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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO

Despacho do Chefe do Executivo n.º 33/2023

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
disposto no artigo 15.º da Lei n.º 12/2013 (Lei do planeamento 
urbanístico), nos n.os 4 e 5 do artigo 3.º e no n.º 1 do artigo 4.º 
do Regulamento Administrativo n.º 3/2014 (Conselho do 
Planeamento Urbanístico), o Chefe do Executivo manda:

1. É renovado o mandato dos seguintes vogais do Conselho 
do Planeamento Urbanístico, a que se refere a alínea 9) do n.º 3 
do artigo 3.º do Regulamento Administrativo n.º 3/2014: 

1) Kwah Kheng Yeow;

2) Lui Chak Keong;

3) Choi Wan Sun;

4) Tam Chi Wai;

5) Sio Chi Veng;

6) Shen Qiang;

7) Lo Wai Kwok;

8) Yeung To Lai, Omar;

9) Chang Un Weng;

10) Loi Man Keong;

11) Kou Ngon Seng;

12) Cheung Kin Chung;

13) Cheang Hong Kuong;

14) Leong Hou U;

15) Lou Chon U;

16) Vong Kock Kei;

17) Chan Weng Tat;

18) Leong Pou U;

19) Álvaro dos Santos Rodrigues.

2. São designados vogais do Conselho do Planeamento 
Urbanístico, a que se refere a alínea 9) do n.º 3 do artigo 3.º do 
Regulamento Administrativo n.º 3/2014:

1) Mok Kai Meng; 

2) Teng Kai On; 

3) Si Kun Hong.

3. É designado o vogal Mok Kai Meng como vice-presidente 
do Conselho do Planeamento Urbanístico.

澳門特別行政區

行 政 長 官 辦 公 室

第 33/2023號行政長官批示

12/2013 3/2014

3/2014

Álvaro dos Santos Rodrigues

3/2014

啓

啓
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第 34/2023號行政長官批示

5/2001

頴

 

批 示 摘 錄

14/1999

12/2015

14/2016

4. É renovada a nomeação dos substitutos dos vogais do Con-
selho do Planeamento Urbanístico, a que se referem as alíneas 
1), 3), e 5) a 8) do n.º 3 do artigo 3.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 3/2014, respectivamente: 

1) Lo Chi Kin, substituto do presidente do Conselho de 
Administração para os Assuntos Municipais do Instituto para 
os Assuntos Municipais;

2) Sou Kin Meng, substituto da presidente do Instituto 
Cultural;

3) Chan Mei Pou, substituta do director da Direcção dos 
Serviços de Protecção Ambiental;

4) Kuok Kit Peng, substituto do presidente do Instituto de 
Habitação;

5) Leong Mei Leng, substituta do director da Direcção dos 
Serviços de Assuntos de Justiça;

6) Hoi Io Meng, substituto da directora da Direcção dos 
Serviços de Turismo.

5. É designado substituto do vogal do Conselho do Planea-
mento Urbanístico, a que se refere a alínea 4) do n.º 3 do artigo 
3.º do Regulamento Administrativo n.º 3/2014:

Lam Chi Kim — substituto do director da Direcção dos 
Serviços para os Assuntos de Tráfego.

6. O presente despacho produz efeitos a partir de 20 de Março 
de 2023.

14 de Fevereiro de 2023.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 34/2023

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos dos 
n.os 1 e 3 do artigo 6.º do Regulamento Administrativo n.º 5/2001 
(Organização e funcionamento do Centro de Formação Jurídica 
e Judiciária), o Chefe do Executivo manda:

1. É designado Mai Man Ieng, procurador-adjunto do Ministério 
Público, como membro permanente do Conselho Pedagógico 
do Centro de Formação Jurídica e Judiciária, pelo período de 
um ano, a partir de 1 de Março de 2023.

2. É renovado o mandato do membro permanente do Conselho 
Pedagógico do Centro de Formação Jurídica e Judiciária, Io 
Weng San, presidente dos Tribunais de Primeira Instância, 
pelo período de um ano, a partir de 5 de Março de 2023.

16 de Fevereiro de 2023.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Extracto de despacho

Por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 15 de 
Fevereiro de 2023:

Chan Kuan Wai — contratada por contrato administrativo de 
provimento, como técnica superior assessora principal, 3.º 
escalão, índice 710, neste Gabinete, nos termos dos n.os 1, 2 
e 5 do artigo 18.º e n.os 10 e 11 do artigo 19.º do Regulamento 
Administrativo n.º 14/1999 (Estatuto do Gabinete do Chefe 
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do Executivo e dos Secretários), em vigor, conjugados com 
o n.º 1 do artigo 4.º e o artigo 6.º da Lei n.º 12/2015 (Regime 
do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), bem como os 
artigos 52.º a 54.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso 
dos trabalhadores dos serviços públicos), em vigor, pelo 
período de um ano, a partir de 1 de Março de 2023.

–––––––

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 17 de Fevereiro de 
2023. — A Chefe do Gabinete, Hoi Lai Fong.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA

E FINANÇAS

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 36/2023

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica da 
Região Administrativa Especial de Macau e das competências que 
lhe foram delegadas pelo n.º 1 da Ordem Executiva n.º 181/2019, 
alterada pela Ordem Executiva n.º 85/2021, e nos termos da 
alínea f) do n.º 2 do artigo 3.º, da alínea a) do artigo 5.º, do 
n.º 1 do artigo 6.º e do artigo 13.º do Estatuto do Instituto de 
Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, aprova-
do pelo Decreto-Lei n.º 33/94/M, de 11 de Julho, e com a nova 
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 29/99/M, de 5 de Julho, do 
n.º 2 do artigo 1.º e do artigo 4.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições 
Fundamentais do Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia), bem 
como do artigo 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 
(Disposições complementares do estatuto do pessoal de direc-
ção e chefia), o Secretário para a Economia e Finanças manda:

É renovada a nomeação de Jacinto Luiz, como vogal execu-
tivo do Conselho de Administração do Instituto de Promoção 
do Comércio e do Investimento de Macau, pelo período de um 
ano, a partir de 2 de Abril de 2023, por possuir experiência e 
competência profissional adequadas para o exercício das res-
pectivas funções.

8 de Fevereiro de 2023.

O Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong.

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 37/2023

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei 
Básica da Região Administrativa Especial de Macau e das 
competências que lhe foram delegadas pelo n.º 1 da Ordem 
Executiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem Executiva n.º 85/2021, 
e nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 3.º, da alínea a) do 
artigo 5.º, do n.º 1 do artigo 6.º e do artigo 13.º do Estatuto do 
Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de 
Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 33/94/M, de 11 de Julho, 
e com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 29/99/M, de 5 
de Julho, do n.º 2 do artigo 1.º e do artigo 4.º da Lei n.º 15/2009 
(Disposições Fundamentais do Estatuto do Pessoal de Direcção 
e Chefia), bem como do artigo 8.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 26/2009 (Disposições complementares do estatuto 
do pessoal de direcção e chefia), o Secretário para a Economia 
e Finanças manda:
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É renovada a nomeação de Vong Vai Lon Agostinho, como 
vogal executivo do Conselho de Administração do Instituto 
de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, pelo 
período de um ano, a partir de 9 de Abril de 2023, por possuir 
experiência e competência profissional adequadas para o exer-
cício das respectivas funções.

8 de Fevereiro de 2023.

O Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong.

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 38/2023

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e das compe-
tências que lhe foram delegadas pelo n.º 1 da Ordem Execu-
tiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem Executiva n.º 85/2021, 
e nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 3.º, da alínea a) 
do artigo 5.º, do n.º 1 do artigo 6.º, do artigo 13.º e do n.º 3 do 
artigo 21.º do Estatuto do Instituto de Promoção do Comér-
cio e do Investimento de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 33/94/M, de 11 de Julho, e com a nova redacção dada pelo 
Decreto-Lei n.º 29/99/M, de 5 de Julho, do n.º 2 do artigo 1.º e 
do artigo 4.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições Fundamentais do 
Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia), bem como do artigo 
8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 (Disposições 
complementares do estatuto do pessoal de direcção e chefia), o 
Secretário para a Economia e Finanças manda:

1. É renovada a nomeação, em comissão eventual de serviço, 
de Vong Sin Man, como vogal executivo do Conselho de Admi-
nistração do Instituto de Promoção do Comércio e do Inves-
timento de Macau, pelo período de um ano, a partir de 6 de 
Abril de 2023, por possuir capacidade de gestão e experiência 
profissional adequadas ao exercício das respectivas funções.

2. A remuneração mensal é fixada nos termos do Estatuto 
do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de 
Macau, a quem caberá suportar a respectiva remuneração e os 
encargos com os descontos para efeitos de previdência, na parte 
respeitante à entidade patronal.

8 de Fevereiro de 2023.

O Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong.

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 39/2023

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e das compe-
tências que lhe foram delegadas pelo n.º 1 da Ordem Execu-
tiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem Executiva n.º 85/2021, e nos 
termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 4.º, do artigo 14.º e dos 
n.os 1 e 4 do artigo 15.º do Estatuto da Autoridade Monetária 
de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 14/96/M, de 11 de 
Março, do n.º 2 do artigo 1.º e do artigo 4.º da Lei n.º 15/2009 (Dis-
posições Fundamentais do Estatuto do Pessoal de Direcção e 
Chefia), bem como do artigo 8.º do Regulamento Administra-
tivo n.º 26/2009 (Disposições complementares do estatuto do 
pessoal de direcção e chefia), o Secretário para a Economia e 
Finanças manda:
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É renovada a nomeação de Veronica Kuan Evans, como vogal 
do Conselho de Administração da Autoridade Monetária de 
Macau, pelo período de um ano, a partir de 6 de Abril de 2023, 
por possuir experiência e competência profissional adequadas 
para o exercício das respectivas funções.

16 de Fevereiro de 2023.

O Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong.

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia 
e Finanças, de 8 de Fevereiro de 2023:

Wong Chi Hong — renovada a comissão de serviço, como director 
da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, nos 
termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições Fun-
damentais 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), 
a partir de 5 de Abril de 2023 até 17 de Março de 2025, por 
possuir capacidade de gestão e experiência profissional ade-
quadas para o exercício das suas funções.

Ieong Meng Chao — renovada a comissão de serviço, pelo 
período de dois anos, como director da Direcção dos Serviços 
de Estatística e Censos, 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 
Administrativo n.º 26/2009 (Disposições complementares 
do estatuto do pessoal de direcção e chefia), a partir de 24 
de Abril de 2023, por possuir capacidade de gestão e 
experiência profissional adequadas para o exercício das suas 
funções.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 16 
de Fevereiro de 2023. — A Chefe do Gabinete, Ku Mei Leng.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Louvor

Usando da competência que lhe é conferida pelo n.º 1 da 
Ordem Executiva n.º 182/2019, alterada pela Ordem Executiva 
n.º 86/2021, o Secretário para a Segurança do Governo da Região 
Administrativa Especial de Macau, louva a subdirectora da 
Polícia Judiciária, Tou Sok Sam.

A subdirectora Tou Sok Sam, ingressou na Directoria da 
Polícia Judiciária em 1990, desempenhando sucessivamente, 
a partir de 1998, o cargo de chefe da Divisão de Recursos 
Humanos, Acolhimento e Relações Públicas e chefe do Depar-
tamento de Gestão e Planeamento no ano 2004. Desde o ano 
2014 até à presente data, assumiu o cargo de subdirectora da 
Polícia Judiciária. Foram-lhe concedidas 8 louvores individuais 
e 12 louvores colectivos ao longo dos anos do desempenho das 
funções. 

A subdirectora tem vindo a exercer as suas funções com 
prudência, elevada responsabilidade e de forma bem planeada. 
Empenhando-se com dinamismo na criação de coesão na sua 
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equipa para cumprir com sucesso todas as tarefas superior-
mente atribuídas, sem dado importância aos próprios ganhos e 
perdas, focando-se na melhoria do funcionamento dos serviços 
e aperfeiçoamento contínuo do desempenho administrativo. 
Dedicou-se na promoção dos trabalhos ligados ao policiamento 
comunitário e no desenvolvimento das relações públicas da 
Polícia e das relações de colaboração entre polícia e jornalista. 
Prestando um contributo relevante para a inovação de medidas 
de prevenção de crimes, a consolidação de relações de coope-
ração entre polícia e cidadãos e a elaboração das leis e divul-
gação jurídica. Tendo liderado, nos últimos anos, a sua equipa 
para desenvolver e participar com total empenho na série de 
actividades do Dia da Educação da Segurança Nacional, o que 
demonstrou um desempenho excelente.

No desempenho das suas funções, a subdirectora Tou Sok 
Sam revelou sempre com elevado espírito de abnegação, re-
sultando, deste modo, um contributo significativo para o bom 
funcionamento das autoridades da segurança. No momento em 
que se aproxima a sua aposentação, é-me grato conferir a sub-
directora, Tou Sok Sam, este público louvor.

13 de Fevereiro de 2023.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 10 de Janeiro de 2023:

Zhao Yuan — renovado o contrato individual de trabalho, pelo 
período de um ano, como técnico superior principal, 1.º 
escalão, neste Gabinete, nos termos do n.º 4 do artigo 18.º 
da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho nos 
Serviços Públicos), a partir de 4 de Março de 2023.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 15 de Fevereiro 
de 2023. — A Chefe do Gabinete, Cheong Ioc Ieng.

GABINETE DA SECRETÁRIA PARA OS ASSUNTOS 

SOCIAIS E CULTURA

Extracto de despacho

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

Lo Iek Long — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de dois anos, como director dos Serviços de Saúde, nos termos 
dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições Fundamen-
tais 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), 
a partir de 1 de Abril de 2023, por possuir capacidade de 
gestão e experiência profissional adequadas para o exercício 
das suas funções.

–––––––

Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, aos 
16 de Fevereiro de 2023. — A Chefe do Gabinete, Ho Ioc San.
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COMISSARIADO CONTRA A CORRUPÇÃO

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Comissário contra a 
Corrupção, de 17 de Janeiro de 2023:

Kuong Choi Fan — renovada a comissão de serviço, pelo perí-
odo de um ano, como chefe da Divisão de Gestão Financeira 
deste Comissariado, nos termos dos artigos 16.º e 30.º da 
Lei n.º 10/2000, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 4/2012, 30.º, n.º 1, e 32.º, n.º 1, do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 3/2009, alterado pelo Regulamento Admi-
nistrativo n.º 3/2013, e 8.º do Regulamento Administrativo 
n.º 26/2009, a partir de 26 de Março de 2023, por possuir 
competência profissional e experiência adequadas para o 
exercício das suas funções.

Ao Chio Heng — renovada a comissão de serviço, pelo perío-
do de um ano, como chefe da Divisão de Promoção Comu-
nitária e Relações Públicas deste Comissariado, nos termos 
dos artigos 16.º e 30.º da Lei n.º 10/2000, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 4/2012, 30.º, n.º 1, e 32.º, n.º 1, do 
Regulamento Administrativo n.º 3/2009, alterado pelo Re-
gulamento Administrativo n.º 3/2013, e 8.º do Regulamento 
Administrativo n.º 26/2009, a partir de 1 de Abril de 2023, 
por possuir competência profissional e experiência adequa-
das para o exercício das suas funções.

Por despachos do Ex.mo Senhor Comissário contra a 
Corrupção, de 2 de Fevereiro de 2023:

Lai Kit Chi — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como chefe da Divisão de Declaração de Bens 
Patrimoniais e Interesses deste Comissariado, nos termos 
dos artigos 16.º e 30.º da Lei n.º 10/2000, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 4/2012, 30.º, n.º 1, e 32.º, n.º 1, do 
Regulamento Administrativo n.º 3/2009, alterado pelo Re-
gulamento Administrativo n.º 3/2013, e 8.º do Regulamento 
Administrativo n.º 26/2009, a partir de 15 de Abril de 2023, 
por possuir competência profissional e experiência adequa-
das para o exercício das suas funções.

Wong Lok Man — exercendo funções neste Comissariado, em 
comissão de serviço, progride para adjunta-técnica especia-
lista, 3.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, 30.º, n.º 1, e 32.º, n.º 1, do Regulamento Administra-
tivo n.º 3/2009, alterado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 3/2013, e 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, a 
partir de 30 de Janeiro de 2023.

Ung Hong Cheong — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento sem termo 
progredindo para técnico superior assessor principal, 3.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, 30.º, n.º 1, 
do Regulamento Administrativo n.º 3/2009, alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 3/2013, 13.º, n.os 1, alínea 
1), 3 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 16 de Janeiro de 2023.

廉 政 公 署
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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 Comissa-
riado, 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 Regulamento Administrativo n.º 3/2009, alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 3/2013, 13.º, n.os 2, alínea 
4), 3 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», 
conforme a seguir discriminado:

— Ng Iok Lin progride para auxiliar, 8.º escalão, a partir de 
15 de Janeiro de 2023;

— Tam Ka I progride para auxiliar, 9.º escalão, a partir de 31 
de Janeiro de 2023.

Por despachos do Ex.mo Senhor Comissário contra a 
Corrupção, de 7 de Fevereiro de 2023:

Kuan Chon Kit — renovada a comissão de serviço, pelo perío-
do de dois anos, como técnico superior assessor, 3.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, alte-
rado pelo Regulamento Administrativo n.º 3/2013, a partir 
de 4 de Maio de 2023.

Kuok Ka Leong, auxiliar, 2.º escalão, em regime de contrato 
administrativo de provimento, deste Comissariado — alte-
rado para contrato administrativo de provimento de longa 
duração, pelo período de três anos, 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 Regulamento Administra-
tivo n.º 3/2009, alterado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 3/2013, e 4.º e 6.º, n.º 2, alínea 1), da Lei n.º 12/2015 
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», 
a partir de 1 de Fevereiro de 2023.

–––––––

Comissariado contra a Corrupção, aos 10 de Fevereiro de 
2023. — O Chefe do Gabinete, Chan In Chio.

COMISSARIADO DA AUDITORIA

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Comissário da Auditoria, 
de 3 de Fevereiro de 2023:

Lo Kai In — nomeado, em comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como auditor da Direcção dos Serviços de Au-
ditoria deste Comissariado, nos termos dos artigos 17.º, 19.º, 
22.º, 29.º e 30.º do Regulamento Administrativo n.º 12/2007, 
dos artigos 2.º, 4.º e 5.º da Lei n.º 15/2009 e dos artigos 2.º, 3.º, 
5.º e 7.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, a partir 
de 1 de Março de 2023.
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Ao abrigo do artigo 5.º, n.º 2, da Lei n.º 15/2009, é publicada 
a nota relativa aos fundamentos da nomeação e ao currículo 
académico e profissional do nomeado:

1. Fundamentos da nomeação:

— Vacatura do cargo;

— Lo Kai In possui competência profissional e aptidão para 
o exercício do cargo de auditor da Direcção dos Serviços de 
Auditoria deste Comissariado, que se demonstra pelo curriculum 
vitae.

2. Currículo académico:

— Licenciatura em Gestão de Empresas pela Chinese University 
of Hong Kong;

— Mestrado em Administração Pública organizado em conjunto 
pela Universidade de Pequim e pelo Instituto Nacional de 
Administração da China.

3. Formação profissional:

— Investigação sobre a auditoria ambiental ao alcance supe-
rior do Rio Yangtze, ministrada pelo Gabinete de Auditoria 
Nacional;

— Curso de «Auditoria às obras públicas na China», minis-
trado pelo Gabinete de Auditoria Nacional;

— Curso de «Auditoria Ambiental», ministrado pelo Gabi-
nete de Auditoria Nacional;

— Curso de «Auditoria na Área da Segurança Social», minis-
trado pelo Gabinete de Auditoria Nacional;

— Formação de Jovens Quadros Auditores, ministrada pelo 
Gabinete de Auditoria Nacional;

— Formação em Auditoria Informática – nível intermédio, 
ministrada pelo Gabinete de Auditoria Nacional;

— Curso de «Performance Audit», ministrado pelo Departa-
mento de Auditoria Geral do Paquistão;

— Curso sobre «Contabilidade e Regime Financeiro Públicos»;

— Curso sobre o «Regime Jurídico de Aquisição de Bens e 
Serviços»;

— Curso sobre «Regime Jurídico de Empreitadas de Obras 
Públicas».

4. Currículo profissional:

— De Fevereiro de 2006 a Dezembro de 2021, técnico superior 
do Comissariado da Auditoria;

— De Janeiro de 2022 a Novembro de 2022, auditor, substituto, 
da Direcção dos Serviços de Auditoria;

— De Dezembro de 2022 até à presente data, técnico superior 
do Comissariado da Auditoria.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Vong Mio Seong, 
técnica superior assessora principal, 1.º escalão, deste Comis-
sariado, exercendo em comissão de serviço o cargo de auditor 
da Direcção dos Serviços de Auditoria deste Comissariado, 
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desligada do serviço para efeitos de aposentação voluntária, 
nos termos do artigo 263.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, em 
vigor, a partir de 1 de Fevereiro de 2023.

–––––––

Gabinete do Comissário da Auditoria, aos 17 de Fevereiro 
de 2023. — A Chefe do Gabinete, Ermelinda M. C. Xavier.

SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Extractos de despachos

Por despacho do director-geral dos Serviços de Alfândega, 
de 1 de Fevereiro de 2023:

Tang Tong Ieong, n.º 210031, técnico superior de 2.ª classe, 
2.º escalão, dos Serviços de Alfândega — autorizada, a seu 
pedido, a rescisão do seu contrato administrativo de provi-
mento celebrado com estes Serviços, a partir de 15 de Março 
de 2023.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 7 de Fevereiro de 2023:

Lai Chi Weng, técnico superior assessor principal, 2.º escalão, 
n.º 180011, destes Serviços — alterado o respectivo contrato 
administrativo de provimento de longa duração para CAP 
sem termo, nos termos da alínea 2) do n.º 2 do artigo 6.º da 
Lei n.º 12/2015, vigente — Regime do Contrato de Trabalho 
nos Serviços Públicos, a partir de 31 de Janeiro de 2023. 

Wong Wai Kin e Tang Tong Ieong, técnicos superiores de 2.ª 
classe, 2.º escalão, n.os 210011 e 210031, destes Serviços — alte-
rados os respectivos contratos para CAP de longa duração 
de três anos, nos termos da alínea 1) do n.º 2 do artigo 6.º da 
Lei n.º 12/2015, vigente, a partir de 20 de Janeiro de 2023.

–––––––

Serviços de Alfândega, aos 14 de Fevereiro de 2023. — O 
Adjunto do Director-geral (substituto), Sam Kam Tong.

GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL 

DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

Extractos de despachos

Por despachos da chefe do Gabinete do Presidente do 
Tribunal de Última Instância, de 14 de Fevereiro de 2023:

Fan Hong Kuan, motorista de ligeiros, 2.º escalão, em regime 
de contrato administrativo de provimento, deste Gabinete 
— alterado o seu índice salarial para o 3.º escalão, índice 170, 
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, artigo 
13.º, n.os 2, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, de 3 de Agosto, 
e artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, de 17 de Agosto, conjugado 
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com o n.º 1, alínea 6), do Despacho do Presidente do 
Tribunal de Última Instância n.º 3/GPTUI/2016, desde 3 de 
Janeiro de 2023.

Chan Chi Va, Kong Tak Ieong, Lam Heng Tong e Leong Ieng 
Kit, motoristas de ligeiros, 4.º escalão, em regime de contrato 
administrativo de provimento sem termo, deste Gabinete — 
alterados os seus índices salariais para o 5.º escalão, índice 
200, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 19/2000, de 6 de Março, republicado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 39/2011, de 19 de Dezembro, 
artigo 13.º, n.os 2, alínea 3), 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, de 3 de 
Agosto, e artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, de 17 de Agosto, con-
jugado com o n.º 1, alínea 6), do Despacho do Presidente do 
Tribunal de Última Instância n.º 3/GPTUI/2016, desde 4 de 
Janeiro de 2023.

Tou Kam Iu, motorista de ligeiros, 7.º escalão, em regime de 
contrato administrativo de provimento sem termo, deste 
Gabinete — alterado o seu índice salarial para o 8.º escalão, 
índice 260, 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, 
artigo 13.º, n.os 2, alínea 4), 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, de 3 de 
Agosto, e artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, de 17 de Agosto, 
conjugado com o n.º 1, alínea 6), do Despacho do Presidente 
do Tribunal de Última Instância n.º 3/GPTUI/2016, desde 
16 de Janeiro de 2023.

Kuong Lai Meng, motorista de ligeiros, 4.º escalão, em regime 
de contrato administrativo de provimento sem termo, deste 
Gabinete — alterado o seu índice salarial para o 5.º escalão, 
índice 200, 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, 
artigo 13.º, n.os 2, alínea 3), 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, de 3 
de Agosto, e artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, de 17 de Agosto, 
conjugado com o n.º 1, alínea 6), do Despacho do Presidente 
do Tribunal de Última Instância n.º 3/GPTUI/2016, desde 
17 de Janeiro de 2023. 

Fong Wong Un Chi, auxiliar, 3.º escalão, em regime de con-
trato administrativo de provimento de longa duração, deste 
Gabinete — renovado o referido contrato, pelo período de 
três anos, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, do Regulamento 
Administrativo n.º 19/2000, de 6 de Março, republicado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 39/2011, de 19 de Dezembro, 
e artigos 4.º e 6.º, n.º 4, da Lei n.º 12/2015, de 17 de Agosto, 
conjugado com o n.º 1, alínea 7), do Despacho do Presidente 
do Tribunal de Última Instância n.º 3/GPTUI/2016, a partir 
de 4 de Março de 2023.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que, Maria Isabel da Fon-
seca Tavares, escrivã judicial auxiliar, 4.º escalão, do quadro do 
pessoal do Tribunal Judicial de Base, desligar-se-á do serviço, 
para efeitos de aposentação voluntária, nos termos do artigo 
263.º, n.º 1, alínea b), do ETAPM, vigente, a partir de 2 de Março 
de 2023.

–––––––

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, aos 
16 de Fevereiro de 2023. — A Chefe do Gabinete, Chan Iok Lin.
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檢 察 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

14/2009

12/2015

–––––––

 

政 策 研 究 和 區 域 發 展 局

批 示 摘 錄

15/2009 26/2009

12/2015

–––––––

 

GABINETE DO PROCURADOR

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Procurador, de 6 de Feve-
reiro de 2023: 

He Sin Tong, intérprete-tradutora chefe, 1.º escalão, do quadro 
do pessoal deste Gabinete — renovada a sua requisição, por 
mais um ano, para exercer funções no Gabinete do Secretá-
rio para a Administração e Justiça, nos termos do artigo 34.º 
do ETAPM, vigente, a partir de 25 de Março de 2023.

Por despacho do Ex.mo Senhor Procurador, de 14 de Feve-
reiro de 2023: 

Ma Wai Man — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento sem termo neste 
Gabinete, progredindo para intérprete-tradutora principal, 
2.º escalão a partir de 20 de Janeiro de 2023, e ascendendo 
a intérprete-tradutora chefe, 1.º escalão, nos termos dos 
artigos 13.º, n.º 1, alínea 2), 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), conjugados com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei 
n.º 12/2015 (Regime do contrato de trabalho nos serviços 
públicos), a partir da data da sua publicação.

–––––––

Gabinete do Procurador, aos 16 de Fevereiro de 2023. — O 
Chefe do Gabinete, Tam Peng Tong.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTUDO DE POLÍTICAS 

E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Extractos de despachos

Por despachos de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 1 de 
Fevereiro de 2023:

Os seguintes pessoais de chefias destes Serviços — renovadas 
as comissões de serviço, pelo período de um ano, nos termos 
dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 e 8.º do Regulamento 
Administrativo n.º 26/2009, por possuírem capacidade de 
gestão e experiência profissional adequadas para o exercício 
das suas funções, a partir das datas abaixo indicadas:

Un Kin Chong, como chefe do Departamento de Estudo de 
Políticas, a partir de 1 de Abril de 2023;

Lin Son Sam, como chefe da Divisão de Economia e Vida da 
População, a partir de 30 de Abril de 2023.

Por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 7 de 
Fevereiro de 2023:

Leong Ka Hou — alterado o contrato administrativo de pro-
vimento de longa duração para contrato administrativo de 
provimento sem termo como técnico principal, 1.º escalão, 
nestes Serviços, nos termos do artigo 6.º, n.º 2, alínea 2), da 
Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Ser-
viços Públicos», a partir de 21 de Janeiro de 2023.

–––––––
Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvi-

mento Regional, aos 14 de Fevereiro de 2023. — O Director 
dos Serviços, Cheong Chok Man.



N.º 8 — 22-2-2023 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 1905

個 人 資 料 保 護 辦 公 室

批 示 摘 錄

12/2015 14/2009

510

12/2015 14/2009

14/2016

540

–––––––

 

法 務 局

批 示 摘 錄

12/2015

12/2015

14/2009

12/2015

540

GABINETE PARA A PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Extractos de despachos

Por despacho do coordenador, de 7 de Fevereiro de 2023:

Ao Ieong Un Wa — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento progredindo 
para técnica superior de 1.ª classe, 2.º escalão, índice 510, 
neste Gabinete, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, 
vigente, e conjugado com o artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, 
da Lei n.º 14/2009, vigente, a partir de 13 de Janeiro de 2023.

Por despacho do coordenador, de 9 de Fevereiro de 2023:

Ao Ieong Un Wa — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento ascendendo 
para técnica superior principal, 1.º escalão, índice 540, neste 
Gabinete, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, vi-
gente, e conjugado com o artigo 14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, 
da Lei n.º 14/2009, vigente, e o artigo 5.º do Regulamento 
Adminis trativo n.º 14/2016, vigente, a partir da data da sua 
publicação.

–––––––

Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais, aos 13 de 
Fevereiro de 2023. — O Coordenador do Gabinete, Yang 
Chongwei. 

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS 

DE JUSTIÇA

Extractos de despachos

Por despachos da signatária, de 5 de Janeiro de 2023:

Ng Meng Son e Pun Ka Man, adjuntos-técnicos de 2.ª classe, 1.º 
escalão, providos em regime de contrato administrativo de 
provimento, destes Serviços — renovados os contratos, pelo 
período de seis meses, nos termos do artigo 6.º, n.º 1, da Lei 
n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços 
Públicos), a partir de 25 de Janeiro de 2023.

Por despacho do director destes Serviços, substituto, de 
11 de Janeiro de 2023:

Chim Mei Lei, auxiliar, 3.º escalão, provida em regime de con-
trato administrativo de provimento de longa duração, destes 
Serviços — renovado o contrato, pelo período de três anos, 
nos termos do artigo 6.º, n.º 4, da Lei n.º 12/2015 (Regime do 
Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), a partir de 27 
de Fevereiro de 2023.

Por despachos do director destes Serviços, substituto, de 9 
de Fevereiro de 2023:

Lam Chon Weng, técnico superior de 1.ª classe, 2.º escalão, da 
área de informática (desenvolvimento de software), destes 
Serviços — alterada a cláusula 3.ª do contrato administrativo 
de provimento, para técnico superior principal, 1.º escalão, 
índice 540, nos termos do artigo 14.º, n.os 1, alínea 2), 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.
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14/2009

12/2015

450

聲 明

–––––––

 姸

市 政 署

決 議 摘 錄

15/2009 26/2009

–––––––

 

退 休 基 金 會

批 示 摘 錄

/

151947

Lam Kim Kuong, adjunto-técnico especialista, 3.º escalão, da 
área de informática, destes Serviços — alterada a cláusula 
3.ª do contrato administrativo de provimento, para adjunto-
-técnico especialista principal, 1.º escalão, índice 450, nos 
termos do artigo 14.º, n.os 1, alínea 1), e 2, da Lei n.º 14/2009, 
conjugado com o artigo 4.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, em 
vigor, a partir da data da publicação do presente extracto de 
despacho.

Declarações

Para os devidos efeitos, se declara que Leung Wai Leng, téc-
nica auxiliar de informática especialista principal, 4.º escalão, 
do quadro de pessoal destes Serviços, desligou do serviço para 
efeitos de aposentação, a partir de 23 de Janeiro de 2023.

Para os devidos efeitos, se declara que Maria Elizabeth Sou, 
adjunta-técnica especialista principal, 4.º escalão, do quadro 
de pessoal destes Serviços, desligou do serviço para efeitos de 
aposentação, a partir de 1 de Fevereiro de 2023.

–––––––

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 16 de 
Fevereiro de 2023. — A Directora dos Serviços, substituta, Leong 
Weng In.

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

Extracto de deliberação

Por deliberação do Conselho de Administração para os 
Assuntos Municipais, na sessão realizada em 27 de 
Janeiro de 2023:

Vong Iat Chong — renovada a comissão de serviço, pelo perí-
odo de um ano, como chefe da Divisão de Recursos Huma-
nos, nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 e 8.º do 
Regulamento Administrativo n.º 26/2009, por possuir expe-
riência e capacidade profissional adequadas para o exercício 
das suas funções, a partir de 1 de Março de 2023.

–––––––

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 9 de Fevereiro 
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 despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 7 de Fevereiro de 2023:

1. Si Siu Keong, pessoal marítimo principal, 2.º escalão, da Di-
recção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, com 
o número de subscritor 151947 do Regime de Aposentação 
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e Sobrevivência, desligado 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 22 de Janeiro de 2023, uma pensão mensal 
correspondente ao índice 230 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.

1. Lei Chi Meng, assistente técnico administrativo especialista, 
3.º escalão, do Instituto para os Assuntos Municipais, com o 
número de subscritor 223263 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, 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 6 de Janeiro de 2023, uma pensão mensal 
correspondente ao índice 135 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 16 anos 
de serviço, acrescida do montante relativo a 3 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.

1. Tong Chi Meng, intendente, 1.º escalão, do Corpo de Polícia 
de Segurança Pública, exercendo em comissão de serviço as 
funções de assessor dos Serviços de Polícia Unitários, com 
o número de subscritor 100560 do Regime de Aposenta-
ção e Sobrevivência, desligado do serviço de acordo com o 
artigo 263.º, n.º 1, alínea b), do ETAPM, em vigor, ou seja, 
aposentação voluntária por requerimento — fixada, com 
início em 6 de Janeiro de 2023, um valor da pensão mensal 
MOP 82 082,00, calculada nos termos do artigo 264.º, n.os 1 
e última parte do n.º 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 1, 
alínea a), ambos do referido estatuto, por contar 36 anos de 
serviço, acrescida do montante relativo a 6 prémios de anti-
guidade, 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.

1. Lei Keng Chak, chefe de primeira, 3.º escalão, do Corpo 
de Bombeiros, com o número de subscritor 153400 do 
Regime de Aposentação e Sobrevivência, desligado do 
serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), do 
ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
requerimento — 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 corresponden-
te ao índice 520 da tabela em vigor, calculada nos termos 
do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, 
ambos do referido estatuto, por contar 30 anos de serviço, 
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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.

1. Ng Peng Kuan, subchefe, 4.º escalão, do Corpo de Polícia 
de Segurança Pública, com o número de subscritor 109398 
do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desligado do 
serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea a), do 
ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
declaração — 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 
16 de Janeiro de 2023, uma pensão mensal correspondente ao 
índice 330 da tabela em vigor, calculada nos termos do artigo 
264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, ambos do 
referido estatuto, por contar 31 anos de serviço, acrescida do 
montante relativo a 6 prémios de antiguidade, nos termos dos 
artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a que se refere o 
artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

1. Wong Pou Leng, guarda de primeira, 4.º escalão, do Corpo 
de Polícia de Segurança Pública, com o número de subscri-
tor 120340 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, des-
ligada do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), 
do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
requerimento — 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 16 de Janeiro de 2023, uma pensão mensal correspon-
dente ao índice 250 da tabela em vigor, calculada nos termos 
do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, 
ambos do referido estatuto, por contar 30 anos de serviço, 
acrescida do montante relativo a 6 prémios de antiguidade, 
nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a 
que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

1. Lo Veng Vai, desenhador especialista principal, 2.º esca-
lão, da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e 
de Água, com o número de subscritor 132845 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 19 de Janeiro de 2023, uma 
pensão mensal correspondente ao índice 280 da tabela em 
vigor, calculada nos termos do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conju-
gado com o artigo 265.º, n.º 2, ambos do referido estatuto, 
por contar 27 anos de serviço, acrescida do montante rela-
tivo 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.

1. Leong Kam Ieng, chefe, 4.º escalão, do Corpo de Polícia 
de Segurança Pública, com o número de subscritor 116238 
do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desligada do 
serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), do 
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ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
requerimento — 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 9 de Janeiro de 2023, uma pensão mensal corresponden-
te ao índice 400 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 32 anos de serviço, 
acrescida do montante relativo a 6 prémios de antiguidade, 
nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a 
que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

1. Wan Kin Man, subchefe, 4.º escalão, do Corpo de Polícia 
de Segurança Pública, com o número de subscritor 109614 
do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desligado do 
serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), do 
ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
requerimento — 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 15 de Janeiro de 2023, uma pensão mensal correspon-
dente ao índice 330 da tabela em vigor, calculada nos termos 
do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, 
ambos do referido estatuto, por contar 31 anos de serviço, 
acrescida do montante relativo a 6 prémios de antiguidade, 
nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a 
que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

1. Kong Kin In, guarda principal, 4.º escalão, do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública, com o número de subscritor 
119199 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, 
desligado do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea 
a), do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária 
por declaração — 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 
16 de Janeiro de 2023, uma pensão mensal correspondente ao 
índice 280 da tabela em vigor, calculada nos termos do artigo 
264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, ambos do 
referido estatuto, por contar 30 anos de serviço, acrescida do 
montante relativo a 6 prémios de antiguidade, nos termos dos 
artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a que se refere o 
artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

1. Pun Ioc Keng, escrivã judicial especialista, 4.º escalão, do 
Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, 
com o número de subscritor 111457 do Regime de Aposen-
tação e Sobrevivência, desligada do serviço de acordo com 
o artigo 263.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, em vigor, ou 
seja, aposentação voluntária por declaração — 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 460 da tabela em 
vigor, calculada nos termos do artigo 264.º, n.os 1 e 4, con-
jugado com o artigo 265.º, n.º 2, ambos do referido estatu-
to, por contar 30 anos de serviço, acrescida do montante 
relativo a 6 prémios de antiguidade, nos termos dos artigos 
7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a que se refere o artigo 
1.º da Lei n.º 1/2014.
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2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-
dade, ao Governo da RAEM.

1. Chan I Cheng, viúva de Wong Chan Kam, que foi guarda 
de primeira, aposentado do Corpo de Polícia de Segurança 
Pública, com o número de subscritor 120197 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 3 de Dezembro de 2022, uma pensão mensal 
a que corresponde o índice 125 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 6 
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.

1. Leong Choi Pec, subchefe, 4.º escalão, do Corpo de Polícia 
de Segurança Pública, com o número de subscritor 116106 
do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desligada do 
serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), do 
ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
requerimento — 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 10 de Janeiro de 2023, uma pensão mensal correspon-
dente ao índice 340 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 32 anos de serviço, 
acrescida do montante relativo a 6 prémios de antiguidade, 
nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a 
que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

1. Cheong Choi Fai, guarda de primeira, 4.º escalão, do Corpo 
de Polícia de Segurança Pública, com o número de subscritor 
113999 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desli-
gado do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), 
do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
requerimento — 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 16 de Janeiro de 2023, uma pensão mensal correspon-
dente ao índice 265 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 32 anos de serviço, 
acrescida do montante relativo a 6 prémios de antiguidade, 
nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a 
que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 9 de Fevereiro de 2023:

1. Leong Lai Wa, inspectora alfandegária, 6.º escalão, dos 
Serviços de Alfândega, com o número de subscritor 102890 
do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desligada do 
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serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea a), do 
ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
declaração — 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 
1 de Fevereiro de 2023, uma pensão mensal correspondente 
ao índice 435 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 32 anos de serviço, 
acrescida do montante relativo a 6 prémios de antiguidade, 
nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a 
que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

1. Cheang Kok Hong, inspector alfandegário, 6.º escalão, dos 
Serviços de Alfândega, com o número de subscritor 121509 
do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desligado do 
serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea a), do 
ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
declaração — 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 Fevereiro de 2023, uma pensão mensal correspondente 
ao índice 405 da tabela em vigor, calculada nos termos do 
artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, 
ambos do referido estatuto, por contar 30 anos de serviço, 
acrescida do montante relativo a 6 prémios de antiguidade, 
nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a 
que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

1. Lao Ioi Wo, verificador de primeira alfandegário, 4.º escalão, 
dos Serviços de Alfândega, com o número de subscritor 
122173 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, 
desligado do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea 
a), do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária 
por declaração — 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 
1 de Fevereiro de 2023, uma pensão mensal correspondente 
ao índice 250 da tabela em vigor, calculada nos termos do 
artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, 
ambos do referido estatuto, por contar 30 anos de serviço, 
acrescida do montante relativo a 6 prémios de antiguidade, 
nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a 
que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

1. Iun Tak Mei, verificadora de primeira alfandegária, 4.º escalão, 
dos Serviços de Alfândega, com o número de subscritor 
121983 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, 
desligada do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea 
a), do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária 
por declaração — 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 
2 de Fevereiro de 2023, uma pensão mensal correspondente 
ao índice 250 da tabela em vigor, calculada nos termos do 
artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, 
ambos do referido estatuto, por contar 30 anos de serviço, 
acrescida do montante relativo a 6 prémios de antiguidade, 
nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a 
que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.
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2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-
dade, ao Governo da RAEM.

1. Chio Lai Heong, verificadora de primeira alfandegária, 
4.º escalão, dos Serviços de Alfândega, com o número de 
subscritor 121630 do Regime de Aposentação e Sobrevi-
vência, desligada do serviço de acordo com o artigo 263.º, 
n.º 1, alínea a), do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação 
voluntária por declaração — 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 1 de Fevereiro de 2023, uma pensão mensal 
correspondente ao índice 250 da tabela em vigor, calculada 
nos termos do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 
265.º, n.º 2, ambos do referido estatuto, por contar 30 anos 
de serviço, acrescida do montante relativo a 6 prémios de 
antiguidade, nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 
e da tabela a que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

1. Cheang Chi Hong, verificador principal alfandegário, 4.º es-
calão, dos Serviços de Alfândega, com o número de subscri-
tor 121479 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, des-
ligado do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea 
a), do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária 
por declaração — 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 Fevereiro de 2023, uma pensão mensal correspon-
dente ao índice 280 da tabela em vigor, calculada nos termos 
do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, 
ambos do referido estatuto, por contar 30 anos de serviço, 
acrescida do montante relativo a 6 prémios de antiguidade, 
nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a 
que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

1. Wong Man Pan, comissária alfandegária, 1.º escalão, dos 
Serviços de Alfândega, com o número de subscritor 102865 
do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desligada do 
serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea a), do 
ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
declaração — 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 
1 de Fevereiro de 2023, uma pensão mensal correspondente 
ao índice 520 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 33 anos de serviço, 
acrescida do montante relativo a 6 prémios de antiguidade, 
nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a 
que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

1. Vong Mio Seong, técnica superior assessora principal, 1.º 
escalão, do Comissariado da Auditoria, exercendo em 
comissão de serviço o cargo de auditora, com o número de 
subscritor 177172 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, 
desligada do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea 
a), do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária 
por declaração — fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do 
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Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início em 
1 de Fevereiro de 2023, uma pensão mensal correspondente 
ao índice 620 da tabela em vigor, calculada nos termos do 
artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, 
ambos do referido estatuto, por contar 32 anos de serviço, 
acrescida do montante relativo a 6 prémios de antiguidade, 
nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a 
que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

1. Lei Wai Peng, verificador principal alfandegário, 4.º escalão, 
dos Serviços de Alfândega, com o número de subscritor 
122319 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desli-
gado do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea a), 
do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
declaração — fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do De-
creto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início em 
3 de Fevereiro de 2023, uma pensão mensal correspondente 
ao índice 280 da tabela em vigor, calculada nos termos do 
artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, 
ambos do referido estatuto, por contar 30 anos de serviço, 
acrescida do montante relativo a 6 prémios de antiguidade, 
nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a 
que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

1. Sou Maria Elizabeth, adjunta-técnica especialista principal, 
4.º escalão, da Direcção dos Serviços de Assuntos de Justi-
ça, exercendo em comissão de serviço o cargo de chefe de 
divisão do Comissariado contra a Corrupção, com o número 
de subscritor 121002 do Regime de Aposentação e Sobre-
vivência, desligada do serviço de acordo com o artigo 263.º, 
n.º 1, alínea a), do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação 
voluntária por declaração — 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 1 de Fevereiro de 2023, uma pensão mensal 
correspondente ao índice 640 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 33 anos 
de serviço, acrescida do montante relativo a 6 prémios de 
antiguidade, nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 
e da tabela a que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 13 de Fevereiro de 2023:

1. Patricia Jesus, escrivã do ministério público especialista, 
4.º escalão, do Gabinete do Procurador, com o número de 
subscritor 111449 do Regime de Aposentação e Sobrevi-
vência, desligada do serviço de acordo com o artigo 263.º, 
n.º 1, alínea a), do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação 
voluntária por declaração — 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 460 da tabela em vigor, calculada 
nos termos do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 
265.º, n.º 2, ambos do referido estatuto, por contar 30 anos 
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de serviço, acrescida do montante relativo a 6 prémios de 
antiguidade, nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 
e da tabela a que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 14 de Fevereiro de 2023:

1. Lou Iut Mei, guarda principal, 4.º escalão, do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública, com o número de subscritor 
122580 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desli-
gada do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea a), 
do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
declaração — fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do De-
creto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início em 
28 de Janeiro de 2023, uma pensão mensal correspondente 
ao índice 280 da tabela em vigor, calculada nos termos do 
artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, 
ambos do referido estatuto, por contar 30 anos de serviço, 
acrescida do montante relativo a 6 prémios de antiguidade, 
nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a 
que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

1. Cheang Sin Meng, viúva de Cheong Hong, que foi auxiliar, 
aposentado dos então Serviços de Apoio da Sede do 
Governo, com o número de subscritor 1643 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 21 de Dezembro de 2022, uma pensão mensal a 
que corresponde o índice 70 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.

1. Lam Sok Noi, docente dos ensinos infantil e primário de 
nível 1, 11.º escalão, da Direcção dos Serviços de Educação 
e de Desenvolvimento da Juventude, com o número de subs-
critor 174882 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, 
desligada 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 4 de Fevereiro de 2023, uma pensão mensal correspon-
dente ao índice 425 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 23 anos de serviço, 
acrescida do montante relativo a 4 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.
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1. Hoi Sut Lai, subchefe, 1.º escalão, do Corpo de Polícia de 
Segurança Pública, com o número de subscritor 119040 
do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desligada do 
serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), do 
ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
requerimento — 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 
20 de Janeiro de 2023, uma pensão mensal correspondente ao 
índice 285 da tabela em vigor, calculada nos termos do artigo 
264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, ambos do 
referido estatuto, por contar 30 anos de serviço, acrescida do 
montante relativo a 6 prémios de antiguidade, nos termos dos 
artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a que se refere o 
artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

1. Chan Kam Oi, viúva de Tam Pak San, que foi auxiliar 
qualificado, aposentado da então Direcção dos Serviços de 
Administração e Função Pública, com o número de subscritor 
84638 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 16 de Dezembro de 
2022, uma pensão mensal a que corresponde o índice 80 
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.

Fixação das taxas de reversão

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 7 de Fevereiro de 2023:

Cheok Sio Long, operário qualificado do Instituto do Desporto, 
com o número de contribuinte 6023051, cancelada a inscri-
ção no Regime de Previdência em 16 de Janeiro de 2023, 
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 29 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.

Lou Iat Keong, auxiliar do Instituto para os Assuntos Munici-
pais, com o número de contribuinte 6030724, cancelada a ins-
crição no Regime de Previdência em 18 de Janeiro de 2023, 
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 Espe-
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cial», por completar 33 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.

Ng Pou Sam, operário qualificado do Instituto para os Assuntos 
Municipais, com o número de contribuinte 6041009, can-
celada a inscrição no Regime de Previdência em 11 de 
Janeiro de 2023, 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, cor-
respondentes a 100% dos saldos da «Conta das Contribui-
ções Individuais», da «Conta das Contribuições da RAEM» 
e da «Conta Especial», por completar 34 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 Vai Iu, assistente técnica administrativa da Direcção 
dos Serviços de Estatística e Censos, com o número de 
contribuinte 6042820, cancelada a inscrição no Regime de 
Previdência em 26 de Janeiro de 2023, nos termos do artigo 
13.º, n.º 1, da Lei n.º 8/2006, em vigor — fixadas as taxas de 
reversão a que tem direito no âmbito do Regime de Previ-
dência, correspondentes a 100% dos saldos da «Conta das 
Contribuições Individuais» e da «Conta das Contribuições 
da RAEM», por completar 31 anos de tempo de contribui-
ção no Regime de Previdência, nos termos do artigo 14.º, 
n.º 1, do mesmo diploma; e determinado não ter a mesma 
direito ao saldo da «Conta Especial», nos termos do artigo 
40.º, n.º 4, da Lei n.º 8/2006, por o motivo de cancelamento da 
inscrição não corresponder ao estipulado no artigo 7.º, n.º 1, 
do Decreto-Lei n.º 25/96/M, em vigor.

Nguyen Van Nam, guarda da Direcção dos Serviços Correc-
cionais, com o número de contribuinte 6117382, cancelada 
a inscrição no Regime de Previdência em 10 de Janeiro de 
2023, nos termos do artigo 13.º, n.º 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 12 anos de tempo de contribuição no Regime de 
Previdência, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo 
diploma.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 8 de Fevereiro de 2023:

Declaram-se nulos os seus despachos de 16 de Novembro 
de 2021 e 26 de Janeiro de 2022, publicados nos Boletins 
Oficiais da RAEM n.os 47/2021 e 6/2022, II Série, de 24 de 
Novembro e 9 de Fevereiro, respectivamente, referentes à 
fixação da taxa de reversão do chefe de departamento do 
Fundo de Pensões, Ian Iat Chun (contribuinte n.º 6146277), 
nos termos dos artigos 122.º, n.º 2, alínea i), e 123.º, n.º 2, do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro, e fixada de novo 
a taxa de reversão a que o referido contribuinte tem direito, 
conforme o seguinte:

Ian Iat Chun, chefe de departamento do Fundo de Pensões, 
com o número de contribuinte 6146277, cancelada a inscrição no 
Regime de Previdência em 1 de Março de 2020, nos termos do 
artigo 13.º, n.º 1, alínea 5), da Lei n.º 8/2006, em vigor — fixada 
a taxa de reversão a que tem direito no âmbito do Regime de 
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Previdência, correspondente a 100% do saldo da «Conta das 
Contribuições Individuais» e sem direito ao saldo da «Conta 
das Contribuições da RAEM», por contar menos de 15 anos de 
tempo de contribuição no Regime de Previdência, nos termos do 
artigo 14.º, n.os 1, alínea 1), e 3, do mesmo diploma.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 9 de Fevereiro de 2023:

Kong Fu Wa, adjunto-técnico da Direcção dos Serviços de 
Finanças, com o número de contribuinte 3015393, cancelada 
a inscrição no Regime de Previdência em 26 de Janeiro de 
2023, nos termos do artigo 13.º, n.º 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» e da 
«Conta das Contribuições da RAEM», por completar 38 
anos de tempo de contribuição no Regime de Previdência, 
nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma.

Kung Chi Keung, médico geral dos Serviços de Saúde, com 
o número de contribuinte 6005878, cancelada a inscrição 
no Regime de Previdência em 18 de Janeiro de 2023, nos 
termos do artigo 13.º, n.º 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» e da «Conta das 
Contribuições da RAEM», por completar 25 anos de tempo 
de contribuição no Regime de Previdência, nos termos do 
artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma; e determinado não ter 
o mesmo direito ao saldo da «Conta Especial», nos termos 
do artigo 40.º, n.º 4, da Lei n.º 8/2006, por o motivo de can-
celamento da inscrição não corresponder ao estipulado no 
artigo 7.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 25/96/M, em vigor.

Ip Mei Lin, auxiliar de serviços gerais dos Serviços de Saúde, 
com o número de contribuinte 6037354, cancelada a inscri-
ção no Regime de Previdência em 23 de Janeiro de 2023, 
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 Espe-
cial», 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.

Tai Pak Chao, operário qualificado da Direcção dos Serviços 
de Educação e de Desenvolvimento da Juventude, com 
o número de contribuinte 6189189, cancelada a inscrição 
no Regime de Previdência em 26 de Janeiro de 2023, 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 25% 
do saldo da «Conta das Contribuições da RAEM», por 
completar 8 anos de tempo de contribuição no Regime de Pre-
vidência, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma.

Tang Weng Io, enfermeira de grau I dos Serviços de Saúde, 
com o número de contribuinte 6223913, cancelada a inscri-
ção no Regime de Previdência em 23 de Janeiro de 2023, 
nos termos do artigo 13.º, n.º 1, da Lei n.º 8/2006, em vigor 
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— fixadas as taxas de reversão a que tem direito no âmbito 
do Regime de Previdência, correspondentes a 100% do sal-
do da «Conta das Contribuições Individuais» e 25% do sal-
do da «Conta das Contribuições da RAEM», por completar 
6 anos de tempo de contribuição no Regime de Previdência, 
nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 13 de Fevereiro de 2023:

Ieong Mong Lin, auxiliar da Direcção dos Serviços de Turismo, 
com o número de contribuinte 6033952, cancelada a inscrição 
no Regime de Previdência em 23 de Janeiro de 2023, 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» e da 
«Conta Especial», e 85% do saldo da «Conta das Contribui-
ções da RAEM», por completar 20 anos de tempo de con-
tribuição no Regime de Previdência, nos termos dos artigos 
14.º, n.º 1, e 40.º, n.º 4, do mesmo diploma.

Tang Chi Wai, auxiliar da Direcção dos Serviços de Correios e 
Telecomunicações, com o número de contribuinte 6172103, 
cancelada a inscrição no Regime de Previdência em 31 de 
Janeiro de 2023, nos termos do artigo 13.º, n.º 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 25% do saldo da «Conta das Contribuições da RAEM», 
por completar 9 anos de tempo de contribuição no Regime 
de Previdência, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo 
diploma.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 14 de Fevereiro de 2023:

Wong Kun Wan, auxiliar do Instituto para os Assuntos Munici-
pais, com o número de contribuinte 6013595, cancelada a ins-
crição no Regime de Previdência em 25 de Janeiro de 2023, 
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.

Kuok Iong Hin, auxiliar do Instituto para os Assuntos Munici-
pais, com o número de contribuinte 6021962, cancelada a 
inscrição no Regime de Previdência em 26 de Janeiro de 
2023, 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» e da 
«Conta Especial», e 85% do saldo da «Conta das Contribui-
ções da RAEM», por completar 20 anos de tempo de con-
tribuição no Regime de Previdência, nos termos dos artigos 
14.º, n.º 1, e 40.º, n.º 4, do mesmo diploma.

Leong Io Kuong, operário qualificado do Instituto do Desporto, 
com o número de contribuinte 6052612, cancelada a inscri-
ção no Regime de Previdência em 31 de Janeiro de 2023, 
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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 37 anos de tempo de contribuição no Regime 
de Previdência, nos termos dos artigos 14.º, n.º 1, e 39.º, n.º 6, 
do mesmo diploma.

Por despachos da presidente do Conselho de Administração, 
substituta, de 14 de Fevereiro de 2023:

Chio Keng Io — nomeado, definitivamente, técnico superior 
principal, 1.º escalão, índice 540, do quadro do pessoal deste 
Fundo, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, 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 22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, vigente, a partir da data 
da publicação do presente extracto de despacho no Boletim 
Oficial da RAEM.

João Augusto Dias Pedro — alterada, por averbamento, a cláusula 
3.ª do seu contrato administrativo de provimento sem termo 
para assistente técnico administrativo especialista principal, 
1.º escalão, índice 345, neste Fundo, nos termos dos artigos 
14.º, n.os 1, alínea 1), e 2, da Lei n.º 14/2009 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), 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, a partir da data da publicação do presente 
extracto de despacho no Boletim Oficial da RAEM.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Wong Io Wa, motorista 
de ligeiros, 10.º escalão, em regime de contrato administrativo 
de provimento de longa duração deste Fundo, cessa funções 
por atingir o limite de idade, nos termos do artigo 44.º, n.º 1, 
alínea c), do ETAPM, vigente, conjugado com o artigo 15.º, 
alínea 1), da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho 
nos Serviços Públicos), a partir de 20 de Fevereiro de 2023.

–––––––

Fundo de Pensões, aos 16 de Fevereiro de 2023. — A Presidente 
do Conselho de Administração, Diana Maria Vital Costa.

IMPRENSA OFICIAL

Rectificação

Por se terem verificado inexactidões na versão chinesa do n.º 5 
do Despacho do Chefe do Executivo n.º 13/2023, publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 4, II Série, de 26 de Janeiro de 2023, a páginas 795 e 796, se 
rectifica:

1. Na subalínea (5) da alínea 1) do n.º 5:

Onde se lê: «(5) »

deve ler-se: «(5) 啓 ».
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2. Na subalínea (4) da alínea 3) do n.º 5:

Onde se lê: «(4) »

deve ler-se: «(4) ».

–––––––

Imprensa Oficial, aos 21 de Fevereiro de 2023. — A Admi-
nistradora, Leong Pou Ieng.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA 

E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Extractos de despachos

Por despachos do signatário, de 2 de Fevereiro de 2023:

Tan Fei — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato administrativo de provimento de longa duração 
progride para técnica superior assessora principal, 3.º 
escalão, índice 710, nestes Serviços, nos termos do artigo 
13.º, n.os 1, alínea 1), e 4, da Lei n.º 14/2009, alterada pelas 
Leis n.os 4/2017 e 2/2021, conjugado com o artigo 4.º da 
Lei n.º 12/2015, a partir de 19 de Dezembro de 2022. 

Tang Si Man — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato administrativo de provimento sem termo progride 
para técnica superior assessora principal, 2.º escalão, índice 
685, nestes Serviços, nos termos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 
1), 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 
2/2021, conjugado com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir 
de 29 de Janeiro de 2023. 

–––––––

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento 
Tecnológico, aos 15 de Fevereiro de 2023. — O Director dos 
Serviços, Tai Kin Ip.
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DIRECÇÃO DE INSPECÇÃO E COORDENAÇÃO DE JOGOS

Extractos de despachos

Por despacho do signatário, de 1 de Dezembro de 2022:

Ho Ka Chun — renovado o contrato administrativo de provi-
mento, por mais um ano, como assistente técnico administra-
tivo especialista, 3.º escalão, nesta Direcção de Serviços, nos 
termos dos artigos 4.º, n.os 2 e 3, e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, 
a partir de 5 de Fevereiro de 2023.

Por despacho do signatário, de 15 de Dezembro de 2022:

Tam Ka Man — renovado o contrato administrativo de provi-
mento de longa duração, por mais três anos, como assistente 
técnico administrativo especialista, 3.º escalão, nesta Direc-
ção de Serviços, nos termos dos artigos 4.º, n.os 2 e 3, e 6.º, n.º 4, 
da Lei n.º 12/2015, a partir de 22 de Fevereiro de 2023.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia 
e Finanças, de 31 de Janeiro de 2023:

Chou Kam Seng — nomeado, em comissão de serviço, técni-
co superior de 2.ª classe, 1.º escalão, área de informática 
(infraestruturas de redes), do quadro do pessoal nesta 
Direcção de Serviços, nos termos do artigo 12.º, n.º 1, da 
Lei n.º 14/2009, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 4/2017 
e Lei n.º 2/2021, conjugado com os artigos 22.º, n.º 8, alínea 
b), e 23.º, n.º12, do ETAPM, vigente.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Fan Cheng Po, ad-
junta-técnica especialista principal, 1.º escalão, do contrato 
administrativo de provimento sem termo desta Direcção de 
Serviços, rescindido o contrato, por atingir o limite de idade, a 
partir de 7 de Fevereiro de 2023.

–––––––

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, aos 16 de 
Fevereiro de 2023. — O Director, Adriano Marques Ho.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Extractos de despachos

Por despacho do signatário, de 10 de Janeiro de 2023:

Wong Ka I, inspectora de 2.ª classe, 1.º escalão, de nomeação 
provisória, destes Serviços — nomeada, definitivamente, 
para o mesmo lugar, nos termos do artigo 22.º, n.º 3, do 
ETAPM, vigente, a partir de 3 de Março de 2023.

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

Tang Weng Kei — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como chefe da Divisão de Promoção e Formação 
destes Serviços, nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009, 

博 彩 監 察 協 調 局

批 示 摘 錄

 

12/2015

 

12/2015

 

4/2017 2/2021 14/2009

b

聲 明

–––––––

 

勞 工 事 務 局

批 示 摘 錄

15/2009 26/2009
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4/2017 14/2009

a

–––––––

 

統 計 暨 普 查 局

批 示 摘 錄

525

2/2021 12/2015

聲 明

–––––––

 

消 費 者 委 員 會

批 示 摘 錄

 

14/2009 12/2015

260

e 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, a partir de 
3 de Março de 2023, por possuir competência profissional e 
experiência adequadas para o exercício das suas funções.

Por despacho do signatário, de 10 de Fevereiro de 2023:

Chan Tek Fong, inspector de 2.ª classe, 2.º escalão — nomeado, 
definitivamente, inspector de 1.ª classe, 1.º escalão, do qua-
dro do pessoal nestes 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.

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 10 
de Fevereiro de 2023. — O Director dos Serviços, Wong Chi 
Hong. 

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

Extracto de despacho

Por despacho do director, de 17 de Janeiro de 2023:

Chio Kin Weng, técnico especialista, 2.º escalão, índice 525, 
em regime de contrato administrativo de provimento, destes 
Serviços — renovado o referido contrato, pelo período de 
três anos, com referência à mesma categoria e escalão, nos 
termos dos artigos 4.º, n.º 2, e 6.º, n.º 4, da Lei n.º 12/2015, 
alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 26 de Março de 
2023.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Mak Hang Chan, sub-
director destes Serviços, foi desligado do serviço para efeitos 
de aposentação voluntária, a partir de 15 de Fevereiro de 2023.

–––––––

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 16 de 
Fevereiro de 2023. — O Director dos Serviços, substituto, 
Wong Weng Sang.

CONSELHO DE CONSUMIDORES

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia 
e Finanças, de 3 de Janeiro de 2023:

Lou Chi U — contratado em regime de contrato administrativo 
de provimento, pelo período experimental de seis meses, 
como adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 260, 
neste Conselho, nos termos dos artigos 12.º da Lei n.º 14/2009, 
vigente, e 5.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, vigente, a partir de 15 
de Fevereiro de 2023.
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12/2015

305

12/2015

305

–––––––

 

治 安 警 察 局

批 示 摘 錄

014/2023

職位 編號 姓名

203140

173161

117171

185180

268181

015/2023

14/2018 20/2022

34/2018

13/2021

278971

008/

SS/2023 103/2022 13/2021

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

Sam Kai In, adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, em re-
gime de contrato administrativo de provimento de longa 
duração, deste Conselho — alterado para contrato admi-
nistrativo de provimento sem termo, índice 305, nos termos 
dos artigos 4.º e 6.º, n.os 2, alínea 2), e 3, da Lei n.º 12/2015, a 
partir de 16 de Dezembro de 2022.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia 
e Finanças, de 31 de Janeiro de 2023:

Lao Peng Lam, adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, em 
regime de contrato administrativo de provimento de longa 
duração, deste Conselho — alterado para contrato admi-
nistrativo de provimento sem termo, índice 305, nos termos 
dos artigos 4.º e 6.º, n.os 2, alínea 2), e 3, da Lei n.º 12/2015, a 
partir de 25 de Dezembro de 2022.

–––––––

Conselho de Consumidores, aos 10 de Fevereiro de 2023. — 
A Presidente da Comissão Executiva, Leong Pek San.

CORPO DE POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Extractos de despachos

Por Despacho do Secretário para a Segurança n.º 014/2023, 
de 7 de Fevereiro de 2023: 

O pessoal abaixo indicado — abatido ao efectivo do CPSP, por 
ter sido nomeado, definitivamente, investigador criminal de 
2.ª classe, 1.º escalão, do quadro da Polícia Judiciária, a partir 
de 11 de Janeiro de 2023.

Posto N.º Nome

GUARDA 203140 CHAN WENG IN

GUARDA 173161 KUOK WAI LONG

GUARDA 117171 LAM PAK KUAN

GUARDA 185180 CHEONG MAN

GUARDA 268181 LO WAI MAN

Por Despacho do Secretário para a Segurança n.º 015/2023, 
de 7 de Fevereiro de 2023:

Lei Kam Kuong, guarda de primeira n.º 278971, do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública — passa da situação de «adido 
ao quadro» para a situação de «no quadro», nos termos dos 
artigos 13.º e 16.º da Lei n.º 14/2018, 45.º e 46.º do Regula-
mento Administrativo n.º 34/2018, na redacção do Regula-
mento Administrativo n.º 20/2022, e 43.º da Lei n.º 13/2021, 
Estatuto dos agentes das Forças e Serviços de Segurança, 
vigente, a partir de 23 de Novembro de 2022.

Por Despacho n.º 008/SS/2023 do Ex.mo Senhor Secretário 
para a Segurança, de 31 de Janeiro de 2023, exarado no uso da 
competência que lhe advém do disposto no Anexo 5 do artigo 
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86/2021 182/2019

303170

–––––––

 

司 法 警 察 局

批 示 摘 錄

–––––––

 

懲 教 管 理 局

批 示 摘 錄

Bach Thi Van Anh Bui Huy Duong Dao Van Dung

Doan Thi Thu Huyen Duong Van Dai Ho Thuong Huong

Hoang Thanh Huyen Le Quang Dao Le Thi Duyen Le Thi 

Ngoan Le Thi Tuyet Mai Le Van Thinh Le Xuan Gioi

Ngo Dinh Phong Giang Nguyen The Duyet Nguyen The 

Hien Nguyen Thi Huong Nguyen Thi Nguyen Nguyen Thi 

Phuong Lanh Nguyen Thu Huong Nguyen Van Tam Pham 

78.º da Lei n.º 13/2021, Estatuto dos agentes das Forças e Ser-
viços de Segurança e, bem assim, do n.º 1 da Ordem Executiva 
n.º 182/2019, alterada pela Ordem Executiva n.º 86/2021, 
respeitante ao Processo Disciplinar n.º 103/2022, pune a 
guarda n.º 303170 Lei Kei Cheng, do CPSP, com a pena de 
demissão, nos termos das disposições conjugadas da alínea 2) 
do artigo 135.º, da alínea 12) do n.º 2 do artigo 153.º e artigo 
144.º, todos os normativos citados do E.A.F.S.S., a partir do dia 
4 de Fevereiro de 2023.

–––––––

Corpo de Polícia de Segurança Pública, aos 14 de Fevereiro de 
2023. — O Comandante, Ng Kam Wa, superintendente-geral.

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Extractos de despachos

Por despacho do director desta Polícia, de 21 de Outubro 
de 2022:

Tang Tat Pan, técnico superior de ciências forenses de 1.a 

classe, 1.º escalão, em regime de contrato administrativo de 
provimento de longa duração, desta Polícia — cessou, a seu 
pedido, as suas funções na mesma Polícia, a partir de 9 de 
Janeiro de 2023.

Por despacho do director desta Polícia, de 13 de Janeiro 
de 2023:

Mak Ka Wa, investigadora criminal de 1.a classe, 1.º escalão, 
de nomeação definitiva, do quadro de pessoal desta Polícia 
— cessou, a seu pedido, as suas funções na mesma Polícia, a 
partir de 13 de Fevereiro de 2023.

–––––––

Polícia Judiciária, aos 15 de Fevereiro de 2023. — O Director, 
substituto, Sou Sio Keong.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

Extractos de despachos

Por despachos do signatário, de 12 de Dezembro de 2022:

Bach Thi Van Anh, Bui Huy Duong, Dao Van Dung, Doan Thi 
Thu Huyen, Duong Van Dai, Ho Thuong Huong, Hoang 
Thanh Huyen, Le Quang Dao, Le Thi Duyen, Le Thi 
Ngoan, Le Thi Tuyet Mai, Le Van Thinh, Le Xuan Gioi, 
Ngo Dinh Phong Giang, Nguyen The Duyet, Nguyen The 
Hien, Nguyen Thi Huong, Nguyen Thi Nguyen, Nguyen Thi 
Phuong Lanh, Nguyen Thu Huong, Nguyen Van Tam, Pham 
Van Nam, Phan Hong Van, Tran Cao Cuong, Tran Dinh 
Dung, Tran Quang Nam, Tran Thi Huong, Tran Van Luong, 
Tran Xuan Tai, Trieu Duc Tuong e Trinh Anh Ha, guardas, 
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Van Nam Phan Hong Van Tran Cao Cuong Tran Dinh 

Dung Tran Quang Nam Tran Thi Huong Tran Van Luong

Tran Xuan Tai Trieu Duc Tuong Trinh Anh Ha

12/2015

2/2021 12/2015

21/2021 14/2016

430

14 /2 0 0 9

14/2016

a

a

14 / 2 0 0 9

14/2016

a

a

Ana Sof ia Dias Pedro 12/2015

600

12/2015

Nabin Bhetwal 12/2015

–––––––

 

4.º escalão — renovados os contratos administrativos 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 21 de Março de 2023.

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

Ao Ieong Kin Pong — provido em regime de contrato adminis-
trativo de provimento de longa duração, pelo período expe-
rimental de seis meses, como técnico superior de 2.ª classe, 1.º 
escalão, índice 430, área de gestão de bens e armazenamento, 
nestes Serviços, 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 Regulamento Administrativo n.º 14/2016, republica-
do e reordenado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, 
a partir de 6 de Fevereiro de 2023.

Por despachos do director dos Serviços, de 2 de Fevereiro 
de 2023:

Lam Chi Seng — nomeado, definitivamente, técnico 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), e 2, 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.

Lo Ka Ian — nomeada, definitivamente, adjunto-técnico de 1.ª 
classe, 1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico do quadro 
de pessoal da DSC, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 
2), e 2, 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, a partir da data da sua 
publicação no Boletim Oficial da RAEM.

Por despacho do director dos Serviços, de 3 de Fevereiro 
de 2023:

Ana Sofia Dias Pedro — renovado o contrato individual de 
trabalho, pelo período de um ano, para exercer funções de 
técnica especializadas na área jurídica, índice 600, nos 
termos do artigo 18.º, n.º 4, da Lei n.º 12/2015, vigente, a 
partir de 15 de Maio de 2023.

Por despacho do signatário, de 6 de Fevereiro de 2023:

Ho Iok Meng, técnico 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 10 de Abril de 2023.

Por despacho do director dos Serviços, de 8 de Fevereiro 
de 2023:

Nabin Bhetwal, guarda, 4.º escalão — renovado o contrato 
administrativo de provimento, pelo período de um ano, nos 
termos dos artigos 4.º, n.os 2 e 3, e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, 
vigente, a partir de 11 de Fevereiro de 2023.

–––––––

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 15 de Fevereiro de 
2023. — Pel’O Director dos Serviços, Chio Song Un, subdirector.
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS 

DE SEGURANÇA DE MACAU

Extractos de despachos

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

Chu Son Seng — nomeado, provisoriamente, técnico superior 
de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 430, da carreira de técnico 
superior do quadro de pessoal civil da Direcção dos Servi-
ços das Forças de Segurança de Macau, nos termos do artigo 
12.º da Lei n.º 14/2009, conjugado com o artigo 22.º, n.º 1, do 
ETAPM, vigente.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 20 de Janeiro de 2023:

O contrato do trabalhador destes Serviços, abaixo mencionado 
— alterado para CAP de longa duração, pelo período de 
três anos, nos termos do artigo 6.º, n.os 2, alínea 1), e 3, 
da Lei n.º 12/2015, a partir da data seguinte:

A partir de 1 de Dezembro de 2022:

Nome Categoria Escalão

U Ka Man
Técnico superior 

de 2.ª classe
2

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

A partir de 1 de Janeiro de 2023:

Nome Categoria Escalão

Tai Wai Yuk Auxiliar 2

Ao Ieong Ion Lao Auxiliar 2

Ho Chio Nam Auxiliar 2

Ho Sio Fong Auxiliar 2

Wu Zhenzhen Auxiliar 2

A partir de 14 de Janeiro de 2023:

Nome Categoria Escalão

Vong Vai I Auxiliar 2

Por despachos da signatária, de 6 de Fevereiro 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:

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

批 示 摘 錄

14/2009

430

12/2015

姓名 職級 職階

2

12/2015

姓名 職級 職階

2

2

2

2

2

姓名 職級 職階

2

12/2015



1930    8   2023  2  22 

450

265

–––––––

 

教 育 及 青 年 發 展 局

批 示 摘 錄

4/2017 2/2021

14/2009

2/2021 12/2015

455

4/2017 2/2021 14/2009

2/2021

12/2015

 

485

頴 350

聲 明

A partir de 1 de Março de 2023:

Wong Wing Lung como técnico principal, 1.º escalão, índice 
450.

A partir de 14 de Março de 2023:

Siu Francisco Lau, Loi Sio Leng e U Fei In como assistentes 
técnicos administrativos principais, 1.º escalão, índice 265.

–––––––

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 15 de Fevereiro 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 da Ex.ma Senhora Secretária para os 
Assuntos Sociais e Cultura, de 6 de Fevereiro de 2023:

Vong Kuok U, técnica superior de 2.ª classe, 2.º escalão, índice 
455, em regime de contrato administrativo de provimento, 
destes Serviços — alterado para contrato administrativo de 
provimento de longa duração, pelo período de três anos, nos 
termos do mapa 2 do anexo I da Lei n.º 14/2009 «Regime 
das Carreiras dos Trabalhadores dos Serviços Públicos», 
alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, e dos artigos 4.º e 6.º, 
n.º 2, alínea 1), da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de 
Trabalho nos Serviços Públicos», alterada pela Lei n.º 2/2021, 
a partir de 28 de Novembro de 2022.

O seguinte pessoal de contrato administrativo de provimento 
de longa duração, destes Serviços — alterado para regime 
de contrato administrativo de provimento sem termo, nos 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 6.º, n.º 2, 
alínea 2), da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Traba-
lho nos Serviços Públicos», alterada pela Lei n.º 2/2021:

Io Chong Fai, como técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, 
índice 485, a partir de 26 de Dezembro de 2022;

Ng Ka Weng, como adjunta-técnica principal, 1.º escalão, 
índice 350, a partir de 27 de Dezembro de 2022.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Tam Kai Soi, auxiliar, 
9.º escalão, em regime de contrato administrativo de provimento 
sem termo destes Serviços, cessou as suas funções, por ter 
atingido o limite máximo de idade para o exercício de funções 
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–––––––

 

文 化 局

批 示 摘 錄

12/2015

12/2015 4/2017

14/2009

21/2021 14/2016

Maria João Pestana Pereira de Oliveira

540

450

12/2015 14/2009

57/99/M

públicas, nos termos do artigo 44.º do «Estatuto dos Trabalha-
dores da Administração Pública de Macau», vigente, a partir 
de 14 de Fevereiro de 2023.

–––––––

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 
da Juventude, aos 17 de Fevereiro de 2023. — O Director dos 
Serviços, Kong Chi Meng.

INSTITUTO CULTURAL

Extractos de despachos

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura, de 6 de Fevereiro de 2023:

Os trabalhadores abaixo mencionados deste Instituto — ce-
lebrados os contratos administrativos de provimento sem 
termo, nos termos do artigo 6.º, n.os 2, alínea 2), e 3, da 
Lei n.º 12/2015, a partir das datas a seguir indicadas:

A partir de 17 de Dezembro de 2022:

Cheong Ka Ieng, como técnica principal, 1.º escalão.

A partir de 19 de Dezembro de 2022:

Chan Peng Fai, como técnico superior assessor, 3.º escalão.

A partir de 27 de Dezembro de 2022:

Leong Kuok Fai, como técnico principal, 1.º escalão;

Si Nga Ian, como técnica de 1.ª classe, 1.º escalão.

Por despachos da signatária, de 9 de Fevereiro de 2023:

As trabalhadoras abaixo mencionadas — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de 
provimento ascendem às categorias a seguir indicadas, neste 
Instituto, nos termos dos artigos 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, 
14.º, n.os 1 e 2, da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, 
e 5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, republicado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, a partir da 
data da publicação do presente extracto de despacho:

Maria João Pestana Pereira de Oliveira, para técnica superior 
principal, 1.º escalão, índice 540;

Ana Margarida de Morais Borges, para adjunta-técnica 
especialista principal, 1.º escalão, índice 450.

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por aver-
bamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos 
de provimento progredindo para escalão imediato, neste 
Instituto, nos termos dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015 e 13.º 
da Lei n.º 14/2009, e com efeitos retroactivos a partir das 
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a

495

Marco André de Sousa Macedo Gomes

590

12/2015 14/2009

510

365

650

–––––––

 

體 育 局

批 示 摘 錄

聲 明

–––––––

 

datas indicadas, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do 
CPA, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de 
Outubro:

A partir de 20 de Janeiro de 2023:

Vong Pek Ha, para adjunta-técnica especialista principal, 4.º 
escalão, índice 495.

A partir de 2 de Fevereiro de 2023:

Marco André de Sousa Macedo Gomes, para técnico superior 
principal, 3.º escalão, índice 590.

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por aver-
bamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos 
de provimento progredindo para escalão imediato, neste 
Instituto, nos termos dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015 e 13.º 
da Lei n.º 14/2009, a partir das datas indicadas:

A partir de 24 de Fevereiro de 2023:

Wong Chi Chong, para técnico superior de 1.ª classe, 2.º 
escalão, índice 510;

Tang Weng Tong, para adjunta-técnica principal, 2.º escalão, 
índice 365.

A partir de 27 de Fevereiro de 2023:

Wong Iat Cheong, para técnico superior assessor, 3.º escalão, 
índice 650.

–––––––

Instituto Cultural, aos 16 de Fevereiro de 2023. — A Presi-
dente do Instituto, Leong Wai Man.

INSTITUTO DO DESPORTO

Extracto de despacho

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

Pao Hio Tong — exonerado, a seu pedido, do cargo de técnica 
principal, 1.º escalão, de nomeação definitiva, deste Instituto, 
a partir de 13 de Fevereiro de 2023.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Leong Seng, auxiliar, 9.º 
escalão, em regime de contrato administrativo de provimento 
sem termo deste Instituto, cessou as suas funções, por atingir o 
limite de idade, desde 12 de Fevereiro de 2023.

–––––––

Instituto do Desporto, aos 16 de Fevereiro de 2023. — O 
Presidente do Instituto, Pun Weng Kun.
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衛 生 局

批 示 摘 錄

 

2/2021 12/2015

2/2021 12/2015

2/2021 14/2009

SERVIÇOS DE SAÚDE

Extractos de despachos

Por despachos do director dos Serviços, de 14 de Outubro 
de 2022: 

Os trabalhadores abaixo mencionados destes Serviços — 
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:

Chan Ka Kit, Leong Chi I, Wong I Hong e Fong U Peng, 
como enfermeiros de grau I, 1.º escalão, a partir de 24 de 
Novembro de 2022;

Choi Ka Kei, como enfermeira de grau I, 2.º escalão, a partir 
de 11 de Novembro de 2022;

Hong Sok Lan, como auxiliar de serviços gerais, 1.º escalão, 
a partir de 5 de Novembro de 2022;

Lao Sut Iok e U Chi Leong, como auxiliares de serviços 
gerais, 2.º escalão, a partir de 18 de Novembro de 2022;

Choi Lai Kuan, como auxiliar de serviços gerais, 3.º escalão, 
a partir de 12 de Novembro de 2022;

Ho Iok Meng, como auxiliar de serviços gerais, 4.º escalão, a 
partir de 16 de Novembro de 2022;

Chan Kam Sio, como auxiliar de serviços gerais, 4.º escalão, 
a partir de 15 de Novembro de 2022;

Sio Chan Wai, Huang Guizhen, Cheang Weng Chi e Cheong 
Sek Lam, como auxiliares de enfermagem de 2.ª classe, 1.º 
escalão, a partir de 27 de Novembro de 2022;

Lei Chong Kuai e Liu Haijuan, como auxiliares de enferma-
gem de 2.ª classe, 2.º escalão, a partir de 27 de Novembro de 
2022;

Cheong Cheng Io, como auxiliar de enfermagem de 2.ª classe, 
3.º escalão, a partir de 12 de Novembro de 2022;

Wan Chi Iat, como técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, a partir 
de 4 de Novembro de 2022;

Lei Sao Ieng, como auxiliar de serviços gerais, 2.º escalão, a 
partir de 5 de Novembro de 2022;

Chao Sai Keong, como auxiliar de serviços gerais, 3.º esca-
lão, a partir de 15 de Novembro de 2022;

Fong Ieng Ho, como enfermeira de grau I, 2.º escalão, a par-
tir de 29 de Novembro de 2022;

Chao Sin Ieng, como técnica de 2.ª classe, 1.º escalão, a partir 
de 15 de Novembro de 2022.

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

Lei Kit Chi, Chan Weng Ian, Wu Cheng Kuan, Ung U Hin, 
Tong Lai Wa, Mak Chelsea e Au Ka Yi, técnicos principais, 
1.º escalão, contratados por contratos administrativos de 
provimento, destes Serviços — alterada, por averbamento, 
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2/2021 12/2015

2/2021 14/2009

2/2021 12/2015

2/2021 14/2009

2/2021 12/2015

2/2021 14/2009

2/2021 12/2015

2/2021 14/2009

2/2021 12/2015

2/2021 14/2009

2/2021 12/2015

2/2021 14/2009

57/99/M

a cláusula 3.ª dos contratos com referência à categoria de 
técnico principal, 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 28 de Outubro de 2022.

Lam Teng Teng, Che Hon Fai, Ho Chi U e Man Si Nga, ad-
juntos-técnicos especialistas, 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 adjunto-técnico especialista, 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 28 
de Outubro de 2022.

Chan Man Io, assistente técnica administrativa principal, 1.º 
escalão, contratada por contrato administrativo de pro-
vimento, destes Serviços — alterada, por averbamento, 
a cláusula 3.ª do contrato com referência à categoria de 
assistente técnico administrativo principal, 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 6 de 
Novembro de 2022.

Chan Ming Tat, assistente técnico administrativo principal, 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 assistente 
técnico administrativo principal, 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, altera-
da pela Lei n.º 2/2021, a partir de 28 de Outubro de 2022.

Wong Wai Kit, adjunto-técnico principal, 1.º escalão, contratado 
por contrato administrativo de provimento, destes Serviços 
— alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato 
com referência à categoria de adjunto-técnico principal, 
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 9 de Novembro de 2022.

Leung Iat Fai, adjunto-técnico principal, 1.º escalão, contratado 
por contrato administrativo de provimento, destes Serviços 
— alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com 
referência à categoria de adjunto-técnico principal, 2.º esca-
lão, 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 28 de 
Outubro de 2022.

Por despacho do director dos Serviços, de 31 de Outubro 
de 2022:

Wong Nga Teng, adjunta-técnica especialista, 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 adjunto-
-técnico especialista, 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, com efeitos retroactivos a partir de 29 de Julho 
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2/2021 12/2015

2/2021 12/2015

 

2/2021 12/2015

2/2021 14/2009

EI2421

 $329.00

廸 DTS Medical Center

A L-0578

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 Novembro 
de 2022: 

Os trabalhadores abaixo mencionados destes Serviços — 
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:

Chong Lap Fong, Lei Kai San, Ng Wai Kit, Chan Pak Chun 
e Lei Chi Meng, como motoristas de pesados, 1.º escalão, a 
partir de 6 de Dezembro de 2022;

Wong Ka Tong, como médico assistente, 1.º escalão, a partir 
de 14 de Dezembro de 2022;

Hao Chou Kuan, como médico assistente, 1.º escalão, a par-
tir de 13 de Dezembro de 2022;

Leong Pui Ian, como adjunta-técnica de 2.ª classe, 1.º esca-
lão, a partir de 13 de Dezembro de 2022.

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

Chen Shuqing e Kou In Ha, adjuntas-técnicas de 2.ª classe, 1.º 
escalão, destes Serviços — renovados os contratos adminis-
trativos 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 13 de Dezembro de 2022.

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

Lou Choi I, adjunta-técnica principal, 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 adjunto-técnico principal, 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 2 de 
Dezembro 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 despacho do subdirector dos Serviços da Área de 
Cuidados de Saúde Comunitários, de 9 de Fevereiro de 
2023:

Chan Lai Tat Lidia — suspenso, a seu pedido, por dois anos, o 
exercício privado da profissão de enfermeiro, licença inte-
gral n.º EI2421.

(Custo desta publicação $ 329,00)

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

Concedido o alvará para o funcionamento do Centro Médico 
Di Tai Sam, com designação em língua inglesa de DTS 
Medical Center, situado no Pátio do Cotovelo, n.º 12, A2, 
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 $408.00

–––––––

 

藥 物 監 督 管 理 局

批 示 摘 錄

2/2021 12/2015

417

64-F

E 149

4 D

 $408.00

–––––––

 

社 會 保 障 基 金

議 決 摘 錄

4/2017 14/2009

12/2015

Macau, alvará n.º AL-0578, cuja titularidade pertence a Di 
Tai Sam Grupo Medical Limitada, com sede no Pátio do 
Cotovelo, n.º 12, A2, Macau.

(Custo desta publicação $ 408,00)

–––––––

Serviços de Saúde, aos 15 de Fevereiro de 2023. — O Director 
dos Serviços, Lo Iek Long.

INSTITUTO PARA A SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO 

FARMACÊUTICA

Extractos de despachos

Por despachos do presidente do Instituto, de 28 de Outubro 
de 2022:

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

Sin Tak Wai, como adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, 
a partir de 20 de Outubro de 2022;

Cheung Shuk Ming, Tam Lai Man, Ip Lei Si, Mok Lai Kuan 
e Lao Chi Tong, como adjuntas-técnicas de 2.ª classe, 1.º escalão, 
a partir de 4 de Novembro de 2022.

Por despacho do presidente do Instituto, de 15 de Fevereiro 
de 2023:

Autorizada a emissão do alvará n.º 417 de Farmácia «Kang Fu 
Loi», com o local de funcionamento no Istmo de Ferreira 
do Amaral n.º 64-F, Edifício Yi Nam, «E» r/c e sobreloja, 
Macau, à Wong Chu Noi, com residência na Avenida de 
Venceslau de Morais n.º 149, Centro Industrial Kek Seng, 
Bloco 1, 4.º andar «D», Macau.

(Custo desta publicação $ 408,00)

–––––––

Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica, 
aos 15 de Fevereiro de 2023. — O Presidente do Instituto, Choi 
Peng Cheong.

FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

Extractos de deliberações

Por deliberações do Conselho de Administração do Fundo 
de Segurança Social, de 19 de Janeiro de 2023:

Wong Ka U — contratado em regime de contrato administra-
tivo de provimento de longa duração, pelo período de três 
anos, como técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 
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430

4/2017 14/2009

12/2015

430

–––––––

   

文 化 發 展 基 金

決 議 摘 錄

4/2017 2/2021 14/2009

12/2015

560

–––––––

 

澳 門 旅 遊 學 院

批 示 摘 錄

4/2017 2/2021

14/2009 21/2021

14/2016

430, neste FSS, nos termos do artigo 12.º, n.º 1, da Lei 
n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, conjugado com os 
artigos 3.º, n.º 2, 4.º e 5.º, n.º 3, alínea 2), da Lei n.º 12/2015, a 
partir de 13 de Fevereiro de 2023.

Pao Hio Tong — contratado em regime de contrato adminis-
trativo de provimento, pelo período experimental de seis 
meses, como técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, ín-
dice 430, neste FSS, nos termos do artigo 12.º, n.º 1, da Lei 
n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, conjugado com os 
artigos 3.º, n.º 2, 4.º e 5.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir de 
13 de Fevereiro de 2023.

–––––––

Fundo de Segurança Social, aos 13 de Fevereiro de 2023. — 
O Presidente do Conselho de Administração, Iong Kong Io.

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

Extracto de deliberação

Por deliberação do Conselho de Administração, na sessão 
realizada em 9 de Fevereiro de 2023:

Lau Sio Mui — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato administrativo de provimento sem termo como téc-
nica especialista, 3.º escalão, neste Fundo, ascendendo a téc-
nica especialista principal, 1.º escalão, índice 560, nos termos 
da alínea 1) do n.º 1, dos n.os 2, 3 e 4 do artigo 14.º da Lei 
n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos), alterada pela Lei n.º 4/2017 e Lei n.º 2/2021, 
conjugado 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 da 
data da publicação do presente extracto.

–––––––

Fundo de Desenvolvimento da Cultura, aos 9 de Fevereiro 
de 2023. — O Presidente do Conselho de Administração, substituto, 
Chan Ka Io.

INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA DE MACAU

Extracto de despacho

Por despacho da presidente deste Instituto, de 9 de Fevereiro 
de 2023:

Wong Pak Leng, técnico superior de 1.ª classe, 2.º escalão, 
contratado por contrato administrativo de provimento, 
deste Instituto — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato ascendendo a técnico superior principal, 1.º 
escalão, nos termos dos artigos 14.º, n.º 1, alínea 2), da Lei 
n.º 14/2009, alterada pelas Lei n.º 4/2017 e Lei n.º 2/2021, 
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–––––––

 

公 共 建 設 局

批 示 摘 錄

12/2015

430

12/2015

485

12/2015

485

–––––––

 

海 事 及 水 務 局

批 示 摘 錄

14/2009

啓

e 5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, e republi-
cado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, a partir 
da data da publicação do presente extracto de despacho.

–––––––

Instituto de Formação Turística de Macau, aos 16 de Feve-
reiro de 2023. — A Vice-Presidente do Instituto, Diamantina 
Luíza do Rosário Sá Coimbra.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS 

PÚBLICAS

Extractos de despachos

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

Chu Loi Meng — alterado o seu contrato administrativo de 
provimento de longa duração para contrato administrativo 
de provimento sem termo como técnico superior de 2.ª classe, 
1.º escalão, índice 430, nestes Serviços, nos termos do artigo 
6.º, n.os 2, alínea 2), e 3, da Lei n.º 12/2015, a partir de 1 de 
Janeiro de 2023.

Wong Wai Pang — alterado o seu contrato administrativo de 
provimento de longa duração para contrato administrativo 
de provimento sem termo como técnico superior de 1.ª classe, 
1.º escalão, índice 485, nestes Serviços, nos termos do artigo 
6.º, n.os 2, alínea 2), e 3, da Lei n.º 12/2015, a partir de 16 de 
Janeiro de 2023.

Lai Sio Chun — alterado o seu contrato administrativo de pro-
vimento de longa duração para contrato administrativo de 
provimento sem termo como técnico superior de 1.ª classe, 
1.º escalão, índice 485, nestes Serviços, nos termos do artigo 
6.º, n.os 2, alínea 2), e 3, da Lei n.º 12/2015, a partir de 21 de 
Janeiro de 2023.

–––––––

Direcção dos Serviços de Obras Públicas, aos 15 de Fevereiro 
de 2023. — O Director dos Serviços, Lam Wai Hou.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS 

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Extractos de despachos

Por despachos do director, substituto, de 13 de Janeiro de 
2023:

Wong Kai Hong e Chan Kin Lam — nomeados, provisoria-
mente, técnicos superiores de 2.ª classe, 1.º escalão, área de 
informática, do quadro do pessoal destes Serviços, nos 
termos dos artigos 12.º da Lei n.º 14/2009 (Regime das car-
reiras dos trabalhadores dos serviços públicos), vigente, e 
22.º, n.º 1, do ETAPM, vigente.



N.º 8 — 22-2-2023 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 1939

12/2015

–––––––

 

交 通 事 務 局

批 示 摘 錄
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12/2015

650
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275
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Por despachos da signatária, de 18 de Janeiro de 2023:

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

Cheong Chan Hong, Leong Chan Long, Chan Chi Wa e Ian 
Iek Hou, como técnicos principais, 1.º escalão, a partir de 2 de 
Janeiro de 2023.

–––––––

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 13 de Fevereiro de 2023. — A Directora dos Serviços, 
Wong Soi Man.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS 

DE TRÁFEGO

Extractos de despachos

Por despachos do director dos Serviços, de 3 de Fevereiro 
de 2023:

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:

Fong Pui Hong e Hong Chi Chon, progridem para técnicos 
superiores assessores, 3.º escalão, índice 650, a partir de 15 de 
Janeiro de 2023;

Tang Kuan Chao, progride para técnico principal, 2.º escalão, 
índice 470, a partir de 27 de Janeiro de 2023;

Wong Nga Fong, progride para assistente técnica administra-
tiva principal, 2.º escalão, índice 275, a partir de 27 de Janeiro 
de 2023;

Choi Ka Io, progride para assistente técnica administrativa 
principal, 2.º escalão, índice 275, a partir de 28 de Janeiro de 
2023;

Fan Ka Kei e Iong Wai Chit, progridem para técnicas superiores 
assessoras, 3.º escalão, índice 650, a partir de 29 de Janeiro de 
2023;

Chong Chi Keong, progride para técnico especialista, 3.º 
escalão, índice 545, a partir de 29 de Janeiro de 2023;

Cheong Hoi Lon, Cheong Man Chong Rosa, Fu Wong, Ho 
Chi Wa, Ho Ka Long, Kuan Un Man, Leong Wai Kit e Mou 
Hong On, progridem para adjuntos-técnicos especialistas, 3.º 
escalão, índice 430, a partir de 29 de Janeiro de 2023;

Leong Su Weng, progride para examinador de condução 
especialista, 3.º escalão, índice 430, a partir de 29 de Janeiro 
de 2023.
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485

505

400

305

–––––––

 

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 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, con-
forme a seguir discriminados:

Iao Weng Fong, progride para motorista de pesados, 4.º escalão, 
índice 200, a partir de 17 de Janeiro de 2023;

Cheong Ka Fai, progride para motorista de pesados, 4.º escalão, 
índice 200, a partir de 31 de Janeiro de 2023.

Por despacho do subdirector dos Serviços, de 3 de Feve-
reiro de 2023:

Sam Sio In, contratada por contrato administrativo de provi-
mento de longa duração, destes Serviços — alterado para o 
regime de contrato administrativo de provimento sem termo 
como auxiliar, 3.º escalão, nos termos dos artigos 4.º, n.os 2 e 
3, e 6.º, n.os 2, alínea 2), e 3, da Lei n.º 12/2015, em vigor, a 
partir de 23 de Janeiro de 2023.

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

Lao Kan Un — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato administrativo de provimento ascendendo a exami-
nador de condução especialista principal, 1.º escalão, índice 
450, nestes Serviços, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 
1), 2, 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, em vigor, e 5.º do Regulamento 
Administrativo n.º 14/2016, em vigor, conjugado 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.

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por 
averbamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos adminis-
trativos de provimento 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 vigor, 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:

Leong Weng I, ascendendo a técnica superior de 1.ª classe, 1.º 
escalão, índice 485;

Tang Kuan Chao, ascendendo a técnico especialista, 1.º escalão, 
índice 505;

Lok Sio Leong, ascendendo a adjunto-técnico especialista, 1.º 
escalão, índice 400;

Choi Ka Io e Wong Nga Fong, ascendendo a assistentes 
técnicas administrativas especialistas, 1.º escalão, índice 305.

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 17 de 
Fevereiro de 2023. — O Director dos Serviços, Lam Hin San.
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E 

TELECOMUNICAÇÕES

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 25 de Novembro de 2022:

Chao Wai Pan — contratado em regime de contrato administrativo 
de provimento, pelo período experimental de seis meses, 
como técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 430, 
nos termos do artigo 12.º, n.os 1 e 3, da Lei n.º 14/2009, alte-
rada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, conjugado com os artigos 
4.º, n.os 1 e 3, e 5.º, n.os 1 e 4, da Lei n.º 12/2015, a partir de 26 
de Janeiro de 2023.

Por despacho da signatária, de 10 de Janeiro de 2023:

Long Keng Fong, técnico superior de 2.ª classe, 2.º escalão, de 
nomeação definitiva, destes Serviços — exonerado, a seu 
pedido, do seu lugar destes Serviços, nos termos do artigo 
44.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, vigente, a partir de 1 de 
Fevereiro de 2023.

Por despachos da signatária, de 13 de Janeiro de 2023:

Os trabalhadores abaixo mencionados — renovados os contra-
tos administrativos de provimento, pelo período de um ano, 
nos termos do artigo 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015:

Ian Wan Fai, como distribuidor postal, 4.º escalão, a partir 
de 1 de Abril de 2023;

Leong Man Hin, Lam Chi Seong e Wang Qiqi, como distri-
buidores postais, 3.º escalão, a partir de 5, 11 e 27 de Abril de 
2023, respectivamente;

Mok Sio Kei, como distribuidor postal, 2.º escalão, a partir 
de 1 de Abril de 2023.

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

Ip Chi Kan Billy — renovada a comissão de serviço, como chefe 
do Departamento de Desenvolvimento das Tecnologias da 
Informação e Gestão de Recursos destes Serviços, nos termos 
do artigo 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, por 
possuir competência profissional e experiência adequadas 
para o exercício das funções, de 1 de Março de 2023 a 31 de 
Agosto de 2023.

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

Os trabalhadores abaixo mencionados — renovados os contra-
tos administrativos de provimento, pelo período de um ano, 
nos termos do artigo 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015:

Chan Chak Kuan e Iek Weng Ka, como assistentes técnicas 
administrativas de 1.ª classe, 2.º escalão, a partir de 9 e 16 de 
Abril de 2023, respectivamente.

Por despachos da directora dos Serviços, substituta, de 19 
de Janeiro de 2023:

Chan Wai Yip — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento com referência à 
categoria de técnico especialista, 2.º escalão, índice 525, 

郵 電 局

批 示 摘 錄
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525

4/2017 2/2021 14/2009

12/2015

190

12/2015

序號 姓名 職級 職階 生效日期

1 5 04/01/2023

2 4 04/01/2023

12/2015

序號 姓名 職級 職階 生效日期

1 1 13/01/2023

2 1 12/01/2023

3 3 08/01/2023

4 2 16/01/2023

4/2017 2/2021 14/2009

21/2021

14/2016

12/2015

660

área de informática, 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 e pela Lei n.º 2/2021, conjugado com o artigo 4.º, 
n.º 2, da Lei n.º 12/2015, a partir de 27 de Janeiro de 2023.

Ao Kuok Keong — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento com referência à 
categoria de distribuidor postal, 3.º escalão, índice 190, nestes 
Serviços, nos termos do artigo 13.º, n.os 2, alínea 2), e 4, da Lei 
n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017 e pela Lei n.º 2/2021, 
conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, a partir de 
1 de Janeiro de 2023.

Os contratos administrativos de provimento dos trabalhadores 
abaixo mencionados, destes Serviços — alterados para con-
tratos administrativos de provimento de longa duração, pelo 
período de três anos, nos termos do artigo 6.º, n.os 2, alínea 1), 
e 3, da Lei n.º 12/2015, a partir da data seguinte:

N.º Nome Categoria Escalão A partir de

1 Leong Wai Lok distribuidor postal 5 04/01/2023

2
Maung Cho 

Thein
distribuidor postal 4 04/01/2023

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

N.º Nome Categoria Escalão A partir de

1 Lei Pang Fei
técnico superior 

de 1.ª classe
1 13/01/2023

2 Ho Sok Kuan
técnico-adjunto 

postal especialista
1 12/01/2023

3 Kong Sin Mei
assistente técnico 

administrativo 
especialista

3 08/01/2023

4 Kuok Sok Ieng
assistente técnico 

administrativo 
especialista

2 16/01/2023

Por despacho da signatária, de 7 de Fevereiro de 2023:

Wong Hok Kuan — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento muda para a 
categoria de técnico superior assessor principal, 1.º escalão, 
índice 660, 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 Administra-
tivo 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.
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聲 明

–––––––

 

房 屋 局

批 示 摘 錄

12/2015

–––––––

 

Por despacho da signatária, de 14 de Fevereiro de 2023:

Che Sin Teng — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento muda para 
a categoria de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, 
índice 485, nestes Serviços, nos termos dos artigos 14.º, n.º 1, 
alínea 2), 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 Administra-
tivo 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 Wong Fai Leong, 
distribuidor postal, 9.º escalão, do quadro de pessoal destes 
Serviços, foi desligado do serviço, para efeitos de aposentação 
voluntária, a partir de 26 de Janeiro de 2023.

Tang Chi Wai, rescindido, a seu pedido, o contrato adminis-
trativo de provimento sem termo como auxiliar, 4.º escalão, 
nestes Serviços, a partir de 31 de Janeiro de 2023.

–––––––

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

INSTITUTO DE HABITAÇÃO

Extractos de despachos

Por despachos do signatário, de 7 de Fevereiro de 2023:

Choi Sai Tat e Lei Pan Hou, técnicos superiores de 2.ª classe, 1.º 
escalão, de nomeação provisória, do quadro do pessoal do 
Instituto de Habitação — autorizada a conversão das nome-
ações provisórias, em definitivas, nos termos dos n.os 3 e 4 do 
artigo 22.º do ETAPM, em vigor, a partir de 23 de Fevereiro 
de 2023.

Por despachos da signatária, de 16 de Fevereiro de 2023:

Lei Ka Koi e Wu Sio Man — renovados os contratos admi-
nistrativos de provimento, pelo período de um ano, como 
técnicos superiores de 2.ª classe, 1.º escalão, do Instituto de 
Habitação, nos termos do artigo 4.º e n.º 1 do artigo 6.º da 
Lei n.º 12/2015, a partir de 1 e 17 de Março de 2023, respec-
tivamente.

–––––––

Instituto de Habitação, aos 16 de Fevereiro de 2023. — A 
Vice-Presidente do Instituto, Kuoc Vai Han.
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批 示 摘 錄
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聲 明

–––––––

 

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS 

E GEOFÍSICOS

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 9 de Fevereiro de 2023:

Lo Man Son — renovada a comissão de serviço, por mais um 
ano, como chefe da Divisão de Instrumentos e Manutenção 
destes Serviços, nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 
e 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, a partir de 
3 de Março de 2023, por possuir competência profissional e 
experiência adequadas para o exercício das suas funções.

Por despacho do director da Direcção dos Serviços Meteoro-
lógicos e Geofísicos, de 13 de Fevereiro de 2023:

Lei Wai Kit, técnico de 2.ª classe, 1.º escalão — alterada, por 
averbamento, a cláusula 3.ª do seu contrato administrativo 
de provimento progredindo para técnico de 2.ª classe, 2.º 
escalão, índice 370, 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 1 de Fevereiro de 2023.

Declarações

Para os devidos efeitos se declara que Wong Teng Lai e 
Cheong Chan Heng, técnicos superiores de 2.ª classe, 1.º escalão, 
em regime de contrato administrativo de provimento, cessa-
ram automaticamente as funções em 15 de Fevereiro de 2023, 
nos termos do artigo 45.º do ETAPM, vigente, por motivo de 
nomeação provisória como técnicos superiores de 2.ª classe, 1.º 
escalão, do quadro do pessoal destes Serviços.

Para os devidos efeitos se declara que Tou Wai Kei, técnico 
superior de 1.ª classe, 1.º escalão, em regime de contrato admi-
nistrativo de provimento de longa duração, cessou automatica-
mente as funções em 15 de Fevereiro de 2023, nos termos do 
artigo 45.º do ETAPM, vigente, por motivo de nomeação provi-
sória como técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, do quadro 
do pessoal destes Serviços.

–––––––

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 15 
de Fevereiro de 2023. — O Director dos Serviços, Leong Weng 
Kun.
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SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Anúncio

Faz-se público que, por despacho do Ex.mo Senhor Secretário 
para a Segurança, de 14 de Fevereiro de 2023, e nos termos do 
disposto na Lei n.º 13/2021, Regulamento Administrativo 
n.º 21/2001, alterado e republicado pelo Regulamento Admi-
nistrativo n.º 2/2022, Regulamento Administrativo n.º 20/2022 
e Despacho do Secretário para a Segurança n.º 85/2022, irá re-
alizar-se o concurso de promoção, na modalidade de concurso 
e curso de promoção, de prestação de provas, para a admissão 
dos primeiros vinte (20) candidatos melhor classificados à 
frequência do curso de promoção a verificador principal alfan-
degário, para o preenchimento de vinte (20) lugares de verificador 
principal alfandegário, 1.º escalão da classe de agentes dos SA.

O aviso de abertura do referido concurso encontra-se afixado 
na Divisão de Recursos Humanos do Departamento Adminis-
trativo e Financeiro do Edifício dos Serviços de Alfândega, sito 
na Rua de S. Tiago da Barra, Doca D. Carlos I, SW, Macau, e 
disponibilizado no website destes Serviços em http://www.
customs.gov.mo. 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.

Serviços de Alfândega, aos 17 de Fevereiro de 2023.

O Adjunto do Director-geral (substituto), Sam Kam Tong.

(Custo desta publicação $ 1 337,00)

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

Anúncio

Consulta Pública n.º 002/DGF/2023

Arrendamento, com vista à exploração, dos quiosques sitos na 

Praça de Jorge Álvares e no Parque Dr. Carlos D’Assumpção

Faz-se público que, por deliberação do Conselho de Admi-
nistração para os Assuntos Municipais do IAM, tomada em 
sessão de 3 de Fevereiro de 2023, se acha aberta a Consulta 
Pública para o «Arrendamento, com vista à exploração, dos 
quiosques sitos na Praça de Jorge Álvares e no Parque Dr. Carlos 
D’Assumpção».

O programa de consulta e o caderno de encargos podem 
ser obtidos, durante o horário de expediente, no Núcleo de 
Expediente e Arquivo do IAM, sito na Avenida de Almeida 

海 關

公 告

13/2021 2/2022

21/2001 20/2022 85/2022

ht tp://

www.customs.gov.mo

 

 $1,337.00

市 政 署

公 告

002/DGF/2023

163

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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http://www.iam.gov.mo

$1,000.00

6

6

 

 $2,652.00

退 休 基 金 會

三十日告示

Ribeiro, n.º 163, r/c, Macau, como também ser descarregados 
gratuitamente da página electrónica do IAM (http://www.iam.
gov.mo). Os concorrentes que pretendam fazer o descarrega-
mento dos documentos acima referidos assumem também a 
responsabilidade pela consulta de eventuais actualizações e 
alterações das informações na página electrónica do Instituto 
durante o período de entrega das propostas.

O prazo para a entrega das propostas termina às 12,00 horas 
do dia 13 de Março de 2023. Os concorrentes devem entregar 
as propostas e os documentos no Núcleo de Expediente e 
Arquivo do IAM e prestar uma caução provisória no valor de 
$1 000,00 (mil patacas). A caução provisória pode ser prestada 
por depósito em numerário ou por garantia bancária. Caso seja 
em numerário, a prestação da caução deve ser efectuada na 
Tesouraria da Divisão de Assuntos Financeiros do IAM ou no 
Banco da China de Macau, juntamente com a guia de depósito 
(em triplicado), havendo ainda que entregar a referida guia na 
Tesouraria da Divisão de Assuntos Financeiros do Instituto, 
após a prestação da caução, para efeitos de levantamento do 
respectivo recibo oficial. Caso seja sob a forma de garantia 
bancária, a prestação da caução deve ser, obrigatoriamente, 
efectuada na Tesouraria da Divisão de Assuntos Financeiros 
do IAM. As despesas resultantes da prestação de cauções 
constituem encargos do concorrente.

O acto público da consulta realizar-se-á no Centro de Formação 
do IAM (sito na Avenida da Praia Grande, Edifício China Plaza, 
6.º andar), pelas 10,00 horas do dia 14 de Março de 2023.

O IAM organizará uma sessão pública de esclarecimento no 
Centro de Formação do IAM (sito na Avenida da Praia Grande, 
Edifício China Plaza, 6.º andar), pelas 10,00 horas do dia 1 de 
Março de 2023.

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 15 de Fevereiro 
de 2023. 

O Administrador do Conselho de Administração para os 
Assuntos Municipais, Lam Sio Un.

(Custo desta publicação $ 2 652,00)

FUNDO DE PENSÕES

Éditos de 30 dias

Faz-se público que, tendo Leong Chu, viúva de Ip Kong 
Seng, que foi guarda de 3.ª classe, aposentado do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública, requerido a pensão de sobrevi-
vência deixada pelo mesmo, devem todos os que se julgam com 
direito à percepção da mesma pensão, requerer a este Fundo 
de Pensões, no prazo de trinta dias, a contar da data da publi-
cação do presente édito no Boletim Oficial da RAEM, a fim de 
deduzirem os seus direitos, pois que, não havendo impugnação 
será resolvida a pretensão da requerente, findo que seja esse 
prazo. 
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 $986.00

 

 $714.00

 

 $748.00

 

 $748.00

Fundo de Pensões, aos 16 de Fevereiro de 2023.

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

(Custo desta publicação $ 986,00)

Faz-se público que, tendo Da Rosa Wai San Man, viúva de 
Orlando Cipriano da Rosa, que foi subchefe, aposentado do 
Corpo de Polícia de Segurança Pública, requerido a pensão de 
sobrevivência deixada pelo mesmo, devem todos os que se jul-
gam com direito à percepção da mesma pensão, requerer a este 
Fundo de Pensões, no prazo de trinta dias, a contar da data da 
publicação do presente édito no Boletim Oficial da RAEM, a 
fim de deduzirem os seus direitos, pois que, não havendo im-
pugnação será resolvida a pretensão da requerente, findo que 
seja esse prazo. 

Fundo de Pensões, aos 16 de Fevereiro de 2023.

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

(Custo desta publicação $ 714,00)

Faz-se público que, tendo Ku Iao Lan Ilidia e Cátia Nicole 
Branco, viúva e filha de Fernando Proença Lo Branco, que foi 
verificador principal alfandegário, aposentado dos Serviços de 
Alfândega, 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 Pensões, no prazo 
de trinta dias, a contar da data da publicação do presente édito 
no Boletim Oficial da RAEM, a fim de deduzirem os seus 
direitos, pois que, não havendo impugnação será resolvida a 
pretensão das requerentes, findo que seja esse prazo. 

Fundo de Pensões, aos 16 de Fevereiro de 2023.

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

(Custo desta publicação $ 748,00)

Faz-se público que, tendo Ng Mui, viúva de Lei Fat, que foi 
operário semi-qualificado, aposentado do então Instituto para 
os Assuntos Cívicos e Municipais, requerido a pensão de so-
brevivência deixada pelo mesmo, devem todos os que se julgam 
com direito à percepção da mesma pensão, requerer a este 
Fundo de Pensões, no prazo de trinta dias, a contar da data da 
publicação do presente édito no Boletim Oficial da RAEM, a 
fim de deduzirem os seus direitos, pois que, não havendo im-
pugnação será resolvida a pretensão da requerente, findo que 
seja esse prazo. 

Fundo de Pensões, aos 16 de Fevereiro de 2023.

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

(Custo desta publicação $ 748,00)
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財 政 局

告 示

19/78/M

19/87/M

www.dsf.gov.mo

 

 $1,178.00

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Edital

Contribuição Predial Urbana

Reclamação

Faz-se saber, face ao disposto no artigo 71.º do Regulamento 
da Contribuição Predial Urbana, aprovado pela Lei n.º 19/78/M, 
de 12 de Agosto, com nova redacção dada pelo Decreto-Lei 
n.º 19/87/M, de 13 de Abril, que, durante o período de 1 a 31 de 
Março do corrente ano, as matrizes prediais vão ser postas a 
reclamação dos contribuintes, podendo estes reclamar contra o 
rendimento colectável fixado para o exercício de 2022.

O respectivo impresso é fornecido por estes Serviços, no 
Edifício «Finanças», no Centro de Serviços da RAEM e no 
Centro de Serviços da RAEM das Ilhas, ou ser descarregado 
através do endereço electrónico www.dsf.gov.mo, podendo, 
ainda, o pedido de reclamação acima referido ser apresentado 
através do endereço electrónico desta Direcção dos Serviços.

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 6 de Fevereiro de 
2023.

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 1 178,00)
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CORPO DE POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Avisos

Despacho: 2/CPSP/2023P

Nos termos do artigo 5.º, n.º 4, do Regulamento Administra-
tivo n.º 34/2018, do artigo 10.º da Lei n.º 15/2009, do artigo 22.º 
do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 e do n.º 4 do Des-
pacho do Secretário para a Segurança n.º 136/2021, alterada 
pelos Despachos do Secretário para a Segurança n.os 10/2022 e 
56/2022, o comandante do Corpo de Polícia de Segurança Pú-
blica (CPSP) determina:

1. É subdelegada no chefe, substituto, do Departamento 
de Planeamento de Operações, subintendente n.º 193071, Un 
Kim Fong, no âmbito do CPSP, a competência de autorizar a 
informação, consulta ou passagem de certidões de documentos 
arquivados no CPSP, com exclusão dos excepcionados por lei.

2. Dos actos praticados no uso da competência ora subdele-
gada cabe recurso hierárquico necessário.

3. São ratificados os actos praticados pelo subdelegado, no 
âmbito da presente subdelegação de competências, a partir de 
15 de Janeiro de 2023.

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

5. É revogado o Despacho n.º 3/CPSP/2022P.

Corpo de Polícia de Segurança Pública, aos 3 de Fevereiro 
de 2023.

O Comandante, Ng Kam Wa, superintendente-geral.

(Custo desta publicação $ 1 541,00)

Despacho: n.º 3/CPSP/2023P

Nos termos da Lei n.º 16/2021, do artigo 5.º, n.º 4, do 
Regulamento Administrativo n.º 34/2018, do artigo 10.º da Lei 
n.º 15/2009, do artigo 22.º do Regulamento Administrativo 
n.º 26/2009 e do n.º 4 do Despacho do Secretário para a Segurança 
n.º 136/2021, alterada pelos Despachos do Secretário para a 
Segurança n.os 10/2022 e 56/2022, o comandante do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública (CPSP) determina:

1. São delegadas e subdelegadas no chefe do Departamento 
de Informações, intendente n.º 144891, Cheang Chon Hei, as 
competências para:

1) Decidir da instauração do procedimento de expulsão refe-
rido no n.º 2 do artigo 55.º da Lei n.º 16/2021;

2) No âmbito do CPSP, autorizar a informação, consulta ou 
passagem de certidões de documentos arquivados no CPSP, 
com exclusão dos excepcionados por lei.

治 安 警 察 局

通 告

2/CPSP/2023P

34/2018

15/2009 26/2009

10/2022 56/2022

136/2021

193071

3/CPSP/2022P

 

 $1,541.00

3/CPSP/2023P

16/2021 34/2018

15/2009 26/2009

10/2022 56/2022

136/2021

144891

16/2021
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5/CPSP/2022P

 

 $1,734.00

4/CPSP/2023P

 

16/2021 38/2021

173/2021 10/2022

56/2022 136/2021

34/2018

15/2009 26/2009

136/2021

102031

16/2021

16/2021

16/2021

16/2021

38/2021

2. Dos actos praticados no uso das competências ora delega-
das e subdelegadas cabe recurso hierárquico necessário.

3. São ratificados os actos praticados pelo delegado ou sub-
delegado, no âmbito da presente delegação e subdelegação de 
competências, a partir de 15 de Janeiro de 2023.

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

5. É revogado o Despacho n.º 5/CPSP/2022P.

Corpo de Polícia de Segurança Pública, aos 3 de Fevereiro 
de 2023.

O Comandante, Ng Kam Wa, superintendente-geral.

(Custo desta publicação $ 1 734,00)

Despacho: 4/CPSP/2023P

Nas competências delegadas e subdelegadas da Lei n.º 16/2021, 
do Regulamento Administrativo n.º 38/2021, do Despacho do 
Chefe do Executivo n.º 173/2021 e do Despacho do Secretário 
para a Segurança n.º 136/2021, alterada pelos Despachos do Se-
cretário para a Segurança n.os 10/2022 e 56/2022, e nos termos 
do artigo 5.º, n.º 4, do Regulamento Administrativo n.º 34/2018, 
do artigo 10.º da Lei n.º 15/2009, do artigo 22.º do Regulamento 
Administrativo n.º 26/2009 e do n.º 4 do Despacho do Secretário 
para a Segurança n.º 136/2021, o comandante do Corpo de Polícia 
de Segurança Pública (CPSP) determina:

1. São delegadas e subdelegadas no chefe do Departamento 
de Controlo Fronteiriço, intendente n.º 102031, Wong Kim 
Hong, as competências para:

1) No âmbito do CPSP, autorizar a informação, consulta ou 
passagem de certidões de documentos arquivados no CPSP, 
com exclusão dos excepcionados por lei;

2) Decidir sobre os pedidos de reavaliação de medidas de 
segurança e de outras decisões, a que se refere o artigo 10.º da 
Lei n.º 16/2021 (Regime jurídico do controlo de migração e das 
autorizações de permanência e residência na Região Adminis-
trativa Especial de Macau);

3) Dispensar a tradução de documentos escritos em língua 
inglesa, cuja interpretação não levante dificuldades, nos termos 
do artigo 14.º, n.º 3, da Lei n.º 16/2021;

4) Exigir a legalização de documentos emitidos por auto-
ridade pública estrangeira, nos termos do artigo 14.º, n.º 4, da 
Lei n.º 16/2021;

5) Decidir sobre todos os pedidos relativos à entrada, trânsito 
e permanência de não residentes na RAEM;

6) Isentar o dever de declaração, nos termos do artigo 21.º, 
n.º 5, do da Lei n.º 16/2021;

7) Dispensar a condição de garantia de regresso ou entrada 
em quaisquer outros países ou regiões, nos termos do artigo 
6.º, n.º 3, do Regulamento Administrativo n.º 38/2021 (Regula-
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173/2021

16/2021

16/2021

16/2021

16/2021

16/2021

16/2021

16/2021

16/2021

16/2021

16/2021

16/2021

22/CPSP/2022P

mentação principal do regime jurídico do controlo de migração 
e das autorizações de permanência e residência na Região Ad-
ministrativa Especial de Macau);

8) Decidir não cobrar as taxas referidas nos n.os 5 e 6 do Des-
pacho do Chefe do Executivo n.º 173/2021, nos termos do n.º 7 
do mesmo despacho;

9) Recusar a entrada ou saída de menores não emancipa-
dos na RAEM, conforme previsto no artigo 17.º, n.os 1 e 2, 
da Lei n.º 16/2021;

10) Recusar a saída do não residente da RAEM, nos termos 
do artigo 27.º da Lei n.º 16/2021;

11) Decidir sobre a revogação da autorização prévia de en-
trada, em conformidade com o artigo 22.º, n.º 1, alínea 2), da 
Lei n.º 16/2021;

12) Decidir sobre a revogação da autorização de permanência 
referida nos artigos 31.º, n.º 4, 35.º e 49.º, n.º 2, da Lei n.º 16/2021;

13) Dispensar a detenção da pessoa em situação de imigração 
ilegal no centro de detenção, nos termos do artigo 54.º, n.º 1, da 
Lei n.º 16/2021;

14) Decidir sobre a instauração do procedimento de expul-
são referida no artigo 55.º, n.º 2, da Lei n.º 16/2021;

15) Aplicar as medidas de interdição de entrada previstas 
nos artigo 26.º, n.º 1, 36.º, 44.º, n.º 3, 48.º, alínea 3), e 94.º, n.º 3, 
da Lei n.º 16/2021;

16) Aplicar a medida de interdição de entrada, nos termos 
do artigo 58.º da Lei n.º 16/2021;

17) Aplicar as multas previstas nos termos dos artigos 88.º, 
89.º e 90.º da Lei n.º 16/2021;

18) Decidir sobre os prazos previstos nos artigos 37.º e 44.º, 
n.os 1 e 2, da Lei n.º 16/2021, relativos ao abandono da Região 
Administrativa Especial de Macau;

19) Decidir sobre a retenção dos documentos das pessoas em 
situação de imigração ilegal e ordenar a sua apresentação perió-
dica no Corpo de Polícia de Segurança Pública referidas nos 
artigos 48.º, alínea 2), e 54.º, n.º 1, da Lei n.º 16/2021.

2. Dos actos praticados no uso das competências ora delega-
das e subdelegadas cabe recurso hierárquico necessário.

3. São ratificados os actos praticados pelo delegado ou sub-
delegado, no âmbito da presente delegação e subdelegação de 
competências, a partir de 15 de Janeiro de 2023.

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

5. É revogado o Despacho n.º 22/CPSP/2022P.
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 $4,531.00

5/CPSP/2023P

24/92/M 34/2018

15/2009 26/2009

10/2022

56/2022 136/2021

101971

24/92/M

7/CPSP/2022P

 

 $1,700.00

6/CPSP/2023P

24/92/M 34/2018

15/2009 26/2009

10/2022

56/2022 136/2021

Corpo de Polícia de Segurança Pública, aos 3 de Fevereiro 
de 2023.

O Comandante, Ng Kam Wa, superintendente-geral.

(Custo desta publicação $ 4 531,00)

Despacho: 5/CPSP/2023P

Nos termos do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 24/92/M, do 
artigo 5.º, n.º 4, do Regulamento Administrativo n.º 34/2018, do 
artigo 10.º da Lei n.º 15/2009, do artigo 22.º do Regulamento 
Administrativo n.º 26/2009 e do n.º 4 do Despacho do Secretário 
para a Segurança n.º 136/2021, alterada pelos Despachos do Se-
cretário para a Segurança n.os 10/2022 e 56/2022, o comandante 
do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) determina:

1. São delegadas e subdelegadas no comandante do Depar-
tamento Policial de Macau, intendente n.º 101971, Lei Chong 
Man, as competências para:

1) Fiscalização e aplicação de multa nos termos do artigo 9.º, 
n.os 1 e 3, do Decreto-Lei n.º 24/92/M;

2) No âmbito do CPSP, autorizar a informação, consulta ou 
passagem de certidões de documentos arquivados no CPSP, 
com exclusão dos excepcionados por lei.

2. Dos actos praticados no uso das competências ora delega-
das e subdelegadas cabe recurso hierárquico necessário.

3. São ratificados os actos praticados pelo delegado ou sub-
delegado, no âmbito da presente delegação e subdelegação de 
competências, a partir de 15 de Janeiro de 2023.

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

5. É revogado o Despacho n.º 7/CPSP/2022P.

Corpo de Polícia de Segurança Pública, aos 3 de Fevereiro 
de 2023.

O Comandante, Ng Kam Wa, superintendente-geral.

(Custo desta publicação $ 1 700,00)

Despacho: 6/CPSP/2023P

Nos termos do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 24/92/M, do 
artigo 5.º, n.º 4, do Regulamento Administrativo n.º 34/2018, 
do artigo 10.º da Lei n.º 15/2009, do artigo 22.º do Regulamento 
Administrativo n.º 26/2009 e do n.º 4 do Despacho do Secre-
tário para a Segurança n.º 136/2021, alterada pelos Despachos 
do Secretário para a Segurança n.os 10/2022 e 56/2022, o 
comandante do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) 
determina:
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182901

24/92/M

8/CPSP/2022P

 

 $1,768.00

7/CPSP/2023P

3/2007

3/2019 34/2018

15/2009 26/2009

10/2022

56/2022 136/2021

108971

3/2007

3/2007

3/2019

3/2019

1. São delegadas e subdelegadas no comandante do Departa-
mento Policial das Ilhas, intendente n.º 182901, Ho Sio Meng, 
as competências para:

1) Fiscalização e aplicação de multa nos termos do artigo 9.º, 
n.os 1 e 3, do Decreto-Lei n.º 24/92/M;

2) No âmbito do CPSP, autorizar a informação, consulta ou 
passagem de certidões de documentos arquivados no CPSP, 
com exclusão dos excepcionados por lei.

2. Dos actos praticados no uso das competências ora delegadas 
e subdelegadas cabe recurso hierárquico necessário.

3. São ratificados os actos praticados pelo delegado ou sub-
delegado, no âmbito da presente delegação e subdelegação de 
competências, a partir de 15 de Janeiro de 2023.

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

5. É revogado o Despacho n.º 8/CPSP/2022P.

Corpo de Polícia de Segurança Pública, aos 3 de Fevereiro 
de 2023.

O Comandante, Ng Kam Wa, superintendente-geral.

(Custo desta publicação $ 1 768,00)

Despacho: 7/CPSP/2023P

Nos termos do artigo 141.º, n.º 2, da Lei n.º 3/2007, do artigo 
25.º, n.os 4 e 5, da Lei n.º 3/2019, do artigo 5.º, n.º 4, do Regulamento 
Administrativo n.º 34/2018, do artigo 10.º da Lei n.º 15/2009, do 
artigo 22.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 e do 
n.º 4 do Despacho do Secretário para a Segurança n.º 136/2021, 
alterada pelos Despachos do Secretário para a Segurança 
n.os 10/2022 e 56/2022, o comandante do Corpo de Polícia de 
Segurança Pública (CPSP) determina:

1. São delegadas e subdelegadas no chefe do Departamento 
de Trânsito, intendente n.º 108971, Kong Wai Chon, as compe-
tências para:

1) As competências previstas no artigo 141.º, n.º 1, alínea 2), 
da Lei n.º 3/2007, incluindo as de instaurar, instruir e decidir  
os processos por infracções administrativas especificadas no 
artigo 110.º da Lei n.º 3/2007, designadamente aplicando as 
respectivas multas;

2) Instaurar, instruir e decidir os processos por infracções 
administrativas previstas no artigo 25.º, n.º 4, da Lei n.º 3/2019, 
designadamente, aplicar as respectivas multas;

3) Nos termos do artigo 32.º, n.º 2, da Lei n.º 3/2019, consultar 
e aceder às informações registadas pelos sistemas de navegação 
global por satélite e pelos aparelhos de gravação de som e imagem, 
a que se refere o artigo 12.º, n.º 1, alínea 3), da mesma lei;
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4) No âmbito do CPSP, autorizar a informação, consulta ou 
passagem de certidões de documentos arquivados no CPSP, 
com exclusão dos excepcionados por lei.

2. Dos actos praticados no uso das competências ora subde-
legadas cabe recurso hierárquico necessário.

3. São ratificados os actos praticados pelo delegado ou sub-
delegado, no âmbito da presente delegação e subdelegação de 
competências, a partir de 15 de Janeiro de 2023.

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

5. É revogado o Despacho n.º 12/CPSP/2022P.

Corpo de Polícia de Segurança Pública, aos 3 de Fevereiro 
de 2023.

O Comandante, Ng Kam Wa, superintendente-geral.

(Custo desta publicação $ 2 130,00)

INSTITUTO CULTURAL

Anúncio

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

Prestação de Serviços de Operação da Cinemateca • Paixão 

do Instituto Cultural (Funções Culturais e Criativas) de 

Agosto de 2023 a Julho de 2026

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 Secretária 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 6 de Fevereiro de 2023, 
o Instituto Cultural vem proceder à abertura do concurso 
público para adjudicação da Prestação de Serviços de Opera-
ção da Cinemateca • Paixão do Instituto Cultural (Funções 
Culturais e Criativas) desde Agosto de 2023 até Julho de 2026.

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

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

3. Modalidade do concurso: concurso público.

4. Objecto do concurso: adjudicação da prestação de serviços 
de operação da Cinemateca • Paixão do Instituto Cultural.

5. Locais de realização da prestação dos serviços: Travessa 
da Paixão, n.os 9, 11 e 13 e a sua área adjacente.

6. Duração da prestação dos serviços: trinta e seis meses, de 
1 de Agosto de 2023 a 31 de Julho de 2026.

7. Prazo de validade das propostas: as propostas são válidas 
pelo prazo de noventa (90) dias, a contar da data do acto públi-
co de abertura das propostas, prorrogável nos termos previstos 
no artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho.
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8. Tipo de prestação de serviços: por preço global.

9. Caução provisória: a caução provisória no valor de quatro-
centas e quarenta mil patacas ($440 000,00), deve ser prestada 
mediante depósito em numerário ou garantia bancária a favor 
do Instituto Cultural da Região Administrativa Especial de 
Macau. 

10. Caução definitiva: a caução definitiva corresponde a qua-
tro por cento (4%) do valor total da adjudicação.

11. Limite máximo de preço proposto: vinte e dois milhões 
de patacas ($22 000 000,00).

12. Condições de admissão: os concorrentes devem estar 
inscritos na Direcção dos Serviços de Finanças e na Conser-
vatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis da Região 
Administrativa Especial de Macau, para execução dos serviços 
a que se refere o presente concurso público.

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

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

Data e hora: as propostas devem ser entregues até às 17,00 
horas do dia 11 de Abril de 2023 (terça-feira).

14. Sessão de esclarecimento e visita ao local: 

A sessão de esclarecimento terá lugar no Edifício do Institu-
to Cultural, sito na Praça do Tap Siac, pelas 9,30 horas, de 2 de 
Março de 2023 (quinta-feira), realizando-se a seguir a visita ao 
local.

Os interessados devem contactar o Instituto Cultural para 
a inscrição, antes das 17,45 horas do dia 1 de Março de 2023, 
através do telefone n.º 83996297/83996294 (cada empresa só 
pode fazer-se representar, no máximo, por três pessoas).

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

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

Data e hora: às 10,00 horas do dia 13 de Abril de 2023 
(quinta-feira).

Os concorrentes ou os seus representantes deverão estar pre-
sentes na sessão do acto público de abertura de propostas para 
esclarecimento de eventuais dúvidas relativas aos documentos 
apresentados a concurso, podendo reclamar das deliberações 
da comissão de abertura das propostas de acordo com o dis-
posto nos artigos 27.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 63/85/M, 
de 6 de Julho.

Os concorrentes ou os seus representantes legais poderão 
fazer-se representar por procurador, devendo este apresentar 
procuração reconhecida que lhe confira poderes para o efeito, 
elaborada em conformidade com o modelo constante do Anexo 
V do programa do concurso, ou outro documento equivalente.

16. Adiamento: em caso de encerramento dos serviços públi-
cos da Região Administrativa Especial de Macau, por motivos 
de tufão ou outras razões de força maior, a data prevista para 
a sessão de esclarecimento, para a visita aos locais, o termo 
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do prazo para entrega das propostas ou a data e hora previstas 
para o acto público do concurso serão adiados para o primeiro 
dia útil seguinte, à mesma hora.

17. Local, data e horário para consulta e preço para obtenção 
de cópias do processo:

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

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

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

Para cópias do processo, podem ser obtidas mediante o pa-
gamento de duzentas patacas ($200,00) por cópia, ou gratuita-
mente através da página electrónica do Instituto Cultural, 
http://www.icm.gov.mo.

Quaisquer actualizações ou alterações do processo serão 
comunicadas através da internet na página electrónica do Insti-
tuto Cultural acima mencionada

18. Critérios de apreciação e factores de ponderação 

Critérios de apreciação
Factores de
ponderação

Preço 40%  

Grau de perfeição da proposta operacional 
trienal e do plano operacional para os primeiros 
doze meses 40%

Experiência da pessoa proposta para director 
de operações 12%  

Experiência da pessoa proposta para consultor 8%   

Instituto Cultural, aos 16 de Fevereiro de 2023.

A Presidente do Instituto, Leong Wai Man. 

(Custo desta publicação $ 5 800,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Anúncios

(Ref. do Concurso n.º A01/TSS/RAD/2023)

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de 
Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar 
Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januá-
rio, e publicado na página electrónica destes Serviços, o aviso 
referente à abertura do concurso de acesso, de prestação de 
provas, condicionado aos trabalhadores dos Serviços de Saúde, 
nos termos definidos na Lei n.º 6/2010 (Regime das carreiras 
de farmacêutico e de técnico superior de saúde), alterada pela 
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Lei n.º 18/2020, Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos tra-
balhadores dos serviços públicos), alterada pela Lei n.º 2/2021 
e no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), republicado e renumerado pelo Regu-
lamento Administrativo n.º 21/2021, para o preenchimento de 
um lugar de técnico superior de saúde principal, 1.º escalão, 
área funcional radiológica, da carreira de técnico superior de 
saúde, provido em regime de contrato administrativo de pro-
vimento dos Serviços de Saúde, com cinco dias úteis de prazo 
para a apresentação de candidaturas, a contar do primeiro dia 
útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Serviços de Saúde, aos 15 de Fevereiro de 2023.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 462,00)

(Ref. do Concurso n.º A11/CS/URO/2019)

Informa-se que, nos termos definidos do artigo 11.º do Des-
pacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do 
Procedimento Concursal da Carreira Médica), se encontra 
afixada, na Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada 
no Centro Hospitalar Conde de São Januário, na Estrada do 
Visconde de S. Januário, e disponível na página electrónica 
destes Serviços (http://www.ssm.gov.mo), a lista provisória do 
candidato ao concurso de acesso, condicionado, de prestação 
de provas, para o preenchimento de um lugar de chefe de ser-
viço, 1.º escalão, da carreira médica, área funcional hospitalar, 
área profissional de urologia, do quadro de pessoal dos Serviços 
de Saúde, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 50, II Série, de 
11 de Dezembro de 2019.

A presente lista é considerada definitiva, nos termos do n.º 4 
do artigo 26.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Re-
crutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos tra-
balhadores dos serviços públicos), alterado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 23/2017.

Serviços de Saúde, aos 16 de Fevereiro de 2023.

O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

(Ref. do Concurso n.º 01622/03-MA.MF)

Informa-se que, nos termos definidos no artigo 22.º do Des-
pacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do 
Procedimento Concursal da Carreira Médica) e no n.º 4 do arti-
go 36.º e artigo 60.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), republicado e renumera-
do pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, se encontra 
afixada, na Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada 
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no Centro Hospitalar Conde de São Januário, na Estrada do 
Visconde de S. Januário, e disponível no website destes Serviços 
(http://www.ssm.gov.mo), a lista classificativa da prova de co-
nhecimentos dos candidatos ao concurso comum, externo, de 
prestação de provas, para o preenchimento de três lugares va-
gos do quadro do pessoal, e de quatro lugares vagos em regime 
de contrato administrativo de provimento, de médico assisten-
te, 1.º escalão, área funcional de medicina geral (Medicina Fa-
miliar), da carreira médica dos Serviços de Saúde, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 46, II Série, de 16 de Novembro de 2022.

Serviços de Saúde, aos 16 de Fevereiro de 2023.

O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

(Ref. do Concurso n.º 01322/02-MA.CIR)

Informa-se que, nos termos definidos no artigo 22.º do Des-
pacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do 
Procedimento Concursal da Carreira Médica) e no n.º 4 do artigo 
36.º e artigo 60.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), republicado e renumerado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, se encontra 
afixada, na Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada 
no Centro Hospitalar Conde de São Januário, na Estrada do 
Visconde de S. Januário, e disponível no website destes Serviços 
(http://www.ssm.gov.mo), a lista classificativa da prova de 
conhecimentos dos candidatos ao concurso comum, externo, 
de prestação de provas, para o preenchimento de um lugar 
vago do quadro do pessoal, e de um lugar vago em regime de 
contrato administrativo de provimento, de médico assistente, 1.º 
escalão, área funcional hospitalar (Cirurgia Geral), da carreira 
médica dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 46, II Série, de 16 de Novembro de 2022.

Serviços de Saúde, aos 16 de Fevereiro de 2023.

O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.

(Custo desta publicação $ 1 144,00)

Avisos

Despacho n.º 03/SS/2023

1. Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Regula-
mento Administrativo n.º 26/2009 (Disposições complemen-
tares do estatuto do pessoal de direcção e chefia), delego:

1) No responsável pelo Centro de Prevenção e Controlo de 
Doenças, Lam Chong, no chefe do Departamento de Cuidados 
de Saúde Comunitários, substituto, Tse See Fai, na directora 
do Laboratório de Saúde Pública, Loi I Leng, na directora 
do Centro de Transfusões de Sangue, Hui Ping, no chefe do 
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Departamento de Desenvolvimento dos Serviços de Medicina 
Tradicional Chinesa, Lam Chi Sang, no chefe do Departamento 
de Recursos Humanos, Chan Chi Kin, na chefe do Departa-
mento de Administração Financeira, Cheong Yi Man, no chefe 
do Departamento de Tecnologia Informática, Leong Kei Hong, 
no chefe do Departamento de Instalações e Equipamentos, 
Kam Weng Hong, e na chefe do Departamento de Administra-
ção Hospitalar, Chio Weng, as minhas competências próprias 
para a prática dos seguintes actos:

(1) Autorizar o gozo de férias e decidir sobre a justificação 
das faltas do pessoal subordinado;

(2) Autorizar a prestação de serviço em regime de horas 
extraordinárias, até ao limite legalmente previsto;

(3) Assinar a correspondência e o expediente necessários à 
instrução de processos e à execução das decisões.

2) Nos médicos adjuntos da direcção, Lei Wai Seng, Pang 
Heong Keong e Tai Wa Hou, e na enfermeira adjunta da direc-
ção, Chan Weng Sai, as minhas competências próprias para a 
prática dos seguintes actos:

(1) Autorizar o gozo de férias e decidir sobre a justificação 
das faltas do pessoal subordinado;

(2) Autorizar a prestação de serviço em regime de horas 
extraordinárias, até ao limite legalmente previsto.

2. As presentes delegações de competências são feitas sem 
prejuízo dos poderes de avocação e superintendência.

3. Dos actos praticados no uso das competências ora delega-
das cabe recurso hierárquico necessário.

4. É revogado o Despacho n.º 05/SS/2022.

5. No âmbito da presente delegação de competências são 
ratificados todos os actos praticados, respectivamente, pela 
chefe do Departamento de Administração Financeira, Cheong 
Yi Man, desde 1 de Setembro de 2022, pelo chefe do Departa-
mento de Cuidados de Saúde Comunitários, substituto, Tse See 
Fai, desde 31 de Outubro de 2022, e pelo chefe do Departa-
mento de Desenvolvimento dos Serviços de Medicina, Lam 
Chi Sang, desde 1 de Janeiro de 2023, até à data da publicação 
do presente despacho.

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

Serviços de Saúde, aos 9 de Fevereiro de 2023.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 2 753,00)

(Ref. do Concurso n.º A11/CS/URO/2019)

Informa-se que, nos termos definidos no artigo 22.º do Des-
pacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do 
Procedimento Concursal da Carreira Médica) e n.º 4 do artigo 
26.º, n.º 3 do artigo 27.º, n.º 4 do artigo 28.º e artigo 56.º do Re-
gulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selec-
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名次 姓名 澳門居民身份證編號 最後成績

1 5184XXXX 74.26

2 5181XXXX 71.10

3 1345XXXX 70.00

4 1266XXXX 69.32

5 1217XXXX 69.01

ção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos 
serviços públicos), alterado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 23/2017, se encontram afixados, na Divisão de Pessoal dos 
Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar Conde de São 
Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, e disponíveis 
na página electrónica destes Serviços (http://www.ssm.gov.
mo), o local, data e hora da realização da prova de conheci-
mentos ao concurso de acesso, condicionado, de prestação de 
provas, para o preenchimento de um lugar de chefe de serviço, 
1.º escalão, da carreira médica, área funcional hospitalar, área 
profissional de urologia, do quadro de pessoal dos Serviços de 
Saúde, aberto por anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 50, II Série, de 
11 de Dezembro de 2019.

Serviços de Saúde, aos 16 de Fevereiro de 2023.

O Director dos Serviços, substituto, Cheang Seng Ip.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

Lista

Regime de gestão uniformizada – concurso de 

avaliação de competências profissionais ou funcionais, 

externo, no Fundo de Segurança Social, para adjunto-

-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão (área de apoio 

técnico-administrativo com atendimento ao público)

(Recrutamento n.º: Rec02/2020)

Lista classificativa final dos candidatos ao concurso de ava-
liação de competências profissionais ou funcionais, externo, 
do regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de 
quatro lugares de adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de adjunto-técnico, área de apoio técnico-administra-
tivo com atendimento ao público, em regime de contrato admi-
nistrativo de provimento do Fundo de Segurança Social, e dos 
que vierem a verificar-se neste 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:

Candidatos aprovados:

Ordem Nome
N.º de
BIRM

 Classifi-
cação 
final 

  1 LOK, KIN KEONG 5184XXXX 74,26

  2 SOU, CHI IAN 5181XXXX 71,10

  3 CHAN, KA IP 1345XXXX 70,00

  4 VONG, MAN CHENG 1266XXXX 69,32

  5 CHANG, IOK LENG 1217XXXX 69,01
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名次 姓名 澳門居民身份證編號 最後成績

6 5202XXXX 68.88

7 1263XXXX 68.73

8 1292XXXX 68.25

9 1352XXXX 66.92

10 1229XXXX 66.79

11 1385XXXX 66.65

12 1411XXXX 66.63

13 5203XXXX 66.62

14 1283XXXX 66.45

15 1253XXXX 66.41

16 1318XXXX 66.28

17 1330XXXX 65.94

18 1242XXXX 65.71

19 1397XXXX 65.41

20 1376XXXX 65.07

21 5160XXXX 64.77

22 1353XXXX 64.57

23 1378XXXX 64.26

24 5198XXXX 64.10

25 1308XXXX 63.81

26 1274XXXX 63.54

27 1240XXXX 63.39

28 1423XXXX 63.23

29 1227XXXX 63.15 a

30 1247XXXX 63.15 a

31 1224XXXX 63.04

32 1226XXXX 62.99

33 1423XXXX 62.92

34 5177XXXX 62.52

35 1337XXXX 62.30

36 1337XXXX 62.00

37 1400XXXX 61.68

38 1457XXXX 61.02

Ordem Nome
N.º de
BIRM

 Classifi-
cação 
final 

  6 CHEONG, KA I 5202XXXX 68,88

  7 CHAN, CHI HANG 1263XXXX 68,73

  8 LO, I KEI 1292XXXX 68,25

  9 IP, HONG WAI 1352XXXX 66,92

10 CHEONG, HON PAN 1229XXXX 66,79

11 LOU, SIO CHENG 1385XXXX 66,65

12 HO, KA MAN 1411XXXX 66,63

13 CHOI, TIN WENG 5203XXXX 66,62

14 WONG, NGA I 1283XXXX 66,45

15 LOU, CHI U 1253XXXX 66,41

16 FU, WENG I 1318XXXX 66,28

17 CHEONG, LEI SAN 1330XXXX 65,94

18 TCHIM, WAI TENG 1242XXXX 65,71

19 CHEN, YUANFEN 1397XXXX 65,41

20 NGAN, LEI HOU 1376XXXX 65,07

21 LEI, CHUN KUAN 5160XXXX 64,77

22 TAM, SOK IENG 1353XXXX 64,57

23 ZHOU, JINSHENG 1378XXXX 64,26

24 LAM, KA I 5198XXXX 64,10

25 LEI, SUM YI 1308XXXX 63,81

26 LEI, WENG SI 1274XXXX 63,54

27
CHEANG, CHONG 
HANG

1240XXXX 63,39

28 WONG, CHONG KIN 1423XXXX 63,23

29 CHIU, KA HOU 1227XXXX 63,15 (a)

30 LAM, WENG HANG 1247XXXX 63,15 (a)

31 LAM, TAN HA 1224XXXX 63,04

32 TOU, SOI IO 1226XXXX 62,99

33 LAM, LAI TENG 1423XXXX 62,92

34 VONG, CHI IEONG 5177XXXX 62,52

35 CHAN, CHI YIU 1337XXXX 62,30

36 SIO, SOK IN 1337XXXX 62,00

37 WANG, SHAOJIE 1400XXXX 61,68

38 XU, XINXIN 1457XXXX 61,02
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a 2 3/ 2 017

14/2016

序號 姓名 澳門居民身份證編號 備註

1 1467XXXX a

2 1302XXXX a

3 1324XXXX a

4 1311XXXX a

5 1327XXXX a

6 5184XXXX a

7 1250XXXX a

8 1308XXXX a

9 1260XXXX a

10 5136XXXX a

11 1230XXXX a

12 1254XXXX a

13 啓 5211XXXX a

14 7387XXXX a

15 5142XXXX a

a 23/2017 14/2016

23/2017 14/2016

  

 

      

                   $6,614.00

Observação para os candidatos aprovados:

(a) Igualdade de classificação; são aplicadas as preferências 
estipuladas no artigo 34.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016, com as alterações introduzidas pelo Regulamento 
Administrativo n.º 23/2017.

Candidatos excluídos:

N.º Nome N.º de BIRM Nota

1 CHAN, CHAN U 1467XXXX (a)

2 CHOI, HOK CHONG 1302XXXX (a)

3 FONG, HOU IN 1324XXXX (a)

4 HO, MAN HA 1311XXXX (a)

5 HONG, CHENG LONG 1327XXXX (a)

6 KUOK, KAM MAN 5184XXXX (a)

7 KUOK, WAI LON 1250XXXX (a)

8 LAM, CHAN WAI 1308XXXX (a)

9 LEI, KUAI IN 1260XXXX (a)

10 LEI, LAI WA 5136XXXX (a)

11 LEONG, HIO IONG 1230XXXX (a)

12 PANG, NGOU IN 1254XXXX (a)

13 VU, KAI PONG 5211XXXX (a)

14 WONG, TAT KEONG 7387XXXX (a)

15 WONG, TONG CHENG 5142XXXX (a)

(a) Excluídos por terem faltado à entrevista de selecção, nos 
termos do n.º 10 do artigo 31.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016, com as alterações introduzidas pelo Regulamento 
Administrativo n.º 23/2017.

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016, com as alterações introduzidas pelo Regulamen-
to Administrativo n.º 23/2017, os candidatos podem interpor 
recurso da presente lista para a entidade que autorizou a aber-
tura do concurso, no prazo de dez dias úteis, a contar do dia 
seguinte à data da publicação da presente lista no Boletim Ofi-
cial da Região Administrativa Especial de Macau.

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

Assuntos Sociais e Cultura, de 13 de Fevereiro de 2023).

Fundo de Segurança Social, aos 3 de Fevereiro de 2023.

O Júri:

Presidente: Ng Un Wa, chefe da Divisão Administrativa e 
Financeira.

Vogais efectivas: Lei Ka Leng, técnica superior assessora.                        

Ieong Iun Ha, técnica especialista principal.

(Custo desta publicação $ 6 614,00)
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澳 門 大 學

通 告

《澳門大學設施及服務收費表》——表I

設施
收費 

 （澳門元）

一、體育設施

$50-$300

/ $50-$300

$60-$260

Rui Paulo da Silva Martins

啓

 $1,858.00

Gui Changfeng

UNIVERSIDADE DE MACAU

Avisos

Nos termos do artigo 37.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada pelo 
Conselho da Universidade de Macau, que foi publicada no 
aviso da Universidade de Macau no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 35, II Série, de 26 de 
Agosto de 2020, a Comissão de Gestão Financeira da Univer-
sidade de Macau, na sua sessão realizada no dia 1 de Fevereiro 
de 2023, deliberou aprovar as seguintes alterações:

Tabela de Taxas de Utilização das Instalações e Serviços da 
Universidade de Macau — Tabela I

Instalações
Taxa 

(patacas)

1. Instalações desportivas

6. Campo desportivo de areia (por campo e por 
hora)

$50-$300

15. Instalação de escalada desportiva/escalada 
em rocha (por instalação e por hora)

$50-$300

16. Campo de arco e flecha (por campo e por 
hora)

$60-$260

Universidade de Macau, 1 de Fevereiro de 2023.

A Comissão de Gestão Financeira:

O Reitor, Professor Doutor Song Yonghua.

O Vice-Reitor, Professor Doutor Hui King Man.

O Vice-Reitor, Professor Doutor Rui Paulo da Silva Martins.

O Vice-Reitor, Professor Doutor Ge Wei.

O Vice-Reitor, Professor Doutor Mok Kai Meng.

A Vice-Reitora, substituta, Dr.ª Lei Miu Mei.

(Custo desta publicação $ 1 858,00)

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada pelo 
reitor da Universidade de Macau, que foi publicada no aviso da 
Universidade de Macau no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 9, II Série, de 27 de Fevereiro 
de 2019, o director da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade de Macau decidiu:

1. Subdelegar no chefe do Departamento de Matemática, 
Gui Changfeng, ou no seu substituto, os poderes para a prática 
dos seguintes actos:

1) Aprovar o gozo de férias, bem como aceitar a justificação 
das faltas ao serviço dos trabalhadores subordinados;
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 Xu Chengzhong

Gui Changfeng

$15,000.00

2) Aprovar a prestação de serviço em horas extraordinárias 
por parte dos trabalhadores subordinados;

3) Praticar todos os actos necessários à avaliação de desem-
penho dos trabalhadores subordinados, tendo em conta os pa-
râmetros previamente definidos;

4) Aprovar a passagem de certidões relativas aos processos 
individuais dos estudantes sob a sua competência, com excep-
ção das informações respeitantes aos resultados académicos e 
aos estatutos individuais dos estudantes;

5) Assinar correspondência oficial e documentos relativos 
aos assuntos no âmbito das suas competências, necessários 
para executar as decisões tomadas pelas entidades competentes.

2. A presente subdelegação de poderes é feita sem prejuízo 
dos poderes de superintendência e avocação do delegante e do 
subdelegante.

3. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora subdele-
gados cabe recurso hierárquico necessário.

4. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado, 
ou pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora subdelega-
dos, entre o dia 1 de Fevereiro de 2023 e a data da publicação 
do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

5. A presente decisão entra em vigor na data da sua publicação.

Universidade de Macau, aos 6 de Fevereiro de 2023.

O Director da Faculdade de Ciências e Tecnologia, Xu 
Chengzhong.

 

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada pela 
Comissão de Gestão Financeira da Universidade de Macau, 
que foi publicada no aviso da Universidade de Macau no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 9, II 
Série, de 27 de Fevereiro de 2019, o director da Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Universidade de Macau decidiu:

1. Subdelegar no chefe do Departamento de Matemática, 
Gui Changfeng, ou no seu substituto, os poderes para a prática 
dos seguintes actos:

1) Autorizar a realização de despesas inseridas no orçamen-
to privativo da Universidade de Macau, no âmbito da unidade 
que supervisiona, até ao montante de $ 15 000,00 (quinze mil 
patacas);

2) Quando se trate da aquisição de obras, bens e serviços a 
realizar com dispensa das formalidades de concurso, consulta 
ou da celebração de contrato escrito, o valor referido na alínea 
anterior é reduzido a metade;

3) Autorizar as despesas com horas extraordinárias dos tra-
balhadores subordinados.

2. A presente subdelegação de poderes é feita sem prejuízo 
dos poderes de superintendência e avocação da delegante e do 
subdelegante.
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 Xu Chengzhong

 $3,862.00

3. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora subdele-
gados cabe recurso hierárquico necessário.

4. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado, 
ou pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora subdelega-
dos, entre o dia 1 de Fevereiro de 2023 e a data da publicação 
do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

5. A presente decisão entra em vigor na data da sua publica-
ção.

Universidade de Macau, aos 6 de Fevereiro de 2023.

O Director da Faculdade de Ciências e Tecnologia, Xu 
Chengzhong.

(Custo desta publicação $ 3 862,00)

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada pelo 
reitor da Universidade de Macau, que foi publicada no aviso da 
Universidade de Macau no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 9, II Série, de 27 de Fevereiro 
de 2019, o director da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade de Macau decidiu:

1. Subdelegar no chefe do Departamento de Ciência e Tec-
nologia dos Oceanos, Xu Jie, ou no seu substituto, os poderes 
para a prática dos seguintes actos:

1) Aprovar o gozo de férias, bem como aceitar a justificação 
das faltas ao serviço dos trabalhadores subordinados;

2) Aprovar a prestação de serviço em horas extraordinárias 
por parte dos trabalhadores subordinados;

3) Praticar todos os actos necessários à avaliação de desem-
penho dos trabalhadores subordinados, tendo em conta os pa-
râmetros previamente definidos;

4) Aprovar a passagem de certidões relativas aos processos 
individuais dos estudantes sob a sua competência, com excep-
ção das informações respeitantes aos resultados académicos e 
aos estatutos individuais dos estudantes;

5) Assinar correspondência oficial e documentos relativos 
aos assuntos no âmbito das suas competências, necessários 
para executar as decisões tomadas pelas entidades competentes.

2. A presente subdelegação de poderes é feita sem prejuízo 
dos poderes de superintendência e avocação do delegante e do 
subdelegante.

3. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora subdele-
gados cabe recurso hierárquico necessário.

4. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado, 
ou pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora subdelega-
dos, entre o dia 2 de Dezembro de 2022 e a data da publicação 
do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

5. A presente decisão entra em vigor na data da sua publicação.



1968    8   2023  2  22 

 Xu Chengzhong

$15,000.00

 Xu Chengzhong

 $3,818.00

Universidade de Macau, 1 de Fevereiro de 2023.

O Director da Faculdade de Ciências e Tecnologia, Xu 
Chengzhong.

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada pela 
Comissão de Gestão Financeira da Universidade de Macau, 
que foi publicada no aviso da Universidade de Macau no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 9, II 
Série, de 27 de Fevereiro de 2019, o director da Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Universidade de Macau decidiu:

1. Subdelegar no chefe do Departamento de Ciência e Tec-
nologia dos Oceanos, Xu Jie, ou no seu substituto, os poderes 
para a prática dos seguintes actos:

1) Autorizar a realização de despesas inseridas no orçamen-
to privativo da Universidade de Macau, no âmbito da unidade 
que supervisiona, até ao montante de $ 15 000,00 (quinze mil 
patacas);

2) Quando se trate da aquisição de obras, bens e serviços a 
realizar com dispensa das formalidades do concurso, consulta 
ou da celebração de contrato escrito, o valor referido na alínea 
anterior é reduzido a metade;

3) Autorizar as despesas com horas extraordinárias dos tra-
balhadores subordinados.

2. A presente subdelegação de poderes é feita sem prejuízo 
dos poderes de superintendência e avocação da delegante e do 
subdelegante.

3. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora subdele-
gados cabe recurso hierárquico necessário.

4. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado, 
ou pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora subdelega-
dos, entre o dia 2 de Dezembro de 2022 e a data da publicação 
do presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

5. A presente decisão entra em vigor na data da sua publicação.

Universidade de Macau, 1 de Fevereiro de 2023.

O Director da Faculdade de Ciências e Tecnologia, Xu 
Chengzhong.

(Custo desta publicação $ 3 818,00)
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着

1 20/2023

Associação Fraternal dos 
Conterrâneos de Weifang de Macau

Macau Wei fa ng Fel low 
V i l l a g e r s  S o d a l i t y

MWFVS

335 341 6 K
O

公 證 署 公 告 及 其 他 公 告   ANÚNCIOS NOTARIAIS E OUTROS
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 $3,535.00

(Custo desta publicação $ 3 535,00)

    

 

着

1 18/2023

Macau International 
Medical Exhibition and Exchange Asso-
ciation

MIMEEA

42 B

1. 

2. 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

1. 
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2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

 

 $2,365.00

(Custo desta publicação $ 2 365,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação de Promoção do 
Desenvolvimento Económico e 

Cultural Macau Yantai

着

2023/A S S/M1
50 

A s s o c i a ç ã o d e P r o m o ç ã o 
do Desenvolv i mento Económ ico e 
Cultural Macau Yantai

Macao Yantai Economic & Cultural 
Development Promotion Association

14 3 C

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

1. 

2. 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

/

/

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 Chan Ka Cheng

 $3,049.00

(Custo desta publicação $ 3 049,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação de Tecnológica de 
Neutralidade de Carbono de 

China-Macau

着

2023/ASS/M1 48

A s s o c i a ç ã o 
de Tecnológica de Neutral idade de 
C a rbono de C h i na-Macau , 

A s so c iat ion of C h i na-M ac ao 
Technology of Carbon Neutrality

CMTCN

121
D 10 BG
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絶

絶

 

 

 Chan Ka Cheng

 $2,483.00

(Custo desta publicação $ 2 483,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação de Promoção de 
Competências Profissionais de 

Macau

着

2023/ASS/M1 47

A s s o c i a ç ã o 
d e P r o m o ç ã o d e C o m p e t ê n c i a s 
Profissionais de Macau

Macau Vocational Skills Promotion 
Association

183
( ) B
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絶
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絶

 

 

 

 Chan Ka Cheng

 $4,543.00

(Custo desta publicação $ 4 543,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Comissão da Juventude Trans-
fronteiriça Zhuhai-Macau

着

2023/ASS/M1 51

Comissão 
da Juventude Transfronteiriça Zhuhai-
Macau Zhuhai-Macau 
Cross Border Youth Committee

D-E
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1. 

2. 

 Chan Ka Cheng

 $3,495.00

(Custo desta publicação $ 3 495,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

着

2023/ASS/M1 54
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衆

劏 12
I 决

决

决

 Chan Ka Cheng

 $1,879.00

(Custo desta publicação $ 1 879,00)

    

CARTÓRIO NOTARIAL 
DAS ILHAS

  

CERTIFICADO

2023
1/2023/ASS 6

Associação de Recursos da Criança 
d e  M a c a u M a c a u 
Children s Resources Association

5 28 E
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 $2,155.00

(Custo desta publicação $ 2 155,00)

    

 

着

1 17/2023

258 4 M

 

 $315.00

(Custo desta publicação $ 315,00)

    

 

着

1 19/2023

 

1

2

3

4

5

6
 

7

 

 $499.00

(Custo desta publicação $ 499,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação Gimnodesportiva 
de Macau

2023/A S S/M1
49

Artigo primeiro

A «Associação Gimnodesportiva de 
Macau», em inglês denominada por «Macau 
Body Building Association» e em chinês 
por « », com sede em Macau, 
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na Avenida de Venceslau de Morais, N.º 218A, 
16.º andar, tem por fim desenvolver entre 
os seus associados, a prática de gimno-
desportivo e outras modalidades, sob a 
deliberação da Assembleia Geral, a sede 
da Associação pode mudar para qualquer 
sítio dentro da Região Administrativa 
Especial de Macau.

 Chan Ka Cheng

 $512.00

(Custo desta publicação $ 512,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Clube Desportivo Iau I

2023/A S S/M1

53

Clube Desportivo Iau 
I

50 5 B

a

b

a

b

c

d

e

f

a b

c f

a

b

c

d /

e

f

g

a

b /

c
10

d

e

f

b f

a

b

c

d

e

f

8
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a

b

c

d

e

f

g

a

b

c

d

a

b

c /

d
/

e

153

 Chan Ka Cheng

 $4,389.00

(Custo desta publicação $ 4 389,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação de Autismo de Macau

2023/A S S/M1

52

 Chan Ka Cheng

 $367.00

(Custo desta publicação $ 367,00)
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CARTÓRIO NOTARIAL 
DAS ILHAS

  

CERTIFICADO

2023
1/2023/ASS 5

氹

726 D 19 H

 

 $591.00

(Custo desta publicação $ 591,00)

    

CARTÓRIO PRIVADO
MACAU

  

CERTIFICADO

1/2023/ASS 1

叁 6

Certifico:

Um — Que a fotocópia apensa a esta 
certidão está conforme o original.

Dois — Que foi extraída do documento 
que se encontra arquivado neste Cartório, 
sob o documento n.º 1 do maço 1/2023/ASS 
de Constituição de Associações e Funda-
ções.

Três — Que a presente certidão ocupa 6 
folhas, que têm aposto o selo branco deste 
Cartório e estão, por mim, numeradas e 
rubricadas.

Macau Christian Zion 
Church 

14
J

30 CR/C

1. 

 ;

2. 

1.  : 
辧

2.  : 

1. 

 ; 

 ; 

2. 

3. 
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Cartório Privado, em Macau, aos 10 de 
Fevereiro de 2023. — A Notária, Fung Oi 
Lam.
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