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政 府 總 部 事 務 局
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行 政 法 務 司 司 長 辦 公 室

第 2/2021號行政法務司司長批示

6/97/M

a 15/2009

26/2009

180/2019

nesta Secretaria, nos termos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), e 
4, da Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos), alterada pela Lei n.º 4/2017, conjugado 
com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015 (Regime do contrato 
de trabalho nos serviços públicos), a partir de 28 de Maio de 
2021.

–––––––

Secretaria do Conselho Executivo, aos 9 de Junho de 2021. 
— A Secretária-geral, Hoi Lai Fong.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS 

DA SEDE DO GOVERNO

Extracto de despacho

Por despacho da chefe do Gabinete do Chefe do Executivo, 
de 10 de Junho de 2021:

Wong Pui Han — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento de longa dura-
ção, para o exercício de funções nestes Serviços, ascenden-
do a técnica principal, 1.º escalão, índice 450, 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 públi-
cos), em vigor, e do n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015 (Re-
gime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), a partir 
da data da publicação do presente extracto de despacho.

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo, 
aos 16 de Junho de 2021. — A Directora dos Serviços, Lao 
Kuan Lai da Luz.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ADMINISTRAÇÃO 

E JUSTIÇA

Despacho do Secretário para a Administração 
e Justiça n.º 2/2021

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
artigo 4.º, n.º 1, alínea a), do Decreto-Lei n.º 6/97/M, de 24 de Fe-
vereiro, dos artigos 2.º, n.º 2, alínea 1), 4.º e 5.º da Lei n.º 15/2009 
(Disposições Fundamentais do Estatuto do Pessoal de Direcção 
e Chefia) e dos artigos 2.º, 7.º e 9.º do Regulamento Administra-
tivo n.º 26/2009 (Disposições complementares do estatuto do 
pessoal de direcção e chefia), conjugados com o n.º 1 da Ordem 
Executiva n.º 180/2019, o Secretário para a Administração e Jus-
tiça manda:

1. É nomeada, em comissão de serviço, Leong Pou Ieng, para 
exercer o cargo de administradora da Imprensa Oficial, pelo 
período de um ano, a partir de 30 de Junho de 2021.

2. Os encargos resultantes da presente nomeação são supor-
tados pelo orçamento da Imprensa Oficial.
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附件

1989 2  

1989 11  

1990 1  

1993 9  

2000 11   

2009 8  

第 3/2021號行政法務司司長批示

6/97/M

a 15/2009

26/2009

180/2019

3. É publicada, em anexo, a nota relativa aos fundamentos da 
nomeação e ao currículo académico e profissional da nomeada.

17 de Junho de 2021.

O Secretário para a Administração e Justiça, Cheong Weng 
Chon.

––––––––––

ANEXO

Fundamentos da nomeação de Leong Pou Ieng para o cargo 
de administradora da Imprensa Oficial:

— Vacatura do cargo;

— Leong Pou Ieng possui competência profissional e aptidão 
para o exercício do cargo de administradora da Imprensa Ofi-
cial, que se demonstra pelo curriculum vitae.

Currículo académico:

— Licenciada em Direito pela Universidade de Taiwan.

Currículo profissional:

— Técnica do Gabinete dos Assuntos de Justiça, a partir de 
Fevereiro de 1989;

— Técnica do Gabinete para a Tradução Jurídica, a partir de 
Novembro de 1989;

— Técnica superior do Gabinete para a Tradução Jurídica, a 
partir de Janeiro de 1990;

— Supervisora técnica do Gabinete para a Tradução Jurídi-
ca, a partir de Setembro de 1993;

— Subdirectora, substituta, da Direcção dos Serviços de As-
suntos de Justiça, a partir de Novembro de 2000;

— Nomeada subdirectora da Direcção dos Serviços de As-
suntos de Justiça, desde Agosto de 2009 até à presente data.

Despacho do Secretário para a Administração 
e Justiça n.º 3/2021

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
artigo 4.º, n.º 1, alínea a), do Decreto-Lei n.º 6/97/M, de 24 de Fe-
vereiro, dos artigos 2.º, n.º 2, alínea 2), 4.º e 5.º da Lei n.º 15/2009 
(Disposições Fundamentais do Estatuto do Pessoal de Direcção 
e Chefia) e dos artigos 2.º, 7.º e 9.º do Regulamento Administra-
tivo n.º 26/2009 (Disposições complementares do estatuto do 
pessoal de direcção e chefia), conjugados com o n.º 1 da Ordem 
Executiva n.º 180/2019, o Secretário para a Administração e Jus-
tiça manda:

1. É nomeado, em comissão de serviço, Chan Iat Hong, para 
exercer o cargo de administrador-adjunto da Imprensa Oficial, 
pelo período de um ano, a partir de 30 de Junho de 2021.

2. Os encargos resultantes da presente nomeação são supor-
tados pelo orçamento da Imprensa Oficial.


