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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.


