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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO

Despacho do Chefe do Executivo n.º 210/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da 
Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da alínea 
a) do n.º 3, n.os 4 e 7 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 31/99/M, de 
12 de Julho, o Chefe do Executivo manda: 

1. Cessa funções, a seu pedido, como membro e presidente 
da Comissão de Saúde Mental, Hou Chi Weng, a partir de 8 de 
Outubro de 2022.

2. É nomeado o médico psiquiatra Kwok Wai Tak, como pre-
sidente da Comissão de Saúde Mental, a partir do dia seguinte 
ao da publicação do presente despacho até 13 de Maio de 2023, 
com uma remuneração mensal correspondente a 50% do índice 
100 da tabela indiciária da Administração Pública.

17 de Novembro de 2022. 

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 211/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau, e nos termos 
do n.º 1 do artigo 17.º da Lei n.º 12/2013 (Lei do planeamento 
urbanístico) e do n.º 2 do artigo 9.º do Anexo I do Plano Direc-
tor da Região Administrativa Especial de Macau (2020-2040), 
aprovado pelo Regulamento Administrativo n.º 7/2022, o Chefe 
do Executivo manda:

1. É determinada a elaboração do projecto do «Plano de Por-
menor da Unidade Operativa de Planeamento e Gestão Zona 
do Porto Exterior — 1 e da Unidade Operativa de Planeamento 
e Gestão Zona do Porto Exterior — 2», que visa estabelecer 
para as áreas abrangidas as regras para uma intervenção integrada 
de planeamento que tem como objectivo específico a melhoria 
de toda a malha urbana da sua área de incidência, mediante a 
criação de uma Cintura de Turismo Histórico na Zona Cos-
teira, a criação de um corredor verde e de uma nova zona 
comercial, bem como a introdução de novos equipamentos de 
utilização colectiva.

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

24 de Novembro de 2022.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

澳門特別行政區

行 政 長 官 辦 公 室

第 210/2022號行政長官批示

31/99/M a

100

 

第 211/2022號行政長官批示

12/2013

7/2022

2022-2040

-1 -2
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第 30/2022號行政長官公告
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Aviso do Chefe do Executivo n.º 30/2022

Considerando que o Governo Popular Central ordenou a 
aplicação na Região Administrativa Especial de Macau das 
Resoluções n.os 2374 (2017), 2432 (2018), 2484 (2019), 2541 
(2020) e 2590 (2021) do Conselho de Segurança das Nações 
Unidas relativas à situação no Mali; 

Considerando igualmente que, em 5 de Outubro de 2022, o 
Comité instituído nos termos da Resolução n.º 2374 (2017) do 
Conselho de Segurança relativa ao Mali (Comité de Sanções 
ao Mali) actualizou a Lista estabelecida e mantida nos termos 
da Resolução n.º 2374 (2017) (Lista de Sanções 2374);

Mais considerando que a Lista de Sanções 2374 ora publicada 
integra as actualizações efectuadas pelo referido Comité até 
5 de Outubro de 2022 e substitui a versão publicada através do 
Aviso do Chefe do Executivo n.º 36/2020;

O Chefe do Executivo manda publicar, nos termos do n.º 1 
do artigo 6.º da Lei n.º 3/1999 (Publicação e formulário dos 
diplomas), por ordem do Governo Popular Central, a Lista 
estabelecida e mantida pelo Comité instituído nos termos da 
Resolução n.º 2374 (2017) do Conselho de Segurança das Nações 
Unidas relativa ao Mali, nas suas versões autênticas em línguas 
chinesa e inglesa, bem como a parte útil das informações sobre 
a actualização da Lista na sua versão original em língua inglesa, 
acompanhada da respectiva tradução em língua portuguesa. 

Promulgado em 23 de Novembro de 2022.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.
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Aviso do Chefe do Executivo n.º 31/2022

O Chefe do Executivo manda publicar, nos termos do n.º 1 
do artigo 6.º da Lei n.º 3/1999 (Publicação e formulário dos 
diplomas), por ordem do Governo Popular Central, a Resolu-
ção n.º 2653 (2022) relativa à questão do Haiti, adoptada pelo 
Conselho de Segurança das Nações Unidas em 21 de Outubro 
de 2022, nos seus textos autênticos em línguas chinesa e inglesa.

Promulgado em 23 de Novembro de 2022.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

31/2022

3/1999

2653 2022
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–––––––

 

行 政 法 務 司 司 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 24 de Novembro de 

2022. — A Chefe do Gabinete, Hoi Lai Fong.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ADMINISTRAÇÃO 

E JUSTIÇA

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 9 de Novembro de 2022:

Cheong Sio Hong, Chow Seak Keong, Lao Iong, Lo Kan U 
e Lei Pou Wa — renovadas as comissões de serviço, pelo 
perío do de um ano, para o exercício dos cargos de assessor 
do Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça, 
nos termos dos n.os 1, 2 e 4 do artigo 18.º do Estatuto do 
Gabinete do Chefe do Executivo e dos Secretários, em 
vigor, a partir de 20 de Dezembro de 2022.
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–––––––

 

社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

第 86/2022號社會文化司司長批示

17/2018

Alberto Manuel Sampaio Castro Amaral

Carol Lynn Bobby

Chong Siong Choy

Achim Hopbach

Chan Weng Hei e Lo Fai — renovadas as comissões de serviço, 
pelo período de um ano, para o exercício dos cargos de 
assessor do Gabinete do Secretário para a Administração 
e Justiça, nos termos dos n.os 1, 2 e 4 do artigo 18.º e do 
n.º 5 do artigo 19.º do Estatuto do Gabinete do Chefe do 
Executivo e dos Secretários, em vigor, a partir de 20 de 
Dezembro de 2022.

Ieong Sao Mei — renovada a comissão de serviço, pelo perío-
do de um ano, para o exercício das funções de secretária 
pessoal do Gabinete do Secretário para a Administração e 
Justiça, nos termos dos n.os 1, 2 e 5 do artigo 18.º do Estatuto 
do Gabinete do Chefe do Executivo e dos Secretários, em 
vigor, a partir de 20 de Dezembro de 2022.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça, aos 
23 de Novembro 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 86/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos dos 
n.os 2 e 3 do artigo 52.º e do artigo 55.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 17/2018 (Regime de avaliação da qualidade do 
ensino superior), a Secretária para os Assuntos Sociais e 
Cultura manda:

1. É renovado o mandato das seguintes individualidades 
como membros do Grupo de Peritos para a Avaliação de Qua-
lidade, pelo período de dois anos:

1) Cheung Po Tak, que preside;

2) Alberto Manuel Sampaio Castro Amaral;

3) Carol Lynn Bobby;

4) Chong Siong Choy.

2. São designados como membros do Grupo de Peritos para 
a Avaliação de Qualidade, pelo período de dois anos:

1) Fan Wei;

2) Achim Hopbach.

3. O presidente do Grupo de Peritos para a Avaliação de 
Qualidade tem direito a uma remuneração mensal correspon-
dente ao índice 120 da tabela indiciária da Administração Pública.

4. Os restantes membros do Grupo de Peritos para a Avaliação 
de Qualidade têm direito a uma remuneração mensal corres-
pondente ao índice 80 da tabela indiciária da Administração 
Pública.
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第 91/2022號社會文化司司長批示

62/99/M

a 23/2000

40/2021

 

–––––––

 

廉 政 公 署

批 示 摘 錄

4/2012 10/2000

3/2013 3/2009

4/2012 10/2000

3/2013 3/2009

5. O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Janeiro 
de 2023.

21 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 91/2022

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 n.º 2 do artigo 1.º do Regulamento Administra-
tivo n.º 23/2000 (Notariado dos Serviços Públicos), no n.º 1 do 
artigo 5.º e no n.º 1 do artigo 28.º do Regulamento Administra-
tivo n.º 40/2021 (Organização e funcionamento do Fundo de 
Desenvolvimento da Cultura), a Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura manda:

1. É designada para servir como notária privativa do Fundo 
de Desenvolvimento da Cultura a licenciada em Direito Ieong 
Sio Lan do Fundo de Desenvolvimento da Cultura.

2. A notária privativa referida no número anterior é substi-
tuída, nas suas ausências ou impedimentos, pela licenciada em 
Direito Kuong Chon Mei do Fundo de Desenvolvimento da 
Cultura.

3. O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua 
publicação.

23 de Novembro de 2022.

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

–––––––

Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, 
aos 25 de Novembro de 2022. — A Chefe do Gabinete, Ho Ioc 
San.

COMISSARIADO CONTRA A CORRUPÇÃO

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Comissário contra a 
Corrupção, de 15 de Novembro de 2022:

Kong Sut Ieng — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como técnica superior assessora principal, 1.º 
escalão, 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, e 30.º, n.º 1, 
e 32.º, n.º 1, do Regulamento Administrativo n.º 3/2009, altera-
do pelo Regulamento Administrativo n.º 3/2013, a partir de 
1 de Fevereiro de 2023.

O pessoal abaixo identificado — alterada, por averbamento, a 
cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de provimento 
sem termo para o exercício de funções neste Comissariado, 
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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, do Re-
gulamento Administrativo n.º 3/2009, alterado pelo Regu-
lamento Administrativo n.º 3/2013, 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, 
da Lei n.º 14/2009, com as alterações introduzidas pelas Leis 
n.os 4/2017 e 2/2021, e 4.º e 7.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do 
Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», a partir de 14 
de Novembro de 2022, conforme a seguir discriminado:

— Mak Choi I progride para técnica superior assessora, 3.º 
escalão;

— Vong Sio Man progride para técnica especialista, 3.º esca-
lão.

4/2017 2/2021 14/2009

12/2015
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COMISSARIADO DA AUDITORIA

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Comissário da Auditoria, 
de 4 de Novembro de 2022:

Neoh Hwai Beng — renovada a comissão de serviço, por um 
ano, como director da Direcção dos Serviços de Auditoria, 
nos termos dos artigos 25.º da Lei n.º 11/1999, 14.º, 15.º, 28.º 
e 29.º do Regulamento Administrativo n.º 12/2007, e 8.º do 
Regulamento Administrativo n.º 26/2009, por possuir com-
petência profissional e experiência adequadas para o exercí-
cio das suas funções, a partir de 3 de Dezembro de 2022.

–––––––

Gabinete do Comissário da Auditoria, aos 24 de Novembro 
de 2022. — O Chefe do Gabinete, substituto, Chau Ka Lai. 

SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Extractos de despachos

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

Do seguinte pessoal — convertida a nomeação provisória em 
nomeação definitiva, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 
24.º da Lei n.º 13/2021 — Estatuto dos agentes das Forças e 
Serviços de Segurança, a partir de 2 de Dezembro de 2022:

Verificador(a) 
alfandegário(a) n.º 01200 Chen Jiamin

» 02200 Leong Ka I

» 03201 Shi Hongyu

» 04200 Kong Weng I

» 05200 Chan Ka I

» 06201 Kuok Kin Wa

» 07200 Ku Ka Un

» 08200 Lei Tong I

» 09200 Ieong Wai U

» 10201 Koc Chi Kit

» 11200 Chan Hou Chin

» 12201 Un Man Chon

» 13201 Li Hong Heng

» 14201 Wong Cheok Fan

» 15201 Pong Chon Heng

» 16201 Choi Wai Meng

» 17201 Chan Wai Kin

» 18200 Zhong Sio Mei

審 計 署

批 示 摘 錄

11/1999 12/2007

26/2009

–––––––

 

海 關

批 示 摘 錄

13/2021

01200

" 02200

" 03201

" 04200 頴

" 05200

" 06201

" 07200

" 08200

" 09200

" 10201

" 11200

" 12201

" 13201

" 14201

" 15201 龎

" 16201

" 17201

" 18200
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19200

" 20201

" 21201

" 22200

" 23201

" 25201

" 26201

" 27200

" 29201 烱

" 30200

" 31200

" 32201

" 33201

" 34200

" 35200

" 36201

" 37201

" 38201

" 39201

" 40201

" 41201

" 42200

" 43201

" 44200

" 45201

" 46201

" 47201

" 48200

" 49200

" 50200

" 51201

" 52201

" 53201

" 54201

" 55200

" 56201

" 57201

" 59201

" 60201

" 61201

" 62200

" 63200

" 64201

Verificador(a) 
alfandegário(a) n.º 19200 Yeung Hei Man

» 20201 Lei Chon Hou

» 21201 Chan Iat San

» 22200 Chu Ka I

» 23201 Chu Chi Hou

» 25201 Chan Kin Cheok

» 26201 Zhang Fanhang

» 27200 Chan Kuai Ieng

» 29201 Ip Kueng Hong

» 30200 Sou Peng Peng

» 31200 Ng In Hang

» 32201 U Chon Hong

» 33201 Wong Tong Seng

» 34200 Chio Ut Man

» 35200 U Cheng Cheng

» 36201 Ku Cheng

» 37201 Choi Wa In

» 38201 Chan Wai Yip

» 39201 Leong Chi Wai

» 40201 Lao Wai Man

» 41201 Wan Tin Iok

» 42200 Osório Vitória

» 43201 Chan Wai Wa

» 44200 Leong Ho I

» 45201 Cheang Chon Wa

» 46201 Lam Man Fai

» 47201 Ng Leng Kit

» 48200 Cheok Sio Kei

» 49200 Ip Ka I

» 50200 Tong Ka Wan

» 51201 Mou Man Chon

» 52201 Kuok Kin Hou

» 53201 Leong Ka Chon

» 54201 Chan Seong Wai

» 55200 Lei Sok Ian

» 56201 Lou Tak Him

» 57201 Pang Hio Tong

» 59201 Fong Ka Chon

» 60201 Ian Io San

» 61201 Chim Koi Un

» 62200 Wong Sio Man

» 63200 Lam Tong Lam

» 64201 Hoi Soi Keong
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65200

" 66201

" 67201

" 68201

" 69201

" 70201

" 71201

" 72201

" 73200

" 74201

" 76201

" 77201

" 78201

" 79201

" 80201

" 81201

" 82201

" 83201

" 84201

" 85201

" 86201

" 87201

" 88201

" 89201

" 90201

" 91201

" 92200

" 93201

" 94201

" 95200

" 96201

" 97200

" 98201 珏

" 99201

" 100200

" 101201 啓

" 102201

" 103201

" 104201

" 105201

" 106201

" 107201

" 108201

Verificador(a) 
alfandegário(a) n.º 65200 Li Xiaodan

» 66201 Leong Wa Chio

» 67201 Tam Tit Ian

» 68201 Choi Weng U

» 69201 Ieong Mong Tou

» 70201 Wong Chi Hang

» 71201 Lai Chon Chong

» 72201 Leong Hok Chon

» 73200 Lei Pou Io

» 74201 Kam Meng Kit

» 76201 Cheong Chou Kit

» 77201 Lei Chon Hong

» 78201 Zhang Weijing

» 79201 Pao Chon Kit

» 80201 Hong Ngai Chon

» 81201 Chiang Hong Nin

» 82201 Lam Pok

» 83201 Fang Jinhuo

» 84201 Ng Hong Pan

» 85201 Huang Yonghe

» 86201 Lei Ka Hei

» 87201 Pang Ka Lam

» 88201 Wong Kam Tou

» 89201 Lam Lon Fong

» 90201 Ieong Kin Hong

» 91201 Cheok Sio Meng

» 92200 Wu Weng Ian

» 93201 Kam Ian Kit

» 94201 Leong Ioi Hong

» 95200 Kuok Ka I

» 96201 Wong Wai Kun

» 97200 Ng Mei Pou

» 98201 Lai Ieng Kok

» 99201 Chan Chi Seng

» 100200 Lei Ka Ieng

» 101201 Iam Kai Fai

» 102201 Leong Chi Seng

» 103201 Sio Cheng Lim

» 104201 Ao Ieong Ka In

» 105201 Cheang Ka Wang

» 106201 Lai Weng Iok

» 107201 Ng Hoi Chun

» 108201 Chan Chi Hou
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109201

" 110201

" 111201

" 112201

" 113201

" 114200

" 115200

" 116201

" 117200

" 118201

" 119201

" 120201

" 121200

" 122201

" 123201 啓

" 124201

" 125201

" 126201

" 127201

" 128201

15/2009

26/2009

2/2022 21/2001

020011

2/2022

21/2001

15/2009

––––––––––

附件

020011

Verificador(a) 
alfandegário(a) n.º 109201 Chan Lai In

» 110201 Yu Jinliang

» 111201 Mui Weng Hon

» 112201 Ng Hang In

» 113201 Wong Man Iong

» 114200 So Ho I

» 115200 Lei Pou Chu

» 116201 Cheong Ioi

» 117200 Fung Hiu Ching

» 118201 Ng Heng Kit

» 119201 Kam Kuok Hin

» 120201 Chong Ka Seng

» 121200 Hong Man Leng

» 122201 Wong Ka Hou

» 123201 Wong Kai Kit

» 124201 Ng Tek Fong

» 125201 Leong Tong Kit

» 126201 Ng Chi Hou

» 127201 Lai Fai Heng

» 128201 Lei Ka Cheong

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 16 de Novembro de 2022:

Ho Ka Wa, técnico superior assessor principal n.º 020011 — 
nomeado, em comissão de serviço, pelo período de um ano, 
a partir de 7 de Dezembro de 2022, para exercer o cargo de 
chefe da Divisão de Instalações e Equipamentos Tecnológicos 
dos Serviços de Alfândega, nos termos da alínea 2) do n.º 3 
do artigo 2.º, dos artigos 4.º, 5.º e 10.º, do n.º 1 do artigo 25.º 
e do artigo 34.º da Lei n.º 15/2009, do n.º 1 do artigo 2.º, n.º 2 
do artigo 3.º, dos artigos 5.º e 7.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 26/2009, do artigo 25.º e do n.º 2 do artigo 35.º do 
Regulamento Administrativo n.º 21/2001, alterado e repu-
blicado pelo Regulamento Administrativo n.º 2/2022.

O nomeado ocupa o lugar de chefia estabelecido no artigo 
25.º e no n.º 2 do artigo 35.º do Regulamento Administrativo 
n.º 21/2001, alterado e republicado pelo Regulamento Admi-
nistrativo n.º 2/2022.

Nos termos do n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 15/2009, é publicada, 
em anexo, a nota relativa aos respectivos fundamentos e aos 
currículos académico e profissional do nomeado.

––––––––––

ANEXO

Fundamentos de nomeação do técnico superior assessor 
principal n.º 020011 — Ho Ka Wa, para exercer o cargo de chefe 
da Divisão de Instalações e Equipamentos Tecnológicos dos 
Serviços de Alfândega da RAEM:

— Vacatura do cargo e necessidade do seu preenchimento;
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020011

 

2002 4 1 2016 1 31

2016 2 1 2022 6 6

2022 6 7

聲 明

–––––––

 

檢 察 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

14/2009

12/2015

— Reconhecida competência profissional e aptidão para o 
exercício do cargo de chefe da Divisão de Instalações e Equi-
pamentos Tecnológicos por parte do técnico superior assessor 
principal n.º 020011 — Ho Ka Wa, o que se demonstra pelo 
curriculum vitae seguinte.

Currículo académico:

— Licenciatura em Gestão de Empresas pela Universidade 
de Macau;

— Bacharelato em Informática pelo Instituto Politécnico de 
Macau.

Currículo profissional:

— Técnico superior dos Serviços de Alfândega da RAEM, 
de 1 de Abril de 2002 a 31 de Janeiro de 2016;

— Chefia funcional do anterior Departamento de Informáti-
ca e de Comunicações, de 1 de Fevereiro de 2016 a 6 de Junho 
de 2022;

— Chefe da Divisão de Instalações e Equipamentos Tecno-
lógicos, em regime de substituição, desde 7 de Junho de 2022, 
até ao presente.

Declaração

Para os devidos efeitos declara-se que Ho Ka Wa cessa, 
automaticamente, as funções como técnico superior assessor 
principal, 1.º escalão, em regime de contrato administrativo 
de provimento sem termo, a partir de 7 de Dezembro de 2022, 
por nomeação, em comissão de serviço, como chefe da Divisão 
de Instalações e Equipamentos Tecnológicos dos Serviços de 
Alfândega, nos termos do artigo 45.º do ETAPM, em vigor.

–––––––

Serviços de Alfândega, aos 23 de Novembro de 2022. — 
O Adjunto do Director-geral (substituto), Sam Kam Tong.

GABINETE DO PROCURADOR

Extractos de despachos

Por despachos do chefe deste Gabinete, de 17 de Novembro 
de 2022:

Ieong Kin Wai e Ho Kam Wa, técnicos superiores de 2.ª classe, 1.º 
escalão, de nomeação provisória, deste Gabinete — nomeados, 
definitivamente, para o mesmo lugar, nos termos do artigo 
22.º, n.os 4 e 5, do ETAPM, vigente, a partir de 9 de Dezembro 
de 2022.

Ho Kin Po — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato administrativo de provimento sem termo deste 
Gabinete, progredindo para motorista de pesados, 6.º 
escalão, nos termos do artigo 13.º, n.º 2, alínea 3), e n.º 3, da 
Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
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14/2009

12/2015

14/2009

12/2015

–––––––

 

政 策 研 究 和 區 域 發 展 局

批 示 摘 錄

12/2015

12/2015

4/2017 14/2009

12/2015

serviços públicos), conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei 
n.º 12/2015 (Regime do contrato de trabalho nos serviços 
públicos), a partir de 15 de Novembro de 2022.

Tai Kit Seng — alteradas, por averbamento, as cláusulas 2.ª e 3.ª 
dos seus contratos administrativos de provimento de longa 
duração deste Gabinete, e alterado o respectivo contrato para 
contrato administrativo de provimento sem termo progredindo 
para motorista de ligeiros, 3.º escalão, nos termos do artigo 
13.º, n.º 2, alínea 2), da Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras 
dos trabalhadores dos serviços públicos), conjugado com os 
artigos 4.º, n.º 2, e 6.º, n.º 2, alínea 2), e n.º 3, da Lei n.º 12/2015 
(Regime do contrato de trabalho nos serviços públicos), a 
partir de 12 de Novembro de 2022.

Por despacho do chefe deste Gabinete, de 21 de Novembro 
de 2022:

Ngai Lap Man — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento de longa duração 
deste Gabinete, progredindo para técnico superior assessor, 
2.º escalão, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), 
da Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos), conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, da 
Lei n.º 12/2015 (Regime do contrato de trabalho nos serviços 
públicos), a partir de 18 de Novembro de 2022.

–––––––

Gabinete do Procurador, aos 24 de Novembro de 2022. —  O 
Chefe do Gabinete, Tam Peng Tong.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTUDO DE POLÍTICAS 

E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Extractos de despachos

Por despachos do director destes Serviços, de 24 de Outubro 
de 2022:

Zhang Yuanyuan — renovado o contrato individual de traba-
lho, pelo período de um ano, como técnico superior assessor 
principal, 1.º escalão, nestes Serviços, nos termos do artigo 
18.º, n.º 4, da Lei n.º 12/2015, a partir de 1 de Janeiro de 2023.

Leong Ka Hou, técnico principal, 1.º escalão, destes Serviços 
— renovado o contrato administrativo de provimento de 
longa duração, pelo período de três anos, nos termos do 
artigo 6.º, n.º 4, da Lei n.º 12/2015, a partir de 22 de Janeiro 
de 2023.

Por despachos do director destes Serviços, de 8 de Novembro 
de 2022:

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de 
provimento sem termo para as categorias, escalões, datas e 
índices a cada um indicados, para exercerem funções nestes 
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Serviços, 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, conjugado com 
o artigo 4.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015:

Hong In Fei, progredindo para técnica especialista, 2.º escalão, 
índice 525, a partir de 28 de Outubro de 2022;

Cheng Chi In, progredindo para adjunta-técnica especialista, 
3.º escalão, índice 430, a partir de 6 de Novembro de 2022.

Por despacho do director destes Serviços, de 16 de Novembro 
de 2022:

Wu Tianhao — renovado o contrato individual de trabalho, pelo 
período de um ano, como técnico superior assessor principal, 
1.º escalão, nestes Serviços, nos termos do artigo 18.º, n.º 4, da 
Lei n.º 12/2015, a partir de 2 de Janeiro de 2023.

Por despachos do director destes Serviços, de 21 de 
Novembro de 2022:

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de 
provimento sem termo para as categorias, escalões, datas e 
índices a cada um indicados, para exercerem funções nestes 
Serviços, 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, conjugado com 
o artigo 4.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015:

Kou Chin Meng, progredindo para técnico superior assessor, 
2.º escalão, índice 625, a partir de 18 de Novembro de 2022;

Chan Ka Man, progredindo para técnica superior principal, 
2.º escalão, índice 565, a partir de 18 de Novembro de 2022; 

Lei Nga Teng, progredindo para técnica superior de 1.ª classe, 
2.º escalão, índice 510, a partir de 18 de Novembro de 2022; 

Lai Meng Kin, progredindo para técnico de 1.ª classe, 2.º 
escalão, índice 420, a partir de 18 de Novembro de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvi-
mento Regional, aos 23 de Novembro de 2022. — O Director 
dos Serviços, Cheong Chok Man.

GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Extractos de despachos

Por despacho de Sua Ex.ª o Chefe do Executivo, de 10 de 
Novembro de 2022:

Chao Man Loi, técnico principal, 1.º escalão, deste Gabinete 
— alterado o respectivo contrato administrativo de provi-
mento de longa duração para contrato administrativo de 
provimento sem termo, nos termos do artigo 6.º, n.º 2, alínea 
2), da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho nos 
Serviços Públicos), vigente, a partir de 31 de Outubro de 
2022.
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行 政 公 職 局

批 示 摘 錄

14/2009 12/2015

Por despacho da directora do Gabinete, de 11 de Novembro 
de 2022:

Lei Cheok Ieng, técnica superior de 2.ª classe, 1.º escalão, deste 
Gabinete, em regime de contrato administrativo de provi-
mento sem termo (período experimental) — autorizada a 
continuar para exercer funções neste Gabinete, em regime 
de contrato administrativo de provimento sem termo, nos 
termos do artigo 4.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015 (Regime 
do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), vigente, a 
partir de 13 de Novembro de 2022.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Olga Maria Basílio 
Pereira, técnica de 1.ª classe, 1.º escalão, em regime de contrato 
administrativo de provimento de longa duração deste Gabi-
nete, cessou, a seu pedido, as suas funções, neste Gabinete, a 
partir de 16 de Novembro de 2022.

–––––––

Gabinete de Comunicação Social, aos 18 de Novembro de 
2022. — A Directora do Gabinete, Chan Lou.

GABINETE PARA O PLANEAMENTO DA SUPERVISÃO 

DOS ACTIVOS PÚBLICOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE MACAU

Extracto de despacho

Por despacho da signatária, de 20 de Outubro de 2022:

Zhu Jiezhen — renovado o seu contrato administrativo de pro-
vimento, pelo período de um ano, como auxiliar, 2.º escalão, 
neste Gabinete, nos termos dos artigos 4.º, n.os 2 e 3, e 6.º, 
n.º 1, da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho 
nos Serviços Públicos), a partir de 1 de Dezembro de 2022.

–––––––

Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos 
Públicos da Região Administrativa Especial de Macau, aos 23 
de Novembro de 2022. — A Coordenadora do Gabinete, Chan 
Hoi Fan.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO 

E FUNÇÃO PÚBLICA

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 31 de Agosto de 2022: 

Kuan Seng Lam — provido em regime de contrato adminis-
trativo de provimento, pelo período experimental de seis 
meses, como técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da 
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carreira de técnico superior, área de informática (desenvol-
vimento de software), índice 430, nestes Serviços, nos termos 
dos artigos 12.º da Lei n.º 14/2009, em vigor, e 5.º, n.º 1, da 
Lei n.º 12/2015, em vigor, a partir de 21 de Novembro de 
2022.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 12 de Outubro de 2022: 

Wong Kai Hong — provido em regime de contrato adminis-
trativo de provimento, pelo período experimental de seis 
meses, como técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de técnico superior, área de informática (desenvol-
vimento de software), índice 430, nestes Serviços, nos termos 
dos artigos 12.º da Lei n.º 14/2009, em vigor, e 5.º, n.º 1, da 
Lei n.º 12/2015, em vigor, a partir de 14 de Novembro de 
2022.

Por despacho da directora dos Serviços, substituta, de 13 
de Outubro de 2022:

Lam Seng Tak — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento sem termo pro-
gredindo à categoria de assistente técnico administrativo 
especialista principal, 4.º escalão, índice 385, nestes Ser-
viços, nos termos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 1), e 4, da 
Lei n.º 14/2009, em vigor, conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, da 
Lei n.º 12/2015, em vigor, a partir de 13 de Outubro de 2022.

Por despacho do director dos Serviços, de 20 de Outubro 
de 2022:

Nos termos dos artigos 7.º, 9.º, 10.º e 11.º da Lei n.º 2/2021 
«Alteração à Lei n.º 14/2009 — Regime das carreiras dos 
trabalhadores dos serviços públicos», foi autorizada a tran-
sição de Ho Sao Lai, assistente de relações públicas espe-
cialista, 2.º escalão, destes Serviços, para adjunta-técnica 
especialista, 2.º escalão, a partir de 20 de Outubro de 2022.

Por despacho da subdirectora dos Serviços, de 21 de 
Outubro de 2022:

Pun Kuok Tong — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento sem termo 
progredindo à categoria de assistente técnico administrativo 
especialista, 2.º escalão, índice 315, nestes Serviços, nos ter-
mos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, em 
vigor, conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, 
em vigor, a partir de 21 de Outubro de 2022.

Por despacho da subdirectora dos Serviços, de 3 de 
Novembro de 2022:

Chan Cheok Tim — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento sem termo 
progredindo à categoria de motorista de ligeiros, 9.º escalão, 
índice 280, nestes Serviços, nos termos do artigo 13.º, n.os 2, 
alínea 4), 4, da Lei n.º 14/2009, em vigor, conjugado com o 
artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, em vigor, a partir de 3 de 
Novembro de 2022.

Por despacho da subdirectora dos Serviços, de 7 de 
Novembro de 2022:

Tong Hin Weng — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento sem termo 
progredindo à categoria de técnico especialista, 3.º escalão, 
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índice 545, nestes Serviços, nos termos do artigo 13.º, n.os 1, 
alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, em vigor, conjugado com o 
artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, em vigor, a partir de 6 de 
Novembro de 2022.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 10 de Novembro de 2022: 

Kong Telo Mexia Kit Sam — renovada a comissão de serviço, 
pelo período de um ano, como chefe da Divisão de Tradução 
destes Serviços, nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 
e 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, por pos-
suir capacidade de gestão e experiência profissional ade-
quadas para o exercício das suas funções, a partir de 17 de 
Janeiro de 2023.

Por despacho do director, de 17 de Novembro de 2022:

Evelina Maria Oliveira da Costa, intérprete-tradutora princi-
pal, 2.º escalão (nas línguas chinesa e portuguesa) — nomeada, 
definitivamente, intérprete-tradutora chefe, 1.º escalão (nas 
línguas chinesa e portuguesa), índice 600, da carreira de in-
térprete-tradutor do quadro do pessoal destes Serviços, nos 
termos dos artigos 14.º, n.º 2, e 27.º, n.º 4, da Lei n.º 14/2009, 
vigente, conjugado com o artigo 22.º, n.º 8, alínea a), do 
ETAPM, vigente, a partir da data da publicação do presente 
extracto de despacho.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Pamela Maria de 
Lourdes Viegas, técnica especialista principal, 2.º escalão, do 
quadro do pessoal destes Serviços, desligada do serviço, para 
efeitos de aposentação obrigatória, nos termos do artigo 262.º, 
n.º 1, alínea b), do ETAPM, vigente, a partir de 31 de Outubro 
de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 24 de Novembro de 2022. — O Director dos Serviços, Kou 
Peng Kuan.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS 

DE JUSTIÇA

Extracto de despacho

Por despacho do director destes Serviços, de 19 de Outubro 
de 2022:

Júlia da Conceição Silva, assistente técnica administrativa 
especialista, 2.º escalão, provida em regime de contrato 
admi nistrativo de provimento, destes Serviços — alterada a 
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cláusula 3.ª contratual para a mesma categoria, 3.º escalão, 
índice 330, nos termos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da 
Lei n.º 14/2009, a partir de 17 de Outubro de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 23 de 
Novembro de 2022. — A Directora dos Serviços, substituta, 
Leong Weng In.

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

Extractos de despachos

Por despacho do presidente do Conselho de Administra-
ção para os Assuntos Municipais deste Instituto, de 28 
de Junho de 2022 e presente na sessão realizada de 1 de 
Julho:

Chang Tak Toi, assistente técnico administrativo especialista 
principal, 1.º escalão, em regime de contrato administrativo 
de provimento, deste Instituto — cessa as funções por atingir 
o limite de idade, para efeitos de aposentação obrigatória, 
nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 262.º do ETAPM, 
em vigor, a partir de 9 de Dezembro de 2022.

Por despacho da vice-presidente do Conselho de Admi-
nistração para os Assuntos Municipais deste Instituto, 
de 3 de Agosto de 2022 e presente na sessão realizada 
de 5 do mesmo mês:

Kam Chi Wai, chefe de divisão, em regime da comissão de ser-
viço, deste Instituto — desligado do serviço, por atingir o 
limite de idade, para efeitos de aposentação obrigatória, nos 
termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 262.º do ETAPM, em 
vigor, a partir de 28 de Dezembro de 2022.

Declaração

Os trabalhadores abaixo mencionados, contratados em regi-
me de contrato administrativo de provimento, cessam as fun-
ções por limite de idade, nos termos da alínea c) dos n.os 1 e 2 
do artigo 44.º do ETAPM, em vigor, conjugado com a alínea 1) 
do artigo 15.º da Lei n.º 12/2015:

Chan Iok Kuan, técnico superior assessor principal, 2.º esca-
lão, a partir de 9 de Dezembro de 2022;

Teresa Severina Chan do Rosário, técnica especialista prin-
cipal, 1.º escalão, a partir de 19 de Dezembro de 2022;

Wong Lin Hou, auxiliar, 9.º escalão, a partir de 17 de Dezembro 
de 2022;

Lou Tak Wa, auxiliar, 9.º escalão, a partir de 23 de Dezembro 
de 2022.

–––––––

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 15 de Novembro 
de 2022. — A Administradora do Conselho de Administração 
para os Assuntos Municipais, To Sok I.
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FUNDO DE PENSÕES

Extractos de despachos

Fixação de pensões

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 16 de Novembro de 2022:

1. Chan Si Lim, agente de censos e inquéritos especialista prin-
cipal, 2.º escalão, da Direcção dos Serviços de Estatística 
e Censos, com o número de subscritor 152382 do Regime 
de Aposentação e Sobrevivência, desligado do serviço de 
acordo com o artigo 262.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, em 
vigor, ou seja, aposentação por limite de idade — fixada, 
nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 107/85/M, 
de 30 de Novembro, com início em 30 de Outubro de 2022, 
uma pensão mensal correspondente ao índice 225 da tabela 
em vigor, calculada nos termos do artigo 264.º, n.os 1 e 4, 
conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, ambos do referido esta-
tuto, por contar 25 anos de serviço, acrescida do montante 
relativo a 5 prémios de antiguidade, nos termos dos artigos 7.º 
a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a que se refere o artigo 1.º 
da Lei n.º 1/2014.

2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-
dade, ao Governo da RAEM.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 10 de Outubro de 2022:

 Ho Pui Fong — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como chefe da Divisão de Gestão dos Recursos 
Financeiros para a Aposentação e Sobrevivência, nos ter-
mos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições Funda-
mentais do Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia) 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 profissionais ade-
quadas para o exercício das suas funções, a partir de 1 de 
Dezembro de 2022.

Por despacho da presidente do Conselho de Administra-
ção, de 7 de Novembro de 2022:

Chao Chio, técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, em regime 
de contrato administrativo de provimento sem termo (período 
experimental) — autorizado a continuar a exercer funções 
neste Fundo, em regime de contrato administrativo de pro-
vimento sem termo, nos termos dos artigos 4.º, n.º 2, e 6.º da 
Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho nos Servi-
ços Públicos), a partir de 1 de Dezembro de 2022.

–––––––

Fundo de Pensões, aos 24 de Novembro de 2022. — A Pre-
sidente do Conselho de Administração, Diana Maria Vital 

Costa.



17570    48   2022  11  30 

經 濟 及 科 技 發 展 局

批 示 摘 錄

彦 12/2015

12/2015

12/2015

12/2015

4/2017 2/2021

14/2009

12/2015

485

4/2017

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Extractos de despachos

Por despacho do signatário, de 24 de Outubro de 2022:

Chou Man In, técnica superior de 2.ª classe, 1.º escalão, destes 
Serviços — renovado o contrato administrativo de provi-
mento, pelo período de um ano, para exercer as mesmas 
funções, nos termos dos artigos 4.º e 6.º da Lei n.º 12/2015, a 
partir de 26 de Novembro de 2022.

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

O pessoal contratado abaixo mencionado, destes Serviços — 
renovados os contratos administrativos de provimento, pelo 
período de um ano, para exercerem as mesmas funções, nos 
termos dos artigos 4.º e 6.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 1 
de Dezembro de 2022:

Io Lai Fong, como adjunto-técnico principal, 2.º escalão;

U Long, como adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão;

Leung Shuk Pong e Iao Keng Pan, como adjuntos-técnicos 
de 2.ª classe, 1.º escalão;

Ao Wai Kit, como assistente técnico administrativo de 2.ª 
classe, 2.º escalão;

Chong Weng Chao e Ng Ka Wai, como assistentes técnicos 
administrativos de 2.ª classe, 1.º escalão.

Por despacho do signatário, de 10 de Novembro de 2022:

Ao Ka Leong, técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, destes 
Serviços — renovado o contrato administrativo de provi-
mento, pelo período de um ano, para exercer as mesmas 
funções, nos termos dos artigos 4.º e 6.º da Lei n.º 12/2015, a 
partir de 20 de Dezembro de 2022.

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

Ngai Man Chon, adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão des-
tes Serviços — renovado o contrato administrativo de pro-
vimento, pelo período de um ano, para exercer as mesmas 
funções, nos termos dos artigos 4.º e 6.º da Lei n.º 12/2015, a 
partir de 16 de Dezembro de 2022.

Por despacho do signatário, de 16 de Novembro de 2022:

Cheong Kuan U — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento sem termo, para 
técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 485, nestes 
Serviços, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, da 
Lei n.º 14/2009, alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, con-
jugado com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir da data 
da sua publicação.

Por despachos do signatário, de 18 de Novembro de 2022:

Ao Ieong Kim Fong, Chan Cheok Hang, Chio San Lok, Chong 
Cheng Man, Ho Wai Keong, Kam Mou Seong, Leong 
Chi Lon, Tang In San, Wong Io Fei e Wong Pui Fong — 
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nomeados, definitivamente, inspectores principais, 1.º escalão, 
índice 370, do quadro do pessoal destes Serviços, nos termos 
dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), 2, e 29.º da Lei n.º 14/2009, 
alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, conjugado com o artigo 
22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, vigente, indo ocupar as vagas 
criadas e fixadas, por dotação global, pelo Regulamento 
Administrativo n.º 45/2020, de 28 de Dezembro, e ocupadas 
pelos mesmos, a partir da data da sua publicação.

–––––––

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento 
Tecnológico, aos 22 de Novembro de 2022. — O Director dos 
Serviços, Tai Kin Ip.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Extractos de despachos

Por despachos da subdirectora dos Serviços, de 29 de 
Setembro de 2022:

Chan Un Teng, Lou I Mei e Tang Iok In — alterada, por aver-
bamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos 
de provimento de longa duração, passando a vencer pelo ín-
dice 275, correspondente à categoria de adjunto-técnico de 
2.ª classe, 2.º escalão, nestes Serviços, 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 28 de Setembro de 2022.

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por aver-
bamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos 
de provimento sem termo, 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, 
nas categorias, índices e a partir das datas a cada um a seguir 
indicados:

Rebeca Vong, para técnica superior assessora principal, 2.º 
escalão, índice 685, a partir de 25 de Setembro de 2022; 

Lo Pui Man, para técnico superior assessor, 3.º escalão, índi-
ce 650, a partir de 18 de Setembro de 2022; 

Chim Ha Wai, Chan Si Wan e Choi Sin, para técnicos espe-
cialistas, 3.º escalão, índice 545, a partir de 18 de Setembro de 
2022;

Tam Kin Hong, para adjunto-técnico especialista principal, 
2.º escalão, índice 465, a partir de 11 de Setembro de 2022.

Por despacho da subdirectora dos Serviços, de 28 de 
Outubro de 2022:

Kong U Tin — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato administrativo de provimento sem termo, passando 
a vencer pelo índice 565, correspondente à categoria de técnico 
superior principal, 2.º escalão, nestes Serviços, 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 28 de Outubro de 2022.
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Por despacho da subdirectora dos Serviços, de 31 de 
Outubro de 2022:

Chong Mui Mui — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento sem termo, pas-
sando a vencer pelo índice 180, correspondente à categoria de 
operário qualificado, 4.º escalão, nestes Serviços, 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 26 de Outubro de 2022.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia 
e Finanças, de 7 de Novembro de 2022:

Lam Ka Lei — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, no cargo de chefe da Divisão de Administração 
e Conservação de Edifícios destes Serviços, nos termos do 
artigo 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, a 
partir de 1 de Dezembro de 2022, por possuir competência 
profissional e experiência adequadas para o exercício das 
respectivas funções.
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Extractos de despachos

Por despacho da directora destes Serviços, de 20 de Outubro 
de 2022:

Chang Hin Cheng — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento com referên-
cia à categoria de motorista de pesados, 6.º escalão, índice 
240, nestes Serviços, nos termos do artigo 4.º, n.os 2 e 3, da 
Lei n.º 12/2015, conjugado com o artigo 13.º, n.os 2, alínea 3), 
3 e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, a partir de 7 de Outubro 
de 2022, ao abrigo do artigo 118.º do CPA, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Por despachos da directora destes Serviços, de 9 de Novembro 
de 2022:

Tou Chan Hong — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento com referên-
cia à categoria de motorista de pesados, 6.º escalão, índice 
240, nestes Serviços, nos termos do artigo 4.º, n.os 2 e 3, da 
Lei n.º 12/2015, conjugado com o artigo 13.º, n.os 2, alínea 3), 
3 e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, a partir de 28 de Outubro 
de 2022, ao abrigo do artigo 118.º do CPA, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Wu Seak Wun — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento com referência 
à categoria de motorista de pesados, 6.º escalão, índice 240, 
nestes Serviços, nos termos do artigo 4.º, n.os 2 e 3, da Lei 
n.º 12/2015, conjugado com o artigo 13.º, n.os 2, alínea 3), 
e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, a partir de 28 de Outubro 
de 2022, ao abrigo do artigo 118.º do CPA, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Por despachos da directora destes Serviços, de 22 de 
Novembro de 2022:

Alice Batalha e Chao Chi Meng — nomeados, definitivamente, 
intérpretes-tradutores assessores, 1.º escalão, índice 675, do 
quadro do pessoal destes Serviços, nos termos dos artigos 
14.º, n.os 2, 3 e 4, 19.º e 27.º, n.º 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, 
conjugados com o artigo 5.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 14/2016, alterado e republicado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 21/2021, e dos artigos 20.º, n.º 1, alínea a), 
e 22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, vigente, a partir da data 
da publicação do presente extracto de despacho.

Extractos de licenças

Foi emitida a licença de restaurante n.º 0118/R/2022, em 20 
de Setembro de 2022, à sociedade “ 2006 ” 
em chinês, «Nova Galaxy Entretenimento 2006 Companhia 
Limitada» em português e «New Galaxy Entertainment 2006 
Company Limited» em inglês, para o restaurante denominado 
“ ” em chinês, «Tigela de Massas» em português e «The 
Noodle Kitchen» em inglês, sito na COTAI, Nascente da 

旅 遊 局

批 示 摘 錄

12/2015

14/2009

57/99/M

240

12/2015

14/2009

57/99/M

240

12/2015

14/2009

57/99/M

240

14/2009

21/2021

14/2016

a

a

675

准 照 摘 錄

Tigela de Massas

The Noodle Kitchen

0118/R/2022

2006 Nova Galaxy Entretenimento 

2006 Companhia Lim itada New Galax y 
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Entertainment 2006 Company Limited 氹

 $544.00

B a r Á t r i o 

Verde Atrium Lounge

0148/B/2022

Companhia de Hotel Grand 

Dragon Macau Limitada Grand Dragon 

Hotel Macau Company Limited 氹 36

21

 $488.00

Restaurante-Escola do Instituto de Formação Turística 

de Macau 0779/2022

Instituto de Formação 

Turística de Macau

 $465.00

–––––––

 

勞 工 事 務 局

批 示 摘 錄

4/2017 14/2009

a

4/2017 14/2009

a

4/2017 14/2009

12/2015

Avenida Marginal Flor de Lótus e a Sul da Estrada da 
Baía de Nossa Senhora da Esperança, Fase 2, r/c do Hotel 
«Galáxia» (Interior do casino).

(Custo desta publicação $ 544,00)

Foi emitida a licença de bar n.º 0148/B/2022, em 14 de Outubro 
de 2022, à sociedade “ ” em chinês, 
«Companhia de Hotel Grand Dragon (Macau) Limitada» em 
português e «Grand Dragon Hotel (Macau) Company Limited» 
em inglês, para o bar denominado “ ” em chinês, 
«Bar “Átrio Verde”» em português e «Atrium Lounge» em in-
glês, sito na Rua de Chaves, n.º 36, 21.º andar do «Hotel Grande 
Dragão», Taipa.

(Custo desta publicação $ 488,00)

Foi emitida a licença n.º 0779/2022, em 14 de Novembro de 
2022, à sociedade “ ” em chinês e «Instituto de 
Formação Turística de Macau» em português, para o restau-
rante classificado de Luxo e denominado “

” em chinês e «Restaurante-Escola do Instituto de Formação 
Turística de Macau» em português, sito na Colina de Mong-
-Há, «Restaurante-Escola do Instituto de Formação Turística 
de Macau», r/c, Macau.

(Custo desta publicação $ 465,00)

–––––––

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 24 de Novembro de 
2022.  — A Directora dos Serviços, Maria Helena de Senna 
Fernandes.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Extractos de despachos

Por despachos do signatário, de 18 de Novembro de 2022:

Cheong Kin Weng, técnico superior de 2.ª classe, 2.º escalão — 
nomeado, definitivamente, técnico superior de 1.ª classe, 1.º 
escalão, 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.

Choi Man I, inspectora de 2.ª classe, 2.º escalão — nomeada, 
definitivamente, inspectora de 1.ª classe, 1.º escalão, do qua-
dro do pessoal destes Serviços, nos termos dos artigos 14.º, 
n.os 1, alínea 2), e 2, da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei 
n.º 4/2017, e 22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, vigente.

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

Ao Sok I, Cheang Mou Cheng, Lao Choi Lei e Lei Si Ian — 
alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos 
administrativos de provimento sem termo para adjuntas-
-técnicas especialistas principais, 1.º escalão, nestes Servi-
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–––––––

 

消 費 者 委 員 會

批 示 摘 錄

12/2015

21/2021

14/2016

660

14/2009

12/2015

頴

275

305

–––––––

 

中 國 與 葡 語 國 家 經 貿 合 作 論 壇 

常 設 秘 書 處 輔 助 辦 公 室

批 示 摘 錄

ços, nos termos do artigo 14.º, n.os 1, alínea 1), e 2, da Lei 
n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, conjugado com o 
artigo 4.º da Lei n.º 12/2015.

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 22 
de Novembro de 2022. — O Director dos Serviços, Wong Chi 
Hong.

CONSELHO DE CONSUMIDORES

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia e 
Finanças, de 15 de Novembro de 2022:

U Kam — contratada por contrato administrativo de pro-
vimento, pelo período de um ano, como técnica superior 
assessora principal, 1.º escalão, índice 660, neste Conselho, 
nos termos dos artigos 4.º, n.º 1, 5.º, n.º 3, alínea 5), e 6.º da 
Lei n.º 12/2015, em vigor, conjugados com os artigos 52.º a 
54.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, republicado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, a partir de 21 
de Novembro de 2022.

Por despacho da Comissão Executiva do Conselho de 
Consumidores, de 17 de Novembro de 2022:

Ao Weng Ian — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento progredindo 
para adjunta-técnica de 2.ª classe, 2.º escalão, índice 275, 
neste Conselho, a partir de 12 de Novembro de 2022 e 
ascendendo a adjunta-técnica de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 
305, nos termos dos artigos 13.º, n.º 1, alínea 2), e 14.º, n.os 1, 
alínea 2), e 2, da Lei n.º 14/2009, vigente, conjugados com o 
artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, a partir da data da publi-
cação deste despacho no Boletim Oficial da RAEM.

–––––––

Conselho de Consumidores, aos 24 de Novembro de 2022. — 
A Presidente da Comissão Executiva, Leong Pek San.

GABINETE DE APOIO AO SECRETARIADO 

PERMANENTE DO FÓRUM PARA A COOPERAÇÃO 

ECONÓMICA E COMERCIAL ENTRE A CHINA E OS 

PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA

Extractos de despachos

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

Cheang Lai Seong, letrada assessora, 2.º escalão, do quadro do 
pessoal da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos 
— renovada a sua requisição, pelo período de um ano, para 
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14/2009

12/2015

140

聲 明

c

12/2015

–––––––

 

司 法 警 察 局

批 示 摘 錄

14/2009

12/2015

14/2020 5/2006

57/99/M

a

189/2019

170

desempenhar funções neste Gabinete, na mesma categoria 
e escalão, nos termos do artigo 34.º do ETAPM, vigente, a 
partir de 9 de Novembro de 2022.

Por despacho da coordenadora, substituta, de 3 de Novembro 
de 2022:

Cheong Sio In — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento progredindo 
para auxiliar, 4.º escalão, índice 140, para exercer funções 
neste Gabinete, nos termos dos artigos 13.º, n.º 2, alínea 2), 
da Lei n.º 14/2009, em vigor, e 4.º da Lei n.º 12/2015, em 
vigor, a partir de 2 de Novembro de 2022.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que o contrato administra-
tivo de provimento sem termo de Chan Soi Heng, auxiliar, 3.º 
escalão, neste Gabinete, caducou a partir de 29 de Outubro de 
2022, por ter atingido o limite de idade, nos termos do artigo 
44.º, n.º 1, alínea c), do ETAPM, vigente, conjugado com o ar-
tigo 15.º, alínea 1), da Lei n.º 12/2015, em vigor, cessando, no 
mesmo dia, as funções neste Gabinete.

–––––––

Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum 
para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa, aos 24 de Novembro de 2022. — 
A Coordenadora do Gabinete, Mok Iun Lei.

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 30 de Setembro de 2022:

Ma Hei Fung, técnica superior assessora principal, 1.º escalão 
— renovado o contrato individual de trabalho, pelo período 
de um ano, a partir de 14 de Dezembro de 2022.

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

Che Hoi I — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do res-
pectivo contrato administrativo de provimento de longa du-
ração progredindo para operária qualificada, 3.º escalão, ín-
dice 170, nesta Polícia, nos termos dos artigos 13.º, n.os 2, alínea 
2), e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, e 4.º da Lei n.º 12/2015, 
Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos, 
vigente, conjugados com o artigo 11.º, n.º 1, da Lei n.º 5/2006, 
alterada pela Lei n.º 14/2020, bem como o artigo 118.º, n.º 2, 
alínea a), do CPA, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, e 
com referência ao disposto no n.º 1, alínea 6), do Despacho 
do Secretário para a Segurança n.º 189/2019, publicado no 
Boletim Oficial da RAEM n.º 1/2022, II Série, de 2 de Janeiro, 
a partir de 3 de Outubro de 2022.
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17/2020

21/2021 14/2016

a a

14/2020 5/2006

35/2020

João Fernando Teixeira Lopes Monteiro

17/2020

21/2021 14/2016

12/2015

14/2020 5/2006

740

–––––––

 

懲 教 管 理 局

批 示 摘 錄

14 /2 0 0 9

14/2016

a a

27/2015

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Segu-
rança, de 4 de Novembro de 2022:

Sou Sio Keong, Chan Cho Man, Ho Chan Nam, Lei Ka Wo, 
Leong Keng Hang, Tam Kuai Leng, Tong Keang Po, Vong 
Kuan Hung e Che Chi Sang, inspectores de 2.ª classe, 2.º 
escalão, de nomeação definitiva, da Polícia Judiciária, clas-
sificados do 1.º ao 9.º lugares, respectivamente, no concurso 
a que se refere a lista de classificação final publicada na 
página electrónica desta Polícia, de 28 de Outubro de 2022 
— nomeados, definitivamente, inspectores de 1.ª classe, 1.º 
escalão, do grupo de pessoal de investigação criminal do 
quadro desta Polícia, nos termos dos artigos 10.º, n.º 2, da 
Lei n.º 17/2020, 39.º, n.º 1, do Regulamento Administrati-
vo n.º 14/2016, alterado e republicado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 21/2021, e 19.º, 20.º, n.º 1, alínea a), e 
22.º, n.º 8, alínea a), todos do ETAPM, vigente, conjugados 
com os artigos 11.º, n.os 1 e 2, e 20.º da Lei n.º 5/2006, altera-
da pela Lei n.º 14/2020, e 38.º, n.os 1, alínea 2), e 2, e 39.º do 
Regulamento Administrativo n.º 35/2020.

João Fernando Teixeira Lopes Monteiro, inspector de 2.ª classe, 2.º 
escalão, em regime de contrato administrativo de provimento 
sem termo desta Polícia, único classificado no concurso 
a que se refere a lista de classificação final publicada na 
página electrónica desta Polícia, de 28 de Outubro de 2022 
— alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do respec-
tivo contrato administrativo de provimento sem termo 
com referência à categoria de inspector de 1.ª classe, 1.º 
escalão, índice 740, nos termos dos artigos 10.º, n.º 2, da 
Lei n.º 17/2020, 39.º, n.º 1, do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016, alterado e republicado pelo Regulamento Ad-
ministrativo n.º 21/2021, e 4.º da Lei n.º 12/2015, Regime do 
Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos, vigente, conju-
gados com o artigo 11.º, n.os 1 e 2, da Lei n.º 5/2006, alterada 
pela Lei n.º 14/2020, a partir da data da publicação do pre-
sente extracto de despacho.

–––––––

Polícia Judiciária, aos 23 de Novembro de 2022. — O Director, 
Sit Chong Meng.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

Extractos de despachos

Por despachos do director dos Serviços, de 10 de Novembro 
de 2022:

Ip Iok Kuan — nomeada, definitivamente, técnica superior asses-
sora, 1.º escalão, da carreira de técnico superior do quadro de 
pessoal da DSC, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), 2, 
3 e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, 5.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 14/2016, vigente, e 20.º, n.º 1, alínea a), e 22.º, n.º 8, 
alínea a), do ETAPM, vigente, ocupando as vagas da carreira 
de dotação global criada pelo Mapa I constante do Anexo I ao 
Regulamento Administrativo n.º 27/2015, vigente, a partir da 
data da sua publicação no Boletim Oficial da RAEM.
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14 /2 0 0 9

14/2016

a a

27/2015

14/2009

14/2016 12/2015

560

14/2009

14/2016 12/2015

505

14/2009

14/2016 12/2015

450

–––––––

 

金 融 情 報 辦 公 室

批 示 摘 錄

12/2015

430

Lao Un Mei — nomeada, definitivamente, técnica superior 
de 1.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior do 
quadro de pessoal da DSC, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, 
alínea 2), 2, 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, 5.º do Regula-
mento Administrativo n.º 14/2016, vigente, e 20.º, n.º 1, alí-
nea a), e 22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, vigente, ocupando 
as vagas da carreira de dotação global criada pelo Mapa 
I constante do Anexo I ao Regulamento Administrativo 
n.º 27/2015, vigente, a partir da data da sua publicação no 
Boletim Oficial da RAEM.

Lei Hong Teng, técnica especialista, 3.º escalão — alterada, 
por averbamento, a cláusula 3.ª do seu contrato adminis-
trativo de provimento sem termo com referência à cate-
goria de técnico especialista principal, 1.º escalão, índice 
560, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 1), 2, 3 e 4, 
da Lei n.º 14/2009, vigente, 5.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 14/2016, vigente, e 4.º da Lei n.º 12/2015, vigente, 
a partir da data da sua publicação no Boletim Oficial da 
RAEM.

Lam Wai Lok, técnico principal, 2.º escalão — alterada, por 
averbamento, a cláusula 3.ª do seu contrato administrativo 
de provimento sem termo com referência à categoria de téc-
nico especialista, 1.º escalão, índice 505, nos termos dos arti-
gos 14.º, n.os 1, alínea 2), 2, 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, 
5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, vigente, e 4.º 
da Lei n.º 12/2015, vigente, a partir da data da sua publica-
ção no Boletim Oficial da RAEM.

Chan Lai Meng, adjunta-técnica especialista, 3.º escalão — 
alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu contrato 
administrativo de provimento sem termo com referência à 
categoria de adjunto-técnico especialista principal, 1.º es-
calão, índice 450, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 
1), 2, 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, 5.º do Regulamento 
Administrativo n.º 14/2016, vigente, e 4.º da Lei n.º 12/2015, 
vigente, a partir da data da sua publicação no Boletim Ofi-
cial da RAEM.

–––––––

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 21 de Novembro 
de 2022.  — Pel’O Director dos Serviços, Chio Song Un, subdi-
rector.

GABINETE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA

Extracto de despacho

Por despachos da coordenadora-adjunta do Gabinete, de 
21 de Novembro de 2022:

Os trabalhadores abaixo mencionados — renovados os seus 
contratos administrativos de provimento, pelo período de um 
ano, para as categorias, escalões e datas a cada um indicados, 
para exercerem funções neste Gabinete, nos termos dos 
artigos 4.º, n.os 2 e 3, e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015 (Regime 
do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos): 

Lei Sio Leng, como técnica superior de 2.ª classe, 1.º escalão, 
índice 430, a partir de 8 de Dezembro de 2022;
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430

–––––––

 

教 育 及 青 年 發 展 局

批 示 摘 錄

咏 4/2017 2/2021

14/2009

2/2021 12/2015

350  

4/2017 2/2021

14/2009

2/2021 12/2015

350

 

4/2017 2/2021

14/2009

2/2021 12/2015

350

 

4/2017 2/2021 14/2009

2/2021

12/2015

Lei Ka Hou, como técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, 
índice 430, a partir de 9 de Dezembro de 2022.

–––––––

Gabinete de Informação Financeira, aos 23 de Novembro de 
2022. — A Coordenadora do Gabinete, Chu Un I.

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 3 de Setembro de 2022:

Ho Weng Si — contratada em regime de contrato administra-
tivo de provimento sem termo, pelo período experimental 
de seis meses, como técnica de 2.ª classe, 1.º escalão, área de 
gestão administrativa, índice 350, nestes Serviços, nos ter-
mos do mapa 2 do anexo I da Lei n.º 14/2009 «Regime das 
Carreiras dos Trabalhadores dos Serviços Públicos», altera-
da pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, e dos artigos 4.º e 5.º, 
n.º 1, da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho 
nos Serviços Públicos», alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir 
de 21 de Novembro de 2022.

Lam Mei Na — contratada em regime de contrato administra-
tivo de provimento de longa duração, pelo período de três 
anos, pelo período experimental de seis meses, como técni-
ca de 2.ª classe, 1.º escalão, área de gestão administrativa, 
índice 350, nestes Serviços, nos termos 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, e dos artigos 4.º e 5.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015 «Regi-
me do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», altera-
da pela Lei n.º 2/2021, a partir de 21 de Novembro de 2022.

Ip Sin Hang — contratada em regime de contrato adminis-
trativo de provimento, pelo período experimental de seis 
meses, como técnica de 2.ª classe, 1.º escalão, área de gestão 
administrativa, índice 350, nestes Serviços, 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 5.º, n.º 1, da Lei 
n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços 
Públicos», alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 21 de 
Novembro de 2022.

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os 
Assuntos Sociais e Cultura, de 7 de Setembro de 2022:

As trabalhadoras abaixo mencionadas — contratadas em re-
gime de contrato administrativo de provimento sem termo, 
pelo período experimental de seis meses, para exercerem as 
funções a cada uma indicadas nestes Serviços, nos termos 
do mapa 2 do anexo I da Lei n.º 14/2009 «Regime das Car-
reiras dos Trabalhadores dos Serviços Públicos», alterada 
pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, e dos artigos 4.º e 5.º, n.º 1, da 
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Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Servi-
ços Públicos», alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 21 de 
Novembro de 2022:

Iun Meng Hei e Cheong Leng, como técnicas superiores de 2.ª 
classe, 1.º escalão, área de contabilidade, finanças e auditoria, 
índice 430.

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

Lou Sut I — contratada em regime de contrato administrativo 
de provimento sem termo, pelo período experimental de 
seis meses, como técnica superior de 2.ª classe, 1.º escalão, 
área de contabilidade, finanças e auditoria, índice 430, 
nestes Serviços, 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 5.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015 «Regime do 
Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», alterada pela 
Lei n.º 2/2021, a partir de 21 de Novembro de 2022.

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

Ding Zhigen, Gao Qun, Jiang Fei, Li Mei, Li Yan, Liu Fang, 
Liu Xiaona, Pang Jingyi, Ruan Xiaofeng, Shi Deren, Sun 
Yingwei, Tang Jun, Wang Lei, Yang Liu, Zhang Tiantian, 
Zhou Lingjuan e Zhou Songlin — contratados por contratos 
individuais de trabalho como técnicos especializados, nestes 
Serviços, a partir de 11 de Novembro de 2022 e termo em 31 
de Agosto de 2023.

Wang Xiangxiang e Yan Kang — contratadas por contratos 
individuais de trabalho como técnicas especializadas, nestes 
Serviços, a partir de 14 de Novembro de 2022 e termo em 31 
de Agosto de 2023.

Guo Jianju, Luo Jie, Ma Jie e Sui Shuling — contratadas por 
contratos individuais de trabalho como técnicas especiali-
zadas, nestes Serviços, a partir de 15 de Novembro de 2022 
e termo em 31 de Agosto de 2023.

Yu Dongmei — contratada por contrato individual de trabalho 
como técnica especializada, nestes Serviços, a partir de 18 
de Novembro de 2022 e termo em 31 de Agosto de 2023.

Por despachos do chefe do Departamento de Administração 
destes Serviços, de 9 de Novembro de 2022:

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de 
provimento para as carreiras, categorias, escalões, índices e 
datas a cada um indicados, para exercerem funções nestes 
Serviços, nos termos dos artigos 13.º e dos mapas 2 e 21 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 4.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do 
Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», alterada 
pela Lei n.º 2/2021:

Chan Pou Kun, Ieong Wai Peng e Wong Hei Kei, para técni-
cos superiores assessores, 3.º escalão, índice 650, a partir de 17 
de Outubro de 2022;
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Lei Wan Kin, Leong Chong Lin, Leong Ka Hou, Leong Nga 
Man e Tsang Wai Lok, para técnicos principais, 2.º escalão, 
índice 470, a partir de 21 de Outubro de 2022;

Cheang Peng Kuong, para motorista de ligeiros, 4.º escalão, 
índice 180, a partir de 20 de Outubro de 2022;

Wang Qin e Pun Kin Wa, para operários qualificados, 2.º 
escalão, índice 160, a partir de 6 de Outubro de 2022 e de 19 de 
Outubro de 2022, respectivamente;

Lei Kei Va, Lam Ut Mun, Kok Fong Iut, Wong Meng Ha e 
Chao In Mei, para auxiliares, 9.º escalão, índice 220, a partir 
de 11 de Outubro de 2022, de 13 de Outubro de 2022, de 17 de 
Outubro de 2022, de 26 de Outubro de 2022 e de 27 de Outubro 
de 2022, respectivamente;

Ngai Pek Fan, para auxiliar, 2.º escalão, índice 120, a partir 
de 6 de Outubro de 2022.

As trabalhadoras abaixo mencionadas — alterada, por aver-
bamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos 
de provimento para as carreiras, categorias, escalões, 
índices e datas a cada uma indicadas, para exercerem 
funções nestes Serviços, nos termos dos artigos 13.º 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 5.º, n.os 1, alínea 2), 2, e 12.º, e do mapa 2 do anexo 
II da Lei n.º 2/2021, e 4.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do 
Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», alterada 
pela Lei n.º 2/2021:

Leong Vai Teng e Wong Na Na, para assistentes técnicos ad-
ministrativos especialistas, 3.º escalão, índice 330, a partir de 
17 de Outubro de 2022.

As trabalhadoras abaixo mencionadas — alterada, por aver-
bamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos 
de provimento para as carreiras, escalões, índices e datas 
a cada uma indicadas, para exercerem funções nestes 
Serviços, nos termos dos artigos 7.º, 27.º e dos mapas I e 
IV anexos à Lei n.º 12/2010 «Regime das Carreiras dos 
Docentes e Auxiliares de Ensino das Escolas Oficiais do 
Ensino Não Superior», e 4.º da Lei n.º 12/2015 «Regime 
do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», alterada 
pela Lei n.º 2/2021, e 7.º da Lei n.º 4/2021 «Alteração ao 
“Estatuto do Pessoal Docente da Direcção dos Serviços de 
Educação e de Desenvolvimento da Juventude”, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 67/99/M, de 1 de Novembro»:

Sou Weng I, para docente do ensino secundário de nível 1, 4.º 
escalão, índice 515, a partir de 27 de Outubro de 2022;

Lam Sou Ian, para docente dos ensinos infantil e primário 
de nível 1 (primário), 4.º escalão, índice 505, a partir de 27 de 
Outubro de 2022;

Lei Wai Leng, para docente dos ensinos infantil e primário 
de nível 1 (primário), 3.º escalão, índice 485, a partir de 6 de 
Setembro de 2022;

Chio Si Ian, para docente dos ensinos infantil e primário de 
nível 1 (primário), 2.º escalão, índice 455, a partir de 13 de 
Outubro de 2022.
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Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por aver-
bamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos 
de provimento para as carreiras, escalões, índices e da-
tas a cada um indicados, para exercerem funções nestes 
Serviços, nos termos dos artigos 11.º e do mapa VI anexo 
à Lei n.º 12/2010 «Regime das Carreiras dos Docentes e 
Auxiliares de Ensino das Escolas Oficiais do Ensino Não 
Superior» e 4.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de 
Trabalho nos Serviços Públicos», alterada pela Lei n.º 2/2021:

Chao I Sam, para auxiliar de ensino, 8.º escalão, índice 400, 
a partir de 3 de Outubro de 2022;

Chang Ut Man, Fong Sin Teng, Ku Fat Long e Wu Chi Kin, 
para auxiliares de ensino, 2.º escalão, índice 280, a partir de 28 
de Outubro de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 
da Juventude, aos 24 de Novembro de 2022. — O Director dos 
Serviços, Kong Chi Meng.

INSTITUTO CULTURAL

Extractos de despachos

Por despacho da signatária, de 15 de Novembro de 2022:

Chan Lei Lei — designada, pelo período de dois anos, direc-
tora da Escola de Música do Conservatório de Macau deste 
Instituto, nos termos do artigo 7.º do «Regulamento Interno 
do Conservatório de Macau», aprovado por Despacho do 
Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura n.º 156/2018, 
com direito a uma remuneração acessória mensal de mon-
tante correspondente ao índice 100 da tabela indiciária 
da Função Pública, a partir de 16 de Novembro de 2022, e 
cessou as funções de subdirectora da Escola de Música do 
Conservatório de Macau deste Instituto, a partir da mesma 
data.

Por despachos da signatária, de 16 de Novembro de 2022:

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de 
provimento progredindo para escalão imediato neste Ins-
tituto, nos termos dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015 e 13.º da 
Lei n.º 14/2009, a partir de 4 de Dezembro de 2022:

Cheong Pui Kei, Chan Fong e Chio Ut Hong, para técnicas 
superiores assessoras, 3.º escalão, índice 650;

Cheong Sou Man, Lei Chi Mei, Iong Kun Kun, Hong Weng 
Man e Leong Weng Hou, para técnicos especialistas, 3.º esca-
lão, índice 545;

Célia Maria de Souza, Cheong Kuai Chan, Wong Weng 
Hong, Long Tam Leng e Lai Lei, para adjuntos-técnicos espe-
cialistas, 3.º escalão, índice 430.

–––––––

Instituto Cultural, aos 24 de Novembro de 2022. — A Presi-
dente do Instituto, Leong Wai Man.
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INSTITUTO DO DESPORTO

Extractos de despachos

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

Lam Kuok Hong — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de dois anos, como chefe do Departamento de Organização 
e Gestão Administrativa e Financeira deste Instituto, nos 
termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009, e 8.º do Regula-
mento Administrativo n.º 26/2009, por possuir capacidade 
de gestão e experiência profissional adequadas para o exer-
cício das suas funções, a partir de 1 de Janeiro de 2023.

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura, de 21 de Setembro de 2022:

Long Wai I — celebrado o contrato administrativo de provi-
mento sem termo, pelo período experimental de seis meses, 
como técnica superior de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 430, 
neste Instituto, nos termos dos artigos 3.º, 4.º e 5.º, n.º 1, da 
Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 22 
de Novembro de 2022.

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura, de 10 de Outubro de 2022:

Chao Kuok Wai — renovada a comissão de serviço, pelo perío-
do de dois anos, como chefe do Departamento de Desenvol-
vimento Desportivo deste Instituto, nos termos dos 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 
profissional adequadas para o exercício das suas funções, a 
partir de 1 de Janeiro de 2023.

Vong Ka Kun — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de dois anos, como chefe da Divisão de Projectos Especiais 
deste Instituto, nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009, 
e 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, por pos-
suir capacidade de gestão e experiência profissional ade-
quadas para o exercício das suas funções, a partir de 1 de 
Janeiro de 2023.

Tai Oi Chan — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de dois anos, como chefe da Divisão de Promoção de Even-
tos e Relações Internacionais deste Instituto, nos termos 
dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009, e 8.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 26/2009, por possuir capacidade de gestão e 
experiência profissional adequadas para o exercício das suas 
funções, a partir de 1 de Janeiro de 2023.

Cheong Kei — renovada a comissão de serviço, pelo pe ríodo de 
dois anos, como chefe da Divisão Financeira e Patrimonial 
deste Instituto, nos termos dos 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 profissional adequadas 
para o exercício das suas funções, a partir de 4 de Janeiro de 
2023.

Por despacho do signatário, de 16 de Novembro de 2022:

Wong San Fong — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento sem termo pro-
gride para técnica de 1.ª classe, 2.º escalão, índice 420, neste 
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Instituto, nos termos dos artigos 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei 
n.º 14/2009, alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, e 4.º da 
Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 25 
de Novembro de 2022.

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

Choi Chan Seng, técnico superior de 1.ª classe — nomeado, 
definitivamente, técnico superior principal, 1.º escalão, da 
carreira de técnico superior do quadro do pessoal deste Ins-
tituto, nos termos do artigo 14.º, n.os 1, alínea 2), 2 e 4, da Lei 
n.º 14/2009, alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, conjugado 
com o artigo 22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, em vigor, a 
partir da data da publicação.

Chao Chi Ieng, candidata classificada no 1.º lugar, a que se 
refere a lista de classificação dos estagiários, inserta no 
Boletim Oficial da RAEM n.º 44/2022, II Série, de 3 de 
Novembro — nomeada, provisoriamente, técnica superior 
de saúde de 2.ª classe, 1.º escalão, área funcional dietética, 
da carreira de técnico superior de saúde do quadro de pes-
soal deste Instituto, nos termos dos artigos 20.º, n.º 1, alínea 
a), e 22.º, n.º 1, do ETAPM, em vigor.

–––––––

Instituto do Desporto, aos 24 de Novembro de 2022. — O 
Presidente do Instituto, Pun Weng Kun.

SERVIÇOS DE SAÚDE

Extractos de despachos

Por despachos do director dos Serviços, de 7 de Junho de 
2022:

Ip Soi Fok, auxiliar de serviços gerais, 3.º escalão, contratado 
por contrato administrativo de provimento, destes Serviços 
— alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com 
referência à categoria de auxiliar de serviços gerais, 4.º 
escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada 
pela Lei n.º 2/2021, e da alínea 2) do n.º 1 do artigo 7.º da 
Lei n.º 9/2010, a partir de 1 de Julho de 2022.

Lam Ut Leng, auxiliar de serviços gerais, 3.º escalão, contrata-
da por contrato administrativo de provimento, destes Servi-
ços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato 
com referência à categoria de auxiliar de serviços gerais, 4.º 
escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada 
pela Lei n.º 2/2021, e da alínea 2) do n.º 1 do artigo 7.º da Lei 
n.º 9/2010, a partir de 9 de Junho de 2022.

Choi Weng Ip, auxiliar de serviços gerais, 3.º escalão, contrata-
do por contrato administrativo de provimento, destes Servi-
ços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato 
com referência à categoria de auxiliar de serviços gerais, 4.º 
escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada 
pela Lei n.º 2/2021, e da alínea 2) do n.º 1 do artigo 7.º da Lei 
n.º 9/2010, a partir de 9 de Julho de 2022.
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Un Sio In, auxiliar de serviços gerais, 3.º escalão, contratada 
por contrato administrativo de provimento, destes Serviços 
— alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com 
referência à categoria de auxiliar de serviços gerais, 4.º 
escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada 
pela Lei n.º 2/2021, e da alínea 2) do n.º 1 do artigo 7.º da 
Lei n.º 9/2010, a partir de 11 de Junho de 2022.

Ieong Nga Ieng, auxiliar de serviços gerais, 4.º escalão, con-
tratada por contrato administrativo de provimento, destes 
Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do con-
trato com referência à categoria de auxiliar de serviços ge-
rais, 5.º escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, 
alterada pela Lei n.º 2/2021, e da alínea 3) do n.º 1 do artigo 
7.º da Lei n.º 9/2010, com efeitos retroactivos a partir de 22 
de Janeiro de 2022, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 
118.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Ho Iok Leng, auxiliar de serviços gerais, 4.º escalão, contrata-
da por contrato administrativo de provimento, destes Servi-
ços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato 
com referência à categoria de auxiliar de serviços gerais, 5.º 
escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada 
pela Lei n.º 2/2021, e da alínea 3) do n.º 1 do artigo 7.º da Lei 
n.º 9/2010, com efeitos retroactivos a partir de 20 de Janeiro 
de 2022, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 118.º do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Por despachos do director dos Serviços, de 17 de Junho de 
2022:

Wong Lai Cheng, médica consultora, 3.º escalão, contratada 
por contrato administrativo de provimento, destes Serviços 
— alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato 
com referência à categoria de médico consultor, 4.º escalão, 
nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela 
Lei n.º 2/2021, do artigo 17.º da Lei n.º 10/2010, alterada 
pela Lei n.º 18/2020, e da alínea 2) do n.º 1 do artigo 13.º da 
Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 6 de 
Julho de 2022.

Cheong In Cheng e Leong Weng Sun, técnicas de diagnóstico 
e terapêutica de 2.ª classe, 1.º escalão, contratadas por con-
tratos administrativos de provimento, destes Serviços — 
alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos contratos com 
referência à categoria de técnico de diagnóstico e terapêu-
tica de 2.ª classe, 2.º escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei 
n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, do artigo 8.º da Lei 
n.º 7/2010, alterada pela Lei n.º 18/2020, e da alínea 2) do n.º 1 
do artigo 13.º da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 2/2021, 
a partir de 27 de Julho de 2022.

Por despacho do director dos Serviços, de 11 de Julho de 
2022:

Lok Mei Sim, médica consultora, 3.º escalão, contratada por con-
trato administrativo de provimento, destes Serviços — altera-
da, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com referência 
à categoria de médico consultor, 4.º escalão, nos termos do 
artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, do 
artigo 17.º da Lei n.º 10/2010, alterada pela Lei n.º 18/2020, e 
da alínea 2) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 14/2009, alterada 
pela Lei n.º 2/2021, com efeitos retroactivos a partir de 16 
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de Março de 2022, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

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

Cheung Chui Yan, técnica de diagnóstico e terapêutica prin-
cipal, 1.º escalão, contratada por contrato administrativo 
de provimento, destes Serviços — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.ª do contrato com referência à catego-
ria de técnico de diagnóstico e terapêutica principal, 2.º 
escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada 
pela Lei n.º 2/2021, do artigo 8.º da Lei n.º 7/2010, alterada 
pela Lei n.º 18/2020, e da alínea 2) do n.º 1 do artigo 13.º 
da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 2/2021, com efeitos 
retroactivos a partir de 26 de Junho de 2021, ao abrigo da 
alínea a) do n.º 2 do artigo 118.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, 
de 11 de Outubro.

Chio Chio In, técnica de diagnóstico e terapêutica assessora, 
3.º escalão, contratada por contrato administrativo de provi-
mento, destes Serviços — alterada, por averbamento, a cláu-
sula 3.ª do contrato com referência à categoria de técnico de 
diagnóstico e terapêutica assessor, 4.º escalão, nos termos 
do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, 
do artigo 8.º da Lei n.º 7/2010, alterada pela Lei n.º 18/2020, 
e da alínea 2) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 14/2009, 
alterada pela Lei n.º 2/2021, com efeitos retroactivos a partir 
de 8 de Dezembro de 2021, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 
do artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Ao Kam Chan, técnico de diagnóstico e terapêutica de 2.ª classe, 
1.º escalão, contratado por contrato administrativo de provi-
mento, destes Serviços — alterada, por averbamento, a cláu-
sula 3.ª do contrato com referência à categoria de técnico de 
diagnóstico e terapêutica de 2.ª classe, 2.º escalão, nos termos 
do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, 
do artigo 8.º da Lei n.º 7/2010, alterada pela Lei n.º 18/2020, e 
da alínea 2) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 14/2009, alterada 
pela Lei n.º 2/2021, com efeitos retroactivos a partir de 1 de 
Julho de 2021, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 118.º 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Mak Sao Kuan e Kam Wai Fan, técnicas de diagnóstico e tera-
pêutica de 2.ª classe, 1.º escalão, contratadas por contratos 
administrativos de provimento, destes Serviços — alterada, 
por averbamento, a cláusula 3.ª dos contratos com referência 
à categoria de técnico de diagnóstico e terapêutica de 2.ª 
classe, 2.º escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, 
alterada pela Lei n.º 2/2021, do artigo 8.º da Lei n.º 7/2010, 
alterada pela Lei n.º 18/2020, e da alínea 2) do n.º 1 do artigo 
13.º da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 2/2021, com efei-
tos retroactivos a partir de 26 de Agosto de 2021, ao abrigo 
da alínea a) do n.º 2 do artigo 118.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 
de Outubro.

Wong Ka Chon, Chao Chi Man e Ngok Cheong Leng, técni-
cos de diagnóstico e terapêutica de 2.ª classe, 1.º escalão, 
contratados por contratos administrativos de provimento, 
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destes Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
dos contratos com referência à categoria de técnico de diag-
nóstico e terapêutica de 2.ª classe, 2.º escalão, nos termos do 
artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, do 
artigo 8.º da Lei n.º 7/2010, alterada pela Lei n.º 18/2020, e 
da alínea 2) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 14/2009, altera-
da pela Lei n.º 2/2021, com efeitos retroactivos a partir de 5 
de Agosto de 2021, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 
118.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Ho Ka Lok e Leong Chi Fong, técnicos de diagnóstico e tera-
pêutica de 2.ª classe, 1.º escalão, contratados por contratos 
administrativos de provimento, destes Serviços — alterada, 
por averbamento, a cláusula 3.ª dos contratos com referência 
à categoria de técnico de diagnóstico e terapêutica de 2.ª 
classe, 2.º escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, 
alterada pela Lei n.º 2/2021, do artigo 8.º da Lei n.º 7/2010, 
alterada pela Lei n.º 18/2020, e da alínea 2) do n.º 1 do artigo 
13.º da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 2/2021, com efei-
tos retroactivos a partir de 22 de Julho de 2021, ao abrigo da 
alínea a) do n.º 2 do artigo 118.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 
11 de Outubro.

Chu Ka Wai, técnica de diagnóstico e terapêutica de 2.ª classe, 
1.º escalão, contratada por contrato administrativo de provi-
mento, destes Serviços — alterada, por averbamento, a cláu-
sula 3.ª do contrato com referência à categoria de técnico de 
diagnóstico e terapêutica de 2.ª classe, 2.º escalão, nos termos 
do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, 
do artigo 8.º da Lei n.º 7/2010, alterada pela Lei n.º 18/2020, e 
da alínea 2) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 14/2009, alterada 
pela Lei n.º 2/2021, com efeitos retroactivos a partir de 17 de 
Setembro de 2021, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 
118.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Chao Un Ian, técnica de diagnóstico e terapêutica de 1.ª classe, 
1.º escalão, contratada por contrato administrativo de provi-
mento, destes Serviços — alterada, por averbamento, a cláu-
sula 3.ª do contrato com referência à categoria de técnico de 
diagnóstico e terapêutica de 1.ª classe, 2.º escalão, nos termos 
do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, 
do artigo 8.º da Lei n.º 7/2010, alterada pela Lei n.º 18/2020, e 
da alínea 2) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 14/2009, alterada 
pela Lei n.º 2/2021, com efeitos retroactivos a partir de 3 de 
Junho de 2022, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 118.º 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Ip Kam Hong e Lei Wai Meng, técnicos superiores de saúde 
assessores, 2.º escalão, contratados por contratos administra-
tivos de provimento, destes Serviços — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.ª dos contratos com referência à categoria 
de técnico superior de saúde assessor, 3.º escalão, nos termos 
do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, 
do artigo 13.º da Lei n.º 6/2010, alterada pela Lei n.º 18/2020, 
e da alínea 2) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 14/2009, altera-
da pela Lei n.º 2/2021, a partir de 8 de Agosto de 2022.

Ho Ka Hou, técnico superior de saúde de 1.ª classe, 1.º escalão, 
contratado por contrato administrativo de provimento, des-
tes Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
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contrato com referência à categoria de técnico superior de 
saúde de 1.ª classe, 2.º escalão, nos termos do artigo 4.º da 
Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, do artigo 13.º 
da Lei n.º 6/2010, alterada pela Lei n.º 18/2020, e da alínea 
2) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 14/2009, alterada pela 
Lei n.º 2/2021, a partir de 29 de Julho de 2022.

Lam Iat Long, técnico superior de saúde de 2.ª classe, 1.º esca-
lão, contratado por contrato administrativo de provimento, 
destes Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do contrato com referência à categoria de técnico superior 
de saúde de 2.ª classe, 2.º escalão, nos termos do artigo 4.º 
da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, do artigo 
13.º da Lei n.º 6/2010, alterada pela Lei n.º 18/2020, e da 
alínea 2) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 14/2009, alterada 
pela Lei n.º 2/2021, a partir de 27 de Julho de 2022.

Por despachos do director dos Serviços, de 5 de Agosto de 
2022:

Chong Im Fong, Chong Ka Pek, Fong Weng Kit, Lam Sok Man e 
Wong Chon Wang, adjuntos-técnicos especialistas, 2.º escalão, 
contratados por contratos administrativos de provimento, des-
tes Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos 
contratos com referência à categoria de adjunto-técnico espe-
cialista, 3.º escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, 
alterada pela Lei n.º 2/2021, e da alínea 2) do n.º 1 do artigo 
13.º da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir 
de 22 de Agosto de 2022.

Wong Kam Ieng, adjunta-técnica especialista, 2.º escalão, con-
tratada por contrato administrativo de provimento, destes 
Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do con-
trato com referência à categoria de adjunto-técnico especia-
lista, 3.º escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, 
alterada pela Lei n.º 2/2021, e da alínea 2) do n.º 1 do artigo 
13.º da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir 
de 9 de Agosto de 2022.

Leong Man Teng, assistente técnica administrativa especialista, 
2.º escalão, contratada por contrato administrativo de provi-
mento, destes Serviços — alterada, por averbamento, a cláu-
sula 3.ª do contrato com referência à categoria de assistente 
técnico administrativo especialista, 3.º escalão, nos termos 
do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, e 
da alínea 2) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 14/2009, alterada 
pela Lei n.º 2/2021, a partir de 24 de Agosto de 2022.

Lou Ieng Hong e Tam Chi Hou, assistentes técnicos adminis-
trativos especialistas, 2.º escalão, contratados por contratos 
administrativos de provimento, destes Serviços — alterada, 
por averbamento, a cláusula 3.ª dos contratos com referência 
à categoria de assistente técnico administrativo especialista, 
3.º escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alte-
rada pela Lei n.º 2/2021, e da alínea 2) do n.º 1 do artigo 13.º 
da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 
22 de Agosto de 2022.

Iam Chong Teng, técnica superior de 2.ª classe, 1.º escalão, 
contratada por contrato administrativo de provimento, des-
tes Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
contrato com referência à categoria de técnico superior de 2.ª 
classe, 2.º escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, 
alterada pela Lei n.º 2/2021, e da alínea 2) do n.º 1 do artigo 
13.º da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 
17 de Agosto de 2022.
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Wong Wai Teng, enfermeira de grau I, 1.º escalão, destes Ser-
viços — renovado o contrato administrativo de provimento, 
pelo período de seis meses, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º 
da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 
16 de Agosto de 2022.

Por despachos do director dos Serviços, de 8 de Agosto de 
2022:

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

Cheang Lai Ieng, como enfermeira de grau I, 1.º escalão, a 
partir de 16 de Agosto de 2022;

Tam Chon Seng, como técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, 
a partir de 16 de Agosto de 2022.

Por despachos do director dos Serviços, de 16 de Agosto 
de 2022:

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

Ng Mei Leng, Tou Un Teng e Ieong Hong, como adjuntas-
-técnicas de 2.ª classe, 1.º escalão, a partir de 7 de Setembro de 
2022;

Cheong Lai Kuan, como técnica de 2.ª classe, 1.º escalão, a 
partir de 21 de Setembro de 2022;

Wong Man Si, como adjunta-técnica de 2.ª classe, 1.º escalão, 
a partir de 8 de Setembro de 2022;

Cheong Wai Hong, Ho Chek Hou, Sun Hio Man e Sun Hou 
Fai, como farmacêuticos de 2.ª classe, 1.º escalão, a partir de 20 
de Setembro de 2022;

Ng Ka Man, como técnica de 2.ª classe, 1.º escalão, a partir 
de 13 de Setembro de 2022;

Lam Ka Wai, como enfermeira de grau I, 1.º escalão, a partir 
de 17 de Setembro de 2022;

Lao Ka Ian, como enfermeira de grau I, 2.º escalão, a partir 
de 17 de Setembro de 2022;

Cheng Peng Kuong, como auxiliar, 5.º escalão, a partir de 16 
de Setembro de 2022;

Chan Ut Teng e Leong Ip Chio, como auxiliares de serviços 
gerais, 3.º escalão, a partir de 9 de Setembro de 2022.

Por despachos do director dos Serviços, de 17 de Agosto 
de 2022:

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

Lam Ieok Hang, Wong Meng Fai e Ip Ka Kei, como técnicos 
superiores de saúde de 2.ª classe, 1.º escalão, a partir de 27 de 
Setembro de 2022;
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Xu Yao, como adjunta-técnica de 2.ª classe, 1.º escalão, a 
partir de 8 de Setembro de 2022.

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

Cheang Mei Lin, como farmacêutica de 2.ª classe, 1.º escalão, 
a partir de 20 de Setembro de 2022;

Ng Sok Ieng, como técnica superior de saúde de 2.ª classe, 1.º 
escalão, a partir de 27 de Setembro de 2022;

Lau Sio Kit, como técnico de diagnóstico e terapêutica de 2.ª 
classe, 2.º escalão, a partir de 17 de Setembro de 2022;

Chou Chon Hou, como técnico superior de 2.ª classe, 1.º 
escalão, a partir de 20 de Setembro de 2022;

Mak Ka Chun, como adjunta-técnica de 2.ª classe, 1.º escalão, 
a partir de 22 de Setembro de 2022.

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

Ao Io Keong e Wong Im Teng, técnicos superiores de saúde 
de 1.ª classe, 2.º escalão, contratados por contratos admi-
nistrativos de provimento, destes Serviços — alterada, por 
averbamento, a cláusula 3.ª dos contratos com referência à 
categoria de técnico superior de saúde de 1.ª classe, 3.º esca-
lão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela 
Lei n.º 2/2021, do artigo 13.º da Lei n.º 6/2010, alterada pela 
Lei n.º 18/2020, e da alínea 2) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei 
n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 26 de 
Setembro de 2022.

Leong Man Wai, técnica superior de saúde de 1.ª classe, 1.º 
escalão, contratada por contrato administrativo de provimento, 
destes Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do contrato com referência à categoria de técnico superior de 
saúde de 1.ª classe, 2.º escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei 
n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, do artigo 13.º da Lei 
n.º 6/2010, alterada pela Lei n.º 18/2020, e da alínea 2) do n.º 1 
do artigo 13.º da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 2/2021, 
a partir de 14 de Setembro de 2022.

Si Tou Ngan Fan, Ho Pui Man, Wong Weng In, Cheong Kuan 
I, Tam Ka Ian, Kwan Pak Man e Wong Wai Ian, técnicos 
superiores de saúde de 1.ª classe, 1.º escalão, contratados por 
contratos administrativos de provimento, destes Serviços — 
alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos contratos com 
referência à categoria de técnico superior de saúde de 1.ª 
classe, 2.º escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, 
alterada pela Lei n.º 2/2021, do artigo 13.º da Lei n.º 6/2010, 
alterada pela Lei n.º 18/2020, e da alínea 2) do n.º 1 do artigo 
13.º da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 
2 de Setembro de 2022.

Por despachos do director dos Serviços, de 5 de Setembro 
de 2022:

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

Lau Ka In e Kam Chi On, como técnicos superiores de saúde 
de 2.ª classe, 1.º escalão, a partir de 27 de Setembro de 2022;
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Leong Sok Lam, como farmacêutica de 2.ª classe, 1.º escalão, 
a partir de 20 de Setembro de 2022.

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

Wong Chi Cheng e Ma Wai Ieng, como técnicas superiores 
de saúde de 2.ª classe, 1.º escalão, a partir de 27 de Setembro de 
2022;

Leong Keng Wai, Tong Man Fai e Pun Chan Iong, como far-
macêuticos de 2.ª classe, 1.º escalão, a partir de 20 de Setembro 
de 2022.

Por despachos do director dos Serviços, de 6 de Setembro 
de 2022:

Chan Shuk Tsz, Lei Lai San e Ngan Ka U, enfermeiras de grau 
I, 4.º escalão, contratadas por contratos administrativos de 
provimento, destes Serviços — alterada, por averbamento, 
a cláusula 3.ª dos contratos com referência à categoria de 
enfermeiro de grau I, 5.º escalão, nos termos do artigo 4.º 
da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, e do n.º 2 do 
artigo 12.º da Lei n.º 18/2009, alterada pela Lei n.º 18/2020, 
a partir de 18 de Outubro de 2022.

Cheong Chi Wa, enfermeiro de grau I, 4.º escalão, contratado 
por contrato administrativo de provimento, destes Serviços 
— alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com 
referência à categoria de enfermeiro de grau I, 5.º escalão, 
nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei 
n.º 2/2021, e do n.º 2 do artigo 12.º da Lei n.º 18/2009, alterada 
pela Lei n.º 18/2020, a partir de 1 de Outubro de 2022.

Cheang Weng Si, enfermeira de grau I, 4.º escalão, contratada 
por contrato administrativo de provimento, destes Serviços 
— alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com 
referência à categoria de enfermeiro de grau I, 5.º escalão, 
nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei 
n.º 2/2021, e do n.º 2 do artigo 12.º da Lei n.º 18/2009, alterada 
pela Lei n.º 18/2020, a partir de 9 de Outubro de 2022.

Kam In Nga, Lei Soi Teng, Chao Un Si, Ng Si Man e Ho Man I, 
enfermeiras de grau I, 3.º escalão, contratadas por contratos 
administrativos de provimento, destes Serviços — alterada, 
por averbamento, a cláusula 3.ª dos contratos com referência 
à categoria de enfermeiro de grau I, 4.º escalão, nos termos 
do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, 
e do n.º 2 do artigo 12.º da Lei n.º 18/2009, alterada pela Lei 
n.º 18/2020, a partir de 30 de Outubro de 2022.

Por despacho do director dos Serviços, de 14 de Setembro 
de 2022:

Wu Man Nok, técnica superior de saúde de 2.ª classe, 1.º esca-
lão, destes Serviços — renovado o contrato administrativo 
de provimento, pelo período de um ano, nos termos do n.º 1 
do artigo 6.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, 
a partir de 27 de Setembro de 2022.

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

Chan Kin Chong, operário qualificado, 7.º escalão, contratado 
por contrato administrativo de provimento, destes Serviços 
— alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com 
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referência à categoria de operário qualificado, 8.º escalão, 
nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela 
Lei n.º 2/2021, e da alínea 4) do n.º 2 e do n.º 3 do artigo 13.º 
da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 2/2021, com efeitos 
retroactivos a partir de 19 de Junho de 2022, ao abrigo do 
artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 
11 de Outubro.

Leong Wai Man, operário qualificado, 4.º escalão, contratado 
por contrato administrativo de provimento, destes Serviços 
— alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com 
referência à categoria de operário qualificado, 5.º escalão, 
nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela 
Lei n.º 2/2021, e da alínea 3) do n.º 2 e do n.º 3 do artigo 13.º 
da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 2/2021, com efeitos 
retroactivos a partir de 24 de Junho de 2022, ao abrigo do 
artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 
11 de Outubro.

Cheong Peng, operário qualificado, 4.º escalão, contratado por 
contrato administrativo de provimento, destes Serviços — alte-
rada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com referência 
à categoria de operário qualificado, 5.º escalão, nos termos do 
artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, e 
da alínea 3) do n.º 2 do artigo 13.º da Lei n.º 14/2009, altera-
da pela Lei n.º 2/2021, com efeitos retroactivos a partir de 12 
de Julho de 2022, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Por despachos do director dos Serviços, de 20 de Setembro 
de 2022:

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

Ng Lai Ieng, como enfermeira de grau I, 1.º escalão, a partir 
de 11 de Outubro de 2022;

Tam Chon Kit, Wong Seng Un, Chio Sao Peng, Ho Ka Ion, 
Mak Lai Kuan, Un Ka Meng, Chan In Teng, Cheang Nga Man, 
Wang Shaojie e Mak Un Ieng, como adjuntos-técnicos de 2.ª 
classe, 1.º escalão, a partir de 11 de Outubro de 2022.

Por despacho do director dos Serviços, de 29 de Setembro 
de 2022:

Ao Wai Chong, motorista de pesados, 3.º escalão, destes Ser-
viços — renovado o contrato administrativo de provimento, 
pelo período de seis meses, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º 
da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 
17 de Novembro de 2022.

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

Chu Sio Ian — rescindido, a seu pedido, o contrato individual 
de trabalho como médica, nestes Serviços, a partir de 24 de 
Outubro de 2022.
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Por despacho do subdirector dos Serviços da Área de Cuidados 
de Saúde Comunitários, de 7 de Novembro de 2022:

Laboratório de Análises Clínicas, Universidade de Macau, 
com designação em língua inglesa de Clinical Analysis 
Laboratory, University of Macau — revogado o despacho 
referente à concessão do alvará pelo subdirector dos Serviços 
de Saúde da Área de Cuidados de Saúde Comunitários 
(então subdirector para o subsistema de Cuidados de Saúde 
Generalizados), de 30 de Agosto de 2021, (alvará n.º AL-0535), 
nos termos das disposições da alínea a) do n.º 2 do artigo 
14.º do Decreto-Lei n.º 84/90/M, de 31 de Dezembro, e n.º 1 
do artigo 104.º do Código de Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

(Custo desta publicação $ 533,00)

Por despachos do subdirector dos Serviços, de 11 de 
Novembro de 2022:

Lee Ki Fung, Wong Wang Wai, Sio Kai Seng e Tong Hou Lam, 
farmacêuticos de 2.ª classe, 1.º escalão, de nomeação provi-
sória, destes Serviços — nomeados, definitivamente, para os 
mesmos lugares, nos termos dos n.os 3 e 5 do artigo 22.º do 
ETAPM, vigente, a partir de 2 de Dezembro de 2022.

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os 
Assuntos Sociais e Cultura, de 14 de Novembro de 2022:

Ho Joel, Wong Lou Man, Lio Ka Lok e Leong Ka Ian, farma-
cêuticos de 1.ª classe, 2.º escalão, contratados por contratos 
administrativos de provimento, destes Serviços — alterada, 
por averbamento, a cláusula 3.ª dos contratos com referência 
à categoria de farmacêutico sénior, 1.º escalão, nos termos 
do n.º 2 do artigo 14.º da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei 
n.º 2/2021, da alínea 2) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 8.º da Lei 
n.º 6/2010, alterada pela Lei n.º 18/2020, do n.º 1 do artigo 39.º 
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos), republicado e renumerado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 21/2021, e do artigo 4.º da 
Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir da data 
da publicação do presente extracto de despacho no Boletim 
Oficial da RAEM.

Por despacho do subdirector dos Serviços da Área de Cuidados 
de Saúde Comunitários, de 14 de Novembro de 2022:

Autorizada a transmissão da titularidade da Policlínica Kin 
On, alvará n.º AL-0467, com o local de funcionamento na 
Rua de Nagasaki, n.os 55-L e 55-M — 55-N, Lei Kai, r/c J e 
K, Macau, a favor da Dashou (Luo’s) Sociedade Unipessoal 
Limitada, com sede na Travessa do Conselheiro Ferreira de 
Almeida n.º 3, Edifício Austrália, 2.º andar C, Macau.

(Custo desta publicação $ 408,00)

Por despacho do subdirector dos Serviços da Área de Cuidados 
de Saúde Comunitários, de 15 de Novembro de 2022:

Concedido o alvará para o funcionamento do Centro Médico 
OnWo, com designação em língua inglesa de OnWo Medical 
Center, situado na Rua de Coelho do Amaral n.º 26, Fok 
Seng, r/c A, Macau, alvará n.º AL-0574, cuja titularidade 
pertence a Companhia Macau Unionhealth Gerenciamento 
Médico Limitada, com sede na Rua de Coelho do Amaral n.º 26, 
Fok Seng, r/c A, Macau.

(Custo desta publicação $ 420,00)
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Por despacho do subdirector dos Serviços da Área de Cuidados 
de Saúde Comunitários, de 18 de Novembro de 2022:

Ho Wun Wa — suspenso, a seu pedido, por dois anos, o exercício 
privado da profissão de enfermeiro, licença integral n.º EI2448.

(Custo desta publicação $ 318,00)

Por despachos do subdirector dos Serviços da Área de Cuidados 
de Saúde Comunitários, de 21 de Novembro de 2022:

Ieong Chon — suspenso, a seu pedido, por dois anos, o exer-
cício privado da profissão de enfermeiro, licença integral 
n.º EI1664.

(Custo desta publicação $ 329,00)

Chan Iok Sang — cancelado, por falecimento, o exercício pri-
vado da profissão de médico, licença integral n.º MI0855.

(Custo desta publicação $ 306,00)

Por despacho do director dos Serviços, de 22 de Novembro 
de 2022:

Ng Chon Kit, técnico superior de 2.ª classe, 2.º escalão, con-
tratado por contrato administrativo de provimento, destes 
Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
contrato com referência à categoria de técnico superior de 1.ª 
classe, 1.º escalão, nos termos da alínea 2) do n.º 1 e n.º 2 do 
artigo 14.º da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 2/2021, 
do artigo 5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, 
republicado e renumerado pelo Regulamento Administra-
tivo n.º 21/2021, e do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada 
pela Lei n.º 2/2021, a partir da data da publicação do presente 
extracto de despacho no Boletim Oficial da RAEM.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Lam Kuan Wai, auxi-
liar de serviços gerais, 3.º escalão, em regime de contrato admi-
nistrativo de provimento destes Serviços, rescindido o contrato, 
por atingir o limite de idade, nos termos da alínea c) do n.º 1 do 
artigo 44.º do ETAPM, em vigor, conjugado com a alínea 1) 
do artigo 15.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 31 de Outubro de 
2022.

–––––––

Serviços de Saúde, aos 25 de Novembro de 2022. — O Director 
dos Serviços, Lo Iek Long.

INSTITUTO PARA A SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO 

FARMACÊUTICA

Extracto de despacho

Por despacho do vice-presidente do Instituto, de 15 de 
Novembro de 2022:

A pedido da Firma de Importação, Exportação e Venda por 
Grosso de Produtos Farmacêuticos «MVET», alvará n.º 276, 
com o local de funcionamento na Rua da Aleluia, n.º 5-A, 
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Edifício Fu Keng, r/c, «B», Macau, de acordo com o dis-
posto do n.º 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 34/99/M, de 
19 de Julho, é autorizada o levantamento da suspensão da 
autorização concedida à Firma de Importação, Exportação 
e Venda por Grosso de Produtos Farmacêuticos «MVET» 
para a importação, exportação e distribuição de estupe-
facientes e substâncias psicotrópicas e suas preparações, com-
preendidos nas Tabelas I a IV referidas no n.º 2 do artigo 1.º 
do Decreto-Lei n.º 34/99/M, de 19 de Julho, a partir da data 
da publicação.

(Custo desta publicação $ 555,00)

–––––––

Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica, 
aos 16 de Novembro de 2022. — O Presidente do Instituto, 
Choi Peng Cheong.

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

Extractos de despachos

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura, de 21 de Novembro de 2022:

Hoi Kam Un — nomeado, em comissão de serviço, pelo perío-
do de um ano, chefe do Departamento de Apoio Financeiro 
a Actividades e Projectos do Fundo de Desenvolvimento 
da Cultura, nos termos da alínea 1) do n.º 3 do artigo 2.º, 
dos artigos 4.º e 5.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições Funda-
mentais do Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia), do 
n.º 2 do artigo 2.º, do n.º 1 do artigo 3.º, dos artigos 5.º e 7.º 
do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 (Disposições 
complementares do estatuto do pessoal de direcção e che-
fia), do artigo 7.º e do n.º 1 do artigo 23.º do Regulamento 
Administrativo n.º 40/2021 (Organização e funcionamento 
do Fundo de Desenvolvimento da Cultura), e do n.º 1 
da Ordem Executiva n.º 183/2019, alterada pela Ordem 
Executiva n.º 87/2021, a partir de 1 de Dezembro de 2022.

Ao abrigo do n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 15/2009, é publicada 
a nota relativa aos fundamentos da respectiva nomeação e 
ao currículo académico e profissional do nomeado:

1. Fundamentos da nomeação:

— Vacatura do cargo;

— Hoi Kam Un possui competência e aptidão para assumir 
o cargo de chefe do Departamento de Apoio Financeiro a 
Actividades e Projectos deste Fundo, o que se demonstra pelo 
curriculum vitae.

2. Currículo académico:

— Licenciaturas em Economia (variante em Finanças) e Ciên-
cias (Estatística) pela Universidade de Beijing;

— Mestrado em Filosofia (Economia) pela Universidade 
Chinesa de Hong Kong.
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3. Currículo profissional:

— Técnico superior do Centro de Apoio Financeiro a Pro-
jecto do Fundo das Indústrias Culturais, de Janeiro de 2014 até 
Janeiro de 2019;

— Coordenador do Centro de Apoio Financeiro a Projectos, 
substituto, do Fundo das Indústrias Culturais, de Janeiro de 
2019 até Julho de 2019;

— Coordenador do Centro de Apoio Financeiro a Projectos, 
do Fundo das Indústrias Culturais, de Julho de 2019 até 
Dezembro de 2021;

— Chefe da Divisão de Gestão de Apoio Financeiro do Fun-
do de Desenvolvimento da Cutura, de Janeiro de 2022 até à 
presente data.

Ao Ieong Hoi Meng — nomeada, em comissão de serviço, pelo 
período de um ano, como chefe da Divisão de Gestão de 
Apoio Financeiro deste Fundo, nos termos da alínea 2) 
do n.º 3 do artigo 2.º, dos artigos 4.º e 5.º da Lei n.º 15/2009 
(Disposições Fundamentais do Estatuto do Pessoal de 
Direcção e Chefia), do n.º 2 do artigo 2.º, do n.º 2 do artigo 
3.º, dos artigos 5.º e 7.º do Regulamento Administrativo 
n.º 26/2009 (Disposições complementares do estatuto do 
pessoal de direcção e chefia), dos artigos 7.º e 24.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 40/2021 (Organização e funcio-
namento do Fundo de Desenvolvimento da Cultura), e do 
n.º 1 da Ordem Executiva n.º 183/2019, alterada pela Ordem 
Executiva n.º 87/2021, a partir de 1 de Dezembro de 2022.

Ao abrigo do n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 15/2009, é publicada 
a nota relativa aos fundamentos da respectiva nomeação e 
ao currículo académico e profissional da nomeada:

1. Fundamentos da nomeação:

— Vacatura do cargo;

— Ao Ieong Hoi Meng possui competência e aptidão para 
assumir o cargo de chefe da Divisão de Gestão de Apoio 
Financeiro deste Fundo, o que se demonstra pelo curriculum 
vitae.

2. Currículo académico:

— Licenciatura em Gestão de Empresas na variante de Sis-
tema Informático de Gestão da Universidade de Macau;

— Mestrado em Gestão e Administração Pública da Univer-
sidade de Ciência e Tecnologia de Macau.

3. Currículo profissional:

— Técnica administrativa da Comissão do Grande Prémio 
de Macau, de Janeiro de 2008 até Dezembro de 2009;

— Técnica da Comissão do Grande Prémio de Macau, de 
Janeiro de 2010 até Novembro de 2015;

— Coordenadora do Centro de Apoio Financeiro a Projectos 
do Fundo das Indústrias Culturais, de Dezembro de 2015 até 
Novembro de 2018;
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— Chefe do Serviço de Apoio Financeiro a Projectos do 
Fundo das Indústrias Culturais, de Dezembro de 2018 até 
Dezembro de 2021;

— Chefe do Departamento de Apoio Financeiro a Activida-
des e Projectos do Fundo de Desenvolvimento da Cultura, de 
Janeiro de 2022 até à presente data.

–––––––

Fundo de Desenvolvimento da Cultura, aos 24 de Novembro 
de 2022. — O Membro do Conselho de Administração, Chan 
Ka Io.

INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA DE MACAU

Extracto de despacho

Por despacho da signatária, de 3 de Novembro de 2022:

Henrique Fátima Boyol Ngan — nomeado, em comissão de 
serviço, pelo período de dois anos, coordenador do Centro 
para a Melhoria do Ensino e da Aprendizagem deste Instituto, 
nos termos dos artigos 23.º, n.º 2, alínea 14), 37.º, n.º 1, n.º 2, 
alínea 3), 38.º, n.º 1, n.º 2, alínea 3), e 46.º do Regulamento 
Administrativo n.º 27/2019 (Estatutos do Instituto de For-
mação Turística de Macau), 2.º, n.º 3, alínea 2), 4.º e 5.º da 
Lei n.º 15/2009 (Disposições Fundamentais do Estatuto do 
Pessoal de Direcção e Chefia), e 2.º, n.º 2, 3.º, n.º 2, 5.º, 7.º e 
9.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 (Disposições 
complementares do estatuto do pessoal de direcção e chefia), 
a partir de 1 de Dezembro de 2022.

Ao abrigo dos artigos 5.º, n.º 2, da Lei n.º 15/2009 e 9.º, n.º 1, 
do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, é publicada a nota 
relativa aos fundamentos da respectiva nomeação e ao currículo 
académico e profissional do nomeado:

1. Fundamentos da nomeação:

— Vacatura do cargo;

— Henrique Fátima Boyol Ngan possui competência pro-
fissional e aptidão para o exercício do cargo de coordenador 
do Centro para a Melhoria do Ensino e da Aprendizagem do 
Instituto de Formação Turística de Macau, o que se demonstra 
pelo respectivo curriculum vitae.

2. Currículo académico:

— Licenciatura em Ciências Psicológicas, Universidade de 
Coimbra;

— Mestrado em Psicologia do Trabalho, das Organizações e 
dos Recursos Humanos, Universidade de Coimbra;

— Doutoramento em Psicologia, Universidade de São José, 
Macau.

3. Currículo profissional:

— De Janeiro de 2012 a Junho de 2019, assistente na Escola 
Superior de Turismo do Instituto de Formação Turística;
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— De Junho a Agosto de 2019, professor adjunto na Escola 
Superior de Turismo do Instituto de Formação Turística;

— De Agosto de 2019 até à presente data, professor adjunto 
na Escola de Gestão de Turismo do Instituto de Formação Tu-
rística de Macau;

— De Setembro a Novembro de 2022, coordenador, substi-
tuto, do Centro para a Melhoria do Ensino e da Aprendizagem 
do Instituto de Formação Turística de Macau.

–––––––

Instituto de Formação Turística de Macau, aos 18 de Novembro 
de 2022. — A Presidente do Instituto, Vong Chuk Kwan.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS E 

CONSTRUÇÃO URBANA

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Transportes 
e Obras Públicas, de 12 de Outubro de 2022:

Lam Lai In — contratado por contrato administrativo de pro-
vimento, pelo período experimental de seis meses, como in-
térprete-tradutor de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 440, nestes 
Serviços, nos termos dos artigos 4.º e 5.º da Lei n.º 12/2015, 
em vigor, a partir de 21 de Novembro de 2022.

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

Os trabalhadores abaixo mencionados, destes Serviços — alte-
rada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos admi-
nistrativos de provimento, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, 
alínea 2), e 2, da Lei n.º 14/2009, em vigor, e 4.º, n.º 2, da 
Lei n.º 12/2015, em vigor, mantendo-se as demais condições 
contratuais:

Lei Ion Hong e Ng Ka Hou, para adjuntos-técnicos especia-
listas, 1.º escalão.

–––––––

Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana, aos 23 
de Novembro de 2022. — O Director dos Serviços, substituto, 
Mak Tat Io.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS 

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Extractos de despachos

Por despachos da signatária, de 8 de Novembro de 2022:

Cheong Chan Hong, Leong Chan Long, Chan Chi Wa e Ian 
Iek Hou — renovados os contratos administrativos de pro-
vimento de longa duração, pelo período de três anos, como 
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14/2009

a

600

14/2009

600

14/2009

400

14/2009

a

540

305

–––––––

 

交 通 事 務 局

批 示 摘 錄

14/2009

12/2015

técnicos principais, 1.º escalão, nestes Serviços, nos termos 
do artigo 6.º, n.os 4 e 5, da Lei n.º 12/2015, vigente, a partir 
de 2 de Janeiro de 2023.

Por despachos da signatária, de 16 de Novembro de 2022:

Ieong Meng Chao — nomeado, definitivamente, intérprete-
-tradutor chefe, 1.º escalão, índice 600, da carreira de intér-
prete-tradutor do quadro do pessoal destes Serviços, nos 
termos dos artigos 14.º, n.º 2, e 27.º, n.º 4, da Lei n.º 14/2009 
(Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), 
vigente, conjugados com o artigo 22.º, n.º 8, alínea a), do 
ETAPM, vigente.

Chan Wai Man — autorizada a mudança de categoria para 
intérprete-tradutor chefe, 1.º escalão, índice 600, contratado 
por contrato administrativo de provimento sem termo, nos 
termos dos artigos 14.º, n.º 2, e 27.º, n.º 4, da Lei n.º 14/2009 
(Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), 
vigente, a partir da data da publicação deste despacho no 
Boletim Oficial da RAEM.

Lei Ka Man — autorizada a mudança de categoria para adjunto-
-técnico especialista, 1.º escalão, índice 400, contratado 
por contrato administrativo de provimento sem termo, nos 
termos do artigo 14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, da Lei n.º 14/2009 
(Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), 
vigente, a partir da data da publicação deste despacho no 
Boletim Oficial da RAEM.

Nos termos do artigo 14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, da Lei n.º 14/2009 
(Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), 
vigente, conjugado com o artigo 22.º, n.º 8, alínea a), do 
ETAPM, vigente:

Tsai Nam Nam, nomeada, definitivamente, técnica superior 
principal, 1.º escalão, índice 540, da carreira de técnico supe-
rior do quadro do pessoal destes Serviços;

Lei Chun Kuan e Ho Wai Sam, nomeadas, definitivamente, 
adjuntas-técnicas de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 305, da car-
reira de adjunto-técnico do quadro do pessoal destes Serviços.

–––––––

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 22 de Novembro de 2022. — A Directora dos Serviços, 
Wong Soi Man.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS

DE TRÁFEGO

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 9 de Setembro de 2022:

Wong Wai In — contratado por contrato administrativo de 
provimento, pelo período experimental de seis meses, como 
técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 430, nestes 
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430

14/2009

12/2015

430

14/2009

12/2015

430

12/2015

14/2009

12/2015

650

545

430

15/2009 26/2009

Serviços, nos termos dos artigos 10.º, n.º 1, e 12.º, n.os 1 e 3, 
da Lei n.º 14/2009, em vigor, e 4.º, n.os 1 e 3, e 5.º, n.os 1 e 4, 
da Lei n.º 12/2015, em vigor, a partir de 6 de Outubro de 
2022.

Leong Kin Wai — contratado por contrato administrativo de 
provimento, pelo período experimental de seis meses, como 
técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 430, nestes 
Serviços, nos termos dos artigos 10.º, n.º 1, e 12.º, n.os 1 e 3, 
da Lei n.º 14/2009, em vigor, e 4.º, n.os 1 e 3, e 5.º, n.os 1 e 4, 
da Lei n.º 12/2015, em vigor, a partir de 24 de Outubro de 
2022.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 20 de Setembro de 2022:

Fong Iat Seng — contratado por contrato administrativo de 
provimento, pelo período experimental de seis meses, como 
técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 430, nestes 
Serviços, nos termos dos artigos 10.º, n.º 1, e 12.º, n.os 1 e 3, 
da Lei n.º 14/2009, em vigor, e 4.º, n.os 1 e 3, e 5.º, n.os 1 e 4, 
da Lei n.º 12/2015, em vigor, a partir de 17 de Outubro de 
2022.

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

Cheng Hoi Kin, técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, destes 
Serviços, em regime de contrato administrativo de pro-
vimento sem termo (período experimental) — autorizado 
a continuar a exercer funções nestes Serviços, em regime 
de contrato administrativo de provimento sem termo, nos 
termos do artigo 4.º, n.os 1 e 3, da Lei n.º 12/2015, em vigor, a 
partir de 20 de Dezembro de 2022.

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por aver-
bamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos 
de provimento para exercerem funções nestes Serviços, nos 
termos dos artigos 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, 
em vigor, e 4.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, em vigor, con-
forme a seguir discriminados:

Mak Hoi Lan, progride para técnica superior assessora, 3.º 
escalão, índice 650, a partir de 9 de Outubro de 2022;

Cheong Lai In, progride para técnica especialista, 3.º esca-
lão, índice 545, a partir de 9 de Outubro de 2022;

Chan Mei Mei, progride para adjunta-técnica especialista, 3.º 
escalão, índice 430, a partir de 9 de Outubro de 2022.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 20 de Outubro de 2022:

Fong Man Cheng — renovada a comissão de serviço, pelo 
período de um ano, como chefe da Divisão de Fiscalização 
destes Serviços, nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 
e 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, por pos-
suir competência profissional e experiência adequadas para 
o exercício das suas funções, a partir de 1 de Dezembro de 
2022.
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14/2009

12/2015

170

14/2009

12/2015

415

455

650

525

525

365

315

315

14/2009

12/2015

200

200

12/2015

Por despachos do director dos Serviços, de 8 de Novembro 
de 2022:

Ip Kam Wang — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato administrativo de provimento progride para moto-
rista de ligeiros, 3.º escalão, índice 170, nestes Serviços, nos 
termos dos artigos 13.º, n.º 2, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, 
em vigor, e 4.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, em vigor, a par-
tir de 13 de Outubro de 2022. 

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por aver-
bamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos 
de provimento para exercerem funções nestes Serviços, nos 
termos dos artigos 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, 
em vigor, e 4.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, em vigor, con-
forme a seguir discriminados:

Ieong Su Kan, progride para examinador de condução espe-
cialista, 2.º escalão, índice 415, a partir de 7 de Outubro de 
2022;

Wong Keng Kuan, progride para técnico superior de 2.ª classe, 
2.º escalão, índice 455, área de informática, a partir de 19 de 
Outubro de 2022;

Iao Sok Kuan, progride para técnica superior assessora, 3.º 
escalão, índice 650, a partir de 23 de Outubro de 2022;

Lam Tek Pan, progride para técnico especialista, 2.º escalão, 
índice 525, área de informática, a partir de 28 de Outubro de 
2022;

Wong Weng Seng, progride para técnico especialista, 2.º 
escalão, índice 525, a partir de 28 de Outubro de 2022;

Un Teng, progride para adjunta-técnica principal, 2.º esca-
lão, índice 365, a partir de 28 de Outubro de 2022;

Kuok Tek Mei, Cheng Wai In e Kuok Hao I, progridem para 
assistentes técnicas administrativas especialistas, 2.º escalão, 
índice 315, a partir de 28 de Outubro de 2022;

Chan Teng Teng, progride para assistente técnica adminis-
trativa especialista, 2.º escalão, índice 315, a partir de 29 de 
Outubro de 2022.

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de 
provimento para exercerem funções nestes Serviços, nos ter-
mos dos artigos 13.º, n.os 2, alínea 3), e 3, em vigor, e 4.º, n.os 2 
e 3, da Lei n.º 12/2015, em vigor, conforme a seguir discrimi-
nados:

Chin Kuok Weng e Chan Cheong Teng, progridem para 
motoristas de ligeiros, 5.º escalão, índice 200, a partir de 8 de 
Outubro de 2022; 

Wong Ut Ngan, progride para operário qualificado, 5.º esca-
lão, índice 200, a partir de 26 de Outubro de 2022. 

Por despacho do subdirector dos Serviços, de 10 de Novembro 
de 2022: 

Wong Keng Kuan, contratado por contrato administrativo de 
provimento, destes Serviços — alterado para o regime de 
contrato administrativo de provimento de longa duração, 
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14/2016

12/2015

485

485

400

–––––––

 

房 屋 局

批 示 摘 錄

4/2017 14/2009

23/2017 14/2016

–––––––

  

pelo período de três anos, como técnico superior de 2.ª classe, 
2.º escalão, área de informática, nos termos dos artigos 4.º, 
n.os 2 e 3, e 6.º, n.os 2, alínea 1), e 3, da Lei n.º 12/2015, em 
vigor, a partir de 19 de Outubro de 2022.

Por despachos do director dos Serviços, de 17 de Novembro 
de 2022:

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de pro-
vimento para o exercício de funções nestes Serviços, nos termos 
dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), 2, 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, em 
vigor, e 5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, em vi-
gor, conjugados com o artigo 4.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, 
em vigor, a partir da data da sua publicação:

Wong Keng Kuan, ascendendo a técnico superior de 1.ª classe, 
1.º escalão, índice 485, área de informática;

Lei Chi Hou, ascendendo a técnico superior de 1.ª classe, 1.º 
escalão, índice 485;

Un Teng, ascendendo a adjunta-técnica especialista, 1.º esca-
lão, índice 400.

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 23 
de Novembro de 2022. — O Director dos Serviços, Lam Hin 
San.

INSTITUTO DE HABITAÇÃO

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 21 de Setembro de 2022:

Leong Wai Cheng, candidata classificada em 5.º lugar no 
concurso de gestão uniformizada externo, etapa de avalia-
ção de competências profissionais ou funcionais, a que 
se refere a lista classificativa inserta no Boletim Oficial da 
RAEM n.º 19/2021, II Série (Suplemento), de 12 de Maio — 
nomeada, provisoriamente, técnica superior de 2.ª classe, 1.º 
escalão, área de informática (desenvolvimento de sistemas 
e programas), da carreira de técnico superior do quadro do 
pessoal do Instituto de Habitação, nos termos do artigo 
22.º do Estatuto dos Trabalhadores da Administração 
Pública de Macau, vigente, do n.º 1 do artigo 12.º da Lei 
n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos), com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 4/2017 e do artigo 38.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), com as 
alterações introduzidas pelo Regulamento Adminis trativo 
n.º 23/2017.

–––––––

Instituto de Habitação, aos 22 de Novembro de 2022. — 
A Presidente do Instituto, substituta, Kuoc Vai Han.
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA 

E CADASTRO

Extracto de despacho

Por despacho do signatário, de 28 de Outubro de 2022:

Un Kai Chong — renovado o contrato administrativo de provi-
mento, pelo período de um ano, como motorista de ligeiros, 
4.º escalão, índice 180, nestes Serviços, ao abrigo dos artigos 
4.º e 6.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 2 de Janeiro de 2023.

–––––––

Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, aos 21 de 
Novembro de 2022. — O Director dos Serviços, Vicente Luís 
Gracias.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS 

E GEOFÍSICOS

Extractos de despachos

Por despacho do director da Direcção dos Serviços Meteo-
rológicos e Geofísicos, de 18 de Novembro de 2022:

Lou Chin Ian, técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão — alte-
rada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu contrato admi-
nistrativo de provimento sem termo progredindo para técnico 
superior de 2.ª classe, 2.º escalão, índice 455, nos termos dos 
artigos 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, em vigor, e 4.º, 
n.º 2, da Lei n.º 12/2015, a partir de 9 de Novembro de 2022.

Por despachos do director da Direcção dos Serviços 
Meteorológicos e Geofísicos, de 22 de Novembro de 
2022:

Liu I Hang e Wong Hao In, meteorologistas assessores, 2.º 
escalão — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos seus 
contratos administrativos de provimento sem termo progre-
dindo para meteorologistas assessores, 3.º escalão, índice 
650, nos termos dos artigos 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei 
n.º 14/2009, em vigor, e 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, a partir 
de 13 de Novembro de 2022. 

–––––––

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

地 圖 繪 製 暨 地 籍 局

批 示 摘 錄

12/2015 啓

180

–––––––

 

地 球 物 理 暨 氣 象 局

批 示 摘 錄

14/20 09

12/2015

455

14/20 09

12/2015

650

–––––––
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GABINETE DO PROCURADOR

Lista

Classificativa final dos candidatos ao concurso para admis-
são ao curso de formação para acesso à categoria de escrivão 
do Ministério Público especialista, aberto por aviso publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 38, II Série, de 21 de Setembro de 2022:

Candidatos aprovados: Classificação 
final

1.º Luk Ka Ku ................................................................14,40 a)

2.º Wong Mei Ieng .........................................................14,40 b)

3.º Chan Ka Lok............................................................14,40 

4.º Chan Pui Lan ...........................................................14,30

5.º Lam Sut Nga ............................................................14,10

6.º Cheang Sio Man ......................................................14,00

7.º Cheung Koi Man .....................................................13,20

8.º Chan Kin Nang ........................................................11,00

9.º Angela Silveira de Souza ........................................10,00

a) Nos termos da alínea 1) do n.º 2 do artigo 29.º do Regula-
mento Administrativo n.º 30/2004 (Recrutamento, Selecção e 
Formação dos Funcionários de Justiça), por maior habilitação 
académica;

b) Nos termos da alínea 2) do n.º 2 do artigo 29.º do Regula-
mento Administrativo n.º 30/2004 (Recrutamento, Selecção e 
Formação dos Funcionários de Justiça), por maior antiguidade 
na função pública.

Nos termos do artigo 30.º do Regulamento Administrativo 
n.º 30/2004 (Recrutamento, Selecção e Formação dos Funcio-
nários de Justiça), os candidatos aprovados no concurso são 
admitidos ao curso de formação segundo a ordenação da res-
pectiva lista de classificação final e de acordo com o número de 
formandos a admitir ao curso indicado no aviso de abertura.

Nos termos do artigo 37.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 (Recrutamento, Selecção e Formação para Efeitos 
de Acesso dos Trabalhadores dos Serviços Públicos), os can-
didatos podem apresentar reclamação da presente lista para 
o júri, no prazo de cinco dias úteis, a contar do dia seguinte à 
data da sua publicação, ou nos termos do artigo 38.º do mesmo 
regulamento administrativo, os candidatos podem interpor 
recurso facultativo da presente lista para a entidade que au-
torizou a abertura do concurso, no prazo de dez dias úteis, a 
contar do dia seguinte à data da sua publicação.

Nos termos do n.º 4 do artigo 29.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 30/2004 (Recrutamento, Selecção e Formação dos 
Funcionários de Justiça), são divulgados a data e hora do início 
do curso de formação e o local de apresentação dos formandos. 

檢 察 長 辦 公 室

名 單

 

1.º  ................................................................. 14.40 a

2.º  ................................................................. 14.40 b

3.º  ................................................................. 14.40 

4.º  ................................................................. 14.30

5.º  ................................................................. 14.10

6.º  ................................................................. 14.00

7.º  ................................................................. 13.20

8.º  ................................................................. 11.00

9.º Angela Silveira de Souza ................................. 10.00

a 30/2004

b 30/2004

30/2004

14/2016

30/2004

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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683

 

 

   

 $3,422.00

通 告

4/CGP/2022

11/2019

1/CGP/2020

 

––––––––––

附表一

1/CGP/2020

姓名 職務

 $1,382.00

Os candidatos admitidos ao curso de formação para acesso à 
categoria de escrivão do Ministério Público especialista devem 
apresentar-se na hora abaixo indicada:

Data: 8 de Fevereiro de 2023.

Hora: 17,30 horas.

Local de apresentação: Sala multifuncional no rés-do-chão 
do Edifício do Ministério Público, sito na Avenida do Dr. 
Rodrigo Rodrigues, n.º 683, Macau.

(A lista de classificação final acima mencionada foi homologada 

por despacho do Senhor Procurador, de 21 de Novembro de 

2022).

Gabinete do Procurador, aos 21 de Novembro de 2022.

O Júri:

Presidente: Cheong Kuok Chi, delegado do Procurador.

Vogais efectivas: Cheang Weng In, delegada do Procurador; e 

Wu Kit I, chefe-adjunta do Gabinete.

(Custo desta publicação $ 3 422,00)

Aviso

Despacho n.º 4/CGP/2022

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

1. É alterado o pessoal, constante do Anexo I do Despacho 
n.º 1/CGP/2020, mediante o qual subdeleguei determinadas 
competências e são ratificados todos os actos praticados pela 
subdelegada, no âmbito das presentes subdelegações, desde o 
dia 21 de Novembro de 2022.

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

Gabinete do Procurador, aos 24 de Novembro de 2022.

O Chefe do Gabinete, Tam Peng Tong.

––––––––––

ANEXO I

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

Nome Cargo

Cheok Sin Chi Chefe do Departamento de Assuntos Jurídicos, 
substituta

(Custo desta publicação $ 1 382,00)
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商  業  及  動  產  登  記  局

CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS COMERCIAL E DE BENS MÓVEIS

2022 年 10 月之商業登記 Registo comercial relativo ao mês de  Outubro de 2022
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Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis, aos 24 de Novembro de 2022.

A Conservadora, Liang Tsai I.

 $298,665.00
(Custo desta publicação $  298 665,00)

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

Aviso

Despacho n.º 02/VPN/2022

No uso das competências que me foram conferidas pelo 
Despacho n.º 07/PCA/2021, determino:

1. É alterada a chefe da Divisão de Projectos, constantes dos 
anexos II e IV do Despacho n.º 02/VPN/2021, alterado pelo 
Despacho n.º 01/VPN/2022, mediante o qual subdeleguei 
determinados actos.

2. O presente despacho entra em vigor no dia 1 de Dezembro 
de 2022.

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 16 de Novembro 
de 2022.

O Vice-Presidente do Conselho de Administração para os 
Assuntos Municipais, Lo Chi Kin.

––––––––––

ANEXO II

Chefias a que se refere o n.º 2 do Despacho n.º 02/VPN/2021

Subunidades Chefia

Divisão de Projectos Wong Pit Wa*

*Em regime de substituição

市 政 署

通 告

02/VPN/2022

07/PCA/2021

01/V PN/2022

02/VPN/2021 II IV

 

––––––––––

附表II

關於第02/VPN/2021號批示第二款所指的主管

附屬單位 主管

*

*
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ANEXO IV

Chefias a que se refere o n.º 4 do Despacho n.º 02/VPN/2021

Subunidade/Nome Actos

Divisão de Projectos 
Wong Pit Wa*

A s s i na r o s ped ido s env iado s à 
DSSCU relativos à aprovação dos 
projectos e das licenças para obras.

*Em regime de substituição

(Custo desta publicação $ 1 927,00)

FUNDO DE PENSÕES

Édito de 30 dias

Faz-se público que, tendo Cheng Wai Yin viúva de Tong 
Hon Chun, que foi auxiliar, aposentado da então Direcção dos 
Serviços de Economia, requerido a pensão de sobrevivência 
deixada pelo mesmo, devem todos os que se julgam com direito 
à percepção da mesma pensão, requerer a este Fundo de Pen-
sões, no prazo de trinta dias, a contar da data da publicação do 
presente édito no Boletim Oficial da RAEM, a fim de deduzi-
rem os seus direitos, pois que, não havendo impugnação será 
resolvida a pretensão da requerente, findo que seja esse prazo. 

Fundo de Pensões, aos 23 de Novembro de 2022.

A Presidente do Conselho de Administração, Diana Maria 
Vital Costa.

(Custo desta publicação $ 872,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Anúncio

Venda em hasta pública

Faz-se público que se vai realizar uma venda em hasta pú-
blica de sucata resultante de veículos, de sucata de bens e de 
bens, que reverteram a favor da Região Administrativa Espe-
cial de Macau nos termos da lei ou que foram abatidos à carga 
pelos serviços públicos. Os locais, dias e horas marcadas para 
visualização dos bens agora colocados à venda, para efeitos de 
prestação da caução e da hasta pública propriamente dita, são 
os seguintes:

Visualização dos bens

1. Sucata resultante de veículos, sucata de bens e bens

Na tabela abaixo indicada encontram-se discriminados os 
lotes de sucata resultante de veículos, de sucata de bens e de 
bens colocados à venda, bem como a respectiva data, hora e 
local para visualização dos mesmos na presença de trabalhado-
res da Direcção dos Serviços de Finanças:

附表IV

關於第02/VPN/2021號批示第四款所指的主管

附屬單位／姓名 行為

*

*

 $1,927.00

退 休 基 金 會

三十日告示

 

 $872.00

財 政 局

公 告

 

1. 
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N.º de lote 
Local de 

armazena-
mento

Data de 
identifica-

ção
Horário (1) Local (2)

VS01 (parte), 
VS02, VS03, 
VS04
MS01, MS02
L01

Taipa, 
Coloane

06/12/2022 10:00 Edf. Multi-
funcional do 
Governo — 
Pac On
(Rua da 
Felicidade, 
Taipa)

VS01 (parte)
L02
BL01

Macau 06/12/2022 15:00 Amazém Fu 
Tai da DSF
(Edf. Indus-
trial Fu Tai, 
5.º andar
Avenida de 
Venceslau de 
Morais, n.º 243, 
Macau)

Notas

(1) A visualização de sucata resultante de veículos, de sucata 
de bens e de bens inicia-se, impreterivelmente, quinze minutos 
após a hora marcada, não sendo disponibilizada uma outra 
oportunidade para o efeito. Os interessados devem providen-
ciar meio de transporte para se deslocarem ao local de armaze-
namento de cada lote.

(2) Para se dirigirem aos locais de armazenamento de sucata 
resultante de veículos, de sucata de bens e de bens, devem os 
interessados concentrar-se nos locais acima indicados.

Não há lugar à visualização de sucata resultante de veículos, 
de sucata de bens e de bens no dia da realização da hasta pú-
blica, mas são projectadas fotografias dos mesmos através de 
computador.

2. Moeda comemorativa

Há lugar à visualização dos bens no local da realização da 
hasta pública, e, simultaneamente, são projectadas fotografias 
dos mesmos através de computador.

3. As listas de bens podem ser consultadas na sobreloja do 
Edifício «Finanças», ou na página electrónica desta Direcção 
dos Serviços (website: http://www.dsf.gov.mo). 

Prestação de caução

Período: Desde a data do anúncio até ao dia 13 de 
Dezembro de 2022

Montante: $ 5 000,00 (cinco mil patacas)

Modo de prestação 
da caução:

— Por depósito em numerário ou che-
que, o qual será efectuado mediante a 
respectiva guia de depósito e paga em 
instituição bancária nela indicada. A 
referida guia de depósito será obtida na 
sala 803 do 8.º andar do Edifício «Finan-
ças», sito em Macau na Avenida da Praia 
Grande, n.os 575, 579 e 585; ou,

— Por garantia bancária, de acordo com 
o modelo constante do anexo I das Con-
dições de Venda.

物品批號
存放

地區
查看日期 時間（1） 地點（2）

VS01

VS02 VS03

VS04

MS01 MS02

L01

氹 2022 12

6

氹

VS01

L02

BL01

2022 12

6

1

2

2. 

3. 

:http://www.dsf.gov.mo

2022 12 13

575 579 585 8 803
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Realização da hasta pública

Data: 14 de Dezembro de 2022 (quarta-feira)

Horário: às 9,00 horas — registo de presenças

às 10,00 horas — início da hasta pública

Local: Auditório, na Cave do Edifício «Finanças», sito em 
Macau, na Avenida da Praia Grande, n.os 575, 579 e 585.

Consulta das condições de venda

As condições de venda podem ser:

— obtidas na sala 803 do 8.º andar do Edifício «Finanças», 
sito em Macau, na Avenida da Praia Grande, n.os 575, 579 e 585;

— consultadas na sobreloja do Edifício «Finanças», ou na 
página electrónica da Direcção dos Serviços de Finanças (website: 
http://www.dsf.gov.mo).

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 4 452,00)

2022 12 14

   

575 579 585

575 579 585

8 803

:http://www.dsf.gov.mo

 

 $4,452.00
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CORPO DE POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Anúncio

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para a Segurança, de 17 de Novembro de 2022, e nos termos do 
disposto na Lei n.º 13/2021, Estatuto dos agentes das Forças e 
Serviços de Segurança, Regulamento Administrativo n.º 20/2022, 
Regulamentação do Estatuto dos agentes das Forças e Serviços 
de Segurança, e Despacho do Secretário para a Segurança 
n.º 85/2022, o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) 
irá realizar o concurso de acesso, de prestação de provas, 
condicionado, para a admissão dos primeiros trinta candidatos 
melhor classificados à frequência do curso de promoção a 
subchefe e, posteriormente, o preenchimento de 30 lugares de 
subchefe, 1.º escalão, da classe de agentes do CPSP.

O aviso de abertura do referido concurso encontra-se afi-
xado na Divisão de Recursos Humanos do Departamento de 
Gestão de Recursos, no 3.º andar do Edifício do Comando do 
CPSP, sita na Praceta de 1 de Outubro, Macau, e disponibilizado 
no website desta Corporação. O prazo para a apresentação de 
candidaturas é de oito dias úteis, contados da data da publicação 
do presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

Corpo de Polícia de Segurança Pública, aos 22 de Novembro 
de 2022.

O Comandante, Ng Kam Wa, superintendente-geral.

(Custo desta publicação $ 1 258,00)

CORPO DE BOMBEIROS

Anúncio

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secre-
tário para a Segurança, de 9 de Novembro de 2022, e nos 
termos do disposto na Lei n.º 13/2021 (Estatuto dos agentes 
das Forças e Serviços de Segurança), Regulamento Adminis-
trativo n.º 20/2022 (Regulamentação do Estatuto dos agentes 
das Forças e Serviços de Segurança) e Despacho do Secretário 
para a Segurança n.º 85/2022, o Corpo de Bombeiros (CB) vem 
desenvolver os procedimentos de promoção por concurso geral 
e curso de promoção, para o preenchimento de dez lugares de 
subchefe, 1.º escalão, da classe de agentes do quadro de pessoal 
do CB.

O aviso de abertura do referido concurso encontra-se afixa-
do no Centro de Atendimento e Queixas, sito no Comando e 
Posto Operacional do Lago Sai Van do CB, e disponibilizado 
no website desta Corporação. O interessado deve apresentar o 
pedido no prazo de oito dias úteis, contados da data da publi-
cação do presente anúncio no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau.

Corpo de Bombeiros, aos 22 de Novembro de 2022.

O Comandante, Leong Iok Sam, chefe-mor.

(Custo desta publicação $ 1 222,00)

治 安 警 察 局

公 告

13/2021

20/2022

85/2022

 

 $1,258.00

消 防 局

公 告

13/2021 20/2022

85/2022

 

 $1,222.00                      
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澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

三十日告示

琼
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體 育 局

公 告

5/ID/2022

1. 63/85/M

體育設施
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS 

DE SEGURANÇA DE MACAU

Édito de 30 dias

Faz-se público que tendo Ao Sok Keng requerido os sub-
sídios por morte, de funeral, de férias, de Natal e outras com-
pensações pecuniárias, por falecimento do seu cônjuge Leong 
Weng Lei, que foi guarda de primeira, 3.º escalão, do Corpo 
de Polícia de Segurança Pública, devem todos os que se julgam 
com direito à percepção dos subsídios e compensações acima 
referidos, requerer a esta Direcção dos Serviços, no prazo de 
trinta dias a contar da data da publicação do presente édito no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, 
a fim de deduzirem os seus direitos, pois que, não havendo 
impugnação, será resolvida a pretensão da requerente, findo 
que seja esse prazo.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 21 de Novembro de 2022.

A Directora dos Serviços, Kok Fong Mei, superintendente-geral 
alfandegária.

(Custo desta publicação $ 1 020,00)

INSTITUTO DO DESPORTO

Anúncios

Concurso Público n.º 5/ID/2022

«Serviços de segurança e de venda de bilhetes nas 

instalações situadas nas Ilhas sob responsabilidade do 

Instituto do Desporto»

1. Nos termos previstos no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, 
de 6 de Julho, e em conformidade com o despacho da Ex.ma 
Senhora Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, de 23 
de Novembro de 2022, o Instituto do Desporto vem, em re-
presentação da entidade adjudicante, proceder à abertura do 
concurso público para a adjudicação dos serviços de segurança 
e de venda de bilhetes entre 1 de Março de 2023 e 28 de Feve-
reiro de 2025, nas seguintes instalações desportivas situadas 
nas Ilhas sob responsabilidade do Instituto do Desporto:

Instalações desportivas

1 Piscinas do Carmo

2 Centro Desportivo Olímpico — Estádio, Campo de 
Hóquei, Quintal Desportivo, Piscina Olímpica, Campo 
de Basquetebol de Três e Zona de Badminton

3 Centro Desportivo do Nordeste da Taipa

4 Estádio da Universidade de Macau (N9)

5 Nave Desportiva dos Jogos da Ásia Oriental de Macau
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Instalações desportivas

6 Academia de Ténis

7 Centro Internacional de Tiro

8 Centro de Bowling

9 Kartódromo de Coloane

10 Centro Náutico de Hác-Sá

11 Centro Náutico de Cheoc-Van

12 Piscina do Parque Central da Taipa

13 Piscina do Parque de Hác-Sá

14 Piscina de Cheoc-Van

2. A partir da data da publicação do presente anúncio, o 
concorrente pode dirigir-se ao balcão de atendimento da sede 
do Instituto do Desporto, sita na Avenida do Dr. Rodrigo 
Rodrigues, n.º 818, em Macau, no horário de expediente, das 
9,00 horas às 13,00 horas e das 14,30 horas às 17,30 horas, para 
consulta do processo do concurso ou para obtenção de cópia 
do processo, mediante o pagamento de $500,00 (quinhentas) 
patacas. Pode ainda ser feito o descarregamento gratuito dos 
ficheiros pela internet na área de «Informação relativa à aqui-
sição» da página electrónica do Instituto do Desporto: www.
sport.gov.mo.

3. A sessão de esclarecimentos do presente concurso público 
terá lugar no dia 5 de Dezembro de 2022, segunda-feira, pelas 
9,15 horas, no auditório da sede do Instituto do Desporto, a 
que se seguirá a deslocação para visita às instalações despor-
tivas. Em caso de encerramento do Instituto do Desporto na 
data e hora da sessão de esclarecimentos, por motivos de tufão 
ou por motivos de força maior, a data e a hora estabelecidas 
para a sessão de esclarecimentos são adiadas para a mesma 
hora do primeiro dia útil seguinte.

4. O concorrente deve comparecer na sede do Instituto do 
Desporto até à data limite para a apresentação das propostas 
para tomar conhecimento sobre eventuais esclarecimentos adi-
cionais.

5. O prazo para a apresentação das propostas termina às 
12,00 horas do dia 23 de Dezembro de 2022, sexta-feira, não 
sendo admitidas propostas fora do prazo. Em caso de encerra-
mento do Instituto do Desporto na data e hora limites para a 
apresentação das propostas acima mencionadas, por motivos 
de tufão ou por motivos de força maior, a data e a hora limites 
estabelecidas para a apresentação das propostas são adiadas 
para a mesma hora do primeiro dia útil seguinte.

6. O concorrente deve apresentar a sua proposta dentro do 
prazo estabelecido, na sede do Instituto do Desporto, acom-
panhada de uma caução provisória no valor de $580 000,00 
(quinhentas e oitenta mil) patacas, a ser prestada por depósito 
em numerário, em ordens de caixa, mediante cheque ou garan-
tia bancária, emitidos por uma instituição bancária legalmente 
autorizada a exercer actividade na Região Administrativa Es-
pecial de Macau, à ordem do Fundo do Desporto, a entregar 
na Divisão Financeira e Patrimonial na sede do Instituto do 
Desporto.
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7. O acto público do concurso terá lugar no dia 28 de Dezem-
bro de 2022, quarta-feira, às 9,30 horas, no auditório da sede 
do Instituto do Desporto. Em caso de encerramento do Institu-
to do Desporto na data e hora para o acto público do concurso 
acima mencionadas, por motivos de tufão ou por motivos de 
força maior, ou em caso de adiamento na data e hora limites 
para a apresentação das propostas, por motivos de tufão ou de 
força maior, a data e hora estabelecidas para o acto público do 
concurso são adiadas para a mesma hora do primeiro dia útil 
seguinte.

8. As propostas são válidas durante 90 (noventa) dias seguidos a 
contar da data da sua abertura.

Instituto do Desporto, aos 25 de Novembro de 2022.

O Presidente do Instituto, Pun Weng Kun.

(Custo desta publicação $ 4 690,00)

Concurso Público n.º 6/ID/2022

«Serviços de segurança e de venda de bilhetes nas instalações 

situadas em Macau sob responsabilidade do Instituto do 

Desporto»

1. Nos termos previstos no artigo 13.º do Decreto-Lei 
n.º 63/85/M, de 6 de Julho, e em conformidade com o despacho 
da Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos Sociais e Cultu-
ra, de 23 de Novembro de 2022, o Instituto do Desporto vem, 
em representação da entidade adjudicante, proceder à abertura 
do concurso público para a adjudicação dos serviços de segu-
rança e de venda de bilhetes entre 1 de Março de 2023 e 28 de 
Fevereiro de 2025, nas seguintes instalações desportivas situa-
das em Macau sob responsabilidade do Instituto do Desporto:

Instalações desportivas

1 Centro Desportivo da Vitória

2 Centro Desportivo Tamagnini Barbosa

3 Pavilhão Polidesportivo Tap Seac

4 Centro Náutico da Praia Grande

5 Gaivotas a pedais de Anim’Arte NAM VAN

6 Fórum de Macau

7 Ginásio Polidesportivo da Escola Primária Oficial 
Luso-Chinesa Sir Robert Ho Tung

8 Centro Desportivo do Colégio D. Bosco

9 Centro Desportivo Lin Fong

10 Piscina Estoril

11 Piscina Dr. Sun Iat Sen

2. A partir da data da publicação do presente anúncio, o 
concorrente pode dirigir-se ao balcão de atendimento da sede 
do Instituto do Desporto, sita na Avenida do Dr. Rodrigo 
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Rodrigues, n.º 818, em Macau, no horário de expediente, das 
9,00 horas às 13,00 horas e das 14,30 horas às 17,30 horas, para 
consulta do processo do concurso ou para obtenção de cópia 
do processo, mediante o pagamento de $500,00 (quinhentas) 
patacas. Pode ainda ser feito o descarregamento gratuito dos 
ficheiros pela internet na área de «Informação relativa à aqui-
sição» da página electrónica do Instituto do Desporto: www.
sport.gov.mo.

3. A sessão de esclarecimentos do presente concurso público 
terá lugar no dia 2 de Dezembro de 2022, sexta-feira, pelas 9,15 
horas, no auditório da sede do Instituto do Desporto, a que se 
seguirá a deslocação para visita às instalações desportivas. Em 
caso de encerramento do Instituto do Desporto na data e hora 
da sessão de esclarecimentos, por motivos de tufão ou por mo-
tivos de força maior, a data e a hora estabelecidas para a sessão 
de esclarecimentos são adiadas para a mesma hora do primeiro 
dia útil seguinte.

4. O concorrente deve comparecer na sede do Instituto do 
Desporto até à data limite para a apresentação das propostas 
para tomar conhecimento sobre eventuais esclarecimentos adi-
cionais.

5. O prazo para a apresentação das propostas termina às 
12,00 horas do dia 23 de Dezembro de 2022, sexta-feira, não 
sendo admitidas propostas fora do prazo. Em caso de encerra-
mento do Instituto do Desporto na data e hora limites para a 
apresentação das propostas acima mencionadas, por motivos 
de tufão ou por motivos de força maior, a data e a hora limites 
estabelecidas para a apresentação das propostas são adiadas 
para a mesma hora do primeiro dia útil seguinte.

6. O concorrente deve apresentar a sua proposta dentro do 
prazo estabelecido, na sede do Instituto do Desporto, acom-
panhada de uma caução provisória no valor de $370 000,00 
(trezentas e setenta mil) patacas, a ser prestada por depósito 
em numerário, em ordens de caixa, mediante cheque ou garan-
tia bancária, emitidos por uma instituição bancária legalmente 
autorizada a exercer actividade na Região Administrativa Es-
pecial de Macau, à ordem do Fundo do Desporto, a entregar 
na Divisão Financeira e Patrimonial na sede do Instituto do 
Desporto.

7. O acto público do concurso terá lugar no dia 30 de Dezem-
bro de 2022, sexta-feira, às 9,30 horas, no auditório da sede do 
Instituto do Desporto. Em caso de encerramento do Instituto 
do Desporto na data e hora para o acto público do concurso 
acima mencionadas, por motivos de tufão ou por motivos de 
força maior, ou em caso de adiamento na data e hora limites 
para a apresentação das propostas, por motivos de tufão ou de 
força maior, a data e hora estabelecidas para o acto público do 
concurso são adiadas para a mesma hora do primeiro dia útil 
seguinte.

8. As propostas são válidas durante 90 (noventa) dias segui-
dos a contar da data da sua abertura.

Instituto do Desporto, aos 25 de Novembro de 2022.

O Presidente do Instituto, Pun Weng Kun.

(Custo desta publicação $ 4 214,00)
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公 告

01321/04-TS

23/2017

14/2016

SERVIÇOS DE SAÚDE

Lista

(Ref. da Prova n.º: 01/IC-PAF/NEFRO/2022)

O exame final de especialidade em nefrologia foi realizado 
de acordo com o n.º 2 do artigo 16.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 45/2021 e o Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Março, 
alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 24/2018 e pelo 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 178/2019 e nos termos do 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 38, II Série , de 21 de Setembro de 2022, 
e a classificação final do internato complementar foi feita de 
acordo com o cálculo da classificação final do artigo 63.º do 
mesmo decreto-lei, homologada por despacho da Ex.ma Senhora 
Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, de 16 de Novembro 
de 2022:    

Candidata aprovada: valores

 Song Yue ................................................................................ 14,9

 Serviços de Saúde, aos 25 de Outubro de 2022.

O Júri:

Presidente: Dr. Li Chiu Leong, médico consultor de nefrolo-
gia.

Vogais efectivos: Dr. Cheung Kin, médico consultor de ne-
frologia; e

Dr. Lio Weng In, médico consultor de nefrologia.

(Custo desta publicação $ 1 417,00)

Anúncio

(Ref. do Concurso n.º 01321/04-TS)

Torna-se público que, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», alterado pelo Regulamento Adminis-
trativo n.º 23/2017, se encontra afixada na Divisão de Pessoal 
dos Serviços de Saúde, sita no Centro Hospitalar Conde de 
São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, Macau, 
podendo ser consultada no local indicado, dentro do horário 
de expediente (segunda a quinta-feira das 9,00 às 17,45 horas e 
sexta-feira das 9,00 às 17,30 horas), e disponibilizada nas pági-
nas electrónicas destes Serviços, em http://www.ssm.gov.mo/ e 
dos SAFP, em http://www.safp.gov.mo/, a lista classificativa da 
entrevista de selecção dos candidatos ao concurso de avaliação 
de competências profissionais ou funcionais, externo, do regi-
me de gestão uniformizada, para o preenchimento de um lugar 
vago de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de técnico superior, área de engenharia de refrigeração e de ar 
condicionado, do quadro do pessoal dos Serviços de Saúde, e 
dos que vierem a verificar-se nestes Serviços até ao termo da 
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validade do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 26, II 
Série, de 30 de Junho de 2021.

Serviços de Saúde, aos 25 de Novembro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 496,00)

Avisos

(Ref. da Prova n.º: 01/IC-PAF/Mint/2022)

Por despacho do signatário, de 22 de Novembro de 2022, 
são nomeados os membros do júri para a realização do exame 
de avaliação final de graduação em Medicina Interna do Dr. 
Cheong Kam Meng e Dr. Sam Ip Pio (conforme o n.º 2 do artigo 
16.º do Regulamento Administrativo n.º 45/2021 e o Decreto-
-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Março, alterado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 24/2018 e Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 178/2019):

O Júri terá a seguinte composição:

Presidente: Dr. Ng Hou, médico consultor de medicina interna.

Vogais efectivos: Dr. Ip Chi Tat, médico consultor de medicina 
interna; e

Dr. Li Tak Ming, médico consultor de medicina interna.

Vogais suplentes: Dr.ª U Iok Sun, médica assistente de medi-
cina interna; e

Dr. Ip Kar Hung, médico assistente de medicina interna.

Métodos de prova: a avaliação final consta de uma prova cur-
ricular, uma prova prática e uma prova teórica, as três provas 
previstas são eliminatórias.

Sistema de classificação:

1. Os resultados obtidos em cada uma das provas acima refe-
ridas são indicados sob a forma de classificação, na escala de 0 
a 20 valores; se a classificação obtida for igual ou superior a 9,5 
valores é considerado aprovado;

2. É aprovado na avaliação final o candidato que em cada 
uma das três provas obtenha uma classificação igual ou supe-
rior a 9,5 valores;

3. A classificação da avaliação final é o resultado da média 
aritmética das classificações obtidas nas provas curricular, prá-
tica e teórica, sendo este valor arredondado às décimas.

Data da prova: 29 e 30 de Dezembro de 2022.

Local da prova: Sala de reunião do Centro de Telemedicina 
na C1 e Serviço de Medicina Interna do Centro Hospitalar 
Conde de S. Januário dos Serviços de Saúde.

Hora de prova e observações: o horário de prova e as ob-
servações encontram-se afixados na secretaria da Academia 
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通 告
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Médica de Macau, situada no 2.º andar do Dynasty Plaza, na 
Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 411-417, Macau, e dis-
ponível no website destes Serviços (https://www.am.gov.mo).

Serviços de Saúde, aos 23 de Novembro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 2 561,00)

Torna-se público que, por despacho do director dos Serviços 
de Saúde proferido em 25 de Novembro de 2022, nos termos da 
alínea 2) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 14.º da Lei n.º 2/2004 (Lei de 
prevenção, controlo e tratamento de doenças transmissíveis), 
alterada pela Lei n.º 8/2013 e pela Lei n.º 1/2016, e em função 
da evolução da doença do novo tipo de coronavírus, determi-
nou-se o prolongamento do período de vigência da medida de 
controlo prevista no despacho emitido em 30 de Maio de 2022, 
publicado através de aviso no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 23, II Série, de 8 de Junho de 
2022, até ao dia 23 de Junho de 2023.

Serviços de Saúde, aos 25 de Novembro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 714,00)

FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

Aviso

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao con-
curso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, 
externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchi-
mento de quatro lugares de adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º 
escalão, da carreira de adjunto-técnico, área de apoio técnico-
-administrativo com atendimento ao público, em regime de 
contrato administrativo de provimento do Fundo de Segurança 
Social (FSS), e dos que vierem a verificar-se no FSS até ao 
termo da validade do concurso, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 53, II Série, de 30 de Dezembro de 2020, a entrevista de 
selecção, com a duração de cerca de 15 minutos, terá lugar de 
12 de Dezembro até 13 de Dezembro de 2022, no FSS, sito na 
Alameda Dr. Carlos d’Assumpção n.os 249-263, Edf. China Civil 
Plaza, 18.º andar, Macau.  

Informação mais detalhada sobre o local, data e hora a que 
cada candidato se deve apresentar para a realização da entre-
vista de selecção, bem como outras informações de interesse 
dos candidatos serão afixadas no dia 30 de Novembro de 
2022, no quadro informativo da sede do FSS, sito na Alameda 
Dr. Carlos d’Assumpção, n.os 249-263, Edf. China Civil Plaza, 
18.º andar, Macau, podendo ser consultadas no local indicado 
dentro do horário de expediente (de segunda a quinta-feira das 
9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,45 horas, e sexta-feira das 
9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas), bem como na 
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página electrónica do FSS (http://www.fss.gov.mo/) e da Direc-
ção dos Serviços de Administração e Função Pública (http://
www.safp.gov.mo/).

Fundo de Segurança Social, aos 25 de Novembro de 2022.

O Presidente do Conselho de Administração, Iong Kong Io.

(Custo desta publicação $ 1 700,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS 

PÚBLICAS

Avisos

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para os Transportes e Obras Públicas, de 17 de Novembro 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» e da Lei n.º 14/2009 «Re-
gime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos», 
se encontra aberto o concurso de avaliação de competências 
profissionais ou funcionais, comum, externo, do regime de 
gestão uniformizada, para o preenchimento de três lugares 
vagos de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira 
de técnico superior, área de arquitectura, do quadro do pessoal 
da Direcção dos Serviços de Obras Públicas, e dos que vierem 
a verificar-se nesta Direcção de 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 profissio-
nais ou funcionais, comum, externo, do regime de gestão uni-
formizada e consiste na avaliação das competências específicas 
necessárias ao exercício de funções de técnico superior, área 
de arquitectura. 

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 
publicação da lista classificativa final 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 consultivas, de investigação, estudo, concepção 
e adaptação de métodos e processos científico-técnicos, de 
âmbito geral ou especializado, executadas com autonomia e 
responsabilidade, tendo em vista informar a decisão superior, 
requerendo uma especialização e formação básica do nível de 
licenciatura ou equiparada, ou mestrado ou doutoramento que 
corresponda a um ciclo de estudos integrados que não confira 
grau de licenciatura. 

3. Conteúdo funcional

Elaboração de pareceres e realização de estudos de nature-
za científico-técnica na área de arquitectura, tendo em vista a 
fundamentação de tomada de decisões; participação em reu-
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4. 

14/2009

430

5. 

14/2016

6. 

6.1 

6.2 4/2021

$300.00

6.2.1 

niões para análise de projectos ou programas; participação na 
concepção, redacção e implementação de projectos; proceder à 
adaptação de métodos e processos científico-técnicos; propos-
tas de soluções com base em estudos e tratamento de dados; 
exercício de funções consultivas; supervisão ou coordenação 
de outros trabalhadores.

4. Vencimento, direitos e regalias

O técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 
430 da tabela indiciária, nível 5, constante do Mapa 2 do Anexo 
I da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos» e usufrui dos direitos e regalias previs-
tos no regime geral da Função Pública. 

5. Condições de candidatura

Os indivíduos que possuam licenciatura ou equiparado, ou 
mestrado ou doutoramento que corresponda a um ciclo de 
estudos integrados que não confira grau de licenciatura em ar-
quitectura ou afins, que satisfaçam os demais requisitos gerais 
para o desempenho de funções públicas, nos termos da legisla-
ção em vigor (nomeadamente: ser residente permanente da Região 
Administrativa Especial de Macau; maioridade; capacidade 
profissional, aptidão física e mental), e que possuam, até ao 
termo do prazo da apresentação de candidaturas (até ao dia 13 
de Dezembro de 2022) e se encontrem nas situações indicadas 
no n.º 2 do artigo 12.º do REGA n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos».

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 Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau (1 de Dezembro a 13 de Dezembro 
de 2022);

6.2 A candidatura ao concurso é formalizada em suporte 
papel ou em suporte electrónico, mediante a apresentação de 
requerimento «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação 
de Competências Profissionais ou Funcionais», aprovado pelo 
Despacho 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 verificação 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 de papel

A entrega da «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação 
de Competências Profissionais 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 das 9,00 
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6.2.2 

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

mo/

7. 

7.1 

a

b

c 4/2021

7.2 14/2016

7.3 7.1

a b c

às 13,00 horas e das 14,30 às 17,45 horas, e sexta-feira das 9,00 
às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas), na Direcção dos Ser-
viços de Obras Públicas, sita na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, 
Edifício Nam Kwong, 9.º andar, Macau. O pagamento da taxa 
de candidatura deve ser efectuado no mesmo momento (formas 
de pagamento: apenas em numerário).

6.2.2 Em suporte electrónico

O candidato deve preencher e apresentar a «Ficha de Inscri-
ção em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais 
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. A 
apresentação da ficha deve ser efectuada a partir das 9 horas do 
primeiro dia do prazo fixado no aviso de abertura do concurso, 
tendo a sua apresentação de ser enviada até às 17 horas e 45 
minutos do último dia do prazo, ou até às 17 horas e 30 minu-
tos, quando este calhe numa sexta-feira. O pagamento da taxa 
de candidatura deve ser efectuado electronicamente através da 
plataforma de pagamento online «GovPay».

A apresentação de candidaturas em suporte electrónico ou 
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 identificação 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 admissão 
ao concurso);

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 cópias dos documentos comprovativos (de 
habilitação académica, experiência profissional, formação pro-
fissional complementar e habilitação profissional, etc.).

7.2 Cópia do registo biográfico ou da certidão emitida pelo 
serviço a que pertencem que permita comprovar a sua situação 
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 «Re-
crutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos».

7.3 Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dis-
pensados da apresentação dos documentos comprovativos refe-
ridos nas alíneas a), b) e c) do ponto 7.1, e do registo biográfico 
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. 
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7.4 7.1 a b c

7.2

7.5 7.1 a b c

7.2

7.6 

7.7 

7.8 7.1 a b c 7.2

8. 

8.1 

a

b

c

8.2 8.1 a b

8.3 

8.4 

9. 

/

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

7.5 Na apresentação de candidatura, caso falte a apresenta-
ção dos documentos referidos nas alíneas a), b) e c) 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 de candidatos, sob pena de ficar 
excluído da lista final de candidatos.

7.6 Os formulários acima referidos «Ficha de Inscrição em 
Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou 
Funcionais» e «Nota Curricular para Concurso», podem ser 
descarregadas na página electrónica da Imprensa Oficial ou 
adquiridas, 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), 
b) e c) 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 processo de provimento.

8. Métodos de selecção

8.1 São métodos de selecção os seguintes:

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

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

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

8.2 O candidato que falte ou desista do método de selecção 
referido na alínea a) ou b) do ponto 8.1 é automaticamente ex-
cluído. 

8.3 Se os candidatos aprovados na prova escrita de conheci-
mentos forem em número inferior a 50, passarão todos à entre-
vista de selecção.

8.4 Se os candidatos aprovados na prova escrita de conheci-
mentos forem em número igual ou superior a 50, passarão à en-
trevista de selecção os candidatos aprovados que se encontrem 
nos primeiros 50 lugares, por ordem decrescente de classifica-
ção. 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 igualdade de 
classificação.

9. Objectivos dos métodos de selecção

Prova de conhecimentos — avaliar as competências técnicas 
e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos, 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 perfil de exigências funcionais; 

Análise curricular — examinar a preparação do candidato 
para o desempenho de determinada função, ponderando a ha-
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10. 
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12. 

14/2016

13. 

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

www.dsop.gov.mo/

14. 

14.1

14.2 57/99/ M

14.3 13/2022

14.4 

14.5 9/83/M 碍

14.6 

bilitação académica e profissional, a qualificação e experiência 
profissionais, os trabalhos realizados e a formação profissional 
complementar.

10. Sistema de classificação

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100. 

Consideram-se excluídos os candidatos que na prova elimi-
natória ou na classificação final obtenham classificação inferior 
a 50 valores.

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

11. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados, da seguinte 
forma: 

Prova de conhecimentos — 50%;

Entrevista de selecção — 40%; 

Análise curricular — 10%.

12. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação, 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».

13. Publicitação das listas e organização das provas

As listas preliminar e final de candidatos, as listas classifi-
cativas intermédias e final, bem como o local, data e hora da 
realização das provas dos métodos de selecção são afixados na 
Direcção dos Serviços de Obras Públicas, sita na Av. do Dr. 
Rodrigo Rodrigues, Edifício Nam Kwong, 9.º andar, Macau, e 
disponibilizados na página electrónica dos concursos da fun-
ção pública, em http://concurso-uni.safp.gov.mo/, bem como na 
página electrónica da Direcção dos Serviços de Obras Públi-
cas, em http://www.dsop.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 Regulamento Administrativo n.º 13/2022 — Organização 
e funcionamento da Direcção dos Serviços de Obras Públicas;

14.4 Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública 
de Macau, vigente;

14.5 Lei n.º 9/83/M, de 3 de Outubro — Supressão de Barreiras 
Arquitectónicas;

14.6 Normas arquitectónicas para a concepção de design uni-
versal e livre de barreiras na RAEM;
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14.7 01/DSSOP T/2009

14.8 2/2021 14/2009

14.9 5/2021 122/84/M

14.10 63/85/M

14.11 74/99/M

14.12 14/2021

38/2022

14.13 15/2021

39/2022

14.14 12/2013 5/2014

14.15 42/89/M

14.16 

14.17 

15. 

14 / 2 0 0 9

14/2016

16. 

8/2005

14.7 Circular n.º 01/DSSOPT/2009 — Regulamentação das 
condições referentes à altura dos edifícios e edificabilidade dos 
lotes;

14.8 Lei n.º 14/2009, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 2/2021 — Regime das carreiras dos trabalhadores dos servi-
ços públicos;

14.9 Decreto-Lei n.º 122/84/M, de 15 de Dezembro, alterado 
e republicado pela Lei n.º 5/2021 — Regime das despesas com 
obras e aquisição de bens e serviços;

14.10 Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho — Regula o 
processo de aquisição de bens e serviços;

14.11 Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 8 de Novembro — Aprova 
o regime jurídico do contrato das empreitadas de obras públicas;

14.12 Lei n.º 14/2021 — Regime jurídico da construção urba-
na e a Regulamentação do regime jurídico da construção urba-
na, aprovado pelo Regulamento Administrativo n.º 38/2022;

14.13 Lei n.º 15/2021 — Regime jurídico da segurança contra 
incêndios em edifícios e recintos e o Regulamento técnico de 
segurança contra incêndios em edifícios e recintos, aprovado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 39/2022;

14.14 Lei n.º 12/2013 — Lei do planeamento urbanístico e a 
Regulamentação da Lei do planeamento urbanístico, aprovada 
pelo Regulamento Administrativo n.º 5/2014;

14.15 Decreto-Lei n.º 42/89/M — Cria a obrigatoriedade de 
áreas destinadas exclusivamente a estacionamento de veículos 
automóveis em edifícios a construir e bem assim uma contri-
buição especial a pagar pelos construtores de edifícios em que 
tenha sido dispensada essa reserva de áreas de estacionamento;

14.16 Norma Orientadora das Características Técnicas das 
Janelas de Vidro em Edificações;

14.17 Conhecimentos profissionais de área de arquitectura.

Aos candidatos apenas é permitida na prova de conhecimen-
tos a consulta da legislação constante do programa das provas 
referido no presente aviso (na sua versão original, sem qual-
quer apontamento escrito ou anotação), não podendo utilizar o 
computador ou consultar, de qualquer forma (incluindo a utili-
zação de produtos electrónicos), outros livros ou informações 
de referência.

15. Legislação aplicável 

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos ser-
viços públicos» e do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos».

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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17. Composição do júri

Presidente: Choi Ieng Va, chefe do Departamento de Estu-
dos e Projectos.

Vogais efectivos: Lei Wa Fun, chefe da Divisão de Projectos 
de Edifícios; e

 Lei Chong Ian, técnica superior assessora principal.

Vogais suplentes: Chan Keng Sun, técnica superior assessora; e

 Mak Chong Iong, técnico superior assessor principal.

Direcção dos Serviços de Obras Públicas, aos 22 de Novembro 
de 2022.

O Director dos Serviços, Lam Wai Hou.

(Custo desta publicação $ 15 278,00)

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 sul da Linha Leste do Metro 
Ligeiro», publicado no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva 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. 

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 25 de Novem-
bro de 2022.

O Director dos Serviços, Lam Wai Hou.

(Custo desta publicação $ 872,00)

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 Oficial 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 25 de Novembro 
de 2022.

O Director dos Serviços, Lam Wai Hou.

(Custo desta publicação $ 872,00)
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為着公佈之目的，茲證明上述社團的

設立章程文本自二零二二年十一月二十四

日，存放於本署的社團及財團存檔文件

內，檔案組3號167/2022。

第一條

名稱

（一）中文名稱：澳門旖年藝術團。

（二）英文名稱：C h a r m i n g A r t 

Troupe of Macau，英文簡稱：C.A.T.M.。

第二條

宗旨

（一）加強本澳模特藝術愛好者的溝

通並團結業界。

（二）為推動本澳模特藝術之發展，

並參與公益演出，發揚澳門特有的中西文

化，創造一個具有獨特藝術團隊。

（三）提供交流平台並促進本澳與內

地及其他國家、地區的交流，讓澳門模特

藝術能與國際接軌。

第三條

會址

本會會址設於澳門提督馬路109號永

富閣17樓C。經會員大會決議，可遷至澳

門任何其他地方。

第四條

性質及存續期

本會為非牟利團體，本會之存續期為

無限期。

公 證 署 公 告 及 其 他 公 告   ANÚNCIOS NOTARIAIS E OUTROS

第五條

會員資格

凡認同本會宗旨的本澳、中國內地或

其他國家地區之模特藝術愛好者，皆可申

請入會，並經理事會審核通過後，可成為

本會會員。

第六條

會員權利

（一）參加會員大會並有表決權。

（二）擁有選舉權及被選舉權。

（三）有權參與本會活動及享有本會

的各項福利。

（四）於模特藝術範疇內，給本會提

供發展建議和意見。

第七條

會員義務

（一）遵守本會章程及執行一切決議

事項。

（二）貫徹本會宗旨，促進會務發

展。

（三）維護本會的合法權益及良好的

社會形象。

（四）團結及促進會員和地區間的合

作與交流。

第八條

開除會籍

涉及下列情況者，將受到開除會籍的

處分：

（一）違反本會章程之規定，作出嚴

重損害本會聲譽及利益之行為者。

（二）違反國家及特區有關法律、法

規、被剝奪公民權利或受到其他嚴厲制裁

者。

第九條

機關成員之任期

獲選為機關成員者，任期為三年，可

連選連任。

第十條

會員大會

（一）會員大會為最高權力機關，決

定本會會務，選舉會員大會主席團、理監

事會成員及修改會章。

（二）會員大會設一主席團，其成員

由一名主席、一名副主席及一名秘書組

成。

（三）會員大會每年召開一次常年會

議，討論及通過理監事會所提交工作報

告、年度帳目。

（四）會員大會在不少於四分之一會

員以正當目的提出要求時，亦得召開。

（五）會員大會之召集，須由理事會

最少提前八日以掛號信方式為之，或最少

提前八日透過簽收方式而為之，召集書內

應指出會議之日期、時間、地點及議程。

（六）會員大會必須在半數以上會員

出席的情況下方可議決。如出席人數不足

半數，則可於半小時後作第二次召集，經

第二次召集的會員大會不論人數多寡，均

可作出決議；會員大會會議決議取決於出

席會員之絕對多數票。

（七）倘會員未能參加會議，可委託

其他會員代表出席，有關委託須以書面為

之。

（八）修改章程的決議，須獲出席會

員四分之三之贊同票。

（九）解散本會之決議，須獲全體會

員四分之三之贊同票。

第十一條

理事會

（一）理事會是本會行政管理機關，

負責執行會員大會決議及處理日常會務，

由三名或以上之單數成員組成，包括理事

長一名、副理事長及理事各若干名。

（二）理事會理事長、副理事長由理

事會成員間相互選出。

（三）理事會每三個月召開一次會

議，由理事長召集，會議在過半數成員出

席時方可議決，如表決票數相同，則理事

長除本身之票外，有權再投一票。
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第十二條

監事會

（一）監事會是本會監察機關，負責

監督行政機關運作，由三名或以上之單數

成員組成，包括監事長一名、副監事長一

名及監事若干名。

（二）監事會監事長由監事會成員間

相互選出。

（三）監事會每三個月召開一次，由

監事長召集，會議在過半數成員出席時方

可議決，如表決票數相同，則監事長除本

身之票外，有權再投一票。

第十三條

收入

本會經費源於會費、社會和政府之資

助及其他合法收入。

第十四條

會費

（一）會費的額度和交納方法由理事

會規定。

（二）本會對已繳交之會費及捐款均

不予退還。

第十五條

章程之解釋權

本會章程之解釋權歸會員大會。

二零二二年十一月二十四日於第一公

證署

公證員 梁潔歡

（是項刊登費用為 $2,917.00）

(Custo desta publicação $ 2 917,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação para o Desenvolvimento 
das Artes da Cidade Inteligente de 

Macau

為着公佈之目的，茲證明，透過二零

二二年十一月十七日簽署的經認證文書

設立了上述社團，其宗旨及住所均載於附

件的章程內。該社團的設立文件和章程已

存檔於本署2022/A S S/M4檔案組內，編
號為254。

第一條

名稱

本會中文名稱為“澳門智慧城市藝

術發展協會”，葡文名稱為“Associação 
para o Desenvolv imento das Artes 
da Cidade Intel igente de Macau”，
英文名稱為“Macau Smart City A rts 
Development Association”。

第二條

宗旨

本會為非牟利團體。宗旨是：

（一）利用科技與藝術賦能，集結高

學歷專業人才，對相關數字化藝術、元宇

宙、區塊鏈、創新工程、文化遺產、綠色生

態設計等進行產學研究，構建開放創新、

大眾創新、協同創新為特徵的未來社區藝

術生態發展平臺；

（二）發掘本土文化特色，推動社區

多元藝術發展，促進科技融合創新，提升

文化資源運用效率。以關懷社群，尊重生

命，善待生態為原則，舉辦創作、比賽、展

覽、教育、研討、學術講座等活動，加強與

國內外團體交流和合作，推進城市與社區

藝術文化產業可持續發展；

（三）守護本土特色，傳承傳統，永續

生態和諧，積極推廣澳門國際城市形象，

愛國愛澳，遵守憲法、法律、法規和國家

政策，遵守社會道德風尚，為繁榮澳門社

區人文事業貢獻一份力量。

第三條

會址

本會會址設於澳門白灰街14號新安
大廈3樓B。

第四條

會員資格

凡贊成本會宗旨及認同本會章程者，

均可申請為本會會員，經本會理事會批准

後，便可成為會員。

第五條

會員權利及義務

（一）會員權利：

（1）有選舉權、被選舉權和表決權；

（2）參加本會組織的各類活動；

（3）享受本會服務的優先權；

（4）對本會工作提出批評建議和監
督。

（二）會員有遵守會章和決議；按時

繳交會費；不得作出有損本會聲譽之行

為。

第六條

機關

本會組織機關包括會員大會、理事會

和監事會。

第七條

會員大會

（一）會員大會由所有會員組成，為

本會最高權力機關，負責修改會章；選舉

會長、副會長、榮譽會長、理事會及監事會

各成員；決定會務方針；審議理事會工作

報告。

（二）會員大會設會長一名，副會長

及榮譽會長各若干名，每屆任期三年，可

連選連任。會長負責主持會員大會；在其

缺席時可委任副會長或其他人士主持會

議；並由理事會秘書長負責協助有關工作

及繕錄會議紀錄。

（三）會員大會每年舉行一次，至少

提前八天透過掛號信或簽收方式召集，召

集書內須註明會議日期、時間、地點和議

程。如遇重大或特別事項得召開特別會員

大會。

（四）經會員大會決議可另設創會會

長、永遠榮譽會長、榮譽會長、榮譽顧問

等職位以推進會務發展。

（五）修改本會章程之決議，須獲出

席會員四分之三的贊同票；解散本會的決

議，須獲全體會員四分之三的贊同票。

第八條

理事會

（一）理事會為本會的行政管理機

關，負責執行會員大會決議和管理法人；

制定年度計劃；提交年度工作報告及財務

報告。



N.º 48 — 30-11-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 17765

（二）理事會由至少三名或以上單數

成員組成，設理事長、副理事長各一名，

秘書長一名，其餘為理事。每屆任期三

年，可連選連任。

（三）理事會會議每年至少召開一

次，會議在有過半數理事會成員出席時，

方可議決事宜，決議須獲出席成員的絕對

多數贊同票方為有效。

第九條

監事會

（一）監事會為本會監察機關，負責

監察理事會日常會務運作和財政收支。

（二）監事會由最少三名或以上單數

成員組成，設監事長、副監事長各一名及

監事若干名，每屆任期為三年，可連選連

任。

（三）監事會會議每年至少召開一

次，會議在有過半數監事會成員出席時，

方可議決事宜，決議須獲出席成員的絕對

多數贊同票方為有效。

第十條 

經費

本會經費源於會員會費及各界人士贊

助；本會活動的收入；本會財產及資產之

收益；倘有不敷或特別需用款時，由理事

會決定籌募之。

二零二二年十一月十七日於第二公證

署

二等助理員 周細金Chao Sai Kam

（是項刊登費用為 $2,483.00）

(Custo desta publicação $ 2 483,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

為着公佈之目的，茲證明，透過二零

二二年十一月十八日簽署的經認證文書

設立了上述社團，其宗旨及住所均載於附

件的章程內。該社團的設立文件和章程已

存檔於本署2022/A S S/M4檔案組內，編
號為259。

第一條

名稱

本會中文名稱為“天神巷善慶圍土地

慈善會”。

第二條

宗旨

本會為非牟利團體。宗旨是發揚愛國

愛澳的優良傳統，推廣本澳傳統土地神誕

廟宇文化，促進社區和諧穩定發展。

第三條

會址

本會會址設於澳門天神巷善慶圍14
號德發大廈地下A座。

第四條

會員資格

凡澳門居民經本會會員介紹，並認同

本會宗旨及本會章程，均可申請入會，經

本會理事會批准後，方可成為會員。

第五條

會員義務

（一）遵守本會章程，支持本會工作。

（二）積極參與本會舉辦之各項活

動。

（三）定期繳納會費。

第六條

會員權利

（一）可參與會員大會，有選舉權及

被選舉權，享有本會舉辦之活動和福利的

權利。

（二）向本會提出建議。

第七條

機關

本會組織機關包括會員大會、理事

會、監事會。

第八條

會員大會

（一）會員大會由所有會員組成，為

本會最高權力機關，負責制定本會工作計

劃；審議理事會之工作及財務報告；選舉

會員大會會長、副會長、秘書、理事會成員

和監事會成員。

（二）會員大會設會長1人，副會長1
人，秘書1人。每屆任期三年，可連選連任。
會長負責主持會員大會。

（三）會員大會每年舉行一次，由理

事會召集舉行。會員大會之召集須最少提

前八日以掛號信或透過簽收之方式而為

之；召集書內應註明會議之日期、時間、

地點及議程。

（四）修改章程之決議，須獲出席會

員四分之三的贊同票。

（五）解散法人或延長法人存續期之

決議，須獲全體會員四分之三的贊同票。

第九條

理事會

（一）理事會是本會的行政管理機

關，負責執行會員大會之決議；處理日常

各項會務工作；向會員大會報告會務工作

及提出建議；籌備召開會員大會。

（二）理事會由最少三名或以上單數

成員組成，設理事長1人，副理事長及理
事各若干人。每屆任期為三年，可連選連

任。

（三）理事會會議每三個月召開一

次，由理事長召集。

（四）理事會會議在決議事項時要有

過半數成員出席時方可議決事宜，決議須

獲得出席成員的絶對多數贊同票方為有

效。

（五）理事會得設專職工作部門，包

括秘書處、財務部、祭祀部、公關部等，由

各理事分任。

第十條

監事會

監事會是本會監察機關，監事會由最

少三名或以上單數成員組成，設監事長1
名、副監事長及監事各若干名。每屆任期

為三年，可連選連任。監事會每年召開會

議一次，由監事長召集。監事會之職權如

下：

（一）監察理事會日常會務運作和財

政賬目並負責向會員大會匯報監事會工

作報告。
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（二）監事會成員可以列席理事會會

議。

第十一條

經費

本會經費源於會員會費或各界人士贊

助，倘有不敷或特別需用款時，得由理事

會決定籌募之。

第十二條

附則

本章程之解釋權屬於本會會員大會。

二零二二年十一月十八日於第二公證

署

二等助理員 周細金Chao Sai Kam

（是項刊登費用為 $2,299.00）

(Custo desta publicação $ 2 299,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação de Sinologia de Macau

為着公佈之目的，茲證明，透過二零

二二年十一月十八日簽署的經認證文書

設立了上述社團，其宗旨及住所均載於附

件的章程內。該社團的設立文件和章程已

存檔於本署2022/A S S/M4檔案組內，編
號為258。

第一條——本會中文名稱為“澳

門國學會”，葡文名稱為“A s s o c i a ç ã o 
de Sinologia de Macau”，英文名稱為
“Macau Association for Sinology”。

第二條——本會為非牟利團體，其存

續期屬無限期。

第三條——本澳社團林立，但以推廣

中華文化，面向中小學組織國學經典讀書

會己任的社團並不多見。有見及此，我們

冀團結有識之士，推廣以儒學為主體的中

華傳統文化與思想，承繼文化薪傳，志在

保存國粹，弘揚傳統，有益世道人心。本

會宗旨是致力促進澳門中華文化傳承平

臺，為澳門建設「以中華文化為主流，多元

文化共存的交流合作基地」貢獻力量，不

定期開展國學講座、圖片展覽、相關書院

文物展藏等活動，滿足嚮慕傳統文化的澳

門居民的文化教育需求。

第四條——本會會址設於澳門南灣

大馬路409號中國法律大廈11樓C03室。
經會員大會決議，會址可遷往澳門其他地

方。

第五條——凡對以儒學為主體的中華

傳統文化與思想、國學經典之研究與實踐

有興趣的個人及相關機構，由其本人 /機
構提出申請，經本會理事會批准，即可成

為個人/團體會員。

第六條——會員享有以下權利：

（一）出席會員大會，提出意見或建

議；

（二）有選舉權及被選舉權；

（三）參與本會舉辦的國學講座、相

關書院文物、培訓以及會展等各項活動。

第七條——會員應遵守以下義務：

（一）遵守會章及決議；

（二）參與、協助及支持本會的工

作；

（三）繳納會費；

（四）若當選為本會機關據位人，須

履行任內之職責。

第八條——本會組織機關包括會員

大會、理事會及監事會。

第九條——本會會長、副會長、理事

會及監事會之成員均由會員大會選舉產

生，任期三年，連選得連任。

第十條——經理事會提名，本會得聘

請社會及行業之知名人士、專業人士為名

譽會長、學術顧問或研究員，以指導及參

與本會工作。

第十一條——會員大會

（一）會員大會由全體會員組成，為

本會最高權力機關。

（二）除其他法定職責外，會員大會

還負責：

（1）討論、表決及通過修改本會章
程；

（2）選舉產生會員大會會長、副會
長、理事會及監事會各成員；

（3）制定本會工作方針；

（4）審議工作報告及財務報告。

（三）會員大會設會長一人，如有需

要，可設副會長若干人，總人數必須為單

數。

（四）會長對外代表本會，對內領導

本會工作。副會長協助會長工作，會長不

能視事時，由副會長暫代其職務。

（五）會員大會由理事會負責召集。

（六）會員大會每年舉行一次，特別

會議由理事會或五分之三全體會員提議

召開。

（七）大會之召集須最少提前八日以

掛號信方式為之，或最少提前八日透過簽

收方式而為之，召集書內應指出會議之日

期、時間、地點及議程。

（八）會員大會須至少半數會員出席

方可舉行，若不足規定人數，會議延後半

小時作第二次召集，屆時不論出席人數多

少均得議決事宜。

（九）大會的決議須獲出席會員的絕

對多數贊同票方為有效。修改章程之決

議，須獲出席會員四分之三之贊同票。解

散法人或延長法人存續期之決議，須獲全

體會員四分之三之贊同票。

第十二條——理事會

（一）理事會為本會的行政管理機

關，由最少三名或以上單數成員組成，設

理事長一人，副理事長和理事各若干人。

（二）理事會職權為：

（1）執行會員大會通過的決議；

（2）策劃、組織本會之各項活動；

（3）處理日常會務及履行法律規定
之其他義務。

（三）理事會會議由理事長召集和主

持；理事會會議的決議須獲出席成員的絕

對多數贊同票方可通過。
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第十三條——監事會

（一）監事會為本會的監察機關，由

最少三名或以上單數成員組成，設監事長

一人，副監事長若干人。

（二）監事會職權為：

（1）執行會員大會通過的決議；

（2）監察本會理事會之運作；

（3）查核本會財政賬目；

（4）履行法律規定之其他義務。

（三）監事會會議的決議須獲出席成

員的絕對多數贊同票方可通過。

第十四條——本會經費來源：

（一）會員會費；

（二）會員贊助、社會捐贈和政府機

構資助；

（三）在本會宗旨所規限的範圍內開

展活動或服務的收入及其他合法收入。

第十五條——本會章程解釋權屬會

員大會。

第十六條——本會章程如有未盡善

處，得由理事會提請會員大會修改。

二零二二年十一月十八日於第二公證

署

二等助理員 周細金Chao Sai Kam

（是項刊登費用為 $2,654.00）

(Custo desta publicação $ 2 654,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

為着公佈之目的，茲證明，透過二零

二二年十一月十八日簽署的經認證文書

設立了上述社團，其宗旨及住所均載於附

件的章程內。該社團的設立文件和章程已

存檔於本署2022/A S S/M4檔案組內，編
號為262。

第一條

名稱

本會中文名稱為“澳門中歐網球

協會”，英文名稱為“M a c a u C h i n a - 
-Europe Tennis Association”，英文簡稱
爲“MCETA”。

第二條

宗旨

本會為非牟利團體。宗旨為推動中國

網球發展，向歐洲網球發達的國家和地

區學習，取長補短；透過澳門作為中西文

化的交匯點，亦作為溝通中西文化的一個

窗口與渠道，用網球為雙方運動員、教練

員、家長、俱樂部、網球愛好者搭建一座

橋樑，藉此機會，助力澳門體育發展，貢

獻力量。

第三條

會址

本會會址設於澳門氹仔哥英布拉街

濠庭會所第九座7樓D。

第四條

會員資格

凡贊成本會宗旨及認同本會章程者，

均可申請為本會會員。經本會理事會批准

後，便可成為會員。

第五條

會員權利及義務

（一）會員有選舉權及被選舉權，享

有本會舉辦一切活動和福利的權利。

（二）會員有遵守會章和決議，以及

繳交會費的義務。

第六條

機關

本會組織機關包括會員大會、理事

會、監事會。

第七條

會員大會

（一）會員大會由所有會員組成，為

本會最高權力機關，負責修改會章；選舉

會員大會主席、副主席、秘書和理事會、

監事會各成員；決定會務方針；審查和批

准理事會工作報告。

（二）會員大會設主席一名、副主席

一名及秘書一名。每屆任期為三年，可連

選連任。

（三）會員大會每年舉行一次，至少

提前八天透過掛號信或簽收之方式召集，

召集書內須註明會議之日期、時間、地點

和議程，如遇重大或特別事項得召開特別

會員大會。

（四）修改本會章程之決議，須獲出

席會員四分之三的贊同票；解散本會的決

議，須獲全體會員四分之三的贊同票。

第八條

理事會

（一）理事會為本會的行政管理機

關，負責執行會員大會決議和日常具體會

務。

（二）理事會由最少三名或以上單數

成員組成，設理事長一名、副理事長和理

事各若干名。每屆任期為三年，可連選連

任。

（三）理事會會議每年最少召開一

次。會議在有過半數理事會成員出席時，

方可議決事宜，決議須獲出席成員的絕對

多數贊同票方為有效。

第九條

監事會

（一）監事會為本會監察機關，負責

監察理事會日常會務運作和財政收支。

（二）監事會由最少三名或以上單數

成員組成，設監事長一名、副監事長和監

事各若干名。每屆任期為三年，可連選連

任。

（三）監事會會議每年最少召開一

次。會議在有過半數監事會成員出席時，

方可議決事宜，決議須獲出席成員的絕對

多數贊同票方為有效。

第十條

經費

本會經費源於會員會費及各界人士贊

助，倘有不敷或特別需用款時，得由理事

會決定籌募之。
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二零二二年十一月十八日於第二公證

署

二等助理員 周細金Chao Sai Kam

（是項刊登費用為 $1,997.00）

(Custo desta publicação $ 1 997,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

為着公佈之目的，茲證明，透過二零

二二年十一月十八日簽署的經認證文書

設立了上述社團，其宗旨及住所均載於附

件的章程內。該社團的設立文件和章程已

存檔於本署2022/A S S/M4檔案組內，編
號為263。

 

第一條

名稱

本會中文名稱為“粵港澳大灣區工

藝美術協會”，英文名稱為“Guangdong- 
-Hong Kong-Macao Greater Bay Area 
Industrial Art Association”。

第二條

宗旨

本會為非牟利團體。宗旨是遵守憲

法、法律、法規和國家政策，組織開展學

術研究，弘揚、推廣、促進中華文化與藝

術健康發展，加強工藝美術認識，增強民

族之間的凝聚力，積極參與社會事務；繼

承與弘揚中華民族文化藝術精髓，營造樂

於欣賞和參與工藝美術文化藝術的社會

氛圍，激發工藝美術文化創意和促進文化

多元化健康發展。

第三條

 會址

本會會址設於澳門勞動節街寰宇天

下5座19樓C座。

第四條

會員資格、權利及義務

一、凡認同本會宗旨及願意遵守本會

章程者，均可申請為本會會員。由理事會

批准後，即可成為會員。

二、本會會員有權出席會員大會；有

選舉權及被選舉權；參加本會舉辦之一

切活動及享有本會一切福利及權利；有權

對本會的會務提出批評和建議；會員有退

會的自由，但應提前向理事會作出書面通

知。

三、會員有義務遵守本會的章程和決

議；積極參與、支持及協助本會舉辦之各

項活動，推動會務發展及促進會員間之

互助合作；按時繳納會費及其他應付之

費用；不得作出任何有損害本會聲譽之行

為。

第五條

組織

本會組織機關為會員大會、理事會及

監事會。

第六條

會員大會

一、會員大會由所有會員組成，為本

會的最高權力機關，負責修改會章；選舉

會員大會主席、副主席、秘書和理事會、

監事會各成員；決定會務方針；審查和批

准理事會工作報告。

二、會員大會設主席一名、副主席若

干名及秘書一名。每屆任期三年，可連選

連任。

三、修改本會章程之決議，須獲出席

會員四分之三之贊同票。

四、解散法人或延長法人存續期的決

議，須獲全體會員四分之三之贊同票。

五、會員大會每年至少舉行一次，由

理事會召集，必須提前八天以掛號信或

簽收之方式召集，召集書上須載明會議日

期、時間、地點及議會之議程；如遇重大

或特別事項得召開會員大會。

六、如會議當天出席會員人數不足半

數，於半小時後作第二次召集，屆時不論

出席人數多寡，亦可舉行會議。

第七條

理事會

一、理事會為本會的行政管理機關，

負責執行會員大會決議和管理法人。

二、理事會由最少三名或以上單數成

員組成，設理事長一名，副理事長及理事

各若干名，每屆任期三年，可連選連任。

三、理事會會議每年至少召開一次。

會議在有過半數理事會成員出席時方可

議決事宜，決議須獲出席成員的絕對多數

贊同票方為有效。

第八條

監事會

一、監事會為本會監察機關，負責監

督理事會一切行政執行，以及監察理事會

的運作及查核本會之財產。

二、監事會由最少三名或以上單數成

員組成，設監事長一名，副監事長及監事

各若干名，每屆任期三年，可連選連任。

三、監事會會議在有過半數監事會成

員出席時，方可議決事宜，決議須獲出席

成員的絕對多數贊成票方為有效。

第九條

經費

本會經費的主要來源是會員會費、各

界人士贊助及倘有不敷或特別需用資金

時得籌募之。

二零二二年十一月十八日於第二公證

署

二等助理員 周細金Chao Sai Kam

（是項刊登費用為 $2,168.00）

(Custo desta publicação $ 2 168,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

為着公佈之目的，茲證明，透過二零

二二年十一月十八日簽署的經認證文書

設立了上述社團，其宗旨及住所均載於附

件的章程內。該社團的設立文件和章程已
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存檔於本署2022/A S S/M4檔案組內，編

號為264。

第一條

名稱

本會中文名稱為“澳門輕工業聯合

會”。

第二條

會址

本會會址設於澳門勞動節街寰宇天

下第5座19樓C座。

第三條

宗旨

本會為非牟利團體。宗旨是遵守憲

法、法律、法規和國家政策，組織開展學

術研究，弘揚、推廣、促進中華文化與藝

術健康發展，加強輕工業認識，增強民族

之間的凝聚力，積極參與社會事務；繼承

與弘揚中華民族文化藝術精髓，營造樂於

欣賞和參與文化藝術的社會氛圍，激發輕

工業文化創意和促進文化多元化健康發

展。

第四條

會員資格

凡有意加入本會之人士，均可以書面

方式向本會理事會提出申請，待得到本會

理事會批准後，即成為本會會員。

第五條

會員權利

會員享有下列權利：

（一）有選舉權、被選舉權和表決

權；

（二）參加本會活動的權利；

（三）獲得本會服務的優先權；

（四）入會自由、退會自由；

（五）對本會提出批評建議和監督。

第六條

會員義務

會員履行下列義務：

（一）遵守本會的章程和決議；

（二）維護本會的合法權益；

（三）完成本會交辦的工作；

（四）向本會反映情況，提供有關資

料；

（五）按規定繳納會費。

第七條

機關

本會組織機關包括會員大會、理事

會、監事會。

第八條

會員大會

（一）會員大會由所有會員組成，為

本會的最高權力機關，負責修改會章；

選舉會員大會主席、副主席、秘書和理事

會、監事會各成員；決定會務方針；審查

和批准理事會工作報告。

（二）會員大會設主席一名、副主席

若干名及秘書一名。每屆任期三年，可連

選連任。

（三）修改本會章程之決議，須獲出

席會員四分之三之贊同票。

（四）解散法人或延長法人存續期的

決議，須獲全體會員四分之三之贊同票。

（五）會員大會每年至少舉行一次，

由理事會召集，必須提前八天以掛號信或

簽收之方式召集，召集書上須載明會議日

期、時間、地點及議會之議程；如遇重大

或特別事項得召開會員大會。

（六）如會議當天出席會員人數不足

半數，於半小時後作第二次召集，屆時不

論出席人數多寡，亦可舉行會議。

第九條

理事會

（一）理事會為本會的行政管理機

關，負責執行會員大會決議和管理法人。

理事會由最少三名或以上單數成員組成，

設理事長一名，副理事長及理事各若干

名，每屆任期三年，可連選連任。

（二）理事會會議每年至少召開一

次。會議在有過半數理事會成員出席時方

可議決事宜，決議須獲出席成員的絕對多

數贊同票方為有效。

第十條

監事會

（一）監事會為本會監察機關，負責

監察理事會日常會務運作和財政收支。監

事會由最少三名或以上單數成員組成，設

監事長一名，副監事長及監事各若干名，

每屆任期三年，可連選連任。

（二）監事會會議在有過半數監事會

成員出席時，方可議決事宜，決議須獲出

席成員的絕對多數贊成票方為有效。

第十一條

經費

本會經費的主要來源是會員會費、各

界人士贊助及倘有不敷或特別需用資金

時得籌募之。

二零二二年十一月十八日於第二公證

署

二等助理員 周細金Chao Sai Kam

（是項刊登費用為 $2,168.00）

(Custo desta publicação $ 2 168,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação Profissional de 
Promotores de Jogo de Macau

為着公佈之目的，茲證明，透過二零

二二年十一月十七日簽署的經認證文書

設立了上述社團，其宗旨及住所均載於附

件的章程內。該社團的設立文件及章程已

存檔於本署2022/A S S/M4檔案組內，編
號為255。

第一條

名稱

本會中文名稱為“澳門博彩中介人

專業協會”，葡文名稱為“A s s o c i a ç ã o 
Profissional de Promotores de Jogo de 
Macau”。

第二條

宗旨

本會為非牟利團體。宗旨是：
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一、愛國愛澳，嚴守法律。支持澳門

特區政府依法施政，加強本澳博彩中介專

業，創造産業溝通團結業界；

二、為推動本澳博彩專業之發展，提

供技術性的意見及建議；

三、提供交流平臺並促進本澳與其他

國家及地區交流，讓澳門博彩專業能與國

際接軌。

第三條

會址

本會會址設於澳門十月初五日街58號
二樓。

第四條

會員資格、權利及義務

一、 凡認同本會宗旨及願意遵守本會
章程者，均可申請為本會會員。由理事會

批准後，即可成為會員。

二、 本會會員有權出席會員大會；有
選舉權及被選舉權；參加本會舉辦之一

切活動及享有本會一切福利及權利；有權

對本會的會務提出批評和建議；會員有退

會的自由，但應提前向理事會作出書面通

知。

三、 會員有義務遵守本會的章程和
決議；積極參與、支持及協助本會舉辦之

各項活動，推動會務發展及促進會員間之

互助合作；按時繳納會費及其他應付之

費用；不得作出任何有損害本會聲譽之行

為。

第五條

組織

本會組織機關為會員大會、理事會及

監事會。

第六條

會員大會

一、 會員大會由所有會員組成，為本
會的最高權力機關，負責修改會章；選舉

會員大會主席、副主席、秘書和理事會、

監事會各成員；決定會務方針；審查和批

准理事會工作報告。

二、 會員大會設主席一名、副主席若
干名及秘書一名。每屆任期三年，可連選

連任。

三、 修改本會章程之決議，須獲出席
會員四分之三之贊同票。

四、 解散法人或延長法人存續期的
決議，須獲全體會員四分之三之贊同票。

五、 會員大會每年至少舉行一次，由
理事會召集，必須提前八天以掛號信或

簽收之方式召集，召集書上須載明會議日

期、時間、地點及議會之議程；如遇重大

或特別事項得召開會員大會。

六、 如會議當天出席會員人數不足半
數，於半小時後作第二次召集，屆時不論

出席人數多寡，亦可舉行會議。

第七條

理事會

一、 理事會為本會的行政管理機關，
負責執行會員大會決議和管理法人。

二、 理事會由最少三名或以上單數成
員組成，設理事長一名，副理事長及理事

各若干名，每屆任期三年，可連選連任。

三、 理事會會議每年至少召開一次。
會議在有過半數理事會成員出席時方可

議決事宜，決議須獲出席成員的絕對多數

贊同票方為有效。

第八條

監事會

一、監事會為本會監察機關，負責監

督理事會一切行政執行，以及監察理事會

的運作及查核本會之財產。

二、監事會由最少三名或以上單數成

員組成，設監事長一名，副監事長及監事

各若干名，每屆任期三年，可連選連任。

三、監事會會議在有過半數監事會成

員出席時，方可議決事宜，決議須獲出席

成員的絕對多數贊成票方為有效。

第九條

經費

本會經費的主要來源是會員會費、各

界人士贊助及倘有不敷或特別需用資金

時得籌募之。

二零二二年十一月十七日於第二公證

署

二等助理員 周細金Chao Sai Kam

（是項刊登費用為 $2,181.00）

(Custo desta publicação $ 2 181,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação para a Promoção da 
Indústria de Cultura, Turismo e Vida da 
Arte de Lótus na Área da Grande Baía

為着公佈之目的，茲證明，透過二零

二二年十一月十八日簽署的經認證文書

設立了上述社團，其宗旨及住所均載於附

件的章程內。該社團的設立文件和章程已

存檔於本署2022/A S S/M4檔案組內，編
號為261。

第一條——本會中文名稱為“大灣

區蓮藝文旅生活產業促進會”，葡文名

稱為“Associação para a Promoção da 
Indústria de Cultura, Turismo e Vida 
da Arte de Lótus na Área da Grande 
Ba ía”，英文名稱為“A s so c iat ion for 
The Promotion of Lotus Art Culture, 
Tou r i sm a nd L i fe I ndust r y at T he 
Greater Bay Area”。

第二條——本會為非牟利團體，宗旨

是弘揚中華傳統藝術與生活文化，連結大

灣區產業交流合作，讓「蓮花」成為全球

性國際品牌的標竿。

第三條——本會會址設在澳門新雅

馬路28號褔海花園地下A H鋪。經會員大
會決議，會址得遷往澳門其他地方及設立

分區辦事處。

第四條——凡同意本會之宗旨，經本

會會員介紹，及經理事會批准得成為正式

會員。

第五條——會員有選舉權及被選舉

權；享有本會舉辦一切活動和福利的權

利。

第六條——會員有遵守會章和決議，

以及繳交會費的義務。
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第七條——本會組織機關包括會員

大會、理事會、監事會。

第八條——會員大會由所有會員組

成，為本會最高權力機關，負責修改會

章；選舉會員大會主席團、理事會、監事

會各成員；決定會務方針；審查和批准理

事會工作報告。

第九條——會員大會主席團設主席一

人、副主席若干人、秘書一人。每屆任期三

年，可連選連任。

第十條——理事會為本會行政管理

機關，負責執行會員大會決策和日常具體

會務。理事會由最少三名或以上單數成員

組成，設理事長一人，副理事長及理事各

若干人。每屆任期三年，可連選連任。

第十一條——監事會為本會監察機

關，負責監察理事會日常會務運作和財政

收支。監事會由最少三人或以上單數成員

組成，設監事長一人，副監事長及監事各

若干人。每屆任期三年，可連選連任。

第十二條——會員大會每年舉行一次

會議，如遇重大或特別事項得召開特別會

員大會。會員大會的召集，至少提前八天

透過掛號信或簽收方式召集。召集書內應

註明會議之日期、時間、地點和議程。如

會議當日出席人數不足半數，於半小時後

作第二次召集，屆時不論出席人數多寡，

亦可召開會議。會員大會的決議除法律或

章程另有規定者外，須獲出席會員絕對多

數贊同票方為有效。修改本會章程之決

議，須獲出席會員四分之三的贊同票；解

散本會或延長法人存續期的決議，須獲全

體會員四分之三的贊同票。

第十三條——理事會會議、監事會會

議每三個月召開一次。

第十四條——會員大會會議由理事會

召集、理事會會議由理事長召集、監事會

會議由監事長召集。

第十五條——理事會會議在有過半

數理事會成員出席時，方可議決事宜，

而決議取決於出席成員的絕對多數贊成

票。

第十六條——監事會會議在有過半

數監事會成員出席時，方可議決事宜，

而決議取決於出席成員的絕對多數贊成

票。

第十七條——本會經費源於會員會費

或各界人士贊助，倘有不敷或有特別需要

用款時，得由理事會決定籌募之。

第十八條——在本會成立後，由創立

人組成一個籌備委員會。該委員會享有本

章程所賦予之所有權利，並負責招募會

員，召開首次會員大會，並在該大會上選

出各機關成員。

第十九條——本章程經會員大會通

過後執行。

第二十條——本章程之修改權屬於會

員大會。

二零二二年十一月十八日於第二公證

署

二等助理員 周細金Chao Sai Kam

（是項刊登費用為 $2,050.00）

(Custo desta publicação $ 2 050,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação de Confraternização 
dos Amigos do Pátio do Espinho 

de Macau

為着公佈之目的，茲證明，透過二零

二二年十一月十八日簽署的經認證文書

設立了上述社團，其宗旨及住所均載於附

件的章程內。該社團的設立文件和章程已

存檔於本署2022/A S S/M4檔案組內，編
號為260。

第一條

名稱

本會中文名稱為“澳門 茨林圍

之友聯誼會”，中文簡稱為“茨林圍

之友”，葡文名稱為“A s s o c i a ç ã o d e 
Confraternização dos Amigos do Pátio 
do Espinho de Macau”。

第二條

宗旨

本會為非牟利團體。宗旨為愛國、愛

澳、促進澳門茨林圍區的活化、發展及保

育活動，舉辦和推廣多元類型活動，廣泛

聯繫茨林圍區居民及澳門各區居民，增進

彼此間的友誼和了解，為澳門締造和諧社

會獻出力量。

第三條

會址

本會會址設於澳門沙梨頭海邊街169
號B聯昌大廈地下。

第四條

會員資格

凡贊成本會宗旨及認同本會章程者，

均可申請為本會會員。經本會理事會批准

後，便可成為會員。

第五條

會員權利與義務

（一）會員享有優先參與本會舉辦的
活動和享有本會福利的權利；

（二）會員有遵守會章及決議，團結
會員，積極參與本會舉辦的各項活動和維
護本會聲譽等義務；

（三）會員如嚴重破壞本會聲譽，得
由理事會給予警告，特別嚴重者得由理
事會提議，經會員大會通過終止該會員會
籍，情節嚴重者，本會有權向外公佈及法
律追究。

第六條

機關

本會組織機關包括會員大會、理事

會、監事會。

第七條

會員大會

（一）會員大會由所有會員組成，為
本會最高權力機關，負責修改會章；選舉
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會員大會主席、副主席、秘書和理事會、

監事會各成員；決定會務方針；審查和批

准理事會工作報告。

（二）會員大會設主席、副主席及秘

書各一名。每屆任期為三年，可連選連

任。

（三）會員大會每年舉行一次，至少

提前八天透過掛號信或簽收之方式召集，

召集書內須註明會議之日期、時間、地點

和議程，如遇重大或特別事項得召開特別

會員大會。會員大會須至少半數會員出席

才可進行會議，若不足法定人數，會議延

後半小時作第二次召集，屆時不論出席人

數多少均得議決事宜。

（四）修改本會章程之決議，須獲出

席會員四分之三的贊同票；解散本會的決

議，須獲全體會員四分之三的贊同票。

（五）本會在不違反法律規定及本會

章程的原則下，得制定本會內部規章。內

部規章之解釋、修改及通過之權限均屬會

員大會。

第八條

理事會

（一）理事會為本會的行政管理機

關，負責執行會員大會決議和日常具體會

務。

（二）理事會由最少三名或以上單數

成員組成，設理事長一名、副理事長一名

及理事若干名。每屆任期為三年，可連選

連任。

（三）理事會會議每年最少召開一

次。會議在有過半數理事會成員出席時，

方可議決事宜，決議須獲出席成員的絕對

多數贊同票方為有效。

第九條

監事會

（一）監事會為本會之監察機關，負

責監察理事會日常會務運作和財政收支。

（二）監事會由最少三名或以上單數

成員組成，設監事長一名、副監事長一名

及監事若干名。每屆任期為三年，可連選

連任。

（三）監事會會議每年最少召開一

次。會議在有過半數監事會成員出席時，

方可議決事宜，決議須獲出席成員的絕對

多數贊同票方為有效。

第十條

經費

本會經費源於會員會費及各界人士贊

助或其他資助，倘有不敷或特別用款時，

得由理事會決定籌募之。

第十一條

附則

本章程如有未盡善處，由會員大會修

改或依照澳門現行法例規範。

二零二二年十一月十八日於第二公證

署

二等助理員 周細金Chao Sai Kam

（是項刊登費用為 $2,431.00）

(Custo desta publicação $ 2 431,00)

    

CARTÓRIO NOTARIAL 
DAS ILHAS

  

CERTIFICADO

 

為公佈的目的，茲證明上述社團的設

立章程文本自二零二二年十一月十六日

起，存放於本署之“2022年社團及財團儲
存文件檔案”第2/2022/ASS檔案組第61
號，有關條文內容載於附件。

 

第一條

名稱

本會中文名稱為“極致武道會”，英文

名稱為“Perfection Budo Association＂。

第二條

宗旨

本會為非牟利團體，宗旨為推動大眾

參與各種武道鍛鍊，介紹大家認識及學

習各種武道。

第三條

會址

本會會址設於澳門氹仔北安永寧街

寶光文創中心2樓207室。

第四條

會員資格

凡贊同本會宗旨及認同本會章程者，

均可申請為本會會員。經本會理事會批准

後，便可成為會員。

第五條

會員權利與義務

（一）會員享有選舉權及被選舉權，

享有本會舉辦一切活動和福利的權利。

（二）會員有遵守會章和決議，以及

繳交會費的義務。

第六條

機構

本會組織機構包括會員大會、理事

會、監事會。

第七條

會員大會

（一）本會最高權力機構為會員大

會，負責制定或修改會章；選舉會員大會

主席、副主席、秘書和理事會、監事會成

員；決定會務方針；審查和批准理事會工

作報告。

（二）會員大會設主席、副主席及秘

書各一名，每屆任期為三年，可連選連

任。

（三）會員大會每年最少舉行一次。

至少提前八天透過掛號信或簽收方式召

集，通知書內須註明會議之日期、時間、

地點和議程。如遇重大或特別事項得召開

特別會員大會。

（四）修改本會章之決議，須獲出席

會員四分之三的贊同票；解散本會的決

議，須獲全體會員四分之三的贊同票。
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第八條

理事會

（一）本會執行機構為理事會，負責

執行會員大會決議和日常具體會務。

（二）理事會由最少三名或以上單數

成員組成，設理事長、副理事長及理事各

一名。每屆任期為三年，可連選連任。

（三）理事會議每三個月召開一次，

會議在有過半數理事會成員出席時，方可

議決事宜，決議須獲出席成員的絕對多數

贊同票方為有效。

第九條

監事會

（一）本會監察機構為監事會，負責

監察理事會日常會務運作和財政收支。

（二）監事會由最少三名或以上單數

成員組成，設監事長、副監事長及監事各

一名。每屆任期為三年，可連選連任。

（三）監事會議每三個月召開一次，

會議在有過半數監事會成員出席時，方可

議決事宜，決議須獲出席成員的絕對多數

贊同票方為有效。

第十條

經費

本會經費源於會員會費及各界人士贊

助，倘有不敷或特別需用款時，得由理事

會決定籌募之。

第十一條

會徽

二零二二年十一月十六日於海島公證

署

一等助理員 林潔如

（是項刊登費用為 $2,129.00）

(Custo desta publicação $ 2 129,00)

    

CARTÓRIO NOTARIAL 
DAS ILHAS

  

CERTIFICADO

為公佈的目的，茲證明上述社團的設

立章程文本自二零二二年十一月十六日

起，存放於本署之“2022年社團及財團儲
存文件檔案”第2/2022/ASS檔案組第62
號，有關條文內容載於附件。

第一條

名稱

本會中文名稱為“澳門非同質化代

幣協會”。葡文名稱為“A s so c iaç ão de 
Token Não-Fung íveis de Macau”。
英文名稱為“M a c au A s s o c i a t io n o f 
No n-F u n g ib l e To ke n”，英文簡稱為
“MANFT”。

第二條

宗旨

本會為非牟利團體，宗旨為：聚集本

澳對非同質化代幣作品有興趣的人或機

構進行創作。把澳門打造成為向全球發行

非同質化代幣作品的領先地區。

第三條

會址

本會會址設於澳門宋玉生廣場180號
皇朝區東南亞商業中心18樓D。如有需
要，會址可遷往澳門任何地方。

第四條

會員資格

（一）機構會員是粵港澳大灣區和其

他國內外相關非同質化代幣的機構，向本

會提出書面申請，經理事會批准簽發會員

證書。並一次性繳交會費澳門元1000元
正。

（二）個人會員是在非同質化代幣領

域有一定專長的國內外居民，向本會提出

書面申請，經理事會批准簽發會員證書。

並一次性繳交會費澳門元300元正。

第五條

會員權利及義務

（一）會員享有選舉權及被選舉權，

享有參與本會舉辦活動之福利及設施之

權利。

（二）會員須自覺維護本會聲譽，遵

守本會會章和執行本會各項決議及繳納

會費之義務。

第六條

機構

本會組織機構包括：會員大會、理事

會、監事會。

第七條

會員大會

（一）本會最高權力機構為會員大

會，負責制訂或修改會章；選舉會員大會

會長、副會長、秘書和理事會、監事會成

員；決定本會工作方針和計劃；審議和通

過理事會及監事會之工作及財務報告。

（二）會員大會設會長1名、副會長若
干名及秘書1名。每屆任期為三年，可連選
連任。

（三）會員大會每年舉行一次，至少

提前八天透過掛號信或簽收之方式召集，

通知書內須註明會議之日期、時間、地點

和議程，如遇重大或特別事項得召開特別

會員大會。

（四）修改本會章程之決議，須獲出

席會員四分之三的贊同票；解散本會的決

議，須獲全體會員四分之三的贊同票。

第八條

理事會

（一）理事會為本會最高執行機構，

負責執行會員大會決議和管理法人。

（二）理事會由最少3名或以上單數
成員組成，設理事長1名及副理事長若干
名。每屆任期為三年，可連選連任。

（三）理事會會議每三個月召開一

次。會議在有過半數理事會成員出席時，

方可議決事宜，決議需獲出席成員的絕對

多數贊同票方為有效。
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（四）理事會視本會之需要，得聘請

若干社會人士擔任本會之榮譽會長、名譽

會長或會務顧問，其任期與本會理事會成

員任期相同。

（五）理事會得下設秘書處，並可視

需要設置若干工作部門，以利開展工作。

第九條

監事會

（一）監事會為本會監察機構，負責

監察理事會日常會務運作和財政收支。

（二）監事會由最少3名或以上單數
成員組成，設監事長1名及副監事長若干
名。每屆任期為三年，可連選連任。

（三）監事會會議每三個月召開一

次。會議在有過半數監事會成員出席時，

方可議決事宜，決議須獲出席成員的絕對

多數贊同票方為有效。

第十條

經費

（一）會員會費。

（二）社會熱心人士、政府或社會機

構資助贊助。

（三）其他合法收入。

第十一條

附則

（一）本章程經會員大會通過後執

行。

（二）本章程之修改權屬於會員大

會，解釋權屬於本會理事會。

（三）本章程未訂明之處，將按澳門

特別行政區現行有關法律之規定辦理。

第十二條

會徽

二零二二年十一月十六日於海島公證

署

一等助理員 林潔如

（是項刊登費用為 $2,589.00）

(Custo desta publicação $ 2 589,00)

    

CARTÓRIO NOTARIAL 
DAS ILHAS

  

CERTIFICADO

為公佈的目的，茲證明上述社團的設

立章程文本自二零二二年十一月十七日

起，存放於本署之“2022年社團及財團儲
存文件檔案”第2/2022/ASS檔案組63號，
有關條文內容載於附件。

第一條

名稱

本會中文名稱為“澳門音樂 貓

慈善會”，葡文名稱為“A s s o c i a ç ã o 
de Benef icênc ia de` Música Gato´ 
Macau”，英文名稱為“The Music Cat 
Charitable Association Macau”。

第二條

宗旨

本會為非牟利團體，宗旨為透過音樂

藝術宣傳善待動物訊息，推動教育下一代

正確飼養方式；宣揚領養不棄養，尊重生

命，愛護生命。協助及宣導流浪貓以不影

響環境的方式生存，包括絕育、領養等，

以解決流浪動物問題。

第三條

會址

本會會址設於澳門氹仔永誠街天晉

地下F舖。

第四條

會員資格

凡贊成本會宗旨及認同本會章程者，

均可申請成為本會會員，經本會理事會批

准，便可成為會員。

第五條

會員權利及義務

（一）會員有選舉權和被選舉權，享

有本會舉辦一切活動和福利的權利。

（二）會員有遵守會章和決議，以及

繳交會費的義務。

第六條

機構

本會組織機關包括會員大會、理事

會、監事會。

第七條

會員大會

（一）本會最高權力機構為會員大

會，負責制定或修改會章；選舉會員大會

主席、副主席、秘書和理事會、監事會成

員；決定會務方針；審查和批准理事會工

作報告。

（二）會員大會設主席、副主席及秘書

各一名。每屆任期為三年，可連選連任。

（三）會員大會每年召開一次，至少

提前八天透過掛號信或簽收之方式召集，

通知書內註明會議之日期、時間、地點及

議程，如遇重大或特別事項得召開特別會
員大會。

（四）修改本會章程之決議，須獲出
席會員四分三的贊同票；解散本會之決
議，須獲全體會員四分三的贊同票。

第八條

理事會

（一）本會執行機構為理事會，負責
執行會員大會決議和日常具體會務。

（二）理事會由最少三名或以上的單
數成員組成，設理事長、副理事長及理事
各一名。每屆任期為三年，可連選連任。

（三）理事會議每三個月召開一次。
會議在有過半數理事會成員出席時，方可
議決事宜，決議須獲出席成員的絕對多數
贊同票方為有效。
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第九條

監事會

（一）本會監察機構為監事會，負責
監察理事會日常會務運作和財政收支。

（二）監事會由最少三名或以上的單
數成員組成，設監事長、副監事長及監事
一名。每屆任期為三年，可連選連任。

（三）監事會議每三個月召開一次。
會議在有過半數監事會成員出席時，方可
議決事宜，決議須獲出席成員的絕對多數
贊同票方為有效。

第十條

經費

本會經費源於會員會費及各界人士贊
助，倘有不敷或特別需用款時，得由理事
會決定籌募之。

第十一條

會徽

二零二二年十一月十七日於海島公證
署

一等助理員 林潔如

（是項刊登費用為 $2,129.00）

(Custo desta publicação $ 2 129,00)

    

CARTÓRIO NOTARIAL 
DAS ILHAS

  

CERTIFICADO

為公佈的目的，茲證明上述社團的設

立章程文本自二零二二年十一月十七日

起，存放於本署之“2022年社團及財團儲
存文件檔案”第2/2022/ASS檔案組64號，
有關條文內容載於附件。

 

第一條

名稱

本會中文名稱為“中國澳門金翼機車

會”，英文名稱為“Gold Wing Motorcycle 
Association of Macau-China”。

第二條

宗旨

本會為非牟利組織，宗旨是宣揚“愛

國愛澳”的精神，促進及推動澳門電單車

活動，促進電單車愛好者之間的技術交

流，宣揚正確安全駕駛觀念，以及與海外

不同車會組織進行交流。

第三條

會址

本會會址設於澳門李寶椿街青洲坊

大廈第五座27樓L座。

第四條

會員資格

凡年滿十八歲並願意遵守本會章程，

均可申請加入本會，申請者須經理事會審

查並決議通過，方可成為會員。

第五條

會員權利及義務

（一）會員有選舉權和被選舉權，享

有本會舉辦一切活動和福利的權利。

（二）會員有遵守會章和決議，以及

繳交會費的義務。

第六條

機關

本會組織機關包括會員大會、理事

會、監事會。

第七條

會員大會

（一）本會最高權力機關為會員大

會，負責修改會章；選舉會員大會主席、

副主席、秘書和理事會、監事會成員；決

定會務方針；審查和批准理事會工作報

告。

（二）會員大會設主席一名、副主席

一名及秘書一名。每屆任期為三年，可連

選連任。

（三）會員大會每年舉行一次，至少

提前八天透過掛號信或簽收之方式召集，

通知書內須註明會議之日期、時間、地點

和議程，如遇重大或特別事項得召開特別

會員大會。

（四）修改本會章程之決議，須獲出

席會員四分之三的贊同票；解散本會的決

議，須獲全體會員四分之三的贊同票。

（五）本會在不違反法律規定及本會

章程的原則下，得制定本會內部規章。內

部規章之解釋、修改及通過之權限均屬會

員大會。

第八條

理事會

（一）本會執行機關為理事會，負責

執行會員大會決議和日常具體會務。

（二）理事會由最少三名或以上單數

成員組成，設理事長、副理事長及理事各

一名。每屆任期為三年，可連選連任。

（三）理事會會議每三個月召開一

次。會議在有過半數理事會成員出席時，

方可議決事宜，決議須獲出席成員的絕對

多數贊同票方為有效。

第九條

監事會

（一）本會監察機關為監事會，負責

監察理事會日常會務運作和財政收支。

（二）監事會由最少三名或以上單數

成員組成，設監事長、副監事長和監事各

一名。每屆任期為三年，可連選連任。

（三）監事會會議每三個月召開一

次。會議在有過半數監事會成員出席時，

方可議決事宜，決議須獲出席成員的絕對

多數贊同票方為有效。

第十條

經費

本會經費源於會員會費及各界人士贊

助，倘有不敷或特別需用款時，得由理事

會決定籌募之。
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二零二二年十一月十七日於海島公證
署

一等助理員 林潔如

（是項刊登費用為 $1,984.00）

(Custo desta publicação $ 1 984,00)

    

CARTÓRIO PRIVADO 
MACAU

  

CERTIFICADO

Associação de Cooperação Académica 
Regional da Juventude Guangdong-

-Macau

為公佈之目的，茲證明透過二零二二

年十一月二十三日於本私人公證署所簽署

的經認證文書設立了上述社團，其宗旨及

住所均載於附件的章程內。該社團的設

計立文件和章程已存檔於本私人公證署

“二零二二年社團及財團文件檔案組”第

2/2022檔案組內，編號為5，章程條文內
容載於附件。

Certifico, para efeitos de publicação, 

que foi constituída por documento autenti-

cado assinado neste cartório, no dia 23 de 

Novembro de 2022, uma associação com a 

denominação em epígrafe, cujos objecto e 

sede constam do estatuto em anexo, sendo 

acto constitutivo e estatuto arquivados 

neste cartório no maço de documentos de 

associações e de instituição de fundações 

do ano 2022, número 2/2022 sob o docu-

mento número 5.

本會中文名稱為“粵澳青年區域學

術合作協會”，葡文名稱為“Associação 
de Cooperação Académica Regional 
da Juventude Guangdong-Macau”，英
文名稱為“Guangdong-Macao Youth 
Reg ion a l Ac a d em ic C o o p er at ion 
Association”。

第二條

宗旨

本會為非牟利團體，宗旨擁護「一國

兩制」，配合澳門特別行政區政府依法施

政，弘揚愛國愛澳核心價值，以粵澳青年

為基礎，透過青年之相互交流，發揮粵澳

青年區域合作之多樣性及互補性，藉着學

術交流活動，推廣學術、歷史、文化為主要

目的，促進澳門與其他地區之間的學術文

化交流。

第三條

會址

本會會址設於澳門宋玉生廣場322-
362號誠豐商業中心15樓M室。

第四條

會員資格

凡獲本會邀請或經申請成為會員並

獲本會批准，即可成為會員。

第五條

會員權利及義務

（一）會員有選舉權及被選舉權，享

有本會舉辦一切活動和福利的權利。

（二）會員有遵守會章和決議，以及

繳交會費的義務。

第六條

機關

本會組織機關包括會員大會、理事

會、監事會。

第七條

會員大會

（一）本會最高權力機關為會員大

會，負責修改會章；選舉會員大會主席、

副主席、秘書和理事會、監事會成員；決

定會務方針，審查和批准理事會工作報

告。

（二）會員大會設主席一名，副主席

一名及秘書一名。每屆任期為三年，可連

選連任。

（三）會員大會每年舉行一次，至少

提前八天透過掛號信或簽收之方式召集，

通知書內須註明會議之日期、時間、地點

和議程，如遇重大或特別事項得召開特別

會員大會。

（四）修改本會章程之決議，須獲出

席會員四分之三的贊同票；解散本會的決

議，須獲全體會員四分之三的贊同票。

第八條

理事會

（一）本會執行機關為理事會，負責

執行會員大會決議和日常具體會務。

（二）理事會由最少三名或以上單數

成員組成，設理事長、副理事長各一名。

每屆任期為三年，可連選連任。

（三）理事會會議每三個月召開一

次。會議在有過半數理事會成員出席時，

方可議決事宜，決議須獲出席成員的絕對

多數贊同票方為有效。

第九條

監事會

（一）本會監察機關為監事會，負責

監察理事會日常會務運作和財政收支。

（二）監事會由最少三名或以上單數

成員組成，設監事長、副監事長各一名。

每屆任期為三年，可連選連任。

（三）監事會會議每三個月召開一

次。會議在有過半數監事會成員出席時，

方可議決事宜，決議須獲出席成員的絕對

多數贊同票方為有效。

第十條

經費

本會經費源於會員會費、各界人士贊

助及其他來源的資助，倘有不敷或特別需

用款時，得由理事會決定籌募之。

二零二二年十一月二十三日於澳門

私人公證員 麥興業

Cartório Privado, em Macau, aos 23 de 
Novembro de 2022. — O Notário, Mak 
Heng Ip.

（是項刊登費用為 $2,378.00）

(Custo desta publicação $ 2 378,00)
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CARTÓRIO PRIVADO
MACAU

  

CERTIFICADO

茲證明：

一. 後附之影印本與正本一式無訛。

二 .  附於本證明之影印本，是取自
載於本署“社團及財團文件檔案組”第

1/2022卷之檔案組中第1號之文件正本。

三. 本證明共14頁，每頁均蓋上本署
之鋼印，並由本人編號及簡簽為據。

四. 本證明是用作呈交澳門特別行政
區政府印務局之用。

CERTIFICO:

Um — Que a fotocópia apensa está con-
forme com o original.

Dois — Que a fotocópia apensa foi ex-
traída do original do documento arquivado 
neste Cartório, sob o n.º 1 no maço de do-
cumentos autenticados de constituição de 
associações e de instituição de fundações 
n.º 1/2022.

Três — Que ocupa 14 folhas, que têm 
aposto o selo branco deste Cartório e estão 
por mim, numeradas e rubricadas.

Quatro — Que a presente certidão se 
destina a ser apresentada junto da Impren-
sa Oficial do Governo da R.A.E.M.

第一條

性質

本會定名為：港澳心理衞生會，葡

文名稱﹕A ssoc iaç ão de Saúde Men-
tal de Hong Kong e Macau，英文名稱
﹕The Mental Health Association of 
Hong Kong a nd Mac ao，英文簡稱﹕
M H A H K M，於澳門特別行政區政府註
冊，為非牟利組織，具有行政及財務自治

權；以下簡稱“本會”。

第二條

會址

本會設於澳門東望洋新街243號花園
台第三座景暉閣5樓A座，本會可經由理
事會決議更改地址。

第三條

宗旨

本會為一個以推廣心理衞生為宗旨

的非牟利社會服務組織，以市民的健康為

前提，致力促進社會人士對心理健康的認

識和關注，同時推動港澳地區社會服務

領域的合作與發展，為精神病復元人士、

智障人士及其他有需要使用精神健康服

務的人士，提供心理健康預防、推廣、教

育及培訓、社區支援及康復相關之社會服

務。

第四條

會員類別

本會會員分為兩類：

一、永久會員；

二、普通會員。

第五條

會員入會

一、凡認同本會宗旨，從事精神衛生、

臨床心理治療、康復治療、護理、社會工

作、心理輔導的專業人員或具備相關培訓

人士，可提交入會申請表，該申請需獲得

一名會員提名及另一名會員和議，經理事

會審批及接納，得成為本會會員。

二、除會費之繳交外，永久會員及普

通會員的權利與義務相同。

第六條

會員之權利及義務

一、會員權利包括：

a）參與本會舉辦之活動；

b）出席會員大會並參與表決；

c）選舉及被選以擔任章程内的職
務：

d）享有經理事會通過的福利。

二、會員義務包括：

a）遵守澳門特別行政區的法律、本會
章程及理事會所協定的規章；

b）擁護本會之利益及聲譽；

c）繳交由大會訂定之會費；

d）具責任地執行被選舉及委任之職
務；

e）除非得到理事會批准，會員不得在
本會從事任何支薪工作。

第七條

會員退會或解除會籍

退會或解除會籍：

一、經書面提出自願放棄會籍；

二、會員如被法院裁定違反嚴重之刑

事罪行、損害本會之利益及聲譽、違反本

會章程或規章，經理事會通過，得被取消

會籍。

第八條

組織組織

本會設有下列組織機關：

一、會員大會；

二、理事會；

三、監事會。

第九條

會員大會之組成

一、會員大會是本會的最高決策機

關。

二、會員大會由全體會員組成。

三、每一名會員擁有一個投票權。

四、首次會員大會由社團創立人召

開，並於會議內選出各機關成員。

第十條

會員大會之權限

一、選舉及解任會員大會主席團、理

事會及監事會成員；

二、對理事會任期內工作報告作決

議；

三、對年度報告、帳目及資產負債表

作決議；

四、投票及通過由會員大會授權理事

會訂定的規章；

五、議決所有交由會員大會審議的活

動和事宜，包括訂定會費金額，修改章程

或解散本會；

六、其他法定權限。
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第十一條

會員大會主席團

一、會員大會由主席團主持；

二、主席團成員由會員大會選出，任

期三年，得連選連任。

三、主席團由至少三名本會成員組

成，設一名主席、一名副主席及一名專職

秘書。主席團成員可以增加，增加的職位

為候補秘書。

四、當主席出缺或因故不能視事時，

由副主席替任。

五、當主席和副主席同時出缺或因故

不能視事時，由監事會主席代為主持會員

大會；當監事會主席亦出缺時，由與會會

員中選出的人士代為主持。當秘書出缺不

在時，主席將邀請其中一名與會人士，替

任秘書職務。

六、主席團主席的權限包括領導會員

大會運作、批准並簽署主席團會議紀錄。

第十二條

會員大會會議

一、會員大會會議﹕

a）會員大會每年召開一次會議，由理
事會召集，會議由主席團主持；

b）在會議上投票表決理事會提交的
上一年度工作報告及帳目；

c）每年舉行一次會員大會選舉，選出
會員大會主席團、任期屆滿的理事會及監

事會成員。

二、會員大會特別會議召開：

a）需由理事會或監事會要求，或；

b）由不少於1/4（百分之二十五）合資
格會員提出書面要求。

第十三條

會員大會召集

一、會員大會的會議召集書，以一種

官方語言書寫，以約定書函（掛號信或簽

收形式）於會議前至少14天發給所有會
員。若是緊急召集，需於會議前至少8天
前發出召集書。

二、召集書內載有會議日期、時間、地

點、會議議程，並指出在會址可以查閱的

參考文件。

三、經主席團批准，容許會員使用視

像會議方式參與會議，參與被視為出席，

並在該次會議中擁有投票權。

第十四條

會員大會運作

一、每次召開會員大會時，第一次召

集需要有過半數的會員出席，會議才得召

開和進行議決。倘若沒有上述人數，大會

於半小時後進行第二次召集，無論出席會

員人數多少，也可進行會員大會及作出決

議。

二、在會員大會會議上只可討論和投

票表決會議議程內所載之項目，如有其他

項目需於7天前向理事會提出，理事會審
理後亦需於會議前48小時通知會員有關
決定。

第十五條

會員大會投票

一、除非理事會作出特別指示，否

則與會會員或其授權代表以保密方式投

票。

二、會員如未能出席會員大會，可授

權其他會員代為投票及發言，有關授權須

以書面為之，須在會議召開前將授權書交

到主席團主席。任何與會員自身利益衝突

有關的表決，當事人需向會員大會提出申

報，該會員同時不能親自或透過代表，或

代表其他會員行使投票權。

三、除上款所指之情況外，當對涉及

會員的配偶、有事實婚姻關係者、直系血

親尊親屬或直系血親卑親屬與本會之間

利益衝突事宜進行表決，當事人需向會員

大會提出申報，該會員同時不能親自或透

過代表，或代表其他會員行使投票權。

第十六條

會員大會決議

一、會員大會的決議由與會會員或其

授權代表的絕對多數票通過，但本章程

和法律明確規定的情況則不在此限。

二、在和票的情況下，主席團主席作

決定性投票。

第十七條

理事會之組成

一、理事會是本會的行政管理機關。

二、理事會成員由會員大會選出，選

出任期屆滿的理事會成員。

三、理事會由至少三名及最多十一名

成員組成，成員數須為單數，得連選連

任，且各成員之任期按下條規定為之。

四、理事會設理事長一名，副理事長

一名，秘書及司庫各一名，其他成員為常

務理事，職務由理事會互選產生。

五、理事會成員任期為三年，得連選

連任。

六、理事會以多數票作出決議。在和

票的情況下，理事長作決定性投票。

第十八條

理事會之權限

理事會負責管理本會日常事務，尤其

有權限：

一、理事會每年召開會議最少2次，由
理事長負責通知和召集，需有過半數理事

會成員出席會議，會議得召開及進行議

決；

二、如理事長認為有需要或過半數理

事提出請求，可召開特別理事會議；

三、執行所有有效及必須措施以達到

本會宗旨；

四、執行章程的規定、會員大會的決

議以及其本身的決議；

五、透過理事長對外代表本會；

六、向監事會及會員大會提交年度報

告、資產負債表及帳目；

七、向監事會及會員大會提交任期內

工作報告；

八、批核會員入會及退會的安排；

九、訂定入會年費及本會內部規章；

十、管理本會的財產及資源；

十一、簽署任何對外有法律效力及約

束性文件；

十二、視乎會務需要成立常設或臨時

性質的工作小組及專門委員會；

十三、視乎會務需要委任義務法律顧

問及義務核數師以支援本會事務；

十四、行使所有為履行本會的宗旨、

且非其他機關權限的適當管理行為；

十五、其他法定權限。

第十九條

監事會之組成

一、本會的監察機關為監事會。
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二、監事會成員可由理事會或會員大

會根據會方需要邀請及推薦合適人士出

任。

三、監事會成員由至少由三名成員組

成，成員數須為單數，任期三年，得連選

連任。

四、監事會設監事長一名，副監事長

一名，其他成員為監事。

五、監事會以多數票作出決議。在和

票的情況下，監事長作決定性投票。

第二十條

監事會之權限

監事會之權限包括﹕

一、監事會會議按實際需要由監事長

負責通知和召集，需有過半數監事成員出

席會議，會議得召開及進行議決；

二、監察本會帳目；

三、對理事會年度帳目報告發表意

見，並建議會員大會通過；

四、於發現本會管理有不正當情況

時，可要求召開會員大會；

五、其他法定權限。

第二十一條

各機關職務據位人之任期

一、無論選舉和就任的日期為何時，

任何機關職務據位人之任期至其任期內

最後一年12月31日結束。

二、據位人繼續保有其職位，直至新

當選的人士接替。

第二十二條

財產

一、本會之財政年度由每年1月1日至
12月31日止。

二、本會之財產由履行其職責時所收

到或取得之所有資產、權利及義務構成，

並由理事會負責管理。

三、本會的賬目須每年交由認可資格

的核數師進行核數，及需呈交會員大會及

監事會查核。

第二十三條

資源

本會之資源可來自以下方面：

一、澳門特別行政區政府之撥款；

二、本地或外地之公、私法人或自然

人之捐贈、撥款或贈與；

三、本會以有償、無償方式或其它方

式取得之一切資產；

四、為本會宗旨所舉辦活動而得之籌

款；

五、理事會保留拒絕或接受一切資源

的權利。

第二十四條

章程修改

一、本章程之解釋及修訂權屬會員大

會；

二、修改章程之決議，須獲出席會員

四分之三贊同票通過方為有效。

第二十五條

本會的解散

一、本會之設立是無確定期間。

二、本會可因法定原因而不再存續。

三、解散本會的決議，須獲全體會員

四分之三贊同票通過方為有效。

四、有關社團終止後財產之歸屬﹕

a）在通過解散之會議上，會員須通過
本會資產的處理方案；

b）清算工作由應屆理事會委託合資
格核數師負責執行；

c）如上述機關未能處理，檢察院、清
算人、任一社團成員或利害關係人可向法

院聲請，將財產給予另一法人（社團、財

團或合營組織）；

d）所有資產的處理須確保盡量實現
社團本身之宗旨。

五、社團所生之債務以社團財產承

擔。

第二十六條

解釋

對章程理解有疑問時，以理事會的決

議解決，如有關決議是在會員大會會議後

作出，必須以書面通知所有會員，並在下

一次會員大會會議進行追認。

二零二二年十一月二十二日於澳門

私人公證員 莊慶嘉

Cartório Privado, em Macau, aos 22 de 
Novembro de 2022. — O Notário, João 
Encarnação.

（是項刊登費用為 $6,786.00）

(Custo desta publicação $ 6 786,00)

    

CARTÓRIO PRIVADO
MACAU

  

CERTIFICADO

Associação de Estudos de Arte 
Internacional Liu Haisu

Certifico, para efeitos de publicação, que 
por acto contitutivo de 24 de Novembro de 
2022, foi constituída entre 王海濤(Wong 
Hoi Tou) e 是裕興(Shi Yuxing), uma asso-
ciação com a denominação em epígrafe, 
cujos estatutos constam do articulado em 
anexo.

第一條

名稱

中文名稱：“劉海粟國際藝術研究

會”。（以下簡稱本會）。

葡文名稱：“Associação de Estudos 
de Arte Internacional Liu Haisu”。 

第二條

宗旨

本會的宗旨：為繼承弘揚劉海粟先生

藝術理論研究的優秀成果，聯絡、團結一

切關心中西方文化藝術交流的有識之士，

勇於探索，勇於實踐，促進中華民族的繁

榮與富強，為澳門與世界的和諧與進步做

出貢獻。 

第三條

存續期

本會為非牟利團體，具有人格地位的

社會社團，存續期為無限期。
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第四條

會址

本會會址設於澳門羅理基博士大馬

路600號第一國際商業中心1506；本會可
透過理事會決議更換會址。

第五條

會員資格

凡年滿18歲、熱愛澳門的人士，承認
本會章程、維護本會權益、執行本會決

議，經理事會批准者均可成為本會會員。

若自行退出本會，應提前最少一個月以書

面形式向本會理事會提出申請；會員若違

反本會章程，損害本會利益，或違背本會

所依循的原則，經理事會通過，可被撤銷

會籍。

第六條

會員權利和義務

本會會員享有法定之各項權利，如：

1. 本會的選舉權、被選舉權和表決
權；

2. 參加本會的活動；

3. 獲得本會服務的優先權；

4. 對本會工作的批評建議權和監督
權；

5. 入會自願、退會自由；

6. 其他應當享有的權利。

本會會員應遵守下列之各項義務：

1. 執行本會的決議；

2. 維護本會合法權益；

3. 完成本會交辦的工作；

4. 向本會反映情況，提供有關資料。

5. 不得作出任何損害本會聲譽的行
為；

6. 其他應當遵守的義務。

第七條

機構

本會組織機構包括會員大會、理事

會、監事會。 

第八條

會員大會

會員大會為本會的最高權力機構，有
權：

1. 制定和修改章程； 

2. 選舉會員大會會長一人、副會長若
干人、秘書長一人，每屆任期為三年，可連
選連任；

3. 選舉產生理事會及監事會成員，每
屆任期為三年，可連選連任； 

4. 審議理事會的工作報告和財務報
告； 

5. 決定終止事宜； 

6. 決定其他重大事宜。 

會員大會須有2/3以上的會員出席方
能召開，其決議須經到會會員半數以上表
決通過方能生效，唯涉及上述第1點事項
及罷免應屆機關成員之職務之決議，須經
到會會員四分之三以上表決通過方能生
效。 

涉及本會解散之決議，須獲全體會員
四分之三之贊同票通過。

第九條

理事會

理事會是會員大會的執行機構，在會
員大會閉會期間領導本會開展日常工作，
對會員大會負責。 

理事會由最少五名或以上單數成員
組成，設理事長一人、副理事長及理事各
若干人。每屆任期為三年，可連選連任。

理事會的權限如下：

1. 執行會員大會的決議； 

2. 籌備召開會員大會； 

3. 制定工作計劃，審議工作總結； 

4. 組織開展各項活動。

理事會須有半數以上理事出席方能召
開，其決議須經到理事會成員半數以上表
決通過方能生效。 

理事會每半年至少召開一次會議；情
況特殊的，也可採用通訊形式召開。

第十條

監事會

本會監督機關為監事會，負責監督本
會會務情況、財務收支等。

監事會由最少三名或以上單數成員組
成，設監事長一人、副監事長及監事各若
干人。每屆任期為三年，可連選連任。

監事會會議每半年召開一次，會議在

有半數以上監事會成員出席時，方可決議

事宜，其決議須經到監事會成員半數以上

表決通過方能生效。

第十一條

榮譽職務

本會可聘請榮譽會長、名譽會長、名

譽顧問、顧問以及其他名譽職銜推進會務

發展。

第十二條

經費

本會的收入包括會員之會費，來自本

會所舉辦之各項活動的收入和收益。

本會得接受政府、機構及各界人仕捐

獻及資助，但該等捐獻及資助不得附帶任

何與本會宗旨不符的條件。 

本會之一切支出，包括日常及舉辦活

動之開支，必須經由理事會通過確認，並

由本會之收入所負擔。

第十三條

解釋權

本章程的修改權屬於會員大會、解釋

權屬於理事會。

Cartório Privado, em Macau, aos 24 de 
Novembro de 2022. — O Notário, Zhao Lu.

（是項刊登費用為 $2,825.00）

(Custo desta publicação $ 2 825,00)

    

 

為着公佈之目的，茲證明上述社團的

修改章程文本自二零二二年十一月二十一

日，存放於本署的社團及財團存檔文件

內，檔案組3號165/2022。

第一條——名稱

本會中文名稱為“中國澳門體育總

會聯合會”，葡文名稱為“F e d e r a ç ã o 
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das Associações Gerais Desportivas de 
Macau China”，英文名稱為“Federation  
of Macau China Sports General Asso-
c iat ions”（以下簡稱“本會”）。屬非牟
利社團，具有法人地位的社會社團，其存

續不設期限，本會受本章程及澳門現行有

關法律條款管轄。

第二條——會徽、會址

會徽：

會址：本會可根據需要設立辦事處，

現會址設於澳門冼星海大馬路105號金龍
中心7樓JKL座，經會員大會批准，本會會
址可遷至澳門任何其他地方。

第三條——宗旨

本會宗旨是：遵守澳門特別行政區基

本法、法律、法規和各項政策，熱愛祖國、

擁護「一國兩制」、支持澳門特別行政區

政府依法施政；聯絡澳門各體育總會及具

體育總會功能之協會、加強體育界之團結

和聯誼、促進體育運動之開展、提高各項

技術水平、加強對外交流、增進本澳與各

地體育界之友誼、匯集會員意見、向澳門

特別行政區政府出謀獻策及為促進澳門

體育事業之繁榮和發展作出貢獻。

第四條——會員

本會會員分為正式會員及普通會員兩

種，其入會資格如下：

（一）正式會員：凡在澳門特別行政區

政府身份證明局正式註冊及獲澳門特別

行政區政府體育局認可登錄之單項體育

總會，均得以單項體育總會名義申請加入

本會為正式會員，每一正式會員需指定一

名行政架構成員為代表人，加入本會組織

架構，如代表人有變更時，應由該單項體

育總會具函申請改換代表人。

（二）普通會員：凡在澳門特別行政

區政府身份證明局正式註冊及獲澳門特

別行政區政府體育局認可登錄之單項體

育會，均得以單項體育會名義申請加入

本會為普通會員（但沒有選舉及被選舉

權）。

（三）不論單項體育總會或單項體育

會在申請入會時，必須承認及遵守本會

章程，填寫申請表格，並經理事會審查批

准，在繳納入會會費後，才可分別成為正

式會員或普通會員。

（四）通過理事會議決，得聘任會員

及社會賢能對本會有卓越貢獻者為永遠

會長、榮譽會長、名譽會長、名譽顧問等

以指導及推進會務（但沒有選舉及被選舉

權），在下次會員大會時給予追認。

第五條——會員享有之權利

（一）參加會員大會；

（二）選舉及被選舉權（只限正式會

員）；

（三）對本會會務提出建議及意見；

（四）參與本會舉辦之一切活動；

（五）退出本會；

（六）享受本會之福利。

第六條——會員應盡之義務

（一）遵守本會的章程並執行一切議

決案；

（二）積極參與、支持及協助本會舉

辦之各項活動，推動會務發展及促進會員

之間團結和合作；

（三）按時繳納會費及其他應付之費

用；

（四）不得作出任何有損本會聲譽之

行為。

第七條——會員資格之中止及喪失

（一）會員有退出本會的自由，但應

向理事會提出書面申請。

（二）凡拖欠會費超過兩年或以上

者，其會員資格將自動中止；理事會對是

否除去該會員的資格擁有最後決定權。

（三）違反本會章程、內部規章、決

議或損害本會聲譽、利益之會員，將由理

事會決定及作出譴責和警告之處分；情況

嚴重者，由理事會決定是否除去該會員的

資格。

（四）會員處於被法院下令解散者即

喪失會員資格。

（五）會員被除去該會員的資格時，

所繳的一切費用概不發還。

第八條——本會的組織機關為：

（一）會員大會；

（二）理事會；

（三）監事會。

第九條——本會各機關之據位人每三

年選舉一次，得連選連任。

第十條——（一）本會各機關之選舉

取決於候選之提名，且應在會員大會在職

會長面前進行。

（二）候選之提名，應載有接受全部

候選人之個人聲明。

（三）選舉大會於任期屆滿之年舉

行，而候選之提名應於選舉大會舉行前的

五個工作天為之。

（四）在職之成員繼續執行其職務至

被選出之新成員就職時為止。

第十一條——（一）本會之會長、理

事長或監事長，如長期因故不能視事，則

應通過會員大會決議，從會員中選出一人

接任該職位，若該名人士本身亦為機關成

員，則應同時自會員中另選一人接任其職

位。

（二）被選出之新機關成員，應擔任

該職務至有關前任者之任期終結為止。

第十二條——本會各機關之決議應載

於會議紀錄簿冊內，並應載有出席會議之

有關機關多名據位人之簽名。會員大會之

會議紀錄，應載有主持會議之人之簽名。

第十三條——會員大會：

（一）會員大會為本會最高權力機

關。

（二）會員大會設會長一名、常務副

會長、副會長及秘書各若干名。

第十四條——會員大會之職權

（一）修改本會章程及內部規章；

（二）以不記名投票方式選舉會長、

常務副會長、副會長、秘書、理事會及監事

會成員；
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（三）審議理事會的工作報告和財務

報告，以及監事會的相關意見書；

（四）決定本會會務方針及作出相應

決議；

（五）通過翌年度的活動計劃及預

算；

（六）按理事會提名，授予名譽會員

榮銜；

（七）在接獲對理事會的決議上訴時

作裁決；

（八）解散本會。

第十五條——（一）會員大會必須每

年最少召開一次會議，並由理事會負責召

開，由會長主持，若會長不能視事時，由

常務副會長或副會長代任。

（二）召集書須以掛號信的形式提前

至少10天寄往會員的聯絡地址或透過由
會員代表簽收之方式召集，該召集書內

應註明會議召開的日期、時間、地點和議

程。

（三）第一次召集時，會員大會必須

在過半數會員出席的情況下方可作出決

議，但如不足半數，則於半小時後在同一

地點召開之會議視為第二次召集之會議。

屆時，不論出席之會員人數多少均可作出

決議。

第十六條——（一）大會決議取決於

出席之會員之絕對多數票，但不影響以下

各款規定之適用。

（二）修改章程之決議，須獲出席之

會員四分之三之贊同票。

（三）解散本會之決議，須獲全體會

員四分之三之贊同票。

第十七條——（一）就本會各機關之

選舉、理事會預算之討論及通過，以及報

告書和帳目之討論及表決，均由會員大會

以平常會議為之。

（二）大會之特別會議得透過會員大

會會長主動召集，或應理事會或二分之一

會員要求而召集。

第十八條——會員得委託另一會員代

表其本人行使投票權，委託應以具有前者

簽名之文書為之，其內詳細列明由其代理

人參加之會議資料，或詳細列明其代理權

所涉及之事項類別。

第十九條——（一）理事會成員由會

員大會選出，其總數必須為單數。

（二）理事會設理事長一名、副理事

長若干名、理事若干名、秘書長一名及副

秘書長若干名，以便執行理事會決議及處

理本會日常會務。

（三）理事會因應需要設立若干部

門，該等職位人選由理事會選出，任期為

三年，得連選連任。

（四）理事會最少每季度召開會議一

次，通常與監事會一起召開，商議會務；如

有必要，可由理事長隨時召開特別會議或

應半數以上會員向理事會提出申請而召

開。第一次召集時，理事會必須在過半數

理事會成員出席的情況下方可作出決議，

但如出席人數不足半數，則於半小時後在

同一地點召開之會議視為第二次召集之

會議。屆時，不論出席人數多少均可作出

決議。

（五）可設候補理事，人數為單數，且

不超過正選理事人數。正選理事缺席或因

故不能執行職務時由候補理事替代。

第二十條——理事會為本會會務執

行機關，其職權如下：

（一）執行會員大會決議；

（二）向會員大會提交工作和財務狀

況；

（三）研究和制定本會的工作計劃及

預算；

（四）籌備召開會員大會；

（五）決定本會辦事機構、分支機

構、代表機構、功能部門的設立，制定及

修改其管理制度及規章（內部規章）；

（六）審核新會員入會資格及通過取

消會員資格；

（七）在其職權範圍內，依照本會章

程處分違紀會員；

（八）在法庭內外由理事長代表本

會；

（九）聘請本會永遠會長、榮譽會長、

名譽會長、名譽顧問等；

（十）科處譴責和警告之處分；

（十一）領導本會之工作，聘用和辭

退僱員及訂定其報酬。

第二十一條——本會一切責任之承

擔，包括法庭內外，均由理事長或其授權

人簽署方為有效，但一般之文書交收則只

須任何一位理事會成員或本會辦公室職

員簽署均為有效。

第二十二條——理事長可解決本會緊

急問題，但事後應在緊接的一次會議時知

會理事會，由理事會確認。

第二十三條——（一）監事會成員由

會員大會選出，其總數必須為單數；

（二）監事會設監事長一名、副監事

長若干名、監事若干名及秘書若干名，同

時，亦設立常務監事若干名，互選產生；

（三）監事會每季度最少召開會議一

次，通常與理事會一起召開，共商會務；第

一次召集時，監事會必須在過半數會員出

席的情況下方可作出決議，但如出席人數

不足半數，則於半小時後在同一地點召開

之會議視為第二次召集之會議。屆時，不

論出席之會員人數多少均可作出決議。

第二十四條——監事會為本會會務的

監察機關，其職權如下：

（一）監察會員大會決議的執行，以

及監察理事會的運作及查核本會之財

產；

（二）監督各項會務工作之進展，就

其監察活動編制年度報告；

（三）向會員大會報告工作；

（四）提出改善會務及財政運作之建

議；

（五）監督理事會一切行政決策及工

作活動；

（六）審核本會財政狀況及賬目。

第二十五條——本會為非牟利社團，

有關經費來源主要由會員繳交之會費及

海內外各界熱心人士之捐贈或公共機構

或私人團體之贊助。

第二十六條——本會設內部規章，規

範領導機關轄下的各部門組織，行政管

理及財務運作細則等事項，有關條文由會

員大會通過後公佈執行。

第二十七條——本會章程之解釋權

屬會員大會；若有未盡善之處，由會員大

會討論通過修訂。

第二十八條——本章程所未規範事

宜，概依澳門現行法律執行。

二零二二年十一月二十一日於第一公

證署

公證員 梁潔歡

（是項刊登費用為 $5,249.00）

(Custo desta publicação $ 5 249,00)
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為着公佈之目的，茲證明上述社團的

修改章程文本自二零二二年十一月二十二

日，存放於本署的社團及財團存檔文件

內，檔案組3號166/2022。

第二條——本會會址設在澳門民國大

馬路4 -J 號峰景大廈5樓P。

二零二二年十一月二十二日於第一公

證署

公證員 梁潔歡

（是項刊登費用為 $328.00）

(Custo desta publicação $ 328,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação de Auditores de Contas 
de Macau

為公佈的目的，茲證明上述社團的修

改章程文本已於二零二二年十一月十七日

存檔於本署2022/A S S/M4檔案組內，編
號為257號。該修改章程文本如下：

第五條――（三）其他類別之會員指

理事會按需要而設立之會員類別，包括

但不限於本會邀請之永遠名譽會長、名譽

會長及名譽顧問；該等人仕將不會直接參

與本會之行政及管理等事務，亦没有本會

正式會員之選舉權。唯必需符合本會之宗

旨。

第七條――（二）會員大會每年截至

三月三十一日舉行，當理事會認為有必要

時可召開特別會員大會。會員大會至少在

十天前透過掛號信或簽收之方式召集，召

集書內須註明會議之日期、時間、地點和

議程。

第七條――（五）修改章程之決議，

須獲出席會員四分之三之贊同票。

第八條――（二）理事會成員通過互

選，選出理事長一名；副理事長、秘書及

財務各若干名。

第十三條――經特別全體會員大會決

議，可解散本會。解散本會的決議，須獲

全體會員四分之三的贊同票。

二零二二年十一月十七日於第二公證

署

二等助理員 周細金Chao Sai Kam

（是項刊登費用為 $670.00）

(Custo desta publicação $ 670,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação dos Conterrâneos de 
Kong Mun de Macau

為公佈的目的，茲證明上述社團的修

改章程文本已於二零二二年十一月十七日

存檔於本署2022/A S S/M4檔案組內，編
號為256號。該修改章程文本如下：

第一條

（社團名稱及會址）

2 .本會會址設於澳門沙梨頭海邊街
183-C號祐威大廈（前座，後座）CR/C和
閣樓“PS/L”，得透過會員大會決議將本
會會址遷移到本地區的其他地方。

二零二二年十一月十七日於第二公證

署

二等助理員 周細金Chao Sai Kam

（是項刊登費用為 $433.00）

(Custo desta publicação $ 433,00)

    

CARTÓRIO NOTARIAL 
DAS ILHAS

  

CERTIFICADO

為公佈的目的，茲證明上述社團修改

章程的文本自二零二二年十一月十六日

起，存放於本署之“2022年社團及財團儲
存文件檔案”第2/2022/ASS檔案組第60
號，有關條文內容載於附件。

修改有關社團章程之全部，其修改內

容如下：

第一條

名稱

本會中文名稱為“澳門聖善學校家

長教師會”，葡文名稱為“Associação de 
Pais e Professores da Escola Dom João 
Paulino de Macau”。

第二條

宗旨

本會為非牟利團體，發揚愛國愛澳精

神，宗旨為；

（一）加強學校與家長之間溝通和聯

繫；

（二）收集家長對學校行政及教育方

針之意見；

（三）促進家長與教師及家長與家長

之間的良性溝通，從而建立良好融洽之關

係；

（四）在人力、物力及精神上支持並

改善學校設施，輔助校務發展。

第三條

會址

本會會址設於澳門氹仔嘉路士米耶

馬路（無門牌）“聖善學校”（嘉模聖母堂

側）。

第四條

會員資格

凡贊成本會宗旨及認同本會章程者，

均可申請為本會會員。經本會理事會批准

後，便可成為會員。

第五條

會員權利及義務

（一）會員有選舉權及被選舉權，享

有本會舉辦一切活動和福利的權利。
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（二）會員有遵守會章和決議，以及

繳交會費的義務。

第六條

機關

本會組織機關包括會員大會、理事會

及監事會。

第七條

會員大會

（一）會員大會為本會最高權力機

關，負責制定或修改會章；選舉會員大會

主席、副主席、秘書和理事會、監事會成

員；決定會務方針；審查和批准理事會工

作報告。

（二）會員大會設主席、副主席及秘

書各一名。每屆任期為兩年，可連選連

任。

（三）會員大會每年舉行一次，至少

提前八天透過掛號信或簽收之方式召集，

通知書內須註明會議之日期、時間、地點

和議程，如遇重大或特別事項得召開特別

會員大會。

（四）修改本會章程之決議，須獲出

席會員四分之三的贊同票；解散本會的決

議，須獲全體會員四分之三的贊同票。

（五）本會在不違反法律規定及本會

章程的原則下，得制定本會內部規章。內

部規章之解釋、修改及通過之權限均屬會

員大會。

第八條

理事會

（一）理事會為本會的行政管理機

關，負責執行會員大會決議和管理法人。

（二）理事會由最少三名或以上單數

成員組成，設理事長、副理事長及理事各

一名。每屆任期為兩年，可連選連任。

（三）理事會議每年至少召開兩次。

會議在有過半數理事會成員出席時，方可

議決事宜，決議須獲出席成員的絕對多數

贊同票方為有效。

第九條

監事會

（一）監事會為本會監察機關，負責

監察理事會日常會務運作和財政收支。

（二）監事會由最少三名或以上單數

成員組成，設監事長、副監事長及監事各

一名。每屆任期為兩年，可連選連任。

（三）監事會議每年至少召開兩次。

會議在有過半數監事會成員出席時，方可

議決事宜，決議須獲出席成員的絕對多數

贊同票方為有效。

第十條

附則

本會經費源於會員會費及各界人士贊

助，倘有不敷或特別需用款時，得由理事

會決定籌募之。

第十一條

使本會負責之方式

本會所有行為、合約及文件須理事長

和副理事長共同簽署。

二零二二年十一月十六日於海島公證

署

一等助理員 林潔如

（是項刊登費用為 $2,286.00）

(Custo desta publicação $ 2 286,00)

    

CARTÓRIO PRIVADO 
MACAU

  

CERTIFICADO

為公佈之目的，茲證明上述學會修改

章程文本自二零二二年十一月十八日起，

存放於本署3/2022號檔案組內，並登記於
第1號“獨立文書及其他文件登記簿冊”
內，編號為3號，該學會修改章程內容載
於附件之證明書內並與原件一式無訛。

“澳 門 民 航 學會”，葡 文名 稱

為“I n s t i t u t o d e Av i a ç ão C iv i l d e 
M a c a u”，英文名稱為“I n s t i t u t e o f 
Macao Civil Aviation”（以下簡稱 “本
會”），聲明修改本會章程第二條、第六

條、第十二條、第十九條、第二十一條、第

二十六條及第三十一條，修改內容如下：

第二條

住所

本會設於澳門馬場東大馬路25-26號
福泰工業大廈六樓A座澳門民航學會秘
書處，可根據需要設立辦事處。經理事會

批准，本會會址可遷至澳門任何其他地

方。

第六條

會費

所有會員均需每年繳付會費。

第十二條

會議

（一）會員大會每年召開一次平常會

議，通過理事會提交的有關上一年的報告

及帳目和監事會提交的意見書，並進行倘

有之機關成員的選舉。

（二）［保留原文］。

（三）會議得以視像會議、電話會議

或其他遠距離傳送資訊的類似方式，同時

在不同地方進行。

第十九條

會議及決議

（一）理事會每年最少召開一次會

議，由理事長負責召開；理事會任一名成

員亦得召集理事會之特別會議。

（二）理事會之會議在有過半數理事

會成員出席時，方可議決事宜。

（三）理事會的決議須經出席會議成

員的半數以上票數通過，票數相同時，理

事長具有決定性一票。

（四）會議得以視像會議、電話會議

或其他遠距離傳送資訊的類似方式，同時

在不同地方進行。

第二十一條

組成

（一）監事會由三名或以上成員組

成，包括監事長一名、副監事長若干名和

監事若干名，其數目總數為單數；

（二）［保留原文］。
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第二十六條

收入

屬於本會的收入：

（1）［保留原文］；

（2）［保留原文］；

（3）［保留原文］；

（4）有需要時由理事會決定籌募而

所得之款項；

（5）其他合法收入。

第三十一條

會徽

本會採用以下會徽：

二零二二年十一月十八日於澳門特別

行政區

私人公證員 林笑雲

（是項刊登費用為 $1,747.00）

(Custo desta publicação $ 1 747,00)
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2021 12 17

2021 12 31 49,124.98
49,119.78 2021 12 17 —2021 12 31 99.57 549.54

270.66 21.85

 

 

2021 12 31

31/12/2021

323,459,335

166,493,808

2,862,590

492,815,733

324,242,982

283,756

108,046,895

432,573,633

925,389,366
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100,000,000

325,000,000

218,457

425,218,457

500,170,909

500,170,909

925,389,366

Companhia de Gás de Cidade de Macau, Limitada

Relatório do Conselho de Administração

Em 29 de Novembro de 2021, a Companhia de Gás Natural Nam Kwong, Limitada, e a Sinopec Great Wall Gas Investment Co., Ltd. 
formaram a empresa conjunta, “Companhia de Gás de Cidade de Macau, Limitada” (doravante referida como “Companhia”).

Em 17 de Dezembro de 2021, a Companhia assinou com o Governo da Região Administrativa Especial de Macau o “Contrato de Con-
cessão do Serviço Público de Fornecimento por Grosso de Gás Natural”, através do qual o Governo de Macau concedeu à Companhia o 
exclusivo da exploração do serviço público de fornecimento por grosso de gás natural na RAEM, incluindo aquisição, importação, arma-
zenamento, transporte, distribuição e fornecimento por grosso de gás natural.

De acordo com o Relatório da Contabilidade, até 31 de Dezembro de 2021, o investimento da Companhia em activos de exploração ex-
clusiva e obras de construção em curso foi de MOP491.249.800 do qual MOP491.197.800 são activos de exploração exclusiva adquiridos 
do Governo de Macau e obras de construção em curso; o volume de vendas de gás natural da Companhia entre 17 de Dezembro de 2021 
e 31 de Dezembro de 2021 foi de 995.700 metros cúbicos, com receitas de vendas de MOP5.495.400 e lucros brutos de MOP2.706.600, re-
sultando num lucro acumulado de MOP218.500 para o ano.

Queria aproveitar essa oportunidade de manifestar, em representação da Companhia de Gás de Cidade de Macau, Limitada, os agra-
decimentos pelas coordenações e auxílios dados pelo Governo da RAEM e diversos sectores da sociedade. A Companhia de Gás de 
Cidade de Macau, Limitada irá continuar a cumprir com fidelidade o princípio empresarial de “Contributos para a sociedade e os secto-
res industrial e comercial de Macau benefício mútuo com clientes”, a fim de fornecer serviços seguros, de alta qualidade e eficientes aos 
cidadãos e sectores industrial e comercial de Macau.

 Presidente do conselho de administração: Tang Zhao Hui

 31 de Março de 2022

Relatório de Auditor Independente sobre Demonstrações Financeiras Resumidas

Para os accionistas da

Companhia de Gás de Cidade de Macau Limitada

(sociedade de responsabilidade limitada, registada em Macau)

Nós auditamos as demonstrações financeiras da Companhia de Gás de Cidade de Macau Limitada de 29 de novembro de 2021 (data de 
estabelecimento da empresa) a 31 de dezembro de 2021, de acordo com as Normas Gerais de Auditoria da Região Administrativa Espe-
cial de Macau, e emitimos um relatório de auditor sem reservas em 21 de março de 2022.

As acima demonstrações financeiras auditadas são o balanço de 31 de dezembro de 2021, e a demonstração do resultado de 29 de novem-
bro de 2021 (data de incorporação) a 31 de Dezembro de 2021, e o mapa de alteração de capital próprio e a demonstração dos fluxos de 
caixa para o período encerrado 31 de Dezembro, incluindo também um resumo das principais políticas contabilísticas e notas explicativas.

As anexas demonstrações financeiras resumidas preparadas pela gerência resultam das demonstrações financeiras anuais auditadas da 
sociedade. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras resumidas são consistentes, em todos os aspectos materiais, com as demons-
trações financeiras auditadas da sociedade.
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Para a melhor compreensão da posição financeira da sociedade e dos resultados das suas operações, no período e âmbito abrangido pela 
nossa auditoria, as demonstrações financeiras resumidas devem ser lidas conjuntamente com as demonstrações financeiras das quais as 
mesmas resultam e com o respectivo relatório de auditoria.

Mário Corrêa de Lemos, Contabilista Habilitado a Exercer a Profissão

for CSC & Associados, Sociedade de Auditores

Macau, 21 de Março de 2022

Balanço
31 de Dezembro de 2021

ACTIVOS 31/12/2021
MOP

Activos não correntes

Activos relativos aos serviços exclusivos 323,459,335

Activos relativos aos serviços exclusivos -- em construção 166,493,808

Recursos para obras 2,862,590

492,815,733

Activos correntes

Dívidas a receber e outras 324,242,982

Inventários 283,756

Caixa e equivalentes de caixa 108,046,895

432,573,633

Total dos Activos 925,389,366

Capitais Próprios e Passivos

Capital próprio e reserva

Capital 100,000,000

Prestações suplementares 325,000,000

Resultados acumulados 218,457

Total dos Capitais próprios 425,218,457

Passivos

Passivos correntes

A pagar e outras contas a pagar 500,170,909

Total dos passivos 500,170,909

Total dos Capitais próprios e passivos 925,389,366

 $7,440.00

(Custo desta publicação $ 7 440,00)

印 務 局
Imprensa Oficial
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