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Nos termos da alínea 3) do n.º 1 do artigo 10.º, dos n.os 1, 2 e 5 
do artigo 18.º e do n.º 7 do artigo 19.º do Estatuto do Gabi-
nete do Chefe do Executivo e dos Secretários, conjugados 
com o artigo 23.º do Estatuto dos Trabalhadores da Admi-
nistração Pública de Macau, vigentes:

Sio U Pui, Lei Ka I Madalena e Cheang Pui Kuan — reno-
vadas as comissões de serviço como secretários pessoais deste 
Gabinete, pelo período de um ano, a partir de 20 de Dezembro 
de 2022.

Lam Mei U Margarida, intérprete-tradutora assessora, 4.º esca-
lão, do quadro do pessoal da Polícia Judiciária — renovada 
a comissão de serviço, para exercer funções neste Gabinete, 
pelo prazo de um ano, a partir de 20 de Dezembro de 2022, 
nos termos da alínea 5) do n.º 1 do artigo 10.º, dos n.os 1 e 2 
do artigo 18.º e do n.º 10 do artigo 19.º do Estatuto do Gabinete 
do Chefe do Executivo e dos Secretários, conjugados com o 
artigo 23.º do Estatuto dos Trabalhadores da Administração 
Pública de Macau, vigentes.

Leung Chi Hung, técnico superior assessor, 1.º escalão, do 
quadro do pessoal da Polícia Judiciária — prorrogada a re-
quisição, na mesma categoria e escalão, neste Gabinete, nos 
termos da alínea 6) do n.º 1 do artigo 10.º, dos n.os 1, 2, 5 e 7 
do artigo 18.º e dos n.os 10 e 11 do artigo 19.º do Estatuto do 
Gabinete do Chefe do Executivo e dos Secretários, con-
jugados com o artigo 34.º do Estatuto dos Trabalhadores da 
Administração Pública de Macau, vigentes, pelo período de 
um ano, a partir de 20 de Dezembro de 2022.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 5 de Dezembro 
de 2022. — A Chefe do Gabinete, Cheong Ioc Ieng.

GABINETE DA SECRETÁRIA PARA OS ASSUNTOS

SOCIAIS E CULTURA

Despacho da Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 94/2022

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 5.º do Regulamento Administrativo n.º 4/2017 (Centro 
de Mediação de Litígios Médicos), a Secretária para os Assun-
tos Sociais e Cultura manda: 

1. É renovada a nomeação de Bernardino Paulo Azedo Lei, 
em comissão de serviço, pelo período de dois anos, como co-
ordenador do Centro de Mediação de Litígios Médicos, com 
remuneração mensal correspondente ao índice 770 da tabela 
indiciária de vencimentos da função pública.

2. O presente despacho produz efeitos a partir de 26 de Feve-
reiro de 2023.

29 de Novembro de 2022.

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




