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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO

Extractos de despachos

Por despacho da signatária, de 21 de Novembro de 2022:

Tou Wang Kei — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento sem termo, para 
o exercício de funções no Gabinete do Chefe do Executivo, 
ascendendo a técnico superior assessor principal, 1.º esca-
lão, índice 660, nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 4.º da Lei 
n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços 
Públicos), em vigor, conjugados com o n.º 12 do artigo 19.º 
do Estatuto do Gabinete do Chefe do Executivo e dos 
Secretários, em vigor, a partir de 18 de Dezembro de 2022.

Por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 14 de 
Dezembro de 2022:

Pun Keng Sang — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, para o exercício do cargo de assessor do Gabinete 
do Chefe do Executivo, nos termos dos n.os 1, 2 e 4 do artigo 
18.º do Regulamento Administrativo n.º 14/1999 (Estatuto 
do Gabinete do Chefe do Executivo e dos Secretários), em 
vigor, a partir de 16 de Março de 2023.

Por despachos de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 19 
de Janeiro de 2023:

É aprovada a alteração do n.º 1 da cláusula terceira do Adita-
mento ao Contrato de Subarrendamento, exarado no dia 20 
de Setembro de 2010 e lavrado a fls. 136 e seguintes do livro 
n.º 3, no Cartório do Notário Privado Dr. Luís Cavaleiro 
de Ferreira, entre a Sociedade para o Desenvolvimento 
dos Parques Industriais de Macau, Limitada e a Nittobo 
Macau — Companhia de Produção de Fibras de Vidro, 
Limitada, referente à Parcela E1, sita junto aos n.os 111 da 
Rua dos Jamboleiros, 116 da Rua dos Eucaliptos e 204 da 
Rua Marginal da Concórdia, em Coloane, de que é titular a 
Sociedade do Parque Industrial da Concórdia, Limitada, ora 
denominada Sociedade para o Desenvolvimento dos Parques 
Industriais de Macau, Limitada, concedida por Despacho do 
Secretário para os Transportes e Obras Públicas n.º 49/2002, 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 26, II Série, de 26 de Junho de 2002, 
o qual foi parcialmente alterado pelos Despacho do Secretário 
para os Transportes e Obras Públicas n.º 28/2003, publicado 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 17, II Série, de 23 de Abril de 2003, e Despa-
cho do Secretário para os Transportes e Obras Públicas 
n.º 100/2005, publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 29, II Série, de 20 de Julho 
de 2005, e actualmente subarrendada à Manufactura Angel 
Macau, S.A., por cessão da anterior subarrendatária Nittobo 
Macau — Companhia de Produção de Fibras de Vidro, 
Limitada.

É aprovada a alteração do n.º 1 da cláusula terceira da escritura 
de Transmissão por Subarrendamento de Direitos da Con-
cessão, exarada no dia 15 de Setembro de 2005 e lavrada a 
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保 安 司 司 長 辦 公 室

批 示 摘 錄
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社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

第 3/2023號社會文化司司長批示

2/2021

6/1999

fls. 78 e seguintes do livro n.º 211, no Cartório do Notário 
Privado Dr. Carlos Duque Simões, entre a Sociedade para o 
Desenvolvimento dos Parques Industriais de Macau, Limi-
tada e a Tenwin (Grupo) Gestão de Negócios, Propriedades 
e Investimento Predial, Limitada, referente à Parcela D1 
da Zona de Macau do Parque Industrial Transfronteiriço 
Zhuhai-Macau, situada na península de Macau, junto à 
Estrada Marginal da Ilha Verde, de que é titular a Sociedade 
para o Desenvolvimento dos Parques Industriais de Macau, 
Limitada, conforme Despacho do Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas n.º 34/2005, publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 13, 
II Série, de 30 de Março de 2005, e parcialmente alterado 
por Despacho do Secretário para os Transportes e Obras 
Públicas n.º 88/2006, publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 23, II Série, 
de 7 de Junho de 2006.

–––––––

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 19 de Janeiro de 2023. 
— A Chefe do Gabinete, Hoi Lai Fong.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 9 de Janeiro de 2023:

Tai Sio Keong, contratado por contrato administrativo de 
provimento, deste Gabinete — alterada, por averbamento, 
a cláusula 3.ª do contrato ascendendo ao técnico superior 
assessor, 1.º escalão, índice 600, nos termos da alínea 2) do 
n.º 1 e do n.º 4 do artigo 14.º da Lei n.º 14/2009 — Regime das 
Carreiras dos Trabalhadores dos Serviços Públicos, e dos 
artigos 18.º e 19.º do Regulamento Administrativo n.º 14/1999 
— Estatuto do Gabinete do Chefe do Executivo e dos Secre-
tários, conjugados com o n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015 — 
Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos, a 
partir de 15 de Janeiro de 2023.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 19 de Janeiro 
de 2023. — 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 3/2023

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
artigo 7.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999 (Organi-
zação, competências e funcionamento dos serviços e entida-
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87/2021 183/2019

6/2022

9/2020

5/2022

6/2022

14/2022

83/2022

des públicos), republicado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 2/2021, do n.º 5 da Ordem Executiva n.º 183/2019, alterada pela 
Ordem Executiva n.º 87/2021, e do n.º 5 da Ordem Executiva 
n.º 6/2022, a Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura 
manda:

1. A alínea 19) do n.º 1 do Despacho da Secretária para os 
Assuntos Sociais e Cultura n.º 9/2020 passa a ter a seguinte 
redacção:

«19) Autorizar despesas com a realização de obras e a 
aquisição de bens e serviços, por força das dotações inscritas 
no capítulo da tabela de despesas do Orçamento da Região 
Administrativa Especial de Macau relativo ao Instituto do 
Desporto, até ao montante de 500 000,00 (quinhentas mil) 
patacas, sendo este valor reduzido a metade quando tenha 
sido dispensada a consulta;»

2. A alínea 19) do n.º 1 do Despacho da Secretária para os 
Assuntos Sociais e Cultura n.º 5/2022 passa a ter a seguinte 
redacção:

«19) Autorizar despesas com a realização de obras e a 
aquisição de bens e serviços, por força das dotações ins-
critas no capítulo da tabela de despesas do Orçamento 
da Região Administrativa Especial de Macau relativo à 
Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 
da Juventude, até ao montante de $ 500 000,00 (quinhentas 
mil) patacas, sendo este valor reduzido a metade quando 
tenha sido dispensada a consulta;»

3. A alínea 16) do n.º 1 do Despacho da Secretária para os 
Assuntos Sociais e Cultura n.º 6/2022 passa a ter a seguinte 
redacção:

«16) Autorizar despesas com a realização de obras e a 
aquisição de bens e serviços por força das dotações ins-
critas no capítulo da tabela de despesas do Orçamento 
da Região Administrativa Especial de Macau relativo à 
Comissão de Desenvolvimento de Talentos, até ao montante 
de 300 000 patacas, sendo este valor reduzido a metade 
quando tenha sido dispensada a consulta;»

4. A alínea 19) do n.º 1 do Despacho da Secretária para os 
Assuntos Sociais e Cultura n.º 14/2022 passa a ter a seguinte 
redacção:

«19) Autorizar despesas com a realização de obras e a 
aquisição de bens e serviços, por força das dotações ins-
critas no capítulo da tabela de despesas do Orçamento da 
Região Administrativa Especial de Macau relativo ao Ins-
tituto Cultural, até ao montante de 500 000,00 (quinhentas 
mil) patacas, sendo este valor reduzido a metade quando 
tenha sido dispensada a consulta;»

5. A alínea 16) do n.º 1 do Despacho da Secretária para os 
Assuntos Sociais e Cultura n.º 83/2022 passa a ter a seguinte 
redacção:

«16) Autorizar despesas com a realização de obras e a 
aquisição de bens e serviços por força das dotações ins-
critas no capítulo da tabela de despesas do Orçamento 
da Região Administrativa Especial de Macau relativo ao 
Gabinete, até ao montante de 300 000 patacas, sendo este 
valor reduzido a metade quando tenha sido dispensada a 
consulta;»



1050    5   2023  2  1 

 

第 4/2023號社會文化司司長批示

2/2021

6/1999

87/89/M

b

87/2021 183/2019

 

6. O presente despacho produz efeitos desde a data da sua 
publicação.

20 de Janeiro de 2023.

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

Despacho da Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 4/2023

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da 
alínea 2) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento Administrativo 
n.º 6/1999 (Organização, competências e funcionamento dos 
serviços e entidades públicos), republicado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 2/2021, da alínea b) do n.º 1 do artigo 30.º 
do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de 
Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de 
Dezembro, e do n.º 1 da Ordem Executiva n.º 183/2019, alte-
rada pela Ordem Executiva n.º 87/2021, a Secretária para os 
Assuntos Sociais e Cultura manda:

1. É renovada a comissão eventual de serviço de 11 traba-
lhadores do Instituto Cultural, constantes da tabela em anexo 
para exercer funções na Sociedade Orquestra de Macau, 
Limitada, pelo período de um ano, a partir de 1 de Fevereiro 
de 2023.

2. A remuneração mensal de cada um dos trabalhadores 
referidos no número anterior é a correspondente à dos cargos 
de origem no Instituto Cultural, a quem caberá suportar as res-
pectivas remunerações e os encargos com os descontos, repor-
tados aos vencimentos de origem, para efeitos de assistência na 
doença, aposentação e sobrevivência ou previdência, na parte 
respeitante à entidade patronal.

20 de Janeiro de 2023.

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

––––––––––

附表

TABELA

序號 姓名 N.º Nome

1 1 Harris Shuen

2 2 Cheong Weng I

3 3 Cheong Veng Va

4 4 Iong Man Kit

5 5 Kou Soi Hong

6 6 Lee Miu Yu

7 7 Ng Wai Wong

8 8 Lao Kin Ngan

9 9 Lao Chi Long 
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序號 姓名 N.º Nome

10 10 Teresa Lau

11 11 Tai Un Fan

–––––––

Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, 
aos 26 de Janeiro de 2023. — A Chefe do Gabinete, substituta, 
Kan Pui Man.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS TRANSPORTES 

E OBRAS PÚBLICAS

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 17 de Janeiro de 2023:

Lai Weng Leong — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como director dos Serviços de Solos e Constru-
ção Urbana, nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 
e 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, a partir 
de 1 de Abril de 2023, por possuir capacidade de gestão e 
experiência profissional adequadas para o exercício das suas 
funções.

Lam Wai Hou — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como director dos Serviços de Obras Públicas, 
nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 e 8.º do Regula-
mento Administrativo n.º 26/2009, a partir de 1 de Abril de 
2023, por possuir capacidade de gestão e experiência profis-
sional adequadas para o exercício das suas funções.

–––––––

Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas, 
aos 19 de Janeiro de 2023. — O Chefe do Gabinete, substituto, 
Carlos Rangel Fernandes.

COMISSARIADO CONTRA A CORRUPÇÃO

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Comissário contra a 
Corrupção, de 25 de Novembro de 2022:

Wong Sut Ieng — nomeada, em comissão de serviço, pelo 
perío do de um ano, chefe da Divisão de Recursos Huma-
nos, nos termos dos artigos 2.º, n.º 3, alínea 2), 4.º e 5.º, n.º 1, 
da Lei n.º 15/2009, 2.º, 3.º, n.º 2, 5.º e 7.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 26/2009, 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, alte-
rado pelo Regulamento Administrativo n.º 3/2013, a partir 
de 1 de Fevereiro de 2023, indo ocupar um dos lugares refe-
ridos no anexo ao citado regulamento administrativo.

 

運 輸 工 務 司 司 長 辦 公 室

批 示 摘 錄
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 Carlos Rangel Fernandes
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15/2009

1. 

2. 

3. 

4. 

Ao abrigo do artigo 5.º, n.º 2, 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;

— A nomeada ingressou na função pública no ano de 2008, 
tendo prestado serviço na Administração Pública há mais de 
catorze anos e exercido funções na área administrativa e de 
gestão de pessoal durante os últimos catorze anos, tem 
demonstrado que possui a capacidade e experiência profissional 
necessária para assumir o cargo de chefe da Divisão de Recur-
sos Humanos.

2. Habilitações literárias:

— Licenciatura em Gestão de Empresas Turísticas;

— Mestrado em Estudos Governamentais.

3. Formação profissional:

— Curso de Práticas de Administração Pública – Aperfei-
çoamento de Gestão de Administração de Pessoal (em Canto-
nense);

— Curso de Práticas de Administração e Pessoal (em Canto-
nense);

— Curso de Plataforma de Gestão e Serviços para Funcioná-
rios e Agentes Públicos – Gestão de Pessoal (em Cantonense);

— Curso Plataforma de Gestão e Serviços para Funcionários 
e Agentes Públicos – Tratamento do Trabalho Extraordinário 
(em Cantonense);

— Programa de Estudos Essenciais para Funcionários Públi-
cos de Nível Intermédio;

— Curso Prático sobre Prazos de Conservação e Destino 
Final dos Arquivos Administrativos de Natureza Comum (em 
Cantonense);

— Records Management;

— Curso de Chinês Funcional (em Cantonense);

— Programa de Estudos sobre «A Mudança e o Comprome-
timento»;

— Programa de Formação Essencial para os Funcionários 
Públicos – Grupo de Pessoal Administrativo e Técnico – Pro-
fissional (em Cantonense);

— Curso de «Promover a Eco-Aquisição, Cultivar Um Estilo 
de Vida Amigo do Ambiente» – Formação sobre Eco-Aquisi-
ção (em Cantonense) – Nível Básico.

4. Experiência profissional:

— Exerceu funções de adjunto-técnico no Comissariado 
contra a Corrupção, de Outubro de 2008 a Setembro de 2012;

— Exerceu funções de técnico no Comissariado contra a 
Corrupção, de Outubro de 2012 a Setembro de 2014;

— Exerce funções de técnico superior no Comissariado con-
tra a Corrupção, a partir de Outubro de 2014.
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4/2012 10/2000

3/2013 3/2009

–––––––

 

警 察 總 局

第 1/2023號警察總局局長批示

183/2019

 

Por despacho do Ex.mo Senhor Comissário contra a 
Corrupção, de 11 de Janeiro de 2023:

Kuok Sio Man — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como assessor deste Comissariado, nos termos 
dos artigos 16.º e 30.º da Lei n.º 10/2000, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 4/2012, e 31.º, n.º 1, e 32.º, n.º 1, do 
Regulamento Administrativo n.º 3/2009, alterado pelo Re-
gulamento Administrativo n.º 3/2013, a partir de 1 de Feve-
reiro de 2023.

–––––––

Comissariado contra a Corrupção, aos 17 de Janeiro de 2023. 
— O Chefe do Gabinete, Chan In Chio.

SERVIÇOS DE POLÍCIA UNITÁRIOS

Despacho do Comandante-geral dos Serviços de 
Polícia Unitários n.º 1/2023

Usando da faculdade que me é conferida pelo ponto 3 do 
Despacho do Secretário para a Segurança n.º 183/2019 e nos 
termos dos artigos 38.º e 39.º do Código do Procedimento 
Administrativo, determino:

1. São delegadas e subdelegadas no adjunto do Comandante-
-geral, Luis Leong, as competências para praticar os seguintes 
actos:

1) Decidir sobre o gozo e adiantamento de férias;

2) Justificar faltas e atrasos; 

3) Autorizar a participação de trabalhadores dos Serviços 
de Polícia Unitários em congressos, seminários, colóquios, jor-
nadas e outras actividades semelhantes, quando realizados na 
Região Administrativa Especial de Macau (RAEM);

4) Autorizar a passagem de certidões de documentos arqui-
vados, com exclusão dos excepcionados por lei;

5) Assinar o expediente dirigido a entidades e organismos da 
RAEM e do exterior.

2. A presente delegação e subdelegação de competências são 
feitas sem prejuízo dos poderes de avocação e superintendência.

3. Dos actos praticados no exercício da delegação e subdele-
gação de competências constantes do presente despacho, cabe 
recurso hierárquico necessário.

4. São ratificados todos os actos praticados pelo adjunto do 
Comandante-geral, no âmbito da presente delegação e subde-
legação de competências, desde 9 de Janeiro de 2023.

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

(Homologado por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 

Segurança, de 13 de Janeiro de 2023).

17 de Janeiro de 2023.

O Comandante-geral, Leong Man Cheong.
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Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 19 de Dezembro de 2022:

Yu Hiu Ching Lucia, guarda principal do Corpo de Polícia de 
Segurança Pública — renovada a comissão de serviço, pelo 
período de um ano, como secretária pessoal do Comandante-
-geral destes Serviços, nos termos dos artigos 7.º, n.º 1, 
17.º, n.º 4, e 18.º, n.º 3, do Regulamento Administrativo 
n.º 5/2009, conjugados com os artigos 36.º, n.os 1, alínea 1), e 
2, alínea 2), 37.º, n.º 1, alínea 1), 42.º e 44.º, alínea 1), da Lei 
n.º 13/2021 (Estatuto dos agentes das Forças e Serviços de 
Segurança), em vigor, a partir de 7 de Março de 2023.

–––––––

Serviços de Polícia Unitários, aos 20 de Janeiro de 2023. — O 
Coordenador do Gabinete do Comandante-geral, Chio U Man.

SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 11 de Janeiro de 2023:

Leong Sao Mei, verificadora principal alfandegária n.º 34060, 4.º 
escalão, do quadro de pessoal alfandegário destes Serviços 
— concedido o gozo de licença sem vencimento de longa 
duração, pelo período de nove anos, a partir de 15 de Março 
de 2023, por a mesma ter reunida o disposto nos artigos 137.º e 
140.º do Estatuto dos Trabalhadores da Administração 
Pública de Macau, vigente.

Por despacho do signatário, de 11 de Janeiro de 2023:

Ho Kin Wing, n.º 220121 — renovado o seu contrato admi-
nistrativo de provimento, pelo período de um ano, como 
adjunto-técnico de 2.ª classe, 2.º escalão, índice 275, nestes 
serviços, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 12/2015, 
vigente — Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços 
Públicos, a partir de 23 de Fevereiro de 2023. 

–––––––

Serviços de Alfândega, aos 18 de Janeiro de 2023. — O Adjunto 
do Director-geral (substituto), Sam Kam Tong.

GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL 

DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

Extractos de despachos

Por despachos do Presidente do Tribunal de Última Instância, 
de 2 de Dezembro 2022:

Os dois formandos, classificados na respectiva lista de classifi-
cação final do curso de habilitação para o ingresso nas car-
reiras de oficial de justiça judicial e de oficial de justiça do 

批 示 摘 錄

5/2009

13/2021

–––––––

 

海 關

批 示 摘 錄

34060

12/2015

220121 275

–––––––

 

終 審 法 院 院 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

39/2011

19/2000
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39/2011

19/2000

序 名次 姓名 職級 職階 任用方式 法院辦事處

1 41

2 47

39/2011

19/2000 7/2004

26/2009

–––––––

 

澳 門 特 別 行 政 區 

公 共 資 產 監 督 規 劃 辦 公 室

批 示 摘 錄

Ministério Público, publicada no Boletim Oficial da RAEM 
n.º 51, II Série, de 18 de Dezembro de 2019 — nomeados 
para os seguintes lugares, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, do 
Regulamento Administrativo n.º 19/2000, de 6 de Março, 
republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 39/2011, 
de 19 de Dezembro, conjugado com o artigo 22.º, n.º 1, do 
ETAPM, em vigor, a partir de 6 de Fevereiro de 2023, indo 
os mesmos ocupar os lugares criados pelo Regulamento 
Administrativo n.º 19/2000, de 6 de Março, republicado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 39/2011, de 19 de Dezembro, 
e ainda não providos:

N.º Ordem Nome Categoria Escalão
Formas 

de provi-
mento

Secreta-
rias dos 

tribunais

1 41 Lei Man 
Fu

Escrivão 
jud ic i a l 
auxiliar

1.º
escalão

Nomea-
ção pro-
visória

JIC

2 47 L ei Wa i 
Man

Escrivão 
jud ic i a l 
auxiliar

1.º
escalão

Nomea-
ção pro-
visória

TA

Por despacho do Presidente do Tribunal de Última Instância, 
de 20 de Janeiro de 2023:

Chang Im Fan — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como escrivã de direito no Tribunal de Última 
Instância, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, do Regulamento 
Administrativo n.º 19/2000, de 6 de Março, republicado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 39/2011, de 19 de Dezembro, 
artigos 4.º, 10.º, n.º 1, 11.º e 25.º da Lei n.º 7/2004, de 2 de Agosto, 
e artigo 8.° do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, de 10 
de Agosto, por possuir competência profissional e experiência 
adequada para o exercício das suas funções, a partir de 4 de 
Fevereiro de 2023.

–––––––

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, aos 
26 de Janeiro de 2023. — A Chefe do Gabinete, Chan Iok Lin.

GABINETE PARA O PLANEAMENTO DA SUPERVISÃO 

DOS ACTIVOS PÚBLICOS DA REGIÃO ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE MACAU

Extracto de despacho

Por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 30 de 
Dezembro de 2022: 

Ng Chon Kin, intérprete-tradutor principal, 1.º escalão, da 
Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública 
— dada por finda nos termos do artigo 34.º do Estatuto 
dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, 
vigente, a sua requisição, a partir de 1 de Fevereiro de 2023, 
regressando no mesmo dia ao serviço de origem; e requisi-
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人 才 發 展 委 員 會

批 示 摘 錄

12/2015

4/2017 2/2021

14/2009

21/2021 14/2016

12/2015

505

–––––––

 

行 政 公 職 局

批 示 摘 錄

14/2009

12/2015

tado, de novo, pelo período de um ano, para desempenhar 
funções neste Gabinete, na categoria de intérprete-tradutor 
chefe, 1.º escalão, a partir de 2 de Fevereiro de 2023.

–––––––

Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos 
Públicos da Região Administrativa Especial de Macau, aos 20 
de Janeiro de 2023. — A Coordenadora do Gabinete, Chan 
Hoi Fan.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS

Extractos de despachos

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

Wat Kit Hou, técnico principal, 2.º escalão, contratado por 
contrato administrativo de provimento de longa duração, da 
Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 
da Juventude — mudado para desempenhar funções nesta 
Comissão, na mesma categoria e escalão, nos termos do 
artigo 9.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 13 de Janeiro de 2023.

Por despacho do signatário, de 27 de Janeiro de 2023:

Wat Kit Hou — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do con-
trato administrativo de provimento para técnico especialista, 
1.º escalão, índice 505, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 
2), 2 e 4, da Lei n.º 14/2009, alterada pelas Lei n.º 4/2017 e Lei 
n.º 2/2021, 5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, 
republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, 
e 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, a partir da data da publicação.

–––––––

Comissão de Desenvolvimento de Talentos, aos 27 de Janeiro 
de 2023. — O Secretário-geral, Chao Chong Hang.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO 

E FUNÇÃO PÚBLICA

Extractos de despachos

Por despacho do director, de 16 de Dezembro de 2022:

Pun Chi Wai — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento sem termo pro-
gredindo a categoria de técnico superior de 1.ª classe, 2.º 
escalão, índice 510, área de informática (infraestruturas 
de redes), nestes Serviços, nos termos do artigo 13.º, n.os 1, 
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510

12/2015

12/2015

15/2009 26/2009

15/2009 26/2009

14/2009

21/2021 14/2016

12/2015

560

聲 明

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 16 
de Dezembro de 2022.

Por despachos da directora, substituta, de 19 de Dezembro 
de 2022:

Un Sek Un e Chong Wai Cheng — renovados os seus contratos 
administrativos de provimentos de longa duração, pelo pe-
ríodo de três anos, como adjuntos-técnicos especialistas, 1.º 
escalão, nestes Serviços, nos termos dos artigos 4.º, n.º 2, e 6.º, 
n.º 4, da Lei n.º 12/2015, a partir de 24 de Fevereiro de 2023.

Lam Si Nga — renovado o seu contrato administrativo de pro-
vimento de longa duração, pelo período de três anos, como 
adjunta-técnica especialista, 1.º escalão, nestes Serviços, nos 
termos dos artigos 4.º, n.º 2, e 6.º, n.º 4, da Lei n.º 12/2015, a 
partir de 26 de Março 2023.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 4 de Janeiro de 2023:

Vong Kuai Ieng — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como chefe do Departamento dos Assuntos 
Linguísticos 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 possuir capacidade de gestão e experiência 
profissional adequadas para o exercício das suas funções, a 
partir de 27 de Fevereiro de 2023.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 16 de Janeiro de 2023:

Pau Chi Wai — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como chefe da Divisão da Aplicação de Infor-
mação e Desenvolvimento do Governo Electrónico 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 possuir 
capacidade de gestão e experiência profissional adequadas 
para o exercício das suas funções, a partir de 15 de Março 
de 2023.

Por despacho do director, de 16 de Janeiro de 2023:

Mou Chon Leong — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento sem termo 
para técnico especialista principal, 1.º escalão, índice 560, 
nestes Serviços, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 1), 
e 2, da Lei n.º 14/2009, em vigor, e 5.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 14/2016, alterado e republicado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 21/2021, conjugados com o artigo 4.º da 
Lei n.º 12/2015, em vigor, a partir da data da sua publicação 
no Boletim Oficial da RAEM.

Declarações

Para os devidos efeitos se declara que Ip Kam Weng, técnico 
superior assessor, 1.º escalão, da Direcção dos Serviços de 
Estatística e Censos, requisitado nestes Serviços, cessou as 
respectivas funções no termo do prazo da sua requisição e 
regressou ao Serviço de origem, em 4 de Janeiro de 2023.
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Maria Manuel Borralho Ferreira

–––––––

 

法 務 局

批 示 摘 錄

14/2009

12/2015

660

14/2009

12/2015

660

14/2009

12/2015

660

14 / 2 0 0 9

a

–––––––

 

Para os devidos efeitos se declara que Maria Manuel Borralho 
Ferreira, letrada chefe, 3.º escalão, contrato administrativo de 
provimento sem termo destes Serviços, cessou, a seu pedido, as 
funções nestes Serviços, a partir de 3 de Janeiro de 2023.

–––––––

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 19 de Janeiro de 2023. — A Directora dos Serviços, substi-
tuta, Joana Maria Noronha.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS 

DE JUSTIÇA

Extractos de despachos

Por despachos da directora, substituta, de 17 de Janeiro 
de 2023:

Lam Ioi Tun, técnico superior assessor, 3.º escalão, destes Ser-
viços — alterada a cláusula 3.ª do contrato administrativo 
de provimento para técnico superior assessor principal, 1.º 
escalão, índice 660, nos termos do artigo 14.º, n.os 1, alínea 1), 
e 2, da Lei n.º 14/2009, conjugado com o artigo 4.º, n.os 2 e 3, 
da Lei n.º 12/2015, em vigor, a partir da data da publicação 
do presente extracto de despacho.

Angela Maria Coelho Correia e Delfina Choi da Luz, técnicas 
superiores assessoras, 3.º escalão, destes Serviços — alterada 
a cláusula 3.ª dos contratos administrativos de provimento 
para técnicas superiores assessoras principais, 1.º escalão, 
índice 660, nos termos do artigo 14.º, n.os 1, alínea 1), e 2, da 
Lei n.º 14/2009, conjugado com o artigo 4.º, n.os 2 e 3, da Lei 
n.º 12/2015, em vigor, a partir da data da publicação do pre-
sente extracto de despacho.

Por despacho do signatário, de 20 de Janeiro de 2023:

Lam Mong Chi, técnica superior assessora, 3.º escalão, destes 
Serviços — alterada a cláusula 3.ª do contrato administrati-
vo de provimento para técnica superior assessora principal, 
1.º escalão, índice 660, nos termos do artigo 14.º, n.os 1, alínea 
1), e 2, da Lei n.º 14/2009, conjugado com o artigo 4.º, n.os 2 e 3, 
da Lei n.º 12/2015, em vigor, a partir da data da publicação 
do presente extracto de despacho.

Por despachos do signatário, de 26 de Janeiro de 2023:

Lei Hio Tong e Wong Ka Wai, técnicas superiores de 1.ª classe, 
2.º escalão, área jurídica — nomeadas, definitivamente, 
técnicas superiores principais, 1.º escalão, área jurídica, do 
grupo de pessoal técnico superior do quadro de pessoal destes 
Serviços, nos termos do artigo 14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, da 
Lei n.º 14/2009, conjugado com o artigo 22.º, n.º 8, alínea a), 
do ETAPM, em vigor, a partir da data da publicação do pre-
sente extracto de despacho.

–––––––

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 27 de 
Janeiro de 2023. — O Director dos Serviços, substituto, Lou 
Soi Cheong.
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身 份 證 明 局

批 示 摘 錄

4/2017 14/2009

12/2015

560

–––––––

市 政 署

決 議 摘 錄

4/2017 2/2021 14/2009

450

345

345

烱

450

叶

345

450

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO

Extracto de despacho

Por despacho da directora, substituta, dos Serviços, de 20 
de Janeiro de 2023:

Tam Pui Lai — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato administrativo de provimento sem termo ascendendo 
a técnico especialista principal, 1.º escalão, índice 560, 
nestes Serviços, 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, a partir da data da pu-
blicação do presente extracto de despacho.

–––––––

Direcção dos Serviços de Identificação, aos 26 de Janeiro de 
2023. — A Directora dos Serviços, substituta, Lo Pin Heng.

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

Extracto de deliberação

Por deliberações do Conselho de Administração para os 
Assuntos Municipais deste Instituto, na sessão realiza-
da em 13 de Janeiro de 2023:

Os trabalhadores abaixo mencionados, providos em regime 
de contrato administrativo de provimento — alteradas 
as categorias, nos termos da alínea 1) do n.º 1 e do n.º 2 do 
artigo 14.º da Lei n.º 14/2009, alterada pelas Leis n.os 4/2017 
e 2/2021, todos a partir da data da publicação no Boletim 
Oficial da RAEM do respectivo extracto de deliberação:

No CA:

Cheang Sok Leng, adjunta-técnica especialista principal, 1.º 
escalão, índice 450.

No DACREC:

Felisberto de Carvalhosa, assistente técnico administrativo 
especialista principal, 1.º escalão, índice 345.

No DSA:

Leong Weng Cheong, assistente técnico administrativo espe-
cialista principal, 1.º escalão, índice 345.

No DIS:

Chim Kueng Hong e Iam Iut Chio, adjuntos-técnicos espe-
cialistas principais, 1.º escalão, índice 450;

Chan Hao Chan, Fu Vai Keong, Ip In Seng e Lo Lou Meng, 
assistentes técnicos administrativos especialistas principais, 1.º 
escalão, índice 345.

No DHAL:

Iong Veng Chun, Lei Ka Fai, Ng Chon Leng, Sou Kam Mui, 
Tam Vai Hung e Tang Kam In, adjuntos-técnicos especialistas 
principais, 1.º escalão, índice 450.
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660

560

450

450

560

450

Cipriano Muiria

660

批 示 摘 錄

a

聲 明

c 12/2015

No DZVJ:

Chan Wing Sum, técnico superior assessor principal, 1.º escalão, 
índice 660;

Chan Chi Meng, técnico especialista principal, 1.º escalão, 
índice 560.

No DAA:

Cheang Wai Kun, adjunta-técnica especialista principal, 1.º 
escalão, índice 450.

No DGF:

Leong Kuoc Keong e Lou Tak Ian, adjuntos-técnicos espe-
cialistas principais, 1.º escalão, índice 450.

No DL:

Cheong Lai Peng, Kuan Ka Lim e Lo Sut Fa, técnicos espe-
cialistas principais, 1.º escalão, índice 560;

Chong Lai Kun, adjunta-técnica especialista principal, 1.º 
escalão, índice 450.

No DJN:

Cipriano Muiria, técnico superior assessor principal, 1.º escalão, 
índice 660.

Extracto de despacho

Por despacho do vice-presidente do Conselho de Admi-
nistração para os Assuntos Municipais deste Instituto, 
de 11 de Agosto de 2022 e presente na sessão realizada 
em 12 do mesmo mês:

Lei Chi Meng, assistente técnico administrativo especialista, 3.º 
escalão, em regime de contrato administrativo de provimen-
to, deste Instituto — cessou as funções por ter atingido 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 6 de Janeiro de 2023.

Declarações

Ho Veng Keong, técnico superior assessor principal, 1.º escalão, 
em regime de contrato administrativo de provimento, cessou 
as funções a partir de 22 de Novembro de 2022, por motivo de 
falecimento.

Os trabalhadores abaixo mencionados, contratados em regime 
de contrato administrativo de provimento, cessaram as funções 
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:

Hwee Wor Hain, motorista de pesados, 9.º escalão, a partir 
de 2 de Janeiro de 2023;
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退 休 基 金 會

批 示 摘 錄

/

琼

132250

107/85/M

110

2/2011

1/2014

8710

107/85/M

165

2/2011

1/2014

Ng Pou Sam, operário qualificado, 8.º escalão, a partir de 11 
de Janeiro de 2023;

Leong Wa Seng, auxiliar, 10.º escalão, a partir de 1 de Janeiro 
de 2023;

Ho Long Fai, Lou Iat Keong e Wong Kun Wan, auxiliares, 
9.º escalão, a partir de 1, 18 e 25 de Janeiro de 2023, respectiva-
mente.

–––––––

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 18 de Janeiro de 
2023. — A Administradora do Conselho de Administração 
para os Assuntos Municipais, To Sok I.

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 Janeiro de 2023:

1. Ao Sok Keng, viúva de Leong Weng Lei, que foi guarda de 
primeira, do Corpo de Polícia de Segurança Pública, com 
o número de subscritor 132250 do Regime de Aposentação 
e Sobrevivência — 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 23 de Outubro de 2022, uma pensão mensal a que cor-
responde o índice 110 correspondente a 50% da pensão do 
falecido, nos termos do artigo 264.º, n.º 4, conjugado com o 
artigo 271.º, n.os 1 e 10, do ETAPM, em vigor, a que acresce 
o montante relativo a 50% dos 5 prémios de antiguidade do 
mesmo, nos termos do artigo 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 tota-
lidade, ao Governo da Região Administrativa Especial de 
Macau.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 17 de Janeiro de 2023:

1. Zhang Li, viúva de Bernardino Lau do Rosario, que foi ins-
pector especialista, aposentado da Direcção dos Serviços 
de Turismo, com o número de subscritor 8710 do Regime de 
Aposentação e Sobrevivência — 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 7 de Novembro de 2022, uma pensão mensal a 
que corresponde o índice 165 correspondente a 50% da pen-
são do falecido, nos termos do artigo 264.º, n.º 4, conjugado 
com o artigo 271.º, n.os 1 e 10, do ETAPM, em vigor, a que 
acresce o montante relativo a 50% dos 5 prémios de antigui-
dade do mesmo, nos termos do artigo 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 tota-
lidade, ao Governo da Região Administrativa Especial de 
Macau.
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1. Cheong Kam Chu, adjunta-técnica especialista, 3.º escalão, 
da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, com 
o número de subscritor 156094 do Regime de Aposentação 
e Sobrevivência, desligada do serviço de acordo com o arti-
go 262.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, em vigor, ou seja, apo-
sentação 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 3 de Janeiro de 2023, uma pensão mensal 
correspondente ao índice 270 da tabela em vigor, calculada 
nos termos do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 
265.º, n.º 2, ambos do referido estatuto, por contar 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.

Fixação das taxas de reversão

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 18 de Janeiro de 2023:

Ho Veng Keong, técnico superior do Instituto para os Assuntos 
Municipais, com o número de contribuinte 3012076, cance-
lada a inscrição no Regime de Previdência em 22 de Novem-
bro de 2022, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 3), da Lei 
n.º 8/2006, em vigor — fixadas as taxas de reversão a que 
tem direito no âmbito do Regime de Previdência, corres-
pondentes a 100% dos saldos da «Conta das Contribuições 
Individuais» e da «Conta das Contribuições da RAEM», 
nos termos do artigo 14.º, n.os 1 e 2, do mesmo diploma.

Lou Tak Wa, auxiliar do Instituto para os Assuntos Municipais, 
com o número de contribuinte 6037613, cancelada a inscri-
ção no Regime de Previdência em 23 de Dezembro de 2022, 
nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 8/2006, 
em vigor — fixadas as taxas de reversão a que tem direito 
no âmbito do Regime de Previdência, correspondentes a 
100% dos saldos da «Conta das Contribuições Individuais», 
da «Conta das Contribuições da RAEM» e da «Conta 
Especial», por completar 32 anos de tempo de contribuição 
no Regime de Previdência, nos termos dos artigos 14.º, n.º 1, 
e 39.º, n.º 6, do mesmo diploma.

Fong Lai In, auxiliar da Direcção dos Serviços de Turismo, 
com o número de contribuinte 6083836, cancelada a inscri-
ção no Regime de Previdência em 30 de Dezembro de 2022, 
nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 8/2006, 
em vigor — fixadas as taxas de reversão a que tem direito 
no âmbito do Regime de Previdência, correspondentes a 
100% do saldo da «Conta das Contribuições Individuais» 
e 50% do saldo da «Conta das Contribuições da RAEM», 
por completar 14 anos de tempo de contribuição no Regime 
de Previdência, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo 
diploma.

Por despacho da presidente do Conselho de Administração, 
de 23 de Novembro de 2022:

Fong Hin Fong — renovado o contrato administrativo de provi-
mento, pelo período de um ano, como motorista de ligeiros, 3.º 
escalão, neste Fundo, nos termos dos artigos 4.º e 6.º, n.º 1, da 
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15/2009

26/2009

2/2021 12/2015

2/2021 12/2015

–––––––

 

經 濟 及 科 技 發 展 局

批 示 摘 錄

14/2009

21/2021 14/2016

12/2015

Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho nos Ser-
viços Públicos), alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 1 de 
Fevereiro de 2023.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 1 de Dezembro de 2022:

 Chou Ka In — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como chefe da Divisão de Apoio aos Contribuin-
tes do Regime de Previdência, nos termos dos artigos 5.º da 
Lei n.º 15/2009 (Disposições Fundamentais do Estatuto do 
Pessoal de Direcção e Chefia) e 8.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 26/2009 (Disposições complementares do estatuto 
do pessoal de direcção e chefia), por possuir competência 
e experiência profissionais adequadas para o exercício das 
suas funções, a partir de 1 de Fevereiro de 2023.

Por despacho da presidente do Conselho de Administração, 
de 2 de Dezembro de 2022:

Leong Weng I, técnica 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 provimento 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 
Serviços Públicos), alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 3 
de Fevereiro de 2023.

Por despacho da presidente do Conselho de Administração, 
de 13 de Dezembro de 2022:

Lo Lai Kin — renovado o contrato administrativo de pro-
vimento, pelo período de um ano, como técnico superior 
assessor, 3.º escalão, neste Fundo, nos termos dos artigos 4.º 
e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Tra-
balho nos Serviços Públicos), alterada pela Lei n.º 2/2021, a 
partir de 1 de Fevereiro de 2023.

–––––––

Fundo de Pensões, aos 27 de Janeiro de 2023. — A Presidente 
do Conselho de Administração, Diana Maria Vital Costa.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA 

E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia e 
Finanças, de 12 de Janeiro de 2023:

Vong Sok Wai — dada por finda, a seu pedido, no termo do seu 
prazo, a comissão de serviço como chefe da Divisão de 
Patentes e de Direitos de Autor da Direcção dos Serviços 
de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, a partir de 
1 de Fevereiro de 2023, e contratada em regime de contrato 
administrativo de provimento, pelo período de um ano, 
como técnica superior assessora principal, 1.º escalão, índice 
660, nos termos dos artigos 10.º, n.º 2, da Lei n.º 14/2009, em 
vigor, e 52.º a 54.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, 
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660

–––––––

 

財 政 局

批 示 摘 錄

4/2017 14/2009

12/2015

540

21/2021

14/2016

2/2021 12/2015

660

15/2009

26/2009

181/2019

15/2009

1. 

alterado e republicado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 21/2021, conjugados com os artigos 4.º, 5.º, n.º 3, alínea 
5), e 6.º da Lei n.º 12/2015, em vigor, a partir do mesmo dia.

–––––––

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento 
Tecnológico, aos 19 de Janeiro de 2023. — O Director dos 
Serviços, Tai Kin Ip.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia e 
Finanças, de 4 de Novembro de 2022:

Chao Chio — provido em regime de contrato administrativo de 
provimento sem termo como técnico superior principal, 1.º 
escalão, índice 540, área de gestão de finanças públicas, nestes 
Serviços, nos termos dos artigos 12.º da Lei n.º 14/2009 
«Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços 
públicos», alterada pela Lei n.º 4/2017, 4.º e 5.º, n.º 3, alínea 
2), da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos 
Serviços Públicos», a partir de 16 de Janeiro de 2023.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia 
e Finanças, de 21 de Dezembro de 2022:

Cheong Sao Chon — contratado por contrato administrativo 
de provimento, pelo período de dois anos, como técnico 
superior assessor principal, 1.º escalão, índice 660, nestes 
Serviços, nos termos dos artigos 52.º a 54.º do Regulamento 
Administrativo n.º 14/2016, alterado e republicado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 21/2021, conjugados com 
a alínea 5) do n.º 3 do artigo 5.º e o n.º 1 do artigo 6.º da 
Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 1 de 
Janeiro de 2023.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia 
e Finanças, de 12 de Janeiro de 2023:

Tam Lai Ha — nomeada, em comissão de serviço, pelo período 
de um ano, a partir de 1 de Fevereiro de 2023, como chefe 
do Departamento de Contabilidade Pública destes Servi-
ços, nos termos dos artigos 2.º, n.º 3, alínea 1), 4.º e 5.º da 
Lei n.º 15/2009, conjugados com os artigos 2.º, 3.º, n.º 1, 5.º e 
7.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, e o n.º 1 da 
Ordem Executiva n.º 181/2019.

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

1. Fundamentos da nomeação:

— Vacatura do cargo;

— Tam Lai Ha possui competência profissional e aptidão 
para o exercício do cargo de chefe do Departamento de Conta-
bilidade Pública da Direcção dos Serviços de Finanças, que se 
demonstra pelo curriculum vitae.
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2. 

3. 

2000 2003

2003 2004

2004 2009

2009 2011

2011 2014

2014 2017

2017

15/2009

26/2009

181/2019

15/2009

1. 

2. 

3. 

1997 1998

1998 1999

2. Currículo académico:

— Licenciatura em Gestão de Empresas, pela Universidade 
de Macau;

— Mestrado em Organização de Gestão de Empresas, pelo 
Instituto Inter-Universitário de Macau.

3. Currículo profissional:

— De 2000 a 2003, oficial administrativa da Direcção dos 
Serviços de Educação e Juventude;

— De 2003 a 2004, adjunta-técnica da Direcção dos Serviços 
das Forças de Segurança de Macau;

— De 2004 a 2009, técnica superior da Direcção dos Serviços de 
Finanças;

— De 2009 a 2011, chefe da Divisão de Despesas Públicas da 
Direcção dos Serviços de Finanças;

— De 2011 a 2014, chefe da Divisão de Orçamento e Contas 
Públicas da Direcção dos Serviços de Finanças;

— De 2014 a 2017, técnica superior da Direcção dos Serviços de 
Finanças;

— Desde 2017 até à presente data, chefe da Divisão de Orça-
mento e Contas Públicas da Direcção dos Serviços de Finanças.

Lam Sut Mui — nomeada, em comissão de serviço, pelo período 
de um ano, a partir de 1 de Fevereiro de 2023, como chefe 
da Divisão de Orçamento e Contas Públicas destes Serviços, 
nos termos dos artigos 2.º, n.º 3, alínea 2), 4.º e 5.º da Lei 
n.º 15/2009, conjugados com os artigos 2.º, 3.º, n.º 2, 5.º e 7.º 
do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, e o n.º 1 da 
Ordem Executiva n.º 181/2019.

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

1. Fundamentos da nomeação:

— Vacatura do cargo;

— Lam Sut Mui possui competência profissional e aptidão 
para o exercício do cargo de chefe da Divisão de Orçamento e 
Contas Públicas da Direcção dos Serviços de Finanças, que se 
demonstra pelo curriculum vitae.

2. Currículo académico:

— Licenciatura em Gestão de Empresas, pela Universidade 
de Macau;

— Licenciatura em Direito, pela Universidade de Ciência e 
Tecnologia de Macau;

— Mestrado em Administração Pública, pela «Peking Univer-
sity».

3. Currículo profissional:

— De 1997 a 1998, técnica da Direcção dos Serviços de 
Finanças;

— De 1998 a 1999, técnica superior da Direcção dos Serviços de 
Finanças;
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1999

1999 2013

2013

–––––––

 

博 彩 監 察 協 調 局

批 示 摘 錄

14/2009

12/2015

490

14/2009

12/2015

305

–––––––

 

勞 工 事 務 局

批 示 摘 錄

12/2015

–––––––

 

— Em 1999, chefe do Sector de Alojamento e Conservação 
de Moradias da Direcção dos Serviços de Finanças;

— De 1999 a 2013, chefe da Divisão de Administração e Con-
servação de Edifícios da Direcção dos Serviços de Finanças;

— Desde 2013 até à presente data, técnica superior da 
Direcção dos Serviços de Finanças.

–––––––

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 20 de Janeiro de 
2023. — O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

DIRECÇÃO DE INSPECÇÃO E COORDENAÇÃO DE JOGOS

Extractos de despachos

Por despachos do signatário, de 19 de Janeiro de 2023:

Jorge Sónia — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato administrativo de provimento com referência à 
categoria de intérprete-tradutor de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 
490, nesta Direcção de Serviços, nos termos dos artigos 27.º, 
n.º 4, e 14.º, n.º 2, da Lei n.º 14/2009, vigente, conjugados com 
o artigo 4.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, a partir da data da 
publicação do presente extracto de despacho.

Chung Chi Leung — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento sem termo 
com referência à categoria de assistente técnico administra-
tivo especialista, 1.º escalão, índice 305, nesta Direcção de 
Serviços, nos termos do artigo 14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, da 
Lei n.º 14/2009, vigente, conjugado com o artigo 4.º, n.os 2 e 3, 
da Lei n.º 12/2015, a partir da data da publicação do presente 
extracto de despacho.

–––––––

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, aos 20 de 
Janeiro de 2023. — O Director, Adriano Marques Ho.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Extracto de despacho

Por despacho do signatário, de 5 de Janeiro de 2023:

Adelino Augusto de Souza — renovado o contrato administrativo 
de provimento, pelo período de um ano, como técnico espe-
cialista, 2.º escalão, nestes Serviços, nos termos dos artigos 
4.º e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir de 11 de Março de 
2023. 

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 18 de 
Janeiro de 2023. — O Director dos Serviços, Wong Chi Hong.
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FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS 

E DA TECNOLOGIA

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia 
e Finanças, de 18 de Janeiro de 2023:

Chan Kok Teng, técnica superior assessora principal, 1.º escalão, 
da Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública 
— requisitada, pelo período de um ano, para desempenhar 
funções na mesma categoria e escalão, neste Fundo, nos ter-
mos do n.º 2 do artigo 8.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2004 (Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e 
da Tecnologia), alterado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 1/2021, e artigo 34.º do ETAPM, vigente, a partir de 27 
de Janeiro de 2023.

–––––––

Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia, 
aos 20 de Janeiro de 2023. — O Presidente do Conselho de 
Administração, Chan Wan Hei.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

Extractos de despachos

Por despacho do signatário, de 19 de Dezembro de 2022:

Choi Ieng Fai, técnica especialista, 2.º escalão, em regime de 
contrato administrativo de provimento, destes Serviços — 
alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do referido contrato 
com referência à mesma categoria, 3.º escalão, índice 545, nos 
termos dos artigos 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, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a 
partir de 19 de Dezembro de 2022.

Por despacho do signatário, de 18 de Janeiro de 2023:

Chou Koi Choi, agente de censos e inquéritos especialista, 3.º 
escalão, destes Serviços — alterada, por averbamento, a 
cláusula 3.ª do seu contrato administrativo de provimento 
para agente de censos e inquéritos especialista principal, 1.º 
escalão, índice 345, da carreira de técnico de apoio destes 
Serviços, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 1), e 2, 
da Lei n.º 14/2009, com as alterações introduzidas pelas 
Leis n.os 4/2017 e 2/2021, 5.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 14/2016, republicado pelo Regulamento Admi-
nistrativo n.º 21/2021, e 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela 
Lei n.º 2/2021, a partir da data da publicação no Boletim 
Oficial da RAEM do presente extracto de despacho.

科 學 技 術 發 展 基 金

批 示 摘 錄

1/2021 14/2004

–––––––

  

統 計 暨 普 查 局

批 示 摘 錄

4/2017 2/2021 14/2009

2/2021

12/2015

545

4/2017 2/2021 14/2009

21/2021

14/2016 2/2021

12/2015

345
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聲 明

–––––––

 

消 費 者 委 員 會

批 示 摘 錄

14/2009

12/2015

490

–––––––

 

懲 教 管 理 局

批 示 摘 錄

12/2015

23/2017

14/2016

430

14/2009

12/2015

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Fong Vai Iu, assistente 
técnica administrativa especialista principal, 3.º escalão, com con-
trato administrativo de provimento sem termo destes Serviços, 
cessará funções, a seu pedido, a partir de 26 de Janeiro de 
2023.

–––––––

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 26 de Janeiro 
de 2023. — O Director dos Serviços, Ieong Meng Chao.

CONSELHO DE CONSUMIDORES

Extracto de despacho

Por despacho da Comissão Executiva do Conselho de 
Consumidores, de 19 de Janeiro de 2023:

Lei Hou Pong — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento ascendendo 
a intérprete tradutor de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 490, nos 
termos dos artigos 14.º, n.º 2, e 27.º, n.º 4, 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 publicação deste despacho no Boletim 
Oficial da RAEM.

–––––––

Conselho de Consumidores, aos 27 de Janeiro de 2023.  — O 
Presidente, substituto, da Comissão Executiva, Ao Weng Tong.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 27 de Outubro de 2022:

Ho Lai Chong e Chan Ka Meng — providos em regime de con-
trato administrativo de provimento sem termo e contrato 
administrativo de provimento, respectivamente, pelo período 
experimental de seis meses, como técnicos superiores de 2.ª 
classe, 1.º escalão, índice 430, área de serviço social, nestes Ser-
viços, nos termos dos artigos 3.º, n.º 2, 4.º, n.º 1, e 5.º, n.º 1, da Lei 
n.º 12/2015, e 37.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, 
alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, a partir 
de 9 de Janeiro de 2023.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 4 de Novembro de 2022:

Ung Pou Hong — provido em regime de contrato administra-
tivo de provimento, pelo período de um ano, como técnico 
superior assessor principal, 1.º escalão, índice 660, área da 
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14/2016

660

a

a

2 /2021 12 /2015

21/2021 14/2016

440

15/2009 26/2009

12/2015

14 /2 0 0 9

14/2016

a a

informática, nestes Serviços, nos termos dos artigos 10.º, n.º 2, 
da Lei n.º 14/2009, vigente, 4.º, 5.º, n.º 3, alínea 5), e 6.º, n.º 1, 
da Lei n.º 12/2015, vigente, e 52.º a 54.º do Regulamento 
Administrativo n.º 14/2016, vigente, a partir de 1 de Janeiro 
de 2023.

Por despachos do chefe da Divisão de Recursos Humanos, 
de 7 de Dezembro de 2022:

Lam Chi Seng, técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, de 
nomeação provisória, destes Serviços — nomeado, definiti-
vamente, para o mesmo lugar, nos termos dos artigos 20.º, n.º 1, 
alínea a), e 22.º, n.º 3, do ETAPM, vigente, a partir de 6 de 
Janeiro de 2023.

Lo Ka Ian, adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, de nomea-
ção provisória, destes Serviços — nomeado, definitivamente, 
para o mesmo lugar, nos termos dos artigos 20.º, n.º 1, alínea 
a), e 22.º, n.º 3, do ETAPM, vigente, a partir de 6 de Janeiro 
de 2023.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 14 de Dezembro de 2022:

Cheong Hio Tong — provido em regime de contrato adminis-
trativo de provimento, pelo período experimental de seis 
meses, como intérprete tradutor de 2.ª classe, 1.º escalão, 
índice 440, nas línguas chinesa e portuguesa, nestes Servi-
ços, nos termos dos artigos 3.º, n.º 2, 4.º, n.º 1, e 5.º, n.º 1, da 
Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, e 39.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 14/2016, republicado e reorde-
nado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, a partir 
de 9 de Janeiro de 2023.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 19 de Dezembro de 2022:

Tang Man Sam — renovada a comissão de serviço, por mais 
um ano, como chefe da Divisão Financeira e Patriomonial, 
nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009, 7.º e 8.º do 
Regulamento Administrativo n.º 26/2009, por possuir com-
petência profissional e experiência adequadas para o exercício 
das suas funções, a partir de 1 de Abril de 2023.

Por despacho do subdirector da DSC, de 9 de Janeiro de 
2023:

Lai Sio Ian, técnica superior de 2.ª classe, 1.º escalão — reno-
vado o contrato administrativo de provimento, pelo período 
de um ano, nos termos dos artigos 4.º, n.os 2 e 3, e 6.º, n.º 1, 
da Lei n.º 12/2015, vigente, a partir de 17 de Março de 2023.

Por despachos do director dos Serviços, de 10 de Janeiro 
de 2023:

Lei Chit Kao — nomeado, definitivamente, técnico superior 
assessor, 1.º escalão, da carreira de técnico superior do qua-
dro 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 
Administrativo n.º 14/2016, vigente, e 20.º, n.º 1, alínea a), e 
22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, vigente, a partir da data da 
sua publicação no Boletim Oficial da RAEM.
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14/2009

14/2016 12/2015

450

14/2009

14/2016

12/2015

305

聲 明

L e T h i Huong

Nguyen Van Nam Nguyen Thi 

Huyen

–––––––

 

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

批 示 摘 錄

12/2015

170

130

Hui Fong Leng, 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 escalão, 
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 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.

Ho Wai Kin, Ku Chon Kit e Vong Hou In, adjuntos-técnicos de 
2.ª classe, 2.º escalão — alterada, por averbamento, a cláu-
sula 3.ª dos seus contratos administrativos de provimento de 
longa duração com referência à categoria de adjunto-técnico 
de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 305, 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 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.

Declarações

Le Thi Huong, guarda, 4.º escalão, da DSC, em regime de 
contrato administrativo de provimento — rescindido, a seu 
pedido, o referido contrato, a partir de 4 de Janeiro de 2023.

Nguyen Van Nam e Nguyen Thi Huyen, guardas, 4.º escalão, 
da DSC, em regime de contrato administrativo de provimento 
— rescindidos, a seus pedidos, os referidos contratos, a partir 
de 10 de Janeiro de 2023.

–––––––

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 26 de Janeiro de 
2023. — Pel’O Director da DSC, Wong Mio Leng, subdirectora, 
substituta.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS 

DE SEGURANÇA DE MACAU

Extractos de despachos

Por despachos do director, substituto, destes Serviços, de 
5 de Janeiro de 2023:

Os trabalhadores abaixo mencionados — renovados os CAP 
de longa duração, para exercerem as funções indicadas na 
DSFSM, pelo período de três anos, a partir das datas indi-
cadas, nos termos do artigo 6.º, n.º 4, da Lei n.º 12/2015:

A partir de 10 de Fevereiro de 2023:

Lam Su Hung como operário qualificado, 3.º escalão, índice 
170;

Che Iok Tou e Ng Sao Cham como auxiliares, 3.º escalão, 
índice 130.
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–––––––

 

教 育 及 青 年 發 展 局

批 示 摘 錄

4/2017 2/2021

14/2009 2/2021

2/2021 12/2015

330

O trabalhador abaixo mencionado — renovado o contrato 
administrativo de provimento, para exercer as funções indi-
cadas na DSFSM, pelo período de um ano, a partir da data 
indicada, nos termos do artigo 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015:

A partir de 16 de Fevereiro de 2023:

Leong Sio Leng como técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, 
índice 430.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 13 de Janeiro de 2023:

Long Keng Fong — nomeada, definitivamente, técnica superior 
de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 430, da carreira de técnico 
superior do quadro de pessoal civil da Direcção dos Serviços 
das Forças de Segurança de Macau, nos termos do artigo 
22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, vigente.

Por despacho da signatária, de 16 de Janeiro de 2023:

Lao Man I — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
CAP ascendendo a técnica especialista principal, 1.º escalão, 
índice 560, nestes Serviços, nos termos dos artigos 14.º da 
Lei n.º 14/2009, vigente, e 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir da 
data da publicação do presente extracto de despacho no 
Boletim Oficial da RAEM.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Wurihan, pessoal 
técnico especializado destes Serviços, desligou, a seu pedido, 
a partir de 15 de Janeiro de 2023, por ter terminado o seu con-
trato individual de trabalho no dia 14 de Janeiro de 2023.

–––––––

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 17 de Janeiro de 2023. — A Directora dos Serviços, Kok 
Fong Mei, superintendente-geral alfandegária.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE

Extractos de despachos

Por despachos do chefe do Departamento de Administração 
destes Serviços, de 11 de Janeiro de 2023:

Sam I Lun — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato administrativo de provimento com referência à ca-
tegoria de assistente técnico administrativo especialista, 3.º 
escalão, índice 330, nestes Serviços, nos termos dos artigos 
13.º da Lei n.º 14/2009 «Regime das Carreiras dos Trabalha-
dores dos Serviços Públicos», alterada pelas Leis n.os 4/2017 
e 2/2021, e 5.º, n.os 1, alínea 2), e 2, 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, a partir de 26 de Dezembro de 2022.
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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 Servi-
ços, 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 Desen-
volvimento da Juventude”, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 67/99/M, de 1 de Novembro»:

Cheong Ut Lai, para docente do ensino secundário de nível 1, 
9.º escalão, índice 680, a partir de 31 de Dezembro de 2022;

Maria Emília Rodrigues Pedrosa, para docente do ensino 
secundário de nível 1, 6.º escalão, índice 575, a partir de 21 de 
Dezembro de 2022;

Ng Fong Ieng, para docente do ensino secundário de nível 1, 
4.º escalão, índice 515, a partir de 31 de Dezembro de 2022;

Maria Manuela da Silva Duarte Nunes, para docente dos en-
sinos infantil e primário de nível 1 (infantil), 6.º escalão, índice 
555, a partir de 30 de Dezembro 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 as funções nestes 
Serviços, nos termos dos artigos 13.º e do mapa 2 do anexo 
I da Lei n.º 14/2009 «Regime das Carreiras dos Trabalhado-
res dos Serviços Públicos», alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 
2/2021, e 4.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Tra-
balho nos Serviços Públicos», alterada pela Lei n.º 2/2021:

Choi Weng Lam, para técnica superior assessora, 3.º escalão, 
índice 650, a partir de 18 de Dezembro de 2022;

Cheang Ka Nun, para técnica superior assessora, 2.º escalão, 
índice 625, a partir de 16 de Dezembro de 2022;

Leong Lai Kun, para técnica especialista, 2.º escalão, índice 
525, a partir de 4 de Dezembro de 2022;

Leong Weng Cheong, para operário qualificado, 8.º escalão, 
índice 260, a partir de 12 de Dezembro de 2022;

Sebastião Cheang, para auxiliar, 10.º escalão, índice 240, a 
partir de 28 de Dezembro de 2022;

Choi Ut Hou, para auxiliar, 9.º escalão, índice 220, a partir 
de 14 de Dezembro de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 
da Juventude, aos 26 de Janeiro de 2023. — A Directora dos 
Serviços, substituta, Iun Pui Iun, subdirectora.
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文 化 局

批 示 摘 錄
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–––––––

 

體 育 局

批 示 摘 錄

2/2021 12/2015

4/2017 2/2021 14/2009

2/2021 12/2015

485
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455
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INSTITUTO CULTURAL

Extractos de despachos

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

Ana Margarida de Morais Borges, adjunta-técnica especialista, 
3.º escalão, contratada por contrato administrativo sem ter-
mo do Fundo de Desenvolvimento da Cultura — mudou-se 
para este Instituto, na mesma carreira, categoria e escalão, 
nos termos do artigo 9.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 18 de 
Janeiro de 2023.

Por despacho da signatária, de 17 de Janeiro de 2023:

Lam Soi Man — exonerado, a seu pedido, do cargo de técnico 
superior assessor principal, 3.º escalão, do quadro deste 
Instituto, nos termos do artigo 44.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, 
vigente, a partir de 1 de Fevereiro de 2023.

–––––––

Instituto Cultural, aos 19 de Janeiro de 2023. — A Presidente 
do Instituto, Leong Wai Man.

INSTITUTO DO DESPORTO

Extractos de despachos

Por despachos do signatário, de 20 de Janeiro de 2023:

Ip Kam Chong — renovado o contrato administrativo de provi-
mento, pelo período de um ano, como técnico especialista, 2.º 
escalão, neste Instituto, nos termos dos artigos 4.º e 6.º, n.º 1, 
da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 19 
de Fevereiro de 2023.

Paulo Leong — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato administrativo de provimento ascende a técnico 
superior de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 485, neste Ins tituto, nos 
termos dos artigos 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, e 4.º da Lei n.º 12/2015, 
alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir da data da publicação.

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de pro-
vimento com referência às categorias e índices para o exercício 
de funções neste 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, com as da-
tas de produção retroactiva de efeitos a cada um indicadas, ao 
abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do CPA:

Paulo Leong, progride para técnico superior de 2.ª classe, 
2.º escalão, índice 455, com efeitos retroactivos a partir de 4 de 
Janeiro de 2023;

Cheang Un Iam e Ho Man Hou, progridem para técnicos 
superiores de saúde de 2.a classe, 2.º escalão, índice 480, com 
efeitos retroactivos a partir de 4 de Janeiro de 2023;



1074    5   2023  2  1 

480

–––––––

 

衛 生 局

批 示 摘 錄
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–––––––

 

Chang Wai e Lin Cheng I, progridem para técnicas superio-
res de saúde de 2.a classe, 2.º escalão, índice 480, com efeitos 
retroactivos a partir de 11 de Janeiro de 2023.

–––––––

Instituto do Desporto, aos 27 de Janeiro de 2023. — O Presi-
dente do Instituto, Pun Weng Kun.

SERVIÇOS DE SAÚDE

Extractos de despachos

Por despacho do subdirector dos Serviços da Área de 
Cuidados de Saúde Comunitários, de 9 de Janeiro de 
2023:

Lei Chon Ian — cancelada, a seu pedido, a autorização para o 
exercício da profissão de médico, licença integral n.º MI1228.

(Custo desta publicação $ 318,00)

Por despacho do subdirector dos Serviços da Área de 
Cuidados de Saúde Comunitários, de 10 de Janeiro de 
2023:

Cancelada, a seu pedido, a autorização para o exercício da 
alvará de Centro Médico de Estomatologia Au-Ah (Mesquita), 
alvará n.º AL-0295.

(Custo desta publicação $ 329,00)

Por despachos do subdirector dos Serviços da Área de 
Cuidados de Saúde Comunitários, de 12 de Janeiro de 
2023:

Leung Wai Kwun — cancelada, por não ter cumprido o artigo 
12.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 84/90/M, de 31 de Dezembro, 
a autorização para o exercício da profissão de odontologista, 
licença n.º O-0106.

(Custo desta publicação $ 352,00)

Tang Weng Hong — suspenso, a seu pedido, por dois anos, o 
exercício privado da profissão de fisioterapeuta, licença inte-
gral n.º FI0171.

(Custo desta publicação $ 329,00)

Por despacho do subdirector dos Serviços da Área de 
Cuidados de Saúde Comunitários, de 13 de Janeiro de 
2023:

Choi Ka Ieng — cancelada, a seu pedido, a autorização para o 
exercício da profissão de médico, licença integral n.º MI1664.

(Custo desta publicação $ 318,00)

–––––––

Serviços de Saúde, aos 20 de Janeiro de 2023. — O Director 
dos Serviços, Lo Iek Long.
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批 示 摘 錄
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社 會 保 障 基 金

批 示 摘 錄

15/2009 26/2009

INSTITUTO PARA A SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO 

FARMACÊUTICA

Extractos de despachos

Por despacho do vice-presidente do Instituto, de 19 de 
Outubro de 2022:

Tam Hong Wai — nomeado, provisoriamente, pelo prazo de 
um ano, técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, área de 
informática (desenvolvimento de software), do quadro do 
pessoal deste Instituto, nos termos do artigo 12.º, n.º 1, da 
Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, conjugado com 
o artigo 22.º do ETAPM, vigente.

Por despacho do vice-presidente do Instituto, de 17 de 
Janeiro de 2023:

A pedido da Farmácia «Hang Fong», alvará n.º 17, com o local 
de funcionamento na Avenida da Concórdia n.º 20, Edifí-
cio Vang Kei (Blocos I, II, III, IV) «G», r/c com sobreloja, 
Macau, de acordo com o disposto na alínea b) do n.º 1 do 
artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 34/99/M, de 19 de Julho, declaro 
caducada a autorização concedida à Farmácia «Hang Fong», 
para o comércio de estupefacientes e substâncias psicotró-
picas, compreendidos 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.

(Custo desta publicação $ 488,00)

Por despacho do presidente do Instituto, de 20 de Janeiro 
de 2023:

Autorizada a mudança de instalações da Firma de Importação, 
Exportação e Venda por Grosso de Produtos Farmacêuticos 
«Lok Kwan Mao Iek Hong», alvará n.º 184, para a Rua dos 
Currais n.º 61, Edifício Industrial San Seng Si, 4.º andar «F», 
Macau.

(Custo desta publicação $ 363,00)

–––––––

Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica, 
aos 27 de Janeiro de 2023. — O Presidente do Instituto, Choi 
Peng Cheong.

FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

Extractos de despachos

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os 
Assuntos Sociais e Cultura, de 10 de Janeiro de 2023:

Chiu Ka In — renovada a comissão de serviço, pelo período de 
dois anos, como chefe da Divisão de Prestações deste FSS, 
nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 e 8.º e 9.º do 
Regulamento Administrativo n.º 26/2009, a partir de 1 de 
Abril de 2023, por possuir competência profissional e expe-
riência adequadas para o exercício das suas funções.
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公 共 建 設 局

批 示 摘 錄
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環 境 保 護 局

批 示 摘 錄

4/2017 2/2021 14/2009

2/2021 12/2015

Lao Kin Ieng — renovada a comissão de serviço, pelo perío-
do de um ano, como chefe da Divisão de Relações Públicas 
e Apoio Técnico deste FSS, nos termos dos artigos 5.º da 
Lei n.º 15/2009 e 8.º e 9.º do Regulamento Administrativo 
n.º 26/2009, a partir de 1 de Abril de 2023, por possuir 
competência profissional e experiência adequadas para o 
exercício das suas funções.

Tang Choi Ieng — renovada a comissão de serviço, pelo pe-
ríodo de um ano, como chefe da Divisão de Contribuições 
deste FSS, nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 e 8.º 
e 9.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, a partir 
de 1 de Abril de 2023, por possuir competência profissional 
e experiência adequadas para o exercício das suas funções.

–––––––

Fundo de Segurança Social, aos 19 de Janeiro de 2023. — O 
Presidente do Conselho de Administração, Iong Kong Io.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS 

PÚBLICAS

Extractos de despachos

Por despachos do signatário, de 4 de Janeiro de 2023:

Si Tou Chi Kin — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento progredindo 
para adjunto-técnico especialista principal, 2.º escalão, ín-
dice 465, nestes Serviços, nos termos dos artigos 13.º, n.os 1, 
alínea 1), e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, e 4.º, n.os 2 e 3, da 
Lei n.º 12/2015, a partir de 1 de Janeiro de 2023.

Ao Chi Hong — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento progredindo 
para técnico superior de 2.ª classe, 2.º escalão, índice 455, 
nestes Serviços, nos termos dos artigos 13.º, n.os 1, alínea 2), 
e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, e 4.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, 
a partir de 4 de Janeiro de 2023.

–––––––

Direcção dos Serviços de Obras Públicas, aos 26 de Janeiro 
de 2023. — O Director dos Serviços, Lam Wai Hou.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 13 de Janeiro de 2023:

Chio Chan Wa — contratado por contrato administrativo de 
provimento, pelo período de um ano, como técnico superior 
assessor, 2.º escalão, índice 625, nestes Serviços, nos termos 
dos artigos 10.º, n.º 2, da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei 
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郵 電 局

批 示 摘 錄

12/2015

12/2015

n.º 4/2017 e pela Lei n.º 2/2021, e 4.º, n.º 1, 5.º, n.º 3, alínea 5), 
e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, 
conjugados com os artigos 52.º a 54.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 14/2016, republicado pelo Regulamento Ad-
ministrativo n.º 21/2021, a partir de 1 de Fevereiro de 2023.

Por despachos do director da Direcção dos Serviços de 
Protecção Ambiental, de 13 de Janeiro de 2023:

Chao Chon Wang — renovado o contrato administrativo de 
provimento, pelo período de um ano, como técnico superior 
de 2.ª classe, 1.º escalão, para exercer as funções nestes Serviços, 
nos termos dos artigos 4.º, n.º 2, e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, 
a partir de 1 de Março de 2023.

Si Kang Chio — renovado o contrato administrativo de provimento, 
pelo período de um ano, como técnico superior de 2.ª classe, 1.º 
escalão, para exercer as funções nestes Serviços, nos termos 
dos artigos 4.º, n.º 2, e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir 
de 23 de Fevereiro de 2023.

Por despachos do director da Direcção dos Serviços de 
Protecção Ambiental, de 16 de Janeiro de 2023:

Ng Weng Cheong, técnico superior assessor, 3.º escalão, em 
regime de contrato administrativo de provimento, destes 
Serviços — alterado o seu contrato para contrato adminis-
trativo de provimento de longa duração, pelo período de 
três anos, nos termos dos artigos 4.º, n.º 2, e 6.º, n.os 2, alínea 
1), e 3, da Lei n.º 12/2015, a partir de 1 de Janeiro de 2023.

Susana Maria Dias Zamith Silva, técnica superior assessora, 2.º 
escalão, em regime de contrato administrativo de provimen-
to, destes Serviços — alterado o seu contrato para contrato 
administrativo de provimento de longa duração, pelo perío-
do de três anos, nos termos dos artigos 4.º, n.º 2, e 6.º, n.os 2, 
alínea 1), e 3, da Lei n.º 12/2015, a partir de 1 de Janeiro de 
2023.

–––––––

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 19 de 
Janeiro de 2023. — O Director dos Serviços, Tam Vai Man.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E 

TELECOMUNICAÇÕES

Extractos de despachos

Por despacho da signatária, de 14 de Dezembro de 2022:

Lam Hio Lam — renovado o contrato administrativo de provi-
mento, pelo período de um ano, como técnico superior de 2.ª 
classe, 1.º escalão, nestes Serviços, nos termos do artigo 6.º, 
n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir de 20 de Março de 2023.

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

Chung Suet Man — renovado o contrato administrativo de 
provimento de longa duração, pelo período de três anos, 
como assistente técnica administrativa especialista, 1.º 
escalão, nestes Serviços, nos termos do artigo 6.º, n.º 4, da 
Lei n.º 12/2015, a partir de 18 de Março de 2023.
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Por despachos da signatária, de 19 de Dezembro de 2022:

Os trabalhadores abaixo mencionados — renovados os contratos 
administrativos 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:

Natália Vunfong Yan, como técnica superior assessora prin-
cipal, 2.º escalão, a partir de 13 de Março de 2023;

Chan Ka Lok e Lei Kuok Kit, como distribuidores postais, 6.º 
escalão, a partir de 9 de Março de 2023;

Hong Man Cheong, Lei Chi Lap, Lo Kin Meng, Lo Song 
Meng e Tam Pak Hin, como distribuidores postais, 5.º escalão, 
a partir de 9 de Março de 2023;

Iao Iat, como distribuidor postal, 3.º escalão, a partir de 9 de 
Março de 2023;

Chan Pak Keong, como motorista de ligeiros, 4.º escalão, a 
partir de 11 de Março de 2023.

Por despachos da signatária, de 12 de Janeiro de 2023:

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por aver-
bamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos 
de provimento, para as categorias, escalões, índices e datas 
a cada um indicados nestes Serviços, nos termos do artigo 
13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, alterada pelas 
Leis n.os 4/2017 e 2/2021, conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, 
da Lei n.º 12/2015:

Lou Kuok Kun, para adjunto-técnico especialista, 3.º esca-
lão, índice 430, a partir de 15 de Janeiro de 2023;

Mak Chi Nga, para adjunto-técnico de 2.ª classe, 2.º escalão, 
índice 275, a partir de 11 de Janeiro de 2023.

Por despacho da signatária, de 18 de Janeiro de 2023:

Ng Hi Hang — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato administrativo de provimento muda para a catego-
ria de técnico especialista principal, 1.º escalão, índice 560, 
nestes Serviços, nos termos dos artigos 14.º, n.º 1, alínea 1), 
da Lei n.º 14/2009, alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, 2.º, 
alínea 3), e 5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, 
alterado e republicado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 21/2021, e 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir da data da sua 
publicação no Boletim Oficial da RAEM.

Declarações

Para os devidos efeitos se declara que Cheong Tak Wa, 
distribuidor postal, 9.º escalão, do quadro de pessoal destes 
Serviços, foi desligado do serviço, para efeitos de aposentação 
voluntária, a partir de 3 de Janeiro de 2023.

Para os devidos efeitos se declara que Long Chim Fong, 
distribuidor postal, 9.º escalão, do quadro de pessoal destes 
Serviços, foi desligado do serviço, para efeitos de aposentação 
voluntária, a partir de 9 de Janeiro de 2023.
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Para os devidos efeitos se declara que Chan Wai Chun, 
distribuidor postal, 8.º escalão, do quadro de pessoal destes 
Serviços, foi desligado do serviço, para efeitos de aposentação 
voluntária, a partir de 9 de Janeiro de 2023.

–––––––

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, aos 
18 de Janeiro de 2023. — A Directora dos Serviços, Lau Wai 
Meng.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS 

E GEOFÍSICOS

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 13 de Janeiro de 2023:

Tang Iu Man — renovada a comissão de serviço, por mais 
um ano, como subdirector destes Serviços, nos termos dos 
artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 e 8.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 26/2009, a partir de 18 de Março de 2023, por 
possuir competência profissional e experiências adequadas 
para o exercício das suas funções.

–––––––

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 19 
de Janeiro de 2023. — O Director dos Serviços, Leong Weng 
Kun.
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