecimentos — avaliar as competências técnicas 
e/ou o nível de conhecimentos gerais ou especí�cos exigíveis 
aos candidatos para o exercício das funções a que se candida-
tam.

Entrevista de selecção — determinar e avaliar a adequação 
dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que se 
candidatam, face ao respectivo per�l de exigências funcionais. 
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11. 

11.1. 0 100

11.2. 50

11.3. 

12. 

12.1. 

a  = 50%

b  = 40%

c  = 10%

13. 

14/2016

14.  

A

http://concurso-uni.safp.gov.mo/

http://www.dsc.gov.mo/

15. 

15.1. 

15.2 . 57/99/M

15.3. 27/2015

15.4 .  7/2 0 0 6

Análise curricular — examinar a preparação do candidato 
para o desempenho das funções a que se candidatam, ponde-
rando a habilitação académica e pro�ssional, a quali�cação e 
experiência pro�ssionais, os trabalhos realizados e a formação 
pro�ssional complementar.

11. Sistema de classi�cação

11.1. Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de se-
lecção são classi�cados de 0 a 100. 

11.2. Serão excluídos os candidatos que nas provas elimina-
tórias ou na classi�cação �nal obtenham classi�cação inferior 
a 50 valores.

11.3. Serão excluídos os candidatos que não forem noti�ca-
dos para a entrevista de selecção.

12. Classi�cação �nal

12.1. A classificação final resulta da média ponderada das 
classificações obtidas nos métodos de selecção utilizados, da 
seguinte forma: 

a) Provas de conhecimentos = 50%;

b) Entrevista de selecção = 40%;

c) Análise curricular = 10%.

13. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classi�cação, os candidatos serão 
ordenados de acordo com as condições de preferência previstas 
nos n.os 1 e 2 do artigo 35.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», vigente.

14. Publicação das listas e organização das provas

As listas preliminar e �nal de candidatos, as informações so-
bre o local, data e hora da realização das provas em função dos 
métodos de selecção nas diversas fases, as listas classi�cativas 
intermédias e a lista classi�cativa �nal são a�xadas no Centro 
de Atendimento e Informação da Direcção dos Serviços Cor-
reccionais, sito na Avenida da Praia Grande, China Plaza, 8.º 
andar «A», Macau, e colocadas na página electrónica dos con-
cursos da função pública, em http://concurso-uni.safp.gov.mo/, 
bem como na página electrónica da DSC, em http://www.dsc.
gov.mo/.

15. Programa das provas 

15.1. Lei Básica da Região Administrativa Especial de Ma-
cau da República Popular da China;

15.2. Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro, que aprova 
o Código do Procedimento Administrativo;

15.3. Regulamento Administrativo n.º 27/2015 «Organização 
e funcionamento da Direcção dos Serviços Correccionais», vi-
gente;

15.4. Lei n.º 7/2006 «Estatuto do Pessoal da Carreira do Cor-
po de Guardas Prisionais», vigente;
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15.5. 3/2022

15.6. 2/2007

15.7. 

15.8. 14/2009

15.9. 14/2016

15.10. 12/2015

15.11. 15/2009

15.12. 26/2009

15.13. 2/2011

15.14. 8/2004

15.15. 31/2004

15.16. 11/2007

15.17. 235/2004 31/2004

15.18. 8/2006

15.19. 8/2005

15.20. 10/2022 193/2019

15.21. 

00176-DP/DSC/2020

15.22. 

15.23. 

15.5. Regulamento Administrativo n.º 3/2022 «Regime dos 
Concursos e dos Cursos de Formação do Pessoal do Corpo de 
Guardas Prisionais»;

15.6. Lei n.º 2/2007 «Regime Tutelar Educativo dos Jovens 
Infractores»;

15.7. Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública 
de Macau, vigente;

15.8. Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhado-
res dos serviços públicos», vigente;

15.9. Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos», vigente;

15.10. Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos 
Serviços Públicos», vigente;

15.11. Lei n.º 15/2009 «Disposições Fundamentais do Estatu-
to do Pessoal de Direcção e Che�a»;

15.12. Regulamento Administrativo n.º 26/2009 «Disposições 
complementares do estatuto do pessoal de direcção e che�a»;

15.13. Lei n.º 2/2011 «Regime do prémio de antiguidade e 
dos subsídios de residência e de família», vigente;

15.14. Lei n.º 8/2004 «Princípios relativos à avaliação do de-
sempenho dos trabalhadores da Administração Pública»;

15.15. Regulamento Administrativo n.º 31/2004 «Regime 
geral de avaliação do desempenho dos trabalhadores da Admi-
nistração Pública»;

15.16. Regulamento Administrativo n.º 11/2007 «Regime dos 
prémios e incentivos ao desempenho dos trabalhadores dos 
serviços públicos»;

15.17. Despacho do Chefe do Executivo n.º 235/2004 — 
Aprovadas as regras relativas à constituição, composição e 
funcionamento da Comissão Paritária a que se refere o artigo 2.º 
do Regulamento Administrativo n.º 31/2004;

15.18. Lei n.º 8/2006 — «Regime de Previdência dos Traba-
lhadores dos Serviços Públicos», vigente;

15.19. Lei n.º 8/2005 — «Lei da Protecção de Dados Pessoais»;

15.20. Despacho do Secretário para a Segurança n.º 193/2019 
(Subdelega competências no director da Direcção dos Serviços 
Correccionais), alterado pelo Despacho do Secretário para a 
Segurança n.º 10/2022;

15.21. Despacho n.º 00176-DP/DSC/2020, publicado no Bole-
tim O�cial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 35, 
II Série, de 26 de Agosto de 2020 (Delegação e subdelegação 
de competências no Subdirector da Direcção dos Serviços Cor-
reccionais);

15.22. Organização e sistema político da Região Administra-
tiva Especial de Macau;

15.23. Conhecimentos pro�ssionais da área de gestão e ad-
ministração pública;
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15.24. 

15.25. 

16. 

14/2009

12/2015 14/2016

17. 

8/2005

18. 

 

 

   

 

   

 况

 $16,772.00

教 育 及 青 年 發 展 局

通 告

2/2022 10/2017

18/2018

15.24. Elaboração de proposta, relatório, projecto e planea-
mento, aperfeiçoamento de procedimento, entre outros instru-
mentos públicos, da área de gestão e administração pública;

15.25. Assuntos de actualidade.

Durante a realização da prova de conhecimentos, os can-
didatos podem apenas consultar as legislações referidas no 
programa do presente aviso (na sua versão original, sem outro 
apontamento escrito ou não textual ou qualquer anotação), po-
dendo usar apenas calculadora sem funções de programação.

16. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos servi-
ços públicos», vigente, da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato 
de Trabalho nos Serviços Públicos», vigente, e do Regulamento 
Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e forma-
ção para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços pú-
blicos», vigente.

17. Observação 

Os dados que o candidato apresente servem apenas para 
efeitos de recrutamento. Todos os dados da candidatura serão 
tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005 «Lei da 
Protecção de Dados Pessoais».

18. Composição do Júri

Presidente: Leong Tin Meng, chefe da Divisão de Recursos 
Humanos.

Vogais efectivos: Ho Kit Lai, técnica especialista (che�a fun-
cional); e

Leong Ka Kei, técnico especialista (che�a funcional). 

Vogais suplentes: Cheang Ka Lei, técnica superior de 1.ª clas-
se; e

Lao Un Han, técnica especialista.

Direcção dos Serviços Correccionais, 1 de Novembro de 
2022.

O Director dos Serviços, Cheng Fong Meng.

(Custo desta publicação $ 16 772,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE

Aviso

Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da 
Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), alterada pela Lei 
n.º 2/2022, conjugado com o n.º 3 do artigo 22.º e com o artigo 
23.º do Regulamento Administrativo n.º 18/2018 (Estatuto do 
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UM-N20-M95-2222Z-29

14/2006

2023/2024

 

––––––––––

附件一

理學碩士學位（醫藥管理）課程

學術與教學編排

/

2/2022 10/2017

30

ensino superior) que, por meu despacho de 31 de Outubro de 
2022, foi registado o curso do ensino superior a seguir indicado: 

Designação do curso: curso de mestrado em Ciências (Admi-
nistração Medicinal)

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Universidade de Macau — Instituto 
de Ciências Médicas Chinesas 

Grau, diploma ou certi�cado que o curso confere: Grau de 
mestre

N.º de registo: UM-N20-M95-2222Z-29

Informação básica do curso:

— Nos termos do disposto na alínea 18) do n.º 1 do artigo 
18.º dos Estatutos da Universidade de Macau, aprovados pela 
Ordem Executiva n.º 14/2006, o Conselho da Universidade de 
Macau, por deliberação tomada na sua 3.ª sessão, realizada 
no dia 19 de Abril de 2022, aprovou a proposta do Senado, no 
sentido de criar o curso de mestrado em Ciências (Adminis-
tração Medicinal), no Instituto de Ciências Médicas Chinesas 
da Universidade de Macau, e aprovou a organização cientí�co-
-pedagógica e o plano de estudos do respectivo curso.

— A organização cientí�co-pedagógica e o plano de estudos 
referidos, constam dos Anexos I e II ao presente aviso e dele 
fazem parte integrante.

— A organização cientí�co-pedagógica e o plano de estudos 
referidos, aplicam-se aos estudantes que iniciem a frequência 
do curso no ano lectivo de 2023/2024.

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 
da Juventude, aos 31 de Outubro de 2022.

O Director dos Serviços, Kong Chi Meng.

––––––––––

ANEXO I

Organização cientí�co-pedagógica do curso de mestrado 
em Ciências (Administração Medicinal)

1. Designação do grau académico atribuído do curso: Mestrado 
em Ciências 

2. Ramo de conhecimento: Ciências

3. Especialidade: Administração Medicinal

4. Duração normal do curso: Dois anos lectivos

5. Língua(s) veicular(es): Chinês/Inglês

6. Condições de candidatura: De acordo com o disposto no 
n.º 8 do artigo 20.º da Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino supe-
rior), alterada pela Lei n.º 2/2022.

7. Requisitos de graduação: 

1) O número de unidades de crédito necessário à conclusão 
do curso é de 30 unidades de crédito.
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附件二

理學碩士學位（醫藥管理）課程

學習計劃

學科單元/科目 種類 面授學時 學分

45 3

" 45 3

" 45 3

" 45 3

" 6

學生須修讀四門選修學科單元/科目，以取得12學分：

45 3

" 45 3

" 45 3

" 45 3

" 45 3

" 45 3

" 45 3

" 45 3

總學分 30

 $5,515.00

2) A obtenção do grau de mestre está ainda condicionada à 
elaboração, entrega, apresentação e aprovação de um relatório 
de projecto original.

ANEXO II

Plano de estudos do curso de mestrado em Ciências 
(Administração Medicinal)

Unidades curriculares/
/Disciplinas

Tipo
Horas de 

ensino 
presencial

Unidades
de crédito

Introdução à Adminis-
tração Medicinal Obrigatória 45 3

Farmácia Social e Admi-
nistrativa » 45 3

Inovação na Indústria 
da Saúde » 45 3

Medicina Social » 45 3

Relatório de Projecto » -- 6

Os estudantes devem frequentar quatro unidades curricu-
lares/disciplinas optativas para obterem 12 unidades de 
crédito:

Aplicação de Estatística 
Médica Optativa 45 3

Metodologias de Apli-
cação para Administra-
ção Medicinal » 45 3

Aplicação da Tecnolo-
gia dos Computadores 
na Farmácia » 45 3

Inovação e Gestão de 
Tecnologia na Medicina » 45 3

Avaliação das Políticas 
de Saúde » 45 3

Inglês Técnico para o 
Sector da Saúde » 45 3

Informática Biomédica » 45 3

Normalização e Gestão 
de Qualidade de Medi-
camentos Chineses » 45 3

Número total de unidades de crédito 30

(Custo desta publicação $ 5 515,00)
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文 化 局

公 告

0001/IC-DPICC/CP/2022

氹 1

氹 1

1. 

2. 

3. 

4. 氹 1

5. 氹 1

6. 

7. 90

63/85/M

8 .  

$20,000.00

9. $40,000.00

10. 

11. 

50%

INSTITUTO CULTURAL

Anúncio

Concurso Público n.º 0001/IC-DPICC/CP/2022

Concurso público para adjudicação do 

«Arrendamento do n.º 1 da Avenida da Praia na Taipa»

Em conformidade com o despacho da Ex.ma Senhora Secre-
tária para os Assuntos Sociais e Cultura, de 21 de Outubro de 
2022, realiza-se o concurso público para adjudicação do «Ar-
rendamento do n.º 1 da Avenida da Praia na Taipa».

1. Entidade adjudicante: Secretária para os Assuntos Sociais 
e Cultura.

2. Serviço responsável pela realização do processo do con-
curso: Instituto Cultural.

3. Modalidade do concurso: concurso público. 

4. Objecto: adjudicação, por arrendamento, do n.º 1 da Ave-
nida da Praia na Taipa, para a abertura e exploração de um 
restaurante que promova a cultura portuguesa com caracterís-
ticas próprias de Macau e que possua elementos do patrimó-
nio cultural intangível de Macau, através de fornecimento de 
alimentos e bebidas gourmet macaenses, em conjugação com 
o ambiente envolvente das Casas da Taipa e que seja utilizado 
também para vendas, exposições, actividades experimentais, 
workshops, entre outros.

5. Local do arrendamento: o espaço no n.º 1 da Avenida da 
Praia na Taipa (a actual «Casa de Recepções» das Casas da 
Taipa). 

6. Prazo do arrendamento: quarenta e oito (48) meses. 

7. Prazo de validade das propostas: o prazo de validade das 
propostas é de noventa (90) dias, a contar da data do acto pú-
blico do concurso, prorrogável, nos termos previstos no artigo 
36.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho. 

8. Caução provisória: a caução provisória no valor de $20 000,00 
(vinte mil patacas), deve ser prestada mediante depósito em 
numerário ou através de garantia bancária legal a favor do Ins-
tituto Cultural do Governo da Região Administrativa Especial 
de Macau.

9. Caução de�nitiva: a caução de�nitiva é no valor de $40 000,00 
(quarenta mil patacas).

10. Renda base: não de�nida.

11. Condições de admissão: os concorrentes devem estar ins-
critos na Direcção dos Serviços de Finanças e na Conservatória 
dos Registos Comercial e de Bens Móveis da RAEM. Se for o 
concorrente empresário em nome individual, deve ser residen-
te na RAEM, e no caso de sociedades comerciais, o respectivo 
capital social deve ser detido numa percentagem superior a cin-
quenta por cento (50%) por residentes da RAEM, não sendo 
admitida a participação de consórcio.
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12. 

13. 

氹 1

8399 6296

14. 

63/85/M

VI

15. 

16. 

$200.00 ht tp://w w w.

icm.gov.mo

12. Local, data e hora limite para entrega das propostas:

Local: Edifício do Instituto Cultural, sito na Praça do Tap 
Siac, Macau.

Data e hora limite: as propostas devem ser entregues até às 
17,00 horas do dia 30 de Dezembro de 2022, sexta-feira.

13. Visita ao local: a visita ao n.º 1 da Avenida da Praia na 
Taipa realizar-se-á no dia 15 de Novembro de 2022, pelas 15,30 
horas, devendo os interessados contactar o Instituto Cultural 
para a inscrição antes das 17,00 horas do dia 14 de Novembro 
de 2022, através do telefone n.º 8399 6296.

14. Local, data e hora do acto público de abertura de propos-
tas: 

Local: Edifício do Instituto Cultural, sito na Praça do Tap 
Siac, Macau. 

Data e hora: 4 de Janeiro de 2023, quarta-feira, pelas 10,00 
horas.

Os concorrentes ou seus representantes deverão estar pre-
sentes no acto público de abertura de propostas para esclare-
cimento de eventuais dúvidas relativas aos documentos apre-
sentados ao concurso, podendo reclamar das deliberações da 
comissão, nos termos dos artigos 27.º e seguintes do Decreto-
-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho.

Os representantes dos concorrentes poderão fazer-se repre-
sentar por procurador, devendo este apresentar procuração 
reconhecida que lhe con�ra poderes para o efeito, elaborada 
em conformidade com o modelo constante do Anexo VI do 
programa do concurso, ou outro documento equivalente. 

15. Adiamento: em caso de encerramento dos serviços pú-
blicos da Região Administrativa Especial de Macau, por mo-
tivos de tufão ou outras razões de força maior, a data e hora 
previstas para a visita ao local, o termo do prazo para entrega 
das propostas ou a data e hora previstas para o acto público 
do concurso serão adiados para o primeiro dia útil seguinte, à 
mesma hora.

16. Local, data, horário para exame do processo e preço para 
obtenção de fotocópia do mesmo: 

Local: Edifício do Instituto Cultural, sito na Praça do Tap 
Siac, Macau.

Data: desde a data da publicação do anúncio no Boletim O�-
cial da Região Administrativa Especial de Macau até ao termo 
do prazo para entrega das propostas. 

Horário: durante o horário de expediente, das 9,00 horas 
às 13,00 horas e das 14,30 horas às 17,30 horas, de segunda a 
sexta-feira.

Para fotocópias do processo, podem ser obtidas mediante o 
pagamento de duzentas patacas ($200,00) por cópia, ou gra-
tuitamente através da página electrónica do Instituto Cultural, 
http://www.icm.gov.mo.

Quaisquer eventuais alterações ou novas informações serão 
comunicadas na página electrónica do Instituto Cultural.
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17. 

評標標準 比重

40%

35%

10%

15%

 

 $5,674.00

衛 生 局

名 單

20/SS/2011

  

1.º  .......................................................................87.00

2.º  ...................................................................86.70

3.º  ...................................................................86.20

4.º  ...................................................................85.50

5.º  ...................................................................84.10

8/2010

23/2017 14/2016

17. Critérios de apreciação das propostas e factores de pon-
deração:

Critérios de apreciação Factores de ponderação

Renda 40%

Plano do negócio 35%

Projecto de planeamento do interior 10%

Experiência do concorrente 15%

Instituto Cultural, aos 3 de Novembro de 2022.

A Presidente do Instituto, Leong Wai Man.

(Custo desta publicação $ 5 674,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Listas

Nos termos do artigo 15.º do Despacho n.º 20/SS/2011, de 27 
de Outubro de 2011, do director dos Serviços de Saúde, que 
aprovou em anexo o «Regulamento da Formação Específica 
para Ingresso na Carreira de Inspector Sanitário», publica-se 
a lista classi�cativa da formação dos formandos respeitante ao 
concurso externo, de prestação de provas, para admissão de 
cinco formandos à formação especí�ca de inspector sanitário 
de 2.ª classe; após a conclusão da formação, os primeiros cinco 
formandos aprovados na lista classi�cativa serão providos na 
categoria de inspector sanitário de 2.ª classe, 1.º escalão, para 
o preenchimento de cinco lugares vagos de inspector sanitário, 
dos Serviços de Saúde, aberto por despacho do Secretário para 
os Assuntos Sociais e Cultura, de 28 de Fevereiro de 2019, cujo 
aviso foi publicado no Boletim O�cial da Região Administrati-

va Especial de Macau n.º 11, II Série, de 13 de Março de 2019:

Ordem Candidatos aprovados valores

1.º HON FAI............................................................... 87,00

2.º WONG SAM U .................................................... 86,70

3.º CHOI UN WAI .................................................... 86,20

4.º HOI SAI ON ......................................................... 85,50

5.º O CHON WAI ...................................................... 84,10

De acordo com o estipulado nas alíneas 4) e 6) do n.º 2 do 
artigo 6.º da Lei n.º 8/2010 (Regime da carreira de inspector 
sanitário), concluída a formação os formandos são ordenados 
em lista classi�cativa e o provimento dos candidatos aprovados 
efectua-se de acordo com a ordem estabelecida na lista classi�-
cativa.

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
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 $2,606.00

00322/02-MA.ML

 

 .............................................................................. 7.42

131/2012

 Ol iveira Sousa de Albergar ia 

Resende, Pedro Manuel

 

   

 $1,654.00

acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, os candidatos podem 
interpor recurso para a entidade que autorizou a abertura do 
concurso, no prazo de dez dias úteis a contar do dia seguinte à 
data da publicação da presente lista no Boletim O�cial da Região 
Administrativa Especial de Macau.

 (Homologada por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os 

Assuntos Sociais e Cultura, de 26 de Outubro de 2022).

Serviços de Saúde, aos 29 de Setembro de 2022.

O Júri do estágio:

Presidente: Chao Sin Mui, médica assistente.

Vogal efectiva: Sou Sio Choi, técnica superior assessora.

Vogal suplente: Fong Kam Iok, técnica superior de 1.ª classe.

(Custo desta publicação $ 2 606,00)

(Ref. do Concurso n.º 00322/02-MA.ML)

Classi�cativa �nal do candidato ao concurso comum, exter-
no, de prestação de provas, para o preenchimento de um lugar 
vago em regime de contrato administrativo de provimento, de 
médico assistente, 1.º escalão, área funcional hospitalar (medi-
cina legal), da carreira médica dos Serviços de Saúde, aberto 
por aviso publicado no Boletim O�cial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 23, II Série, de 8 de Junho de 2022:

Candidato aprovado:

 Nome valores

Chan Tak Song .....................................................................7,42

De acordo com o estipulado no n.º 4 do artigo 19.º do Despa-
cho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do Pro-
cedimento Concursal da Carreira Médica), o candidato pode 
interpor recurso contencioso da presente lista de classi�cação 
�nal para o Tribunal de Segunda Instância, no prazo de trinta 
dias, contados da data da sua publicação.

(Homologada por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os 

Assuntos Sociais e Cultura, de 20 de Outubro de 2022).

Serviços de Saúde, aos 10 de Outubro de 2022.

O júri:

Presidente: Dr. Oliveira Sousa de Albergaria Resende, Pedro 
Manuel, médico consultor de medicina legal.

Vogais efectivos: Dr. Wong Wai Kit, médico consultor de me-
dicina legal; e

   Dr.ª Lam Hao San, médica assistente de medicina legal.

(Custo desta publicação $ 1 654,00)
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00922/02-MA.HEMA

  

1.º  ................................................................... 7.99

2.º  ................................................................... 6.22

131/2012

 

 

      

 $1,541.00

01022/02-MA.PNEU

 

  

 ................................................................................8.60

131/2012

(Ref. do Concurso n.º 00922/02-MA.HEMA)

Classi�cativa �nal dos candidatos ao concurso comum, ex-
terno, de prestação de provas, para o preenchimento de dois 
lugares vagos em regime de contrato administrativo de provi-
mento, de médico assistente, 1.º escalão, área funcional hospi-
talar (hematologia), da carreira médica dos Serviços de Saúde, 
aberto por aviso publicado no Boletim O�cial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau n.º 32, II Série, de 10 de Agos-
to de 2022:

Candidatos aprovados:

Ordem  Nome valores

1.º LEI KA LAI ......................................................... 7,99

2.º LAM MAN CHENG .......................................... 6,22

De acordo com o estipulado no n.º 4 do artigo 19.º do Des-
pacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do 
Procedimento Concursal da Carreira Médica), os candidatos 
podem interpor recurso contencioso da presente lista de classi-
�cação �nal para o Tribunal de Segunda Instância, no prazo de 
trinta dias, contados da data da sua publicação.

(Homologada por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os 

Assuntos Sociais e Cultura, de 28 de Outubro de 2022).

Serviços de Saúde, aos 19 de Outubro de 2022.

O júri:

Presidente: Dr. Wong Lap Cheng, médico consultor de he-
matologia.

Vogais efectivos: Dr. Fung Siu Ming, médico consultor de he-
matologia; e

   Dr.ª Yung Ka Hung, médica consultora de hematologia.

(Custo desta publicação $ 1 541,00)

(Ref. do Concurso n.º 01022/02-MA.PNEU)

Classi�cativa �nal do candidato ao concurso comum, exter-
no, de prestação de provas, para o preenchimento de um lugar 
vago em regime de contrato administrativo de provimento, de 
médico assistente, 1.º escalão, área funcional hospitalar (pneu-
mologia), da carreira médica dos Serviços de Saúde, aberto 
por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 33, II Série, de 17 de Agosto de 
2022:

Candidato aprovado:     

 Nome valores

 Neng Seong In.........................................................................8,60

De acordo com o estipulado no n.º 4 do artigo 19.º do Despa-
cho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do Pro-
cedimento Concursal da Carreira Médica), o candidato pode 
interpor recurso contencioso da presente lista de classi�cação 
�nal para o Tribunal de Segunda Instância, no prazo de trinta 
dias, contados da data da sua publicação.
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 $1,541.00

公 告

19/P/22

X

258

3 C

 

 $986.00

00622/02-MA.OFTAL

131/2012

21/2021

14/2016

http://www.ssm.gov.

mo  

(Homologada por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os 

Assuntos Sociais e Cultura, de 31 de Outubro de 2022).

Serviços de Saúde, aos 24 de Outubro de 2022.

O júri:

Presidente: Dr. Cheong Tak Hong, médico consultor de 
pneumologia.

Vogais efectivos: Dr. Mok Tin Hou, médico consultor de 
pneumologia; e

 Dr. Iam Lap Fong, médico consultor de pneumologia.

(Custo desta publicação $ 1 541,00)

Anúncios

Faz-se saber que no Concurso Público n.º 19/P/22 para a exe-
cução da «Concepção e Execução de Obras de Remodelação 
da Sala de Radiofluoroscopia (sistema de radiofluoroscopia 
com tubo de raios X por cima da mesa do paciente) do Com-
plexo de Cuidados de Saúde das Ilhas, bem como fornecimento 
e instalação de equipamentos», publicado no Boletim O�cial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 40, II Série, 
de 6 de Outubro de 2022, foram prestados esclarecimentos, nos 
termos do artigo 2.º do programa do concurso público pela en-
tidade que o realiza e que foram juntos ao respectivo processo.

Os referidos esclarecimentos encontram-se disponíveis para 
consulta durante o horário de expediente na Divisão de Apro-
visionamento e Economato dos Serviços de Saúde, sita na Rua 
do Campo, n.º 258, Edifício Broadway Center, 3.º andar C, Macau.

Serviços de Saúde, aos 28 de Outubro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 986,00)

(Ref. do Concurso n.º 00622/02-MA.OFTAL)

Informa-se que, nos termos de�nidos no artigo 22.º do Des-
pacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do 
Procedimento Concursal da Carreira Médica) e no n.º 4 do arti-
go 36.º e artigo 60.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), republicado e renumerado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, se encontra a�-
xada, na Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no 
Centro Hospitalar Conde de São Januário, na Estrada do Vis-
conde de S. Januário, em Macau, e disponível no website destes 
Serviços (http://www.ssm.gov.mo), a lista classi�cativa da prova 
de conhecimentos do candidato ao concurso comum, externo, 
de prestação de provas, para o preenchimento de um lugar vago 
em regime de contrato administrativo de provimento, de médico 
assistente, 1.º escalão, área funcional hospitalar (oftalmologia), 
da carreira médica dos Serviços de Saúde, aberto por aviso pu-
blicado no Boletim O�cial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 32, II Série, de 10 de Agosto de 2022.
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 $1,178.00

00422/02-MA.NEF

131/2012

21/2021

14/2016

http://www.ssm.gov.mo

 

 $1,099.00

社 會 保 障 基 金

名 單

Rec01/2021

Serviços de Saúde, 1 de Novembro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 178,00)

(Ref. do Concurso n.o 00422/02-MA.NEF)

Informa-se que, nos termos de�nidos no artigo 22.º do Des-
pacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do 
Procedimento Concursal da Carreira Médica) e no n.º 4 do arti-
go 36.º e artigo 60.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), republicado e renumera-
do pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, se encontra 
a�xada, na Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada 
no Centro Hospitalar Conde de São Januário, na Estrada do 
Visconde de S. Januário, e disponível no website destes Servi-
ços (http://www.ssm.gov.mo), a lista classificativa da prova de 
conhecimentos dos candidatos ao concurso comum, externo, de 
prestação de provas, para o preenchimento de dois lugares va-
gos do quadro do pessoal, de médico assistente, 1.º escalão, área 
funcional hospitalar (nefrologia), da carreira médica dos Servi-
ços de Saúde, aberto por aviso publicado no Boletim O�cial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 32, II Série, de 10 
de Agosto de 2022.

Serviços de Saúde, aos 3 de Novembro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 099,00)

FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

Lista

Regime de gestão uniformizada — concurso de avaliação de 

competências pro�ssionais ou funcionais, externo, no Fundo 

de Segurança Social, para técnico superior de 2.ª classe, 1.º 

escalão (área de administração pública)

(Recrutamento n.º: Rec01/2021)

Classi�cativa �nal dos candidatos ao concurso de avaliação 
de competências profissionais ou funcionais, externo, do re-
gime de gestão uniformizada, para o preenchimento de dois 
lugares de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de técnico superior, área de administração pública, em regime 
de contrato administrativo de provimento, do Fundo de Segu-
rança Social, e dos que vierem a veri�car-se neste FSS até ao 
termo da validade do concurso, aberto por aviso publicado no 
Boletim O�cial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 20, II Série, de 20 de Maio de 2021:
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1.º 1493XXXX ................................. 76.19 

2.º 1238XXXX ................................. 75.71 

3.º 1222XXXX ................................. 74.83 

4.º 5194XXXX ................................. 74.58 

5.º 5214XXXX ................................. 74.18 

6.º 1283XXXX ................................. 73.69 

7.º 5103XXXX ................................. 72.78 

8.º 1337XXXX ................................. 72.48 

9.º 1345XXXX ................................. 70.95 

10.º 1238XXXX ................................. 70.15 

11.º 1470XXXX ................................. 70.02 

12.º 1345XXXX ................................. 69.74 

13.º 5174XXXX ................................. 69.65 

14.º 5184XXXX ................................. 69.53 

15.º 啓 5199XXXX ................................. 68.84 

16.º 5207XXXX ................................. 66.25 

17.º 5191XXXX ................................. 66.16 

18.º 1353XXXX ................................. 66.03 

19.º 1275XXXX ................................. 64.93 

20.º 1250XXXX ................................. 64.56 

21.º 5150XXXX ................................. 64.53 

22.º 5206XXXX ................................. 64.48 

23.º 1309XXXX ................................. 64.43 

24.º 5139XXXX ................................. 64.32 

25.º 5211XXXX ................................. 64.05 

26.º 5203XXXX ................................. 63.64 

27.º 1286XXXX ................................. 63.49 

28.º 5171XXXX ................................. 63.35 

29.º 5152XXXX ................................. 62.91 

30.º 5143XXXX ................................. 62.68 

31.º 7430XXXX ................................. 62.63 

32.º 1262XXXX ................................. 62.62 

33.º 5196XXXX ................................. 62.60 

34.º 1244XXXX ................................. 62.20 

35.º 1244XXXX ................................. 61.93 

36.º 5122XXXX ................................. 61.09 

Candidatos aprovados:

Ordem Nome N.º de BIRM Classi�cação 
 �nal 

1.º LEONG, KA 
CHENG 1493XXXX ............... 76,19 

2.º WONG, KA U 1238XXXX .............. 75,71 

3.º PAO, HIO TONG 1222XXXX .............. 74,83 

4.º CHAO, KIN PAN 5194XXXX .............. 74,58 

5.º IAN, HIO CHENG 5214XXXX ............... 74,18 

6.º WONG, CHAK KIN 1283XXXX .............. 73,69 

7.º CHAN, IM FONG 5103XXXX ............... 72,78 

8.º WONG, WANG FAI 1337XXXX .............. 72,48 

9.º LOI, KUOK SENG 1345XXXX .............. 70,95 

10.º FONG, WAI KIT 1238XXXX .............. 70,15 

11.º CHEN, SIRONG 1470XXXX ............... 70,02 

12.º CHAN, KA IP 1345XXXX .............. 69,74 

13.º CHOI, HANG 
TENG 5174XXXX ............... 69,65 

14.º CHAO, WAI HAN 5184XXXX .............. 69,53 

15.º LOU, KAI YIN 5199XXXX .............. 68,84 

16.º WONG, SIN LENG 5207XXXX .............. 66,25 

17.º UN, SIO MENG 5191XXXX .............. 66,16 

18.º TAM, SOK IENG 1353XXXX............... 66,03 

19.º CHAN, KIN 
CHEOK 1275XXXX .............. 64,93 

20.º WONG, SAI LONG 1250XXXX .............. 64,56 

21.º DE JESUS, NUNO 
ROSA 5150XXXX .............. 64,53 

22.º CHAN, CHI IN 5206XXXX .............. 64,48 

23.º LO, SIN I 1309XXXX .............. 64,43 

24.º WONG, SON IENG 5139XXXX............... 64,32 

25.º PUN, KUOK HOU 5211XXXX .............. 64,05 

26.º IEK, SIN I 5203XXXX .............. 63,64 

27.º AO IEONG, CHON 1286XXXX .............. 63,49 

28.º HO, PUI SANG 5171XXXX ............... 63,35 

29.º LEI, KA LENG 5152XXXX .............. 62,91 

30.º CHAO, LEI NA 5143XXXX ............... 62,68 

31.º LAM, IO KUN 7430XXXX .............. 62,63 

32.º FONG, SIN TENG 1262XXXX .............. 62,62 

33.º WONG, UN LAM 5196XXXX .............. 62,60 

34.º LI, SIO WAI 1244XXXX .............. 62,20 

35.º LEI, HIO LENG 1244XXXX .............. 61,93 

36.º CHONG, WAI 
KEONG 5122XXXX .............. 61,09 
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37.º 1303XXXX ................................. 60.98 

38.º 5178XXXX ................................. 59.74 

39.º 5110XXXX ................................. 59.51 

40.º 1237XXXX ................................. 57.37 

41.º 1260XXXX ................................. 51.83 

1 1375XXXX a

2 5181XXXX a

3 1268XXXX a

a 23/2017 14/2016

23/2017 14/2016

 

  

 

   

 $5,279.00

公 共 建 設 局

通 告

Ordem Nome N.º de BIRM Classi�cação 
 �nal 

37.º AU, HOI LON 1303XXXX .............. 60,98 

38.º LAM, KUAN 
WENG 5178XXXX ............... 59,74 

39.º HONG, KAI IN 5110XXXX ............... 59,51 

40.º KUAN, CHENG I 1237XXXX .............. 57,37 

41.º HO, KA KEI 1260XXXX .............. 51,83 

Candidatos excluídos:

N.º Nome N.º de BIRM Nota

1 HE, PEILING 1375XXXX (a)

2 KAN, FONG IO 5181XXXX (a)

3 LEI, SIO TONG 1268XXXX (a)

(a) Excluídos por terem faltado à entrevista de selecção, nos 
termos do n.º 10 do artigo 31.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016, com as alterações introduzidas pelo Regulamento 
Administrativo n.º 23/2017.

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016, com as alterações introduzidas pelo Regulamen-
to Administrativo n.º 23/2017, os candidatos podem interpor 
recurso da presente lista para a entidade que autorizou a aber-
tura do concurso, no prazo de dez dias úteis, a contar do dia 
seguinte à data da publicação da presente lista no Boletim O�-
cial da Região Administrativa Especial de Macau.

(Homologada por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os 

Assuntos Sociais e Cultura, de 1 de Novembro de 2022).

Fundo de Segurança Social, aos 21 de Outubro de 2022.

O Júri:

Presidente: Ho Hoi Sang,  chefe da Divisão de Assuntos Gerais 
do Regime de Previdência. 

Vogais efectivos: Ip Iao In, técnico superior assessor; e

Leong Iok Mei, técnica superior de 2.ª classe.

(Custo desta publicação $ 5 279,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS 

PÚBLICAS

Avisos

Faz-se saber que em relação ao concurso público para emprei-
tada de obra pública designada por «Empreitada de concepção e 
construção do segmento sul da Linha Leste do Metro Ligeiro», 
publicado no Boletim O�cial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 43, II Série, de 26 de Outubro de 2022, foi feita 
aclaração complementar conforme necessidades, pela entidade 
que realiza o concurso e junta ao processo do concurso. 
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 $1,065.00

 

 $872.00

A referida aclaração complementar encontra-se disponível 
para consulta, durante o horário de expediente, na Direcção 
dos Serviços de Obras Públicas, sita na Av. do Dr. Rodrigo Ro-
drigues, Edifício Nam Kwong, 9.º andar, Macau.

Direcção dos Serviços de Obras Públicas, aos 4 de Novembro 
de 2022.

O Director dos Serviços, Lam Wai Hou.

(Custo desta publicação $ 1 065,00)

Faz-se saber que em relação ao concurso público para em-
preitada de obra pública designada por «Empreitada de con-
cepção e construção do segmento norte da Linha Leste do 
Metro Ligeiro», publicado no Boletim O�cial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 43, II Série, de 26 de Outubro 
de 2022, foi feita aclaração complementar conforme necessida-
des, pela entidade que realiza o concurso e junta ao processo 
do concurso. 

A referida aclaração complementar encontra-se disponível 
para consulta, durante o horário de expediente, na Direcção 
dos Serviços de Obras Públicas, sita na Av. do Dr. Rodrigo 
Rodrigues, Edifício Nam Kwong, 9.º andar, Macau.

Direcção dos Serviços de Obras Públicas, aos 4 de Novembro 
de 2022.

O Director dos Serviços, Lam Wai Hou.

(Custo desta publicação $ 872,00)
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2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação Juvenil de Macau de 
Revitalização Rural

着

2022/A S S/M4
227

Associação Juvenil 
de Macau de Revitalização Rural

M a c a u  Yo u t h  R u r a l 
Revitalization Association

揸

679 14 C

公 證 署 公 告 及 其 他 公 告   ANÚNCIOS NOTARIAIS E OUTROS

 

絶

絶

 Chao Sai Kam

 $2,076.00

(Custo desta publicação $ 2 076,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação de Canções & Artes 
Brilhante de Macau

着
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2022/A S S/M4
225

Associação 
de C a nç ões & A r tes Br i l ha nte de 
Mac au Mac ao Br ig ht 
Songs & Arts Association

367 邨 2 11 AV

叁

叁

叁

 Chao Sai Kam

 $1,655.00

(Custo desta publicação $ 1 655,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação de  Educação de 
Cientí�ca de Criança de Macau

着

2022/A S S/M4
231

A s so c iaç ão de  
Educação de Científica de Criança de 
Macau Macao Children 
Science Education Association

50 C
4 I

8



16994    45   2022  11  9 

 

 

 Chao Sai Kam

 $3,544.00

(Custo desta publicação $ 3 544,00)
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2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Comissão da Juventude da Fede-
ração dos Funcionários Públicos 

de Macau

着

2022/ASS/M4 232

Comissão da Juventude 
da Federação dos Funcionários Públicos 
de Macau CJF FPM

M a c a u C i v i l S e r v a nt s 
Federation Youth Committee

MCSFYC

A
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 Chao Sai Kam

 $3,662.00

(Custo desta publicação $ 3 662,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação Cultura de Skate Macau

着

2022/A S S/M4
228

A s s o c i a ç ã o 
Cultura de Skate Macau

Macau Association of Skateboarding 
Culture M ASC

3 19 A

/

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 
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12. 

1. 

2. 

 Chao Sai Kam 

 $1,642.00

(Custo desta publicação $ 1 642,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação de Intercâmbio e 
Aprendizagem do Skate Macau

着

2022/A S S/M4
234

A s s o c i a ç ã o 
de Intercâmbio e Aprendizagem do 
S k at e M a c au M a c au 
A s s o c i a t i o n  o f  S k a t e b o a r d i n g 
Exchange and Learning

M A SEL

3 19
A

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

 
 

1. 

2. 

 Chao Sai Kam

 $1,669.00

(Custo desta publicação $ 1 669,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação de Heng Yue Yen 
Long Kwon Kung Fu de Macau

着

2022/ASS/M4 230

Associação de Heng Yue Yen 



16998    45   2022  11  9 

Long Kwon Kung Fu de Macau
HYYLK Macao 

Heng Yue Yen Long Kwon Kung Fu 
Association HYYLK

氹

156 42 B

1. 

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

 Chao Sai Kam

 $2,089.00

(Custo desta publicação $ 2 089,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação de Desenvolvimento 
do Skate de Macau

着

2022/ASS/M4

229

A s s o c i a ç ã o d e 
Desenvolvimento do Skate de Macau

M a c au A s s o c i a t io n o f 
Skateboarding Development

M ASD
3 19

A

1. 
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

1. 

2. 

 Chao Sai Kam

 $1,747.00

(Custo desta publicação $ 1 747,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

着

2022/A S S/M4
235

M a c a o G u i Z h o u 
Communal Society

221 15 G

1

2

3

1

2

3

4

1

2

1

2

 Chao Sai Kam

 $1,563.00

(Custo desta publicação $ 1 563,00)



17000    45   2022  11  9 

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

着

2022/A S S/M4
226

Hao Qing Sport Club

2 W

 

 

 

 Chao Sai Kam

 $1,879.00

(Custo desta publicação $ 1 879,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

着

2022/A S S/M4

236

栢

栢 P a k U 
Sports Club PAK U

12 C
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 Chao Sai Kam

 $2,010.00

(Custo desta publicação $ 2 010,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Organização da União Munidal 
dos Empresários Chineses

2022/A S S/M4
233

263 7 J

視

視

視

 Chao Sai Kam

 $841.00

(Custo desta publicação $ 841,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Clube Ginástica Atitude

2022/A S S/M4
224



17002    45   2022  11  9 

19
6 A

 Chao Sai Kam

 $381.00

(Custo desta publicação $381,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

2022/A S S/M4
237

762-804 14 G

 Chao Sai Kam

 $367.00

(Custo desta publicação $ 367,00)

    

CARTÓRIO PRIVADO 
MACAU

  

CERTIFICADO

1/2022
02

Associação 
Gera l dos C h i neses U lt ra ma r i nos 
de Mac au A ssoc iat ion of 
Returned Overseas Chinese Macau

 

 $722.00

(Custo desta publicação $ 722,00)

    

CARTÓRIO PRIVADO 
MACAU

  

CERTIFICADO

M A F-1 12

 

2022
2022 9 28

 

 

 Chan Wa Keong

 $919.00

(Custo desta publicação $ 919,00)
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試算表於二零二二年九月三十日

Balancete do razão em 30 de Setembro de 2022

  

 A Comissão Administrativa,  A Chefe da Contabilidade,

  
 Lau Wai Meng, Ip Chong Wa, Tam Van Iu, Lam Wai San
 Pedro Miguel Rodrigues Cardoso das Neves

 $2,480.00

(Custo desta publicação $ 2 480,00)



17004    45   2022  11  9 

澳門國際銀行股份有限公司

試算表

於二零二二年九月三十日

 $2,480.00

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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立橋銀行股份有限公司

試算表

於二零二二年九月三十日

 $2,480.00

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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BANCO DA CHINA, LIMITADA SUCURSAL DE MACAU

Balancete do razão em 30 de Setembro de 2022

 O Administrador, 

Ip Sio Kai

O Chefe da Contabilidade,

Jiang Lu

 $2,480.00

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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澳門商業銀行股份有限公司

試算表於二零二二年九月三十日

 

 $2,480.00

(Custo desta publicação $ 2 480,00)



17008    45   2022  11  9 

華僑永亨銀行股份有限公司

試算表於二零二二年九月三十日

 

 $2,480.00

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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海通國際證券有限公司（澳門分行）

試算表於二零二二年九月三十日

 

 $1,240.00

(Custo desta publicação $ 1 240,00)



17010    45   2022  11  9 

HAITONG BANK, SUCURSAL DE MACAU

Balancete do razão em 30 de Setembro de 2022

O Gerente-Geral,

Lu, Xiao Li

A Gestora Financeira,

Wong Lai Kai

 $2,480.00

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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星展銀行（香港）有限公司

澳門分行

試算表於二零二二年九月三十日

 

 $2,480.00

(Custo desta publicação $ 2 480,00)



17012    45   2022  11  9 

CITIBANK N.A. MACAU

Balancete do razão em 30 de Setembro de 2022

 A Gerente de Sucursal de Macau, 

Silvia Wong

A Chefe da Contabilidade,

Carol Tam

 $2,480.00

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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澳門通股份有限公司

試算表於二零二二年九月三十日

 

 $2,480.00

(Custo desta publicação $ 2 480,00)



17014    45   2022  11  9 

BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL DA CHINA, S.A., SUCURSAL DE MACAU

Balancete do razão em 30 de Setembro de 2022

A Gerente Geral da Sucursal,
Lin Zi

 $2,480.00

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL DA CHINA (MACAU), S.A.

Balancete do razão em 30 de Setembro de 2022

Vice-Presidente, Director-Geral e Administrador Executivo,

Niu Jianjun

 $2,480.00

(Custo desta publicação $ 2 480,00)



Banco Indiustrial e Comercial da China

17016    45   2022  11  9 

BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL DA CHINA (MACAU), S.A. GROUP

Balancete do razão em 30 de Setembro de 2022

 Vice-presidente, Director-geral e Administrador Executivo 

Niu Jianjun

  $2,480.00

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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SOCIEDADE FINANCEIRA ICBC (MACAU) CAPITAL, S.A.

Balancete do razão em 30 de Setembro de 2022

 O Presidente do Conselho de Administração

Niu Jianjun

 $2,480.00

(Custo desta publicação $ 2 480,00)



17018    45   2022  11  9 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED
SUCURSAL DE MACAU

Balancete do razão em 30 de Setembro de 2022

 Financial Controller, Macau 

Tam Pui Si

Chief Executive Of�cer, Macau

Wang Yibo

 $2,480.00

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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STANDARD CHARTERED BANK, MACAU BRANCH

Balancete do razão em 30 de Setembro de 2022

A Gerente-Geral,

Candy Vu

A Chefe de Contabilidade,

Alice Leung

 $2,480.00

(Custo desta publicação $ 2 480,00)



17020    45   2022  11  9 

BANCO NACIONAL ULTRAMARINO, S.A.

Balancete do razão em 30 de Setembro de 2022

 Patacas

 O Chefe da Contabilidade

Evan Cheang

Presidente da Comissão Executiva

Carlos Manuel Sobral Cid da Costa Álvares

 $2,480.00

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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中國建設銀行澳門分行

試算表於二零二二年九月三十日

刘

 $2,480.00

(Custo desta publicação $ 2 480,00)



印 務 局
Imprensa O�cial
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