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第 8/2023號行政長官公告

3/1999

 

第 9/2023號行政長官公告

3/1999

2. O director da DSSCU é substituído nas suas ausências, 
faltas e impedimentos pelo respectivo substituto legal.

3. Os membros referidos nas alíneas 2) a 8) do n.º 1 são subs-
tituídos nas suas ausências, faltas e impedimentos pelos res-
pectivos membros suplentes que a seguir são designados:

1) Sou Kin Meng, como suplente do membro referido na alínea 
2);

2) Mak Kim Meng, como suplente do membro referido na 
alínea 3);

3) Un Chao Wa, como suplente do membro referido na alínea 
4);

4) Choi Ieng Va, como suplente do membro referido na alínea 
5);

5) Chan Kwok Ho, como suplente do membro referido na 
alínea 6);

6) Kuoc Vai Han, como suplente do membro referido na alí-
nea 7);

7) Ma U Leng, como suplente do membro referido na alínea 8).

4. O mandato dos membros designados pelo presente despacho 
tem a duração de três anos.

5. O presente despacho produz efeitos a partir de 23 de Abril 
de 2023.

28 de Fevereiro de 2023.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Aviso do Chefe do Executivo n.º 8/2023

O Chefe do Executivo manda tornar público, nos termos da 
alínea 1) do artigo 5.º e do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 3/1999 
(Publicação e formulário dos diplomas), por ordem do Governo 
Popular Central, que a Convenção sobre os Aspectos Civis 
do Rapto Internacional de Crianças, feita na Haia, em 25 de 
Outubro de 1980 (doravante designada por «Convenção»), em 
conformidade com o seu artigo 38.º, entra em vigor entre a 
Região Administrativa Especial de Macau da República Popu-
lar da China e a República de Cabo Verde, em 1 de Março de 
2023.

A Convenção encontra-se publicada no Boletim Oficial de 
Macau n.º 13, I Série, de 29 de Março de 1999.

Promulgado em 28 de Fevereiro de 2023.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Aviso do Chefe do Executivo n.º 9/2023

O Chefe do Executivo manda tornar público, nos termos da 
alínea 1) do artigo 5.º e do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 3/1999 
(Publicação e formulário dos diplomas), por ordem do Gover-
no Popular Central, que a Convenção sobre os Aspectos Civis 
do Rapto Internacional de Crianças, feita na Haia, em 25 de 
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–––––––
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Outubro de 1980 (doravante designada por «Convenção»), em 
conformidade com o seu artigo 38.º, entra em vigor entre a Re-
gião Administrativa Especial de Macau da República Popular 
da China e a República do Botswana, em 1 de Abril de 2023.

A Convenção encontra-se publicada no Boletim Oficial de 
Macau n.º 13, I Série, de 29 de Março de 1999.

Promulgado em 28 de Fevereiro de 2023.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

–––––––

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 28 de Fevereiro de 
2023. — A Chefe do Gabinete, Hoi Lai Fong.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS 

DA SEDE DO GOVERNO

Extractos de despachos

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

Pou Ma Lei — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como chefe da Divisão de Assuntos Protocola-
res destes Serviços, nos termos do artigo 8.º do Regulamento 
Administrativo n.º 26/2009 (Disposições complementares 
do estatuto do pessoal de direcção e chefia), por possuir 
experiência e competência profissional adequada para o 
exercício das suas funções, a partir de 1 de Maio de 2023.

Por despachos da signatária, de 27 de Fevereiro de 2023:

Choi Kit Teng — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento sem termo, 
para o exercício de funções nestes Serviços, ascendendo a 
assistente de relações públicas especialista principal, 1.º 
escalão, índice 450, nos termos da alínea 1) do n.º 1 e do n.º 2 
do artigo 14.º da Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos 
trabalhadores dos serviços públicos), em vigor, e do n.º 2 do 
artigo 4.º da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Tra-
balho nos Serviços Públicos), em vigor, a partir da data da 
publicação do presente extracto de despacho.

Chang Chong Un — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento de longa duração, 
para o exercício de funções nestes Serviços, ascendendo a 
assistente técnico administrativo principal, 1.º escalão, índice 
265, nos termos da alínea 2) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 14.º 
da Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos), em vigor, e do n.º 2 do artigo 4.º da 
Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho nos Ser-
viços Públicos), em vigor, a partir da data da publicação do 
presente extracto de despacho.

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo, 
aos 2 de Março de 2023. — A Directora dos Serviços, Lao 
Kuan Lai da Luz.


