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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO

Despacho do Chefe do Executivo n.º 103/2021

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau, nos termos pre-
vistos no artigo 20.º dos Estatutos da TDM — Teledifusão de 
Macau, S.A., e ao abrigo do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 2.º 
do Decreto-Lei n.º 13/92/M, de 2 de Março, o Chefe do Execu-
tivo manda:

1. É renovada a nomeação de Lo Song Man para exercer fun-
ções de membro do Conselho de Administração da TDM — 
Teledifusão de Macau, S.A., pelo prazo fixado nos respectivos 
estatutos.

2. É nomeado, Ma Kam Keong como membro do Conselho 
de Administração da TDM — Teledifusão de Macau, S.A., 
pelo prazo fixado nos respectivos estatutos, em substituição de 
José Manuel de Oliveira Rodrigues.

3. O presente despacho produz efeitos desde 4 de Agosto de 
2021.

15 de Julho de 2021.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

–––––––

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 15 de Julho de 2021. — 
A Chefe do Gabinete, Hoi Lai Fong.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS 

DA SEDE DO GOVERNO

Extractos de despachos

Por despacho da chefe do Gabinete do Chefe do Executi-
vo, de 21 de Abril de 2021:

Mui Chong Lam — cessa, a seu pedido, o contrato administra-
tivo de provimento sem termo para o exercício das funções 
de assistente técnico administrativo especialista, 2.º escalão, 
nestes Serviços, a partir de 19 de Julho de 2021.

Por despacho da chefe do Gabinete do Chefe do Executi-
vo, de 6 de Julho de 2021:

Lao Sao Wai Margarida — alterada, por averbamento, a cláu-
sula 3.ª do seu contrato administrativo de provimento sem 
termo, para o exercício de funções nestes Serviços, ascen-
dendo a técnica especialista, 1.º escalão, índice 505, 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 

澳門特別行政區

行 政 長 官 辦 公 室

第 103/2021號行政長官批示

13/92/M

José Manuel de Oliveira Rodrigues

 

–––––––

 

政 府 總 部 事 務 局

批 示 摘 錄

14/2009

12/2015
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505

14/2009

12/2015

265

–––––––

 

保 安 司 司 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

15/2009 26/2009

–––––––

 

社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

12/2015

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 Serviços 
Públicos), a partir da data da publicação do presente extracto 
de despacho.

Por despacho da chefe do Gabinete do Chefe do Executi-
vo, de 9 de Julho de 2021:

Chu Pui San — 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 técnica administrativa principal, 1.º escalão, índi-
ce 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 trabalha-
dores 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 
Serviços Públicos), a partir da data da publicação do presen-
te extracto de despacho.

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Gover-
no, aos 14 de Julho de 2021. — A Directora dos Serviços, Lao 
Kuan Lai da Luz.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 5 de Julho de 2021:

Chio Song Un — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como subdirector da Direcção dos Serviços Cor-
reccionais, nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 e 
8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, a partir de 
1 de Agosto de 2021, por se manterem os fundamentos que 
prevaleceram à respectiva nomeação.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 14 de Julho de 
2021. — A Chefe do Gabinete, Cheong Ioc Ieng.

GABINETE DA SECRETÁRIA PARA OS ASSUNTOS 

SOCIAIS E CULTURA

Extractos de despachos

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assun-
tos Sociais e Cultura, de 25 de Junho de 2021:

Zhuang Yan — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento de longa duração 
para o exercício de funções no Gabinete da Secretária para 
os Assuntos Sociais e Cultura, ascendendo a técnica superior 
assessora, 1.º escalão, índice 600, nos termos do n.º 2 do artigo 
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600

15/2009

26/2009

27/2019

21/2021 183/2019

–––––––

 

運 輸 工 務 司 司 長 辦 公 室

第 21/2021號運輸工務司司長批示

24/2021

 

–––––––

 

4.º da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho nos 
Serviços Públicos) e do n.º 12 do artigo 19.º do Estatuto do 
Gabinete do Chefe do Executivo e dos Secretários, em vigor, 
a partir de 1 de Julho de 2021.

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assun-
tos Sociais e Cultura, de 8 de Julho de 2021:

Vong Chuk Kwan — renovada a comissão de serviço, pelo 
período de dois anos, como presidente do Instituto de For-
mação Turística de Macau, nos termos do artigo 5.º da Lei 
n.º 15/2009 (Disposições Fundamentais do Estatuto do Pes-
soal de Direcção e Chefia) e do artigo 8.º do Regulamento 
Administrativo n.º 26/2009 (Disposições complementares 
do estatuto do pessoal de direcção e chefia), da alínea 2) do 
n.º 2 do artigo 4.º, dos n.os 1 e 2 do artigo 22.º e do n.º 3 do 
artigo 46.º do Regulamento Administrativo n.º 27/2019 (Es-
tatutos do Instituto de Formação Turística de Macau), e do 
n.º 1 da Ordem Executiva n.º 183/2019, alterada pela Ordem 
Executiva n.º 21/2021, a partir de 1 de Novembro de 2021, 
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 13 de Julho de 2021. — A Chefe do Gabinete, Ho Ioc San.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS TRANSPORTES 

E OBRAS PÚBLICAS

Despacho do Secretário para os Transportes 
e Obras Públicas n.º 21/2021

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
n.º 2 do artigo único da Ordem Executiva n.º 24/2021, o Secre-
tário para os Transportes e Obras Públicas manda:

1. São subdelegados na directora dos Serviços de Assuntos 
Marítimos e de Água, Wong Soi Man, ou no seu substituto 
legal, todos os poderes necessários para representar a Re-
gião Administrativa Especial de Macau, como outorgante, na 
assinatura do «Acordo de Cooperação para a realização de 
vistoria das embarcações de pesca ambulantes e registadas em 
Macau», a celebrar com .

2. O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação.

14 de Julho de 2021.

O Secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimun-
do Arrais do Rosário.

–––––––

Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Pú-
blicas, aos 14 de Julho de 2021. — A Chefe do Gabinete, 
Cheong Chui Ling.



10552    29   2021  7  21 

廉 政 公 署

批 示 摘 錄
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2/2021 4/2017

14/2009

12/2015
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3/2013 3/2009

2/2021

4/2017 14/2009

21/2021

14/2016

4/2012 10/2000

3/2013 3/2009

2/2021 4/2017

14/2009

12/2015

4/2012 10/2000

3/2013 3/2009

12/2015

–––––––

 

COMISSARIADO CONTRA A CORRUPÇÃO

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Comissário contra a Cor-
rupção, de 5 de Julho de 2021:

Choi Mei Ieng — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento sem termo 
progredindo para técnica superior assessora, 2.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 
2), e 4, da Lei n.º 14/2009, com as alterações introduzidas 
pelas Leis n.os 2/2021 e 4/2017, e 4.º e 7.º da Lei n.º 12/2015 
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», a 
partir de 3 de Julho de 2021.

Por despachos do Ex.mo Senhor Comissário contra a Cor-
rupção, de 12 de Julho de 2021:

Vong Choi U — nomeada, em comissão de serviço, intérprete-
-tradutora assessora, 1.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 
Administrativo n.º 3/2009, alterado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 3/2013, 14.º, n.os 2, 3 e 4, e 27.º, n.º 4, 
da Lei n.º 14/2009, com as alterações introduzidas pelas 
Leis n.os 2/2021 e 4/2017, 2.º, n.º 3, 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.

Iao Ioi Hang — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato administrativo de provimento sem termo progre-
dindo para técnico superior assessor, 2.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 Regula-
mento Administrativo n.º 3/2009, alterado pelo Regulamen-
to Administrativo n.º 3/2013, 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da 
Lei n.º 14/2009, com as alterações introduzidas pelas Leis 
n.os 2/2021 e 4/2017, e 4.º e 7.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do 
Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», a partir de 10 
de Julho de 2021.

Loi Ka Hou — renovado o contrato administrativo de provi-
mento, pelo período de um ano, como adjunto-técnico de 2.ª 
classe, 2.º escalão, neste Comissariado, nos termos dos artigos 
16.º e 30.º da Lei n.º 10/2000, com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 4/2012, e 30.º, n.º 1, do Regulamento Administra-
tivo n.º 3/2009, alterado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 3/2013, e 6.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de 
Trabalho nos Serviços Públicos», a partir de 1 de Outubro de 
2021.

–––––––

Comissariado contra a Corrupção, aos 14 de Julho de 2021. 
— O Chefe do Gabinete, Chan In Chio.
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審 計 署

批 示 摘 錄

12/2015

11/1999 12/2007

26/2009

–––––––

 

警 察 總 局

批 示 摘 錄

4/2017 14/2009

a 23/2017

14/2016

13/2017

5/2009

14/2009

COMISSARIADO DA AUDITORIA

Extractos de despachos

Por despachos do director dos Serviços de Auditoria, de 
31 de Maio de 2021:

Hoi Chi Hou, Ieong Lai Man, Ieong Un San, Kuan Chi Long 
e Lok Im Lam — renovados os contratos administrativos 
de provimento, pelo período de um ano, como técnicos 
superiores de 2.ª classe, 2.º escalão, neste Comissariado, nos 
termos dos artigos 4.º e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir 
de 28 de Julho de 2021.

Por despacho do Ex.mo Senhor Comissário da Auditoria, 
de 8 de Julho de 2021:

Wong Chan Fong — renovada a comissão de serviço, pelo pe-
ríodo de um ano, como chefe do Departamento de Apoios 
Gerais, nos termos dos artigos 25.º da Lei n.º 11/1999, 10.º, 
28.º e 29.º do Regulamento Administrativo n.º 12/2007, e 8.º 
do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, por possuir 
competência profissional e experiência adequadas para o 
exercício das suas funções, a partir de 29 de Julho de 2021.

–––––––

Gabinete do Comissário da Auditoria, aos 15 de Julho de 
2021. — A Chefe do Gabinete, Ho Wai Heng.

SERVIÇOS DE POLÍCIA UNITÁRIOS

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 20 de Maio de 2021: 

Van Ka Hei, classificada em 1.º lugar no concurso de avaliação 
de competências profissionais ou funcionais, externo, do re-
gime de gestão uniformizada, a que se refere a lista classifi-
cativa final inserta no Boletim Oficial da RAEM n.º 17/2021, 
II Série, de 28 de Abril — nomeada, provisoriamente, 
intérprete-tradutora de 2.ª classe, 1.º escalão (línguas chinesa 
e inglesa), da carreira de intérprete-tradutor do quadro do 
pessoal destes Serviços, nos termos do artigo 12.º da Lei 
n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos», alterada pela Lei n.º 4/2017, conjugado 
com os artigos 20.º, n.º 1, alínea a), e 22.º, n.º 1, do ETAPM, 
vigente, e 37.º, n.º 1, do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso 
dos trabalhadores dos serviços públicos», com as alterações 
introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, 
indo ocupar o lugar criado pelo Regulamento Administra-
tivo n.º 5/2009, alterado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 13/2017.

Por despacho do Ex.mo Senhor Comandante-geral dos 
Serviços de Polícia Unitários, de 12 de Julho de 2021: 

Cheong Iok Lin, adjunta-técnica de 2.ª classe, 2.º escalão — no-
meada, definitivamente, adjunta-técnica de 1.ª classe, 1.º es-
calão, índice 305, da carreira de adjunto-técnico do quadro 
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a 14/2016

305

–––––––

 

海 關

批 示 摘 錄

2/2008

a

65/2013 21/2001

38941

2/2008 3/2003

a

a 1/2004

28900

23931

03910

–––––––

 

do pessoal destes Serviços, 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», 22.º, n.º 8, alínea a), 
do ETAPM, vigente, e 5.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 «Recrutamento, Selecção e Formação para efei-
tos de Acesso dos Trabalhadores dos Serviços Públicos», a 
partir da data da publicação do presente extracto de despa-
cho.

–––––––

Serviços de Polícia Unitários, aos 14 de Julho de 2021. — O 
Coordenador do Gabinete do Comandante-geral, Chio U Man.

SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Seguran-
ça, de 5 de Julho de 2021:

Tendo em consideração o disposto no n.º 4 do artigo 8.º da 
Lei n.º 2/2008, nos termos do artigo 19.º e da alínea a) do n.º 1 
do artigo 20.º do ETAPM, vigente, conjugados com o artigo 
30.º do Regulamento Administrativo n.º 21/2001, alterado 
pela Ordem Executiva n.º 65/2013, é nomeado, definitiva-
mente, o verificador alfandegário n.º 38941, Hon Meng Kan, 
como verificador de primeira alfandegário, 1.º escalão, da 
carreira geral de base do quadro do pessoal alfandegário 
dos Serviços de Alfândega.

A antiguidade e o vencimento relativos à promoção ao posto 
em questão do pessoal acima referido são contados a partir de 
11 de Julho de 2021. 

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Segu-
rança, de 13 de Julho de 2021:

Os subcomissários alfandegários abaixo mencionados, classi-
ficados do 1.º a 3.º lugares da lista de classificação final, pu-
blicada no Boletim Oficial da RAEM n.º 25/2021, II Série, 
de 23 de Junho — nomeados, definitivamente, comissários 
alfandegários, 1.º escalão, da carreira superior do quadro do 
pessoal alfandegário dos Serviços de Alfândega, de acordo 
com o estipulado no n.º 2 do artigo 11.º, no n.º 1 do artigo 
17.º e no artigo 19.º da Lei n.º 3/2003, com a alteração dada 
pela Lei n.º 2/2008 e nos termos do artigo 19.º, da alínea a) 
do n.º 1 do artigo 20.º e da alínea a) do n.º 8 do artigo 22.º do 
ETAPM, vigente, e do artigo 43.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 1/2004.

Subcomissária alfandegária n.º 28900 – Ng Chi Lam

Subcomissário alfandegário n.º 23931 – Ip Lap Pun

Subcomissária alfandegária n.º 03910 – Wong Man Pan

A antiguidade e o vencimento em relação à promoção ao 
posto em questão do pessoal acima referido são contados a 
partir do dia de tomada de posse.

–––––––

Serviços de Alfândega, aos 15 de Julho de 2021. — A Subdi-
rectora-geral, Chau Kin Oi.
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立 法 會 輔 助 部 門

議 決 摘 錄

12/2015 14/2009

12/2015 14/2009

–––––––

 

終 審 法 院 院 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

39/2011

19/2000

4/2017 14/2009

12/2015

350

39/2011

19/20 0 0

12/2015 3/GP T U I/2016

–––––––

 

SERVIÇOS DE APOIO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Extractos de deliberações

Por deliberações da Ex.ma Mesa da Assembleia Legislativa, 
de 6 de Julho de 2021:

Fong Ka Hou — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento sem termo as-
cendendo a técnico especialista, 1.º escalão, nos termos do 
artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, em conjugação com a alínea 
2) do n.º 1 do artigo 14.º da Lei n.º 14/2009, na redacção 
vigente, a partir da data da sua publicação no Boletim 
Oficial da RAEM.

Un Kun Wang — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento sem termo ascen-
dendo a adjunto-técnico especialista principal, 1.º escalão, 
nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, em conjugação 
com a alínea 1) do n.º 1 do artigo 14.º da Lei n.º 14/2009, na 
redacção vigente, a partir da data da sua publicação no 
Boletim Oficial da RAEM.

–––––––

Serviços de Apoio à Assembleia Legislativa, aos 13 de Julho 
de 2021. — A Secretária-geral, Ieong Soi U.

GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL 

DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

Extractos de despachos

Por despacho do presidente do Tribunal de Última Instância, 
de 12 de Julho de 2021:

Kan Fong Io, adjunta-técnica de 1.ª classe, 2.º escalão, em regime 
de contrato administrativo de provimento de longa duração, 
deste Gabinete — alterada, por averbamento, a cláusula 
3.ª do contrato ascendendo a adjunta-técnica principal, 
1.º escalão, índice 350, nos termos dos artigos 13.º, n.º 1, do Re-
gulamento Administrativo n.º 19/2000, de 6 de Março, republi-
cado pelo Regulamento Administrativo n.º 39/2011, de 19 
de Dezembro, e 14.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, de 3 de 
Agosto, na redacção da Lei n.º 4/2017, de 22 de Maio, conju-
gado com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, de 17 de Agosto.

Por despacho da chefe do Gabinete do Presidente do 
Tribunal de Última Instância, de 12 de Julho de 2021:

Lai Ka Leong, técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, em 
regime de contrato administrativo de provimento, deste 
Gabinete — renovado o referido contrato, pelo período de 
um ano, nos termos dos artigos 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, 
4.º e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, de 17 de Agosto, conju-
gado com o n.º 1, alínea 7), do Despacho do Presidente do 
Tribunal de Última Instância n.º 3/GPTUI/2016, a partir de 
1 de Agosto de 2021.

–––––––

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, aos 
16 de Julho de 2021. — A Chefe do Gabinete, Chan Iok Lin.
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個 人 資 料 保 護 辦 公 室

批 示 摘 錄

12/2015

–––––––

 

行 政 公 職 局

批 示 摘 錄

15/2009 26/2009

15/2009 26/2009

4/2017 14/2009

12/2015

460

4/2017 14/2009

12/2015

GABINETE PARA A PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Extracto de despacho

Por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 9 de Ju-
lho de 2021:

Leong I Teng — alterada, por averbamento, a cláusula 2.ª do 
seu contrato administrativo de provimento para regime de 
contrato administrativo de provimento de longa duração, 
pelo período de três anos, como técnica superior de 1.ª clas-
se, 1.º escalão, neste Gabinete, nos termos dos artigos 4.º e 6.º, 
n.º 2, alínea 1), da Lei n.º 12/2015, a partir de 19 de Maio de 
2021. 

–––––––

Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais, aos 14 de Ju-
lho de 2021. — O Coordenador do Gabinete, Yang Chongwei.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO 

E FUNÇÃO PÚBLICA

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 15 de Junho de 2021:

Lei Wai Lon — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como chefe do Centro de Estudos da Adminis-
tração Pública destes Serviços, nos termos dos artigos 5.º 
da Lei n.º 15/2009 e 8.º do Regulamento Administrativo 
n.º 26/2009, por possuir capacidade de gestão e experiência 
profissional adequadas para o exercício das suas funções, a 
partir de 13 de Agosto de 2021.

Chan Chon In — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como chefe da Divisão de Divulgação e Análise de 
Informações destes Serviços, nos termos dos artigos 5.º da Lei 
n.º 15/2009 e 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, 
por possuir capacidade de gestão e experiência profissional 
adequadas para o exercício das suas funções, a partir de 14 
de Agosto de 2021.

Por despachos da subdirectora dos Serviços, de 16 de Junho 
de 2021:

Li Xiting, Li Jiaming, Lei Hou Pong e Si Teng Lai — alterada, 
por averbamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos adminis-
trativos de provimento progredindo à categoria de intérpre-
te-tradutor de 2.ª classe, 2.º escalão, (nas línguas chinesa e 
portuguesa), índice 460, 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, conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, 
a partir de 16 de Junho de 2021.

Por despachos da subdirectora dos Serviços, de 24 de 
Junho de 2021:

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de 
provimento sem termo para as categorias, escalões, datas e 
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índices a cada um indicados, para exercerem funções 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, conjugado com 
o artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015:

Wong Kam Chun, progredindo a técnico superior assessor, 2.º 
escalão, índice 625, a partir de 11 de Junho de 2021;

Chan Sio Cheong, Luís António da Rosa Neng e Lai Ka Fai, 
progredindo a técnicos superiores assessores, 2.º escalão, 
índice 625, área de informática, a partir de 11 de Junho de 2021;

Sio Fong I, progredindo a intérprete-tradutora de 2.ª classe, 2.º 
escalão, (nas línguas chinesa e portuguesa), índice 460, a partir 
de 24 de Junho de 2021.

Por despacho da subdirectora dos Serviços, de 29 de 
Junho de 2021:

Ho Hong Leok — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento progredindo 
para a categoria de técnico especialista, 2.º escalão, índice 
525, 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, conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, da 
Lei n.º 12/2015, a partir de 18 de Junho de 2021.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Mário José de Sousa, 
chefe da Divisão de Tradução destes Serviços, em comissão de 
serviço destes Serviços, desligado do serviço, para efeitos de 
aposentação voluntária, nos termos do artigo 263.º, n.º 1, alínea 
a), do ETAPM, vigente, a partir de 18 de Julho de 2021.

–––––––

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 15 de Julho de 2021. — O Director dos Serviços, Kou Peng 
Kuan.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS  

DE JUSTIÇA

Extractos de despachos

Por despachos do signatário, de 18 de Junho de 2021:

Mok Kai Fai, técnico superior assessor, 2.º escalão, provido em 
regime de contrato administrativo de provimento, destes 
Serviços — alterada a cláusula 3.ª contratual para a mesma 
categoria, 3.º escalão, índice 650, nos termos do artigo 13.º, 
n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, a partir de 13 de Ju-
nho de 2021.

Lao Un Cheng, técnico especialista, 3.º escalão, provido em 
regime de contrato administrativo de provimento, destes 
Serviços — renovado o contrato, pelo período de um ano, 
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 10 
de Agosto de 2021.
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Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 21 de Junho de 2021:

Kwong Iun Ieng, técnica superior assessora principal, 2.º esca-
lão, destes Serviços — renovada a comissão de serviço, por 
mais um ano, no cargo de chefe da Divisão de Recursos Hu-
manos destes Serviços, nos termos do artigo 8.º do Regula-
mento Administrativo n.º 26/2009, por possuir competência 
profissional e aptidão adequadas para o exercício das suas 
funções, a partir de 25 de Agosto de 2021.

Por despacho do signatário, de 21 de Junho de 2021:

Lou Xu, intérprete-tradutora de 1.ª classe, 1.º escalão, provida 
em regime de contrato administrativo de provimento, destes 
Serviços — alterada a cláusula 3.ª contratual para a mesma 
categoria, 2.º escalão, índice 510, nos termos do artigo 13.º, 
n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, a partir de 18 de Ju-
nho de 2021.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que o contrato adminis-
trativo de provimento sem termo de Lao Sok Han, auxiliar, 
7.º escalão, destes Serviços, caducou a partir de 13 de Julho de 
2021, nos termos do artigo 15.º, alínea 1), da Lei n.º 12/2015.

–––––––

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 14 de Julho 
de 2021.  — O Director dos Serviços, Liu Dexue.

FUNDO DE PENSÕES

Extractos de despachos

Fixação de pensões

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 8 de Julho de 2021:

1. Lei Su Weng, adjunto-técnico de criminalística especialista 
principal, 2.º escalão, da Polícia Judiciária, com o número de 
subscritor 98922 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, com início em 6 de Julho de 2021, uma 
pensão mensal correspondente ao índice 485 da tabela em vi-
gor, calculada nos termos do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado 
com o artigo 265.º, n.º 1, alínea a), ambos do referido esta-
tuto, por contar 36 anos de serviço, acrescida do montante 
relativo a 6 prémios de antiguidade, nos termos da tabela a 
que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014, conjugado com os 
artigos 7.º, 8.º e 9.º da Lei n.º 2/2011.

2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-
dade, ao Governo da RAEM.
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Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 12 de Julho de 2021:

1. Arnaldo Jose Carvalho Teixeira, técnico superior de saúde 
assessor principal, 2.º escalão, dos Serviços de Saúde, com 
o número de subscritor 13625 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, aposen-
tação voluntária por declaração — fixada, com início em 1 
de Julho de 2021, uma pensão mensal correspondente ao índi-
ce 765 da tabela em vigor, calculada nos termos do artigo 264.º, 
n.os 1 e 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 7 prémios de antiguidade, nos termos 
da tabela a que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014, conju-
gado com os artigos 7.º, 8.º e 9.º da Lei n.º 2/2011.

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 Julho de 2021:

1. Ho Ka Chi, assistente técnico administrativo especialista 
principal, 3.º escalão, da Direcção dos Serviços das Forças 
de Segurança de Macau, com o número de subscritor 111511 
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 
30 de Junho de 2021, 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 da 
tabela a que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014, conjugado 
com os artigos 7.º, 8.º e 9.º da Lei n.º 2/2011.

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

Fixação das taxas de reversão

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 8 de Julho de 2021:

Choi Kun Kao, monitor da ETIH do Instituto de Formação 
Turística de Macau, com o número de contribuinte 6003328, 
cancelada a inscrição no Regime de Previdência em 1 de Julho 
de 2021, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, da Lei n.º 8/2006 — 
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 76% do saldo 
da «Conta das Contribuições da RAEM», por completar 17 
anos de tempo de contribuição no Regime de Previdência, 
nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma; e deter-
minado não ter o mesmo direito ao saldo da «Conta Espe-
cial», 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 es-
tipulado no artigo 7.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 25/96/M, de 27 
de Maio, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5/2007.



10560    29   2021  7  21 

6 0 6 8 012

8/2006

3007358

8/2006

3016756

8/2006

6077461

8/2006

Maria Laura Matos Moura Borges

6145513 8/2006

Sam Ieong Wa, operário qualificado do Instituto para os Assun-
tos Municipais, com o número de contribuinte 6068012, 
cancelada a inscrição no Regime de Previdência em 22 de 
Junho de 2021, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 1), 
da Lei n.º 8/2006 — fixadas as taxas de reversão a que 
tem direito no âmbito do Regime de Previdência, corres-
pondentes a 100% dos saldos da «Conta das Contribuições 
Individuais», da «Conta das Contribuições da RAEM» e da 
«Conta Especial», por completar 31 anos de tempo de con-
tribuição no Regime de Previdência, nos termos dos artigos 
14.º, n.º 1, e 39.º, n.º 6, do mesmo diploma.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 12 de Julho de 2021:

Cheung So Mui Cecilia, técnica superior do Instituto para 
os Assuntos Municipais, com o número de contribuinte 
3007358, cancelada a inscrição no Regime de Previdência 
em 1 de Julho de 2021, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, da 
Lei n.º 8/2006 — fixadas as taxas de reversão a que tem 
direito no âmbito do Regime de Previdência, correspon-
dentes a 100% dos saldos da «Conta das Contribuições 
Individuais» e da «Conta das Contribuições da RAEM», 
por completar 34 anos de tempo de contribuição no Regime 
de Previdência, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo 
diploma.

Lo Cheng I, notária dos Serviços dos Registos e do Notariado, 
com o número de contribuinte 3016756, cancelada a inscri-
ção no Regime de Previdência em 1 de Julho de 2021, nos 
termos do artigo 13.º, n.º 1, da Lei n.º 8/2006 — 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 Contribui-
ções da RAEM», por completar 27 anos de tempo de contri-
buição no Regime de Previdência, nos termos do artigo 14.º, 
n.º 1, do mesmo diploma.

Kuong Kam Tim, auxiliar de serviços gerais dos Serviços de 
Saúde, com o número de contribuinte 6077461, cancelada a 
inscrição no Regime de Previdência em 27 de Junho de 2021, 
nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 8/2006 — 
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 13 
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 Adminis-
tração e Justiça, de 13 de Julho de 2021:

Maria Laura Matos Moura Borges, assistente técnica adminis-
trativa do Instituto Cultural, com o número de contribuinte 
6145513, cancelada a inscrição no Regime de Previdência 
em 27 de Junho de 2021, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, 
alínea 1), da Lei n.º 8/2006 — fixadas as taxas de reversão a 
que tem direito no âmbito do Regime de Previdência, cor-
respondentes 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.
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Kuan Fong Meng, auxiliar de serviços gerais dos Serviços de 
Saúde, com o número de contribuinte 6178853, cancelada a 
inscrição no Regime de Previdência em 26 de Junho de 2021, 
nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 8/2006 — 
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 7 anos 
de tempo de contribuição no Regime de Previdência, nos 
termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma.

–––––––

Fundo de Pensões, aos 15 de Julho de 2021. — A Presidente 
do Conselho de Administração, Ermelinda M.C. Xavier.

IMPRENSA OFICIAL

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 12 de Julho de 2021:

Lei Lai Chan — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como chefe da Secção Chinesa de Fotocompo-
sição, nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 «Dispo-
sições 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», por possuir capacidade de gestão e ex-
periência profissional adequadas para o exercício das suas 
funções, a partir de 16 de Setembro de 2021.

Por despacho da signatária, de 14 de Julho de 2021:

Shao Wenjin, técnico superior de 2.ª classe, 2.º escalão, em regime 
de contrato administrativo de provimento de longa duração, 
desta Imprensa — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato com referência à categoria de técnico supe-
rior de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 485, nos termos dos arti-
gos 14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, da Lei n.º 14/2009 «Regime das 
Carreiras dos Trabalhadores dos Serviços Públicos», altera-
da pela Lei n.º 4/2017, 5.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 «Recrutamento, Selecção e Formação para efei-
tos de Acesso dos Trabalhadores dos Serviços Públicos», 
alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, e 
republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, 
e 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de 
Trabalho nos Serviços Públicos», a partir da data da publi-
cação do presente extracto de despacho.

Rectificação

Por se ter verificado uma inexactidão na alteração dos esta-

tutos da Associação de Educação Santo António, publicados 

no Boletim Oficial da RAEM n.º 28/2021, II Série, de 14 de 

Julho, a páginas 10535, a seguir se rectifica:

Onde se lê: «…… 20 7

13 2 »
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13 2 ».

–––––––

Imprensa Oficial, aos 16 de Julho de 2021. — A Administra-
dora, Leong Pou Ieng.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA 

E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Extractos de despachos

Por despacho do signatário, de 21 de Abril de 2021:

Wong Sio Kuan, técnica superior assessora 3.º escalão, destes 
Serviços — renovado o contrato administrativo de provi-
mento de longa duração, pelo período de três anos, para 
exercer as mesmas funções, nos termos dos artigos 4.º e 6.º 
da Lei n.º 12/2015, a partir de 1 de Agosto de 2021.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-
mia e Finanças, de 31 de Maio de 2021:

Chan Tze Wai — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de dois anos, como subdirectora destes Serviços, nos termos 
do artigo 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, 
a partir de 17 de Agosto de 2021, por possuir competência 
profissional e experiência adequadas para o exercício das 
suas funções. 

Por despacho da directora, substituta, dos Serviços, de 29 
de Junho de 2021:

Ng Hon Ieng — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento sem termo pro-
gride para motorista de ligeiros, 6.º escalão, índice 220, nes-
tes Serviços, nos termos do artigo 13.º, n.os 2, alínea 3), 3 e 
4, da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, conjugado 
com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 28 de Junho 
de 2021.

–––––––

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tec-
nológico, aos 12 de Julho de 2021. — O Director dos Serviços, 
Tai Kin Ip.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-
mia e Finanças, de 11 de Janeiro de 2021:

Hoi Hong Ieng, candidata classificada em 1.º lugar no concurso 
de avaliação de competências profissionais ou funcionais, 
externo, do regime de gestão uniformizada, a que se refere a 
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lista classificativa final inserta no Boletim Oficial da RAEM 
n.º 49/2020, II Série, de 2 de Dezembro — contratada em 
regime de contrato administrativo de provimento de longa 
duração, como técnica superior de 2.ª classe, 1.º escalão, 
área de informática, índice 430, nestes Serviços, nos termos 
dos artigos 12.º da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras 
dos trabalhadores dos serviços públicos», alterada pela 
Lei n.º 4/2017, 4.º e 5.º, n.º 3, alínea 2), da Lei n.º 12/2015 
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», a 
partir de 1 de Julho de 2021.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-
mia e Finanças, de 31 de Maio de 2021:

Choi Peng Seng — provido em regime de contrato adminis-
trativo de provimento, pelo período experimental de seis 
meses, como técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, área 
de informática, índice 430, nestes Serviços, nos termos dos 
artigos 12.º da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos tra-
balhadores dos serviços públicos», alterada pela Lei n.º 4/2017, 
4.º e 5.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de 
Trabalho nos Serviços Públicos», a partir de 5 de Julho de 
2021.

Por despachos do signatário, de 12 de Julho de 2021:

Chan Sao Ieng, Cheong Ka Leng, Chong Hio U, Fong Iek Nam, 
Ho Nga Lai e Leong Meng I — nomeados, definitivamente, 
assistentes técnicos administrativos de 1.ª classe, 1.º escalão, ín-
dice 230, da carreira de assistente técnico administrativo do 
quadro do pessoal destes Serviços, nos termos do artigo 14.º 
da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, conjugada 
com a alínea a) do n.º 8 do artigo 22.º do ETAPM, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro.
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Extractos de licenças

Foi emitida a licença n.º 0779/2021, em 1 de Julho de 2021, 
à sociedade « » em chinês, «Venetian 
Oriente, Limitada» em português e «Venetian Orient Limited» 
em inglês, para o restaurante de 1.ª classe e denominado «

» em chinês, «O Kensington» em português e «The Ken-
sington» em inglês, sito em Cotai, a Poente do Istmo Taipa-
-Coloane, parcelas 5 e 6, piso 36 (L36) do hotel apartamento 
«Solar de Londres».

(Custo desta publicação $ 465,00)

Foi emitida a licença n.º 0783/2021, em 7 de Julho de 2021, à 
sociedade « 氹 » em chinês, «Venetian 
Cotai, S.A.» em português e «Venetian Cotai Limited» em in-
glês, para o restaurante de 1.ª classe e denominado « » em 
chinês e «Hiro» em português, sito em Cotai, a Poente do Istmo 
Taipa-Coloane e a Sul da Baía da Nossa Senhora de Esperan-
ça, loja 1048, piso 1 (L01) do hotel «The Venetian Macao».

(Custo desta publicação $ 454,00)

Foi emitida a licença n.º 0780/2021, em 1 de Julho de 2021, à 
sociedade « 2006 » em chinês, «Nova Galaxy 
Entretenimento 2006 Companhia Limitada» em português 
e «New Galaxy Entertainment 2006 Company Limited» em 
inglês, para o restaurante de 1.ª classe e denominado «

» em chinês e «Cafe de Paris-Monte-Carlo» em 
português, sito em Cotai, Nascente da Avenida Marginal Flor 
de Lótus e a Sul da Estrada da Baía de Nossa Senhora de Es-
perança, r/c (G/F) do hotel «Galáxia».

(Custo desta publicação $ 499,00)

Foi emitida a licença n.º 0778/2021, em 1 de Julho de 2021, 
à sociedade  « » em chinês, «Venetian 
Oriente, Limitada» em português e «Venetian Orient Limited» 
em inglês, para o hotel apartamento classificado de 4 estrelas e 
denominado « » em chinês, «Solar de Londres» em 
português e «Londoner Court» em inglês, sito em Cotai, a Po-
ente do Istmo Taipa-Coloane, parcelas 5 e 6.

(Custo desta publicação $ 454,00)

Foi emitida a licença n.º 0775/2021, em 4 de Junho de 2021, à 
sociedade « » em chinês, «Marmeleira 
Mariscos Restaurante Limitada» em português e «Marmeleira 
Seafood Restaurant Limited» em inglês, para o restaurante de 
1.ª classe e denominado « » em chinês, «Res-
taurante Marmeleira Mariscos» em português e «Marmeleira 
Seafood Restaurant» em inglês, sito em Cotai, a Poente do 
Istmo Taipa-Coloane e a Sul da Baía da Nossa Senhora de Es-
perança, lojas 3006-3007A, piso 5 do Grand Canal Shoppes do 
hotel «The Venetian Macao».

(Custo desta publicação $ 544,00)

Foi emitida a licença n.º 0777/2021, em 17 de Junho de 2021, à 
sociedade « » em chinês, «Venetian Orien-
te, Limitada» em português e «Venetian Orient Limited» em 

旅 遊 局

准 照 摘 錄

O 

Kensington The Kensington

0779/2021

Venetian Oriente, Limitada

Venetian Orient Limited 氹 氹

5 6 36 L36

 $465.00

Hiro

0783/2021

氹 Venetian Cotai, S.A.

Venetian Cotai Limited 氹

氹

1 1048

 $454.00

Cafe de Paris-Monte-Carlo

0780/2021 2006

Nova Galaxy Entretenimento 2006 Companhia 

Limitada New Galaxy Entertainment 2006 

Company Limited 氹

G/F

 $499.00

Solar de Londres Londoner Court

0778/2021

Venetian Oriente, Limitada

Venetian Orient Limited 氹 氹

5 6

 $454.00

Restaurante Mar melei ra Mar iscos

Marmeleira Seafood Restaurant

0775/2021

Marmeleira Mariscos Restaurante Limitada

Marmeleira Seafood Restaurant Limited

氹 氹

5 3006-3007A

 $544.00

A 

Residência The Residence
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0777/2021

Venetian Oriente, Limitada

Venetian Orient Limited 氹 氹

5 6 3 L03

 $454.00

B a r 

Zip Zip Bar

0776/2021

Inn Hotel Macau Limitada Inn Hotel 

Macau Limited 氹 812 848

 $454.00

聲 明

15/2009

26/2009

–––––––

 

勞 工 事 務 局

批 示 摘 錄

12/2015

–––––––

 

澳 門 金 融 管 理 局

批 示 摘 錄

14/96/M

a

inglês, para o restaurante de 1.ª classe e denominado « » em 
chinês, «A Residência» em português e «The Residence» em 
inglês, sito em Cotai, a Poente do Istmo Taipa-Coloane, parce-
las 5 e 6, piso 3 (L3) do hotel «Conrad Macau».

(Custo desta publicação $ 454,00)

Foi emitida a licença n.º 0776/2021, em 7 de Junho de 2021, à 
sociedade « » em chinês, «Inn Hotel Macau 
Limitada» em português e «Inn Hotel Macau Limited» em 
inglês, para o bar de 1.ª classe e denominado « » em 
chinês, «Bar Zip» em português e «Zip Bar» em inglês, sito na 
Estrada Governador Nobre de Carvalho, n.os 812 a 848, r/c do 
«Hotel Inn», Taipa.

(Custo desta publicação $ 454,00)

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Cheang Ngai Teng, cessa, 
a seu pedido, a comissão de serviço como chefe da Divisão 
Financeira destes Serviços, a partir de 14 de Julho de 2021, nos 
termos do artigo 16.º, n.º 2, da Lei n.º 15/2009, conjugado com o 
artigo 13.º, n.º 1, do Regulamento Administrativo n.º 26/2009.

–––––––

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 13 de Julho de 2021. 
— A Directora dos Serviços, Maria Helena de Senna Fernandes.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Extracto de despacho

Por despacho do director destes Serviços, de 5 de Julho 
de 2021:

Wong Man Keong — renovado o contrato administrativo de 
provimento, pelo período de um ano, como auxiliar, 1.º es-
calão, nestes Serviços, nos termos dos artigos 4.º e 6.º, n.º 1, 
da Lei n.º 12/2015, a partir de 18 de Setembro de 2021.

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 14 de 
Julho de 2021. — O Director dos Serviços, substituto, Chan Chon U.

AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-
mia e Finanças, de 16 de Junho de 2021: 

Lei Ho Ian — renovada a nomeação, pelo prazo de um ano, 
como vogal do Conselho de Administração da Autoridade 
Monetária de Macau, nos termos da alínea a) do n.º 2 do 
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15/2009

26/2009

14/96/M

a

15/2009

26/2009

–––––––

 

統 計 暨 普 查 局

批 示 摘 錄

26/2009

–––––––

 

消 費 者 委 員 會

聲 明

–––––––

 

artigo 4.º, do artigo 14.º e dos n.os 1 e 4 do artigo 15.º do Es-
tatuto 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 (Disposições Fundamentais 
do Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia), e do artigo 8.º 
do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 (Disposições 
complementares do estatuto do pessoal de direcção e chefia), 
a partir de 16 de Agosto de 2021, por possuir experiência e 
competência profissional adequadas para o exercício das res-
pectivas funções.

Lau Hang Kun — renovada a nomeação, pelo prazo de um ano, 
como vogal do Conselho de Administração da Autoridade 
Monetária de Macau, nos termos da alínea a) do n.º 2 do arti-
go 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 (Disposições Fundamentais do 
Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia), e do artigo 8.º do 
Regulamento Administrativo n.º 26/2009 (Disposições com-
plementares do estatuto do pessoal de direcção e chefia), 
a partir de 26 de Agosto de 2021, por possuir experiência 
e competência profissional adequadas para o exercício das 
respectivas funções.

–––––––

Autoridade Monetária de Macau, aos 9 de Julho de 2021. – 
O Presidente, Chan Sau San.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia e 
Finanças, de 16 de Junho de 2021:

Mak Hang Chan — renovada a comissão de serviço, por mais 
um ano, como subdirector destes Serviços, nos termos do ar-
tigo 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, a partir 
de 15 de Agosto de 2021, por possuir competência profissional 
e experiência adequadas para o exercício das suas funções.

–––––––

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 8 de Julho 
de 2021. — O Director dos Serviços, Ieong Meng Chao.

CONSELHO DE CONSUMIDORES

Declaração

Huang Jiayi, adjunta-técnica de 2.ª classe, 2.º escalão, de 

nomeação definitiva — cessa as funções neste Conselho, a seu 

pedido, a partir de 14 de Julho de 2021.

–––––––

Conselho de Consumidores, aos 14 de Julho de 2021. — O 

Presidente da Comissão Executiva, Wong Hon Neng.
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治 安 警 察 局

批 示 摘 錄

053/

SS/2021 155/2020 182/2019

G

n

180941

086/2021

14/2018 98/2019

34/2018

2/2008

b

職級 編號 姓名

198941

–––––––

 

司 法 警 察 局

批 示 摘 錄

4/2017 14/2009

12/2015 14/2020

5/2006 57/99/M

a

1/DIR-PJ/2020

8

CORPO DE POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Extractos de despachos

Por Despacho do Secretário para a Segurança n.º 053/SS/2021, 
de 1 de Julho de 2021, exarado no uso da competência que 
lhe advém do n.º 1 da Ordem Executiva n.º 182/2019 e bem 
assim, no Anexo G ao artigo 211.º do Estatuto dos Mili-
tarizados das Forças de Segurança de Macau, respeitante 
ao Processo Disciplinar n.º 155/2020, pune o guarda de 
primeira n.º 180941 Lao Tak Wai, do CPSP, com a pena de 
demissão, nos termos da alínea n) do n.º 2 do artigo 238.º do 
citado EMFSM, a partir do dia 6 de Julho de 2021.

Por Despacho do Secretário para a Segurança n.º 086/2021, 
de 5 de Julho de 2021:

Nos termos dos artigos 13.º e 16.º da Lei n.º 14/2018, dos artigos 
45.º e 46.º do Regulamento Administrativo n.º 34/2018, na 
redacção da Ordem Executiva n.º 98/2019, dos artigos 5.º, 
n.º 1, 8.º, n.º 4, alíneas 1) e 2), da Lei n.º 2/2008 e dos artigos 
111.º, n.º 1, 114.º, n.º 3, 115.º, 116.º, n.os 1 e 3, 117.º, alínea b), e 
119.º do EMFSM, vigente, determina a promoção do seguinte 
militarizado ao posto de guarda de primeira da carreira 
ordinária do CPSP.

A promoção é referida, para efeitos de antiguidade e venci-
mento devidos no posto, a partir de 11 de Junho de 2021.

Posto N.º Nome

Guarda 198941 Leong Wai Kin

–––––––

Corpo de Polícia de Segurança Pública, aos 13 de Julho de 
2021. — O Comandante, Ng Kam Wa, superintendente-geral.

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Extractos de despachos

Por despacho da subdirectora desta Polícia, de 16 de Junho 
de 2021:

Sylvia Milano Leong — alterada, por averbamento, a cláusula 
3.ª do respectivo contrato administrativo de provimento 
sem termo progredindo para técnica superior assessora, 
3.º escalão, índice 650, nesta Polícia, nos termos dos artigos 
13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, alterada pela 
Lei n.º 4/2017, 4.º da Lei n.º 12/2015 e 11.º, n.º 1, da Lei 
n.º 5/2006, alterada pela Lei n.º 14/2020, conjugados com 
o artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do CPA, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, e com referência ao disposto no 
n.º 1, alínea 2), ponto (8) do Despacho do director da Polícia 
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–––––––

 

消 防 局

批 示 摘 錄

089/2021

66/94/M

e

 404021 

–––––––

 

Judiciária n.º 1/DIR-PJ/2020, publicado no Boletim Oficial 
da RAEM n.º 5/2020, II Série, de 30 de Janeiro, a partir de 
13 de Junho de 2021.

Por despacho do signatário, de 18 de Junho de 2021:

Chai Chong Iong — renovado o contrato administrativo de 
provimento de longa duração, pelo período de três anos, 
como motorista de ligeiros, 2.º escalão, nesta Polícia, nos 
termos dos artigos 4.º e 6.º, n.º 4, da Lei n.º 12/2015, 11.º, 
n.º 1, da Lei n.º 5/2006, alterada pela Lei n.º 14/2020, e com 
referência ao disposto no n.º 1, alínea 5), do Despacho do 
Secretário para a Segurança n.º 189/2019, publicado no 
Boletim Oficial da RAEM n.º 1/2020, II Série, de 2 de Janeiro, 
a partir de 8 de Agosto de 2021.

Por despacho do signatário, de 8 de Julho de 2021:

Lam Chi Ieng, técnica superior assessora, 3.º escalão, em regime 
de contrato administrativo de provimento sem termo, da 
Polícia Judiciária — alterada, por averbamento, a cláusula 
3.ª do seu contrato administrativo de provimento sem termo 
ascendendo à categoria de técnico superior assessor prin-
cipal, 1.º escalão, índice 660, nos termos dos artigos 14.º, 
n.os 1, alínea 1), e 2, do Regime das carreiras dos trabalha-
dores dos serviços públicos, vigente, 5.º do «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos», republicado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 21/2021, e 4.º da Lei n.º 12/2015, conjuga-
dos com o artigo 11.º, n.º 1, da Lei n.º 5/2006, alterada pela 
Lei n.º 14/2020, a partir da data da publicação do presente 
extracto de despacho.

–––––––

Polícia Judiciária, aos 14 de Julho de 2021. — O Director, Sit 
Chong Meng.

CORPO DE BOMBEIROS

Extracto de despacho

Por Despacho do Secretário para a Segurança n.º 089/2021, 
de 8 de Julho de 2021:

O pessoal abaixo indicado do Corpo de Bombeiros — passa à 
situação de «adido ao quadro», nos termos dos artigos 98.º, 
alínea e), e 100.º do EMFSM, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 66/94/M, de 30 de Dezembro, a partir de 4 de Julho de 2021.

Bombeiro principal n.º 404021 Mac Kei Chiu

–––––––

Corpo de Bombeiros, aos 14 de Julho de 2021. — O Coman-
dante, Leong Iok Sam, chefe-mor.
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懲 教 管 理 局

聲 明

–––––––

 

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

批 示 摘 錄
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14/2 0 09

12/2015

430

330

545

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Chio Man I, ex-guarda 
principal, 4.º escalão, de nomeação definitiva, cessou funções, 
destes Serviços, a partir de 18 de Junho de 2021, por motivo de 
falecimento.

–––––––

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 15 de Julho de 2021. 
— Pel’O Director dos Serviços, Chio Song Un, subdirector.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS 

DE SEGURANÇA DE MACAU

Extractos de despachos

Por despacho do director, substituto, destes Serviços, de 
22 de Junho de 2021:

Tang Veng Cheong — nomeado, definitivamente, técnico es-
pecialista, 1.º escalão, índice 505, da carreira de técnico do 
quadro do pessoal civil da Direcção dos Serviços das For-
ças de Segurança de Macau, nos termos do artigo 14.º da 
Lei n.º 14/2009, vigente, conjugado com o artigo 22.º, n.º 8, 
alínea a), do ETAPM, vigente, a partir da data de publica-
ção do presente extracto de despacho no Boletim Oficial da 
RAEM.

Por despachos da signatária, de 29 de Junho de 2021:

Wong Wai Kei e Lei Ka Hou — nomeados, provisoriamente, 
técnicos de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 350, da carreira de 
técnico, do quadro do pessoal civil da Direcção dos Serviços 
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 da signatária, de 2 de Julho de 2021:

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por aver-
bamento, a cláusula 3.ª dos seus CAP nestes Serviços, nos 
termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, con-
jugado com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, nas categorias, 
índices e datas indicados:

A partir de 3 de Junho de 2021:

— Chan Fong Ha progride para adjunta-técnica especialista, 
3.º escalão, índice 430.

A partir de 4 de Junho de 2021:

— Cheang Sok Teng progride para assistente técnica admi-
nistrativa especialista, 3.º escalão, índice 330.

A partir de 6 de Junho de 2021:

— Chau Ka Lok progride para técnico especialista, 3.º esca-
lão, índice 545.
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–––––––

 

A partir de 11 de Junho de 2021:

— Wong Hon Lam progride para técnico superior de 1.ª clas-
se, 2.º escalão, índice 510.

O trabalhador abaixo mencionado — alterada, por averbamen-
to, a cláusula 3.ª do seu CAP nestes Serviços, nos termos 
do artigo 13.º, n.º 2, alínea 3), da Lei n.º 14/2009, conjugado 
com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, na categoria, índice e 
data indicados:

A partir de 2 de Junho de 2021:

— U Iok Fong progride para auxiliar, 5.º escalão, índice 150.

O trabalhador abaixo mencionado — alterada, por averbamen-
to, a cláusula 3.ª do seu CAP nestes Serviços, nos termos do 
artigo 13.º, n.os 2, alínea 4), e 3, da Lei n.º 14/2009, conjuga-
do com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, na categoria, índice e 
data indicados:

A partir de 17 de Junho de 2021:

— Loi Mei Fong progride para auxiliar, 8.º escalão, índice 
200.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Seguran-
ça, de 5 de Julho de 2021:

U Lai Kok — renovada a comissão de serviço, pelo período de 
um ano, como chefe do Departamento de Administração 
destes Serviços, nos termos dos artigos 5.º e 25.º, n.º 1, da Lei 
n.º 15/2009 e 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, 
conjugado com os artigos 3.º, 20.º e 21.º do Regulamento 
Administrativo n.º 9/2002, por possuir experiência e capaci-
dade profissional adequadas para o exercício das suas fun-
ções, a partir de 16 de Julho de 2021.

Por despacho da signatária, de 7 de Julho de 2021:

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

A partir de 1 de Agosto de 2021:

Wong Tak Chio como técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, 
índice 430.

Por despacho da signatária, de 8 de Julho de 2021:

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

A partir de 1 de Agosto de 2021:

Lam Soi Weng como técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, 
índice 430.

–––––––

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 13 de Julho de 2021. — A Directora dos Serviços, Kok 
Fong Mei.
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GABINETE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA

Extractos de despachos

Por despacho da coordenadora-adjunta do Gabinete, de 8 
de Julho de 2021:

Wong Hong Neng — renovado o seu contrato administrativo 
de provimento, pelo período de um ano, como técnico supe-
rior de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 430, neste Gabinete, nos 
termos dos artigos 4.º, n.os 2 e 3, e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015 
(Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), a 
partir de 22 de Agosto de 2021.

Por despacho da signatária, de 15 de Julho de 2021:

Tang Chi Ian — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento ascendendo a ad-
junta-técnica especialista principal, 1.º escalão, índice 450, 
neste Gabinete, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 1), 
e 2, da Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalha-
dores dos serviços públicos), alterada pela Lei n.º 4/2017, 2.º, 
alínea 3), e 5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
(Recrutamento, selecção, e formação para efeitos de acesso 
dos trabalhadores dos serviços públicos), republicado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 21/2021, e 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 de Informação Financeira, aos 15 de Julho de 2021. 
— A Coordenadora do Gabinete, Chu Un I.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE

Extractos de despachos

Por despacho da directora, substituta, destes Serviços, de 
27 de Maio de 2021:

Sofia de Sousa Kou — cessou, a seu pedido, o contrato admi-
nistrativo de provimento sem termo, como técnica principal, 
1.º escalão, nestes Serviços, a partir de 12 de Julho de 2021.

Por despachos da subdirectora destes Serviços, de 8 de 
Julho de 2021:

Michael Rodrigues Ho, assistente técnico administrativo espe-
cialista, de nomeação definitiva, destes Serviços — nomeado, 
definitivamente, assistente técnico administrativo especialista 
principal, 1.º escalão, índice 345, da carreira de assistente téc-
nico administrativo do quadro do pessoal destes Serviços, nos 
termos dos artigos 14.º e 15.º da Lei n.º 14/2009 «Regime das 
Carreiras dos Trabalhadores dos Serviços Públicos», alterada 
pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, 5.º, n.os 1, alínea 2), 2, e 12.º e 
do mapa 2 do anexo II, da Lei n.º 2/2021, 22.º, n.º 8, alínea a), 
do «Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública 

金 融 情 報 辦 公 室

批 示 摘 錄
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教 育 及 青 年 發 展 局

批 示 摘 錄
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文 化 局

批 示 摘 錄

12/2015

4/2017 14/2009

183/2019

de Macau», vigente, e 5.º do Regulamento Administrati-
vo n.º 14/2016 «Recrutamento, Selecção e Formação para 
efeitos de Acesso dos Trabalhadores dos Serviços Públicos», 
alterado pelos Regulamentos Administrativos n.os 23/2017 e 
21/2021, a partir da data da publicação do presente extracto 
de despacho.

Wong Hong Hong — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento para assis-
tente técnica administrativa especialista, 1.º escalão, índice 
305, nestes Serviços, nos termos dos artigos 14.º e 15.º da Lei 
n.º 14/2009 «Regime das Carreiras dos Trabalhadores dos 
Serviços Públicos», alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, 
5.º, n.os 1, alínea 2), 2, e 12.º e do mapa 2 do anexo II, da Lei 
n.º 2/2021, 4.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de 
Trabalho nos Serviços Públicos» e 5.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, Selecção e Forma-
ção para efeitos de Acesso dos Trabalhadores dos Serviços 
Públicos», alterado pelos Regulamentos Administrativos 
n.os 23/2017 e 21/2021, a partir da data da publicação do 
presente extracto de despacho.

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de 
provimento para as carreiras, categorias, escalões e índices 
a cada um indicados, para exercerem funções nestes Servi-
ços, nos termos dos artigos 14.º e 15.º e do mapa 2 do anexo I 
da Lei n.º 14/2009 «Regime das Carreiras dos Trabalhado-
res dos Serviços Públicos», alterada pelas Leis n.os 4/2017 
e 2/2021, 4.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de 
Trabalho nos Serviços Públicos» e 5.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, Selecção e Forma-
ção para efeitos de Acesso dos Trabalhadores dos Serviços 
Públicos», alterado pelos Regulamentos Administrativos 
n.os 23/2017 e 21/2021, a partir da data da publicação do pre-
sente extracto de despacho:

Chan I Man, Chan Man Kan, Hong Hou Iong, Kou Sut Chi, 
Lok Ka Seng, Wong Wai In e Wong Weng, para técnicos supe-
riores de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 485;

Ngan Wan Lei, para técnica principal, 1.º escalão, índice 450.

–––––––

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 
da Juventude, aos 14 de Julho de 2021. — O Director dos Ser-
viços, Lou Pak Sang.

INSTITUTO CULTURAL

Extractos de despachos

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assun-
tos Sociais e Cultura, de 25 de Junho de 2021:

Li Luci — contratada por contrato administrativo de pro-
vimento de longa duração, pelo período experimental de 
seis meses, como adjunta-técnica de 2.ª classe, 1.º escalão, 
índice 260, neste Instituto, nos termos dos artigos 3.º, 4.º 
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體 育 局

批 示 摘 錄
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e 5.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, e 12.º da Lei n.º 14/2009, 
alterada pela Lei n.º 4/2017, e n.º 1 da Ordem Executiva 
n.º 183/2019, a partir de 12 de Julho de 2021, e rescindido 
o contrato administrativo de provimento de longa duração 
como auxiliar, 2.º escalão, neste Instituto, a partir da mesma 
data.

Por despacho da signatária, de 6 de Julho de 2021:

Maria Laura Matos Moura Borges — alterada, por averbamen-
to, a cláusula 3.ª do seu contrato administrativo de provimen-
to, progredindo para assistente técnica administrativa espe-
cialista, 2.º escalão, índice 315, 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 de 12 de Junho de 2021, ao abri-
go do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do CPA, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro. 

–––––––

Instituto Cultural, aos 15 de Julho de 2021. — A Presidente 
do Instituto, Mok Ian Ian.

INSTITUTO DO DESPORTO

Extractos de despachos

Por despachos do signatário, de 12 de Julho de 2021:

Lao Fu In — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato administrativo de provimento de longa duração 
progride para técnico de 1.ª classe, 2.º escalão, índice 420, 
neste Instituto, nos termos dos artigos 13.º, n.º 1, alínea 2), 
da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, e 4.º da Lei 
n.º 12/2015, a partir de 12 de Julho de 2021.

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de 
provimento sem termo, para o exercício de funções neste 
Instituto, nos termos dos artigos 13.º da Lei n.º 14/2009, alte-
rada pela Lei n.º 4/2017, e 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir das 
datas abaixo indicadas:

Ao Wai Tong, Cheong Pek Man e Tam Veng I, progridem 
para técnicos especialistas, 3.º escalão, índice 545, a partir de 
13 de Julho de 2021;

Ho Kuok Kuong e Leong Un Kuan, progridem para adjun-
tos-técnicos especialistas, 3.º escalão, índice 430, a partir de 13 
de Julho de 2021;

Kou Wun Ieng, progride para auxiliar, 4.º escalão, índice 140, 
a partir de 13 de Julho de 2021;

Tang Sio Fan, progride para técnica superior de 2.ª classe, 2.º 
escalão, índice 455, a partir de 14 de Julho de 2021;

Ng Pan Un, progride para operário qualificado, 6.º escalão, 
índice 220, a partir de 19 de Julho de 2021.
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衛 生 局

批 示 摘 錄

12/2015
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12/2015

12/2015
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De Matos Pimenta Simões, Maria Paula

Por despacho do signatário, de 13 de Julho de 2021:

Ho Kam Seng, técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, deste 
Instituto, em regime de contrato administrativo de provi-
mento sem termo (período experimental) — autorizado a 
continuar a exercer funções neste Instituto, em regime de 
contrato administrativo de provimento sem termo, nos ter-
mos dos artigos 4.º e 6.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 25 de 
Julho de 2021.

–––––––

Instituto do Desporto, aos 15 de Julho de 2021. — O Presi-
dente do Instituto, Pun Weng Kun.

SERVIÇOS DE SAÚDE

Extractos de despachos

Por despacho do director dos Serviços, de 11 de Dezem-
bro de 2020:

Sun Guoqiang, médico consultor, 4.º escalão, em regime de con-
trato individual de trabalho, destes Serviços — renovado o 
mesmo contrato, de 6 de Maio de 2021 a 27 de Julho de 2021.

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assun-
tos Sociais e Cultura, de 31 de Dezembro de 2020:

Zhang Yingjia — admitido por contrato individual de trabalho, 
pelo período de um ano, como médico consultor, 1.º escalão, 
índice 800, ao abrigo do artigo 18.º da Lei n.º 12/2015, a par-
tir de 14 de Abril de 2021.

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assun-
tos Sociais e Cultura, de 22 de Janeiro de 2021:

Leong Wa Cheong, interno do internato complementar, destes 
Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 2.ª do seu 
contrato para contrato administrativo de provimento sem 
termo, 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 11 de Dezembro de 2020.

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assun-
tos Sociais e Cultura, de 26 de Janeiro de 2021:

Mo Hui — admitido por contrato individual de trabalho, pelo 
período de um ano, como chefe de serviço, 3.º escalão, índi-
ce 900, ao abrigo do artigo 18.º da Lei n.º 12/2015, a partir 
de 26 de Abril de 2021.

Por despacho do director dos Serviços, de 1 de Fevereiro 
de 2021:

Li Tangxin, médico consultor, 4.º escalão, em regime de con-
trato individual de trabalho, destes Serviços — renovado o 
mesmo contrato, pelo período de um ano, a partir de 9 de 
Maio de 2021.

Por despachos do director dos Serviços, de 2 de Fevereiro 
de 2021:

De Matos Pimenta Simões, Maria Paula, chefe de serviço, 3.º 
escalão, em regime de contrato individual de trabalho, des-
tes Serviços — renovado o mesmo contrato, pelo período de 
um ano, a partir de 1 de Maio de 2021.
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Fátima Maria Rios Peralta Correia

12/2015 9/2010

57/99/M

a

12/2015 9/2010

Fátima Maria Rios Peralta Correia, médico assistente, 3.º es-
calão, em regime de contrato individual de trabalho, destes 
Serviços — renovado o mesmo contrato, pelo período de um 
ano, a partir de 2 de Maio de 2021.

Por despachos do director dos Serviços, de 5 de Fevereiro 
de 2021:

Lin Yi, médico assistente, 3.º escalão, em regime de contrato 
individual de trabalho, destes Serviços — renovado o mes-
mo contrato, pelo período de um ano, a partir de 30 de Maio 
de 2021.

Cheung Kin, médico consultor, 4.º escalão, em regime de con-
trato individual de trabalho, destes Serviços — renovado o 
mesmo contrato, pelo período de um ano, a partir de 16 de 
Maio de 2021.

Por despacho do director dos Serviços, de 8 de Fevereiro 
de 2021:

Liang Jianhui, médico assistente, 3.º escalão, em regime de 
contrato individual de trabalho, destes Serviços — renovado 
o mesmo contrato, pelo período de um ano, a partir de 30 de 
Maio de 2021.

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assun-
tos Sociais e Cultura, de 24 de Fevereiro de 2021:

Mei Jian, chefe de serviço, 3.º escalão, em regime de contrato 
individual de trabalho, destes Serviços — renovado o mes-
mo contrato, pelo período de um ano, a partir de 7 de Abril 
de 2021.

Por despacho do director dos Serviços, de 4 de Março de 
2021:

Li Zhi, médico consultor, 4.º escalão, em regime de contrato 
individual de trabalho, destes Serviços — renovado o mes-
mo contrato, pelo período de um ano, a partir de 3 de Maio 
de 2021.

Por despacho do director dos Serviços, de 10 de Março de 
2021:

Fang Fengjun, médico consultor, 2.º escalão, em regime de 
contrato individual de trabalho, destes Serviços — renovado 
o mesmo contrato, pelo período de três meses, a partir de 26 
de Abril de 2021.

Por despachos do director dos Serviços, de 26 de Março 
de 2021:

Wong Choi Hong, auxiliar de serviços gerais, 4.º escalão, contra-
tado por contrato administrativo de provimento, destes Ser-
viços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato 
com referência à categoria de auxiliar de serviços gerais, 5.º 
escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, conjuga-
do com o artigo 7.º, n.º 1, alínea 3), da Lei n.º 9/2010, com efei-
tos retroactivos a partir de 20 de Agosto de 2020, ao abrigo 
do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 
11 de Outubro.

Lao Mio Ngan, auxiliar de serviços gerais, 3.º escalão, contrata-
do por contrato administrativo de provimento, destes Servi-
ços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato 
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com referência à categoria de auxiliar de serviços gerais, 4.º 
escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, conju-
gado com o artigo 7.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 9/2010, com 
efeitos retroactivos a partir de 11 de Dezembro de 2020, ao 
abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do Código do Procedi-
mento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, 
de 11 de Outubro.

Li Yuehuan, auxiliar de enfermagem de 2.ª classe, 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 auxiliar de enfer-
magem de 2.ª classe, 2.º escalão, nos termos do artigo 4.º da 
Lei n.º 12/2015, conjugado com o artigo 11.º, n.º 1, alínea 1), 
da Lei n.º 9/2010, com efeitos retroactivos a partir de 14 de 
Dezembro de 2020, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os As-
suntos Sociais e Cultura, de 1 de Abril de 2021:

Chan Ka Hou, Fong Kai Hou, Ip Chi Hou, Lam Oi Leng, Leong 
Hong, Sin Wai In, Sio Ka Hou, Sou Ka Ian, Tong Wai Ip, Un 
Wai Chio, Wong Ka Wai e Wu Weng Hong, inspectores sa-
nitários de 1.ª classe, 2.º escalão, destes Serviços — alterada, 
por averbamento, a cláusula 2.ª dos seus contratos para con-
tratos administrativos de provimento sem termo, 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 22 de Fevereiro de 2021.

Os trabalhadores abaixo mencionados, contratados por 
contratos administrativos de provimento, destes Serviços 
— alterada, por averbamento, a cláusula 2.ª dos seus con-
tratos para contratos administrativos de provimento sem 
termo, 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 13 de Fevereiro de 2021:

Chan Wun Leng, como técnico principal, 1.º escalão;

Kam Kuan Hei e Wong Pou Ian, como auxiliares de serviços 
gerais, 2.º escalão.

Os trabalhadores abaixo mencionados, contratados por contratos 
administrativos de provimento, destes Serviços — alterada, 
por averbamento, a cláusula 2.ª dos seus contratos para contra-
tos administrativos de provimento sem termo, 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 28 de Fevereiro de 2021:

Chu Wong Soi Ha, como operário qualificado, 2.º escalão;

Chan Chi Chong, Chan Kai Weng, Cheong In Fong, Chi Yi 
Ju, Ho Wai Lim, Kam Choi Ngo, Lao Hong Tak, Leong Kit 
Hang e Wu Chi Lon, como inspectores sanitários de 1.ª classe, 
2.º escalão;

Chao Sin Mui, como médico assistente, 3.º escalão. 

Os trabalhadores abaixo mencionados, contratados por contratos 
administrativos de provimento, destes Serviços — alterada, 
por averbamento, a cláusula 2.ª dos seus contratos para contra-
tos administrativos de provimento sem termo, 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 1 de Março de 2021:

Che Kai Ip e Leong Man Leng, como inspectores sanitários 
de 1.ª classe, 2.º escalão;
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Chan Cheng Man, Chim Hoi Kei, Sio Weng Chi e Wu Bin-
bin, como enfermeiros de grau I, 3.º escalão.

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assun-
tos Sociais e Cultura, de 15 de Abril de 2021:

O Leong, técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, em regime 
de contrato individual de trabalho, destes Serviços — reno-
vado o mesmo contrato, pelo período de um ano, e alterada 
a cláusula 4.ª, alínea 1), do contrato com referência à catego-
ria de técnico superior de 1.ª classe, 2.º escalão, a partir de 
21 de Maio de 2021.

Por despachos do director dos Serviços, de 19 de Abril de 
2021:

Ieong da Luz, Joao, auxiliar de serviços gerais, 1.º escalão, des-
tes Serviços — renovado o contrato administrativo de provi-
mento, pelo período de dois anos, nos termos do artigo 6.º, 
n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir de 5 de Maio de 2021.

Leong Lai Kun, auxiliar de serviços gerais, 1.º escalão, destes 
Serviços — renovado o contrato administrativo de provi-
mento, pelo período de um ano, nos termos do artigo 6.º, n.º 1, 
da Lei n.º 12/2015, a partir de 5 de Maio de 2021.

Por despachos do director dos Serviços, de 23 de Abril de 
2021:

Os trabalhadores abaixo mencionados, destes Serviços — 
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:

Cheang Chan Chong, como enfermeiro de grau I, 3.º escalão, 
a partir de 15 de Maio de 2021;

Dong Weijuan, Chio Man I e Wong Leng, como enfermeiros 
de grau I, 3.º escalão, a partir de 16 de Maio de 2021;

Ku Hei Tung Dorothy, como enfermeiro de grau I, 3.º escalão, 
a partir de 30 de Maio de 2021;

Ian Sin Heng e Chong Lei Fan, como auxiliares de enfermagem 
de 2.ª classe, 2.º escalão, a partir de 16 de Maio de 2021;

Fan Ka Wai, como auxiliar de enfermagem de 2.ª classe, 2.º 
escalão, a partir de 1 de Junho de 2021;

Chao Cheng Ian, Ao Ieong Ngan Chio e Ng Sao Fong, como 
auxiliares de serviços gerais, 1.º escalão, a partir de 5 de Maio 
de 2021;

Ao Wai Chong, como motorista de pesados, 3.º escalão, a 
partir de 17 de Maio de 2021.

Por despachos do director dos Serviços, de 29 de Abril de 
2021:

Ng Chi Wai, auxiliar de serviços gerais, 1.º escalão, destes Ser-
viços — renovado o contrato administrativo de provimento, 
pelo período de um ano, nos termos do artigo 6.º, n.º 1, da 
Lei n.º 12/2015, a partir de 2 de Junho de 2021.

Os trabalhadores abaixo mencionados — renovados os con-
tratos administrativos de provimento, pelo período de dois 
anos, nos termos do artigo 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015:

Ng Seng Lon e Tang Seng Iao, como adjuntos-técnicos de 2.ª 
classe, 1.º escalão, a partir de 16 de Junho de 2021;
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Cheng Peiheng, como técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, 
a partir de 16 de Junho de 2021.

Por despachos do director dos Serviços, de 6 de Maio de 
2021:

Ho Joel, farmacêutico de 1.ª classe, 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 farmacêutico de 1.ª classe, 2.º 
escalão, nos termos dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015 e 7.º da 
Lei n.º 6/2010, conjugados com o artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), 
da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, com efeitos 
retroactivos a partir de 20 de Março de 2021, ao abrigo do 
artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 
11 de Outubro.

Chan U Heng e Cheang Chi Wai, técnicos de diagnóstico e 
terapêutica assessores, 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 técnico de diagnóstico e terapêutica assessor, 
2.º escalão, nos termos dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015 e 8.º 
da Lei n.º 7/2010, conjugados com o artigo 13.º, n.º 1, alínea 
2), da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, com efei-
tos retroactivos a partir de 3 de Abril de 2021, ao abrigo do 
artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 
11 de Outubro.

Che Weng Fai e Lao Chi On, técnicos de diagnóstico e tera-
pêutica principais, 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 técnico de diagnóstico e terapêutica principal, 
2.º escalão, nos termos dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015 e 
8.º da Lei n.º 7/2010, conjugados com o artigo 13.º, n.º 1, alí-
nea 2), da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, com 
efeitos retroactivos a partir de 3 de Abril de 2021, ao abrigo 
do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 
11 de Outubro.

Hong Lai Meng e Ma Sio Hou, técnicos de diagnóstico e tera-
pêutica assessores, 3.º escalão, contratados por contratos 
administrativos de provimento, destes Serviços — alterada, 
por averbamento, a cláusula 3.ª dos contratos com referência 
à categoria de técnico de diagnóstico e terapêutica assessor, 
4.º escalão, nos termos dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015 e 8.º 
da Lei n.º 7/2010, conjugados com o artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), 
da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, com efeitos 
retroactivos a partir de 12 de Fevereiro de 2021, ao abrigo 
do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 
11 de Outubro.

Wong Hoi In, técnico de diagnóstico e terapêutica assessor, 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 técnico de 
diagnóstico e terapêutica assessor, 2.º escalão, nos termos 
dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015 e 8.º da Lei n.º 7/2010, con-
jugados com o artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, 
alterada pela Lei n.º 4/2017, a partir de 29 de Maio de 2021.
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Por despachos do director dos Serviços, de 7 de Maio de 
2021:

Ip Wai Man, técnico de 1.ª classe, 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 técnico de 1.ª classe, 2.º escalão, 
nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, conjugado com 
o artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, alterada 
pela Lei n.º 4/2017, com efeitos retroactivos a partir de 23 
de Janeiro de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Mak I Teng, adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, contrata-
do por contrato administrativo de provimento, destes Servi-
ços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato 
com referência à categoria de adjunto-técnico de 1.ª classe, 2.º 
escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, conjuga-
do com o artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, alte-
rada pela Lei n.º 4/2017, com efeitos retroactivos a partir de 
23 de Janeiro de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea 
a), do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Kun Sok Man, técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, destes 
Serviços — renovado o contrato administrativo de provi-
mento, pelo período de um ano, nos termos do artigo 6.º, 
n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir de 1 de Junho de 2021.

Por despacho do director dos Serviços, de 10 de Maio de 
2021:

Lou Kit Mui, enfermeiro de grau I, 2.º escalão, destes Serviços 
— renovado o contrato administrativo de provimento, pelo 
período de seis meses, nos termos do artigo 6.º, n.º 1, da 
Lei n.º 12/2015, a partir de 15 de Agosto de 2021.

Por despacho do director dos Serviços, de 13 de Maio de 
2021:

Ieong Pui Lin, assistente técnico administrativo de 2.ª classe, 
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 
assistente técnico administrativo de 2.ª classe, 2.º escalão, 
nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, conjugado com 
o artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, alterada 
pela Lei n.º 4/2017, com efeitos retroactivos a partir de 13 
de Março de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea 
a), 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 27 de Maio de 
2021:

Os trabalhadores abaixo mencionados, destes Serviços — 
renovados os contratos administrativos de provimento, 
pelo período de três anos, nos termos do artigo 6.º, n.º 4, da 
Lei n.º 12/2015:

Lam Hao San, como médico assistente, 3.º escalão, a partir 
de 20 de Junho de 2021;

Ng Wai Keong, como técnico de diagnóstico e terapêutica de 
1.ª classe, 1.º escalão, a partir de 6 de Junho de 2021;
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Cheong Mio Fan, como técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, a 
partir de 14 de Junho de 2021;

Un Heng Ian, como adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, 
a partir de 28 de Junho de 2021;

Chan Sin Man, como enfermeiro de grau I, 3.º escalão, a partir 
de 14 de Junho de 2021;

Chu Ka Neng e Cheong Weng Kit, como enfermeiros de grau 
I, 3.º escalão, a partir de 29 de Junho de 2021;

Cheang Son Keong, como técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, a 
partir de 26 de Junho de 2021;

Leong Wai Man, como operário qualificado, 4.º escalão, a 
partir de 20 de Junho de 2021;

Chu Wai Hang, Un Fong e Ng Ka Man, como internos do 
internato complementar, a partir de 14 de Junho de 2021.

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assun-
tos Sociais e Cultura, de 5 de Julho de 2021:

Chan Mei Fong, enfermeiro de grau I, 4.º escalão, de nomeação 
definitiva, destes Serviços — concedida a licença sem ven-
cimento de longa duração, pelo período de 5 de Agosto de 
2021 a 4 de Agosto de 2031, nos termos dos artigos 137.º e 
140.º do ETAPM, em vigor.

Por despacho do director dos Serviços, de 6 de Julho de 
2021:

Autorizada a emissão do alvará n.º 383 de farmácia «Man 
Hong Ling», com o local de funcionamento na Avenida 
da Amizade n.º 1163-G, La Oceania, r/c «K», Macau, a Li 
Ruiyan, com residência na Estrada Marginal da Ilha Verde 
n.º 1259, Chun Hei Garden, Bloco 2, 2.º andar «N», Macau.

(Custo desta publicação $ 386,00)

Por despachos do subdirector dos Serviços para os CSG, 
de 6 de Julho de 2021:

Chou Chon Kit, Li YuYing e Ng Ion Hou — concedidas auto-
rizações para o exercício privado da profissão de médico, 
licenças n.os M-2640, M-2641 e M-2642.

(Custo desta publicação $ 329,00)

Mo Hui — suspenso, a seu pedido, por dois anos, o exercício 
privado da profissão de médico de medicina tradicional chi-
nesa, licença n.º W-0268.

(Custo desta publicação $ 329,00)

Por despacho do subdirector dos Serviços para os CSG, 
de 7 de Julho de 2021:

Ung Kit Man — concedida autorização para o exercício priva-
do da profissão de enfermeiro, licença n.º E-3423.

(Custo desta publicação $ 306,00)

Por despacho do director dos Serviços, de 8 de Julho de 
2021:

Autorizada a emissão do alvará n.º 384 de farmácia «Weng Chon 
(I On)», com o local de funcionamento na Rua de Cantão, 
n.º 72-C, Edifício I On, r/c «W», Macau, à Companhia de 
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Tecnologia Médica Heng Chun Lda., com sede na Rua de 
Xiamen, n.º 11, Jardim San On, r/c, «X», Macau.

(Custo desta publicação $ 386,00)

Por despachos do subdirector dos Serviços para os CSG, 
de 8 de Julho de 2021:

Wan Cheng Man, Wong Sin I, Sou Iok San, Chong Hang Sao 
e Chan U Tang — suspenso, a seus pedidos, por dois anos, 
o exercício privado da profissão de enfermeiro, licenças 
n.os E-2263, E-2320, E-2374, E-2736 e E-2784.

(Custo desta publicação $ 352,00)

Chan Lai Man — cancelada, a seu pedido, a autorização para o 
exercício da profissão de enfermeiro, licença n.º E-3119.

(Custo desta publicação $ 318,00)

Cancelada, por não ter cumprido o n.º 2 do artigo 13.º do De-
creto-Lei n.º 84/90/M, de 31 de Dezembro, com a redacção 
dada pelo Decreto-Lei n.º 20/98/M, de 18 de Maio, a auto-
rização para o exercício da profissão de técnico de meios 
auxiliares de diagnóstico e terapêutica (análises clínicas e 
saúde pública) de Choi Kuai Ieng, licença n.º T-0496.

(Custo desta publicação $ 408,00)

Autoriza-se que ao alvará n.º AL-0245 do estabelecimento 
com a designação em língua chinesa e portuguesa de 

 e Centro Médico Gather, respectivamente, situado 
na Rua do Almirante Costa Cabral, n.os 115-117, Edf. Pou 
Fat r/c, B, Macau, seja acrescentada a designação em língua 
inglesa de Gather Medical Center.

(Custo desta publicação $ 408,00)

Por despacho do subdirector dos Serviços para os CSG, 
de 9 de Julho de 2021:

Chan Ka I — suspenso, a seu pedido, por dois anos, o exercício 
privado da profissão de enfermeiro, licença n.º E-2769.

(Custo desta publicação $ 318,00)

Por despachos do subdirector dos Serviços, de 12 de Julho 
de 2021:

Autorizada a emissão do alvará n.º 316 da firma de importação, 
exportação e venda por grosso de produtos farmacêuticos 
«The Huge Vast», com o local de funcionamento no Beco 
do Violeiro n.º 5, Edifício Son On, Cave «A», Macau, à The 
Huge Vast Companhia Limitada, com sede no Beco do Vio-
leiro n.º 5, Edifício Son On, Cave «A», Macau.

(Custo desta publicação $ 408,00)

Conforme o pedido do portador da titularidade, Hao Hong 
Investimento Companhia Limitada, é cancelado o alvará 
n.º 288 da firma de importação, exportação e venda por grosso 
de produtos farmacêuticos «Hou Wang», com o local de 
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101-

105-A 8 C

 $420.00

E-2355

 $318.00

E-2770

 $318.00

W-0738

 $329.00

E-3424

 $306.00

M-2643 M-2644 M-2645

M-2646 M-2647

 $352.00

M-2270 M-2403 M-2441

M-2445 M-2447 M-2482 M-2483 M-2492 M-2499

 

 $386.00

–––––––

 

社 會 工 作 局

批 示 摘 錄

funcionamento registado no Istmo de Ferreira do Amaral 
n.os 101-105-A, Edifício Industrial Tai Peng (1.ª Fase), 8.º 
andar «C», Macau.

(Custo desta publicação $ 420,00)

Por despachos do subdirector dos Serviços para os CSG, 
de 12 de Julho de 2021:

Ho Suk Peng — cancelada, a seu pedido, a autorização para o 
exercício da profissão de enfermeiro, licença n.º E-2355.

(Custo desta publicação $ 318,00)

Leong Ka Ian — suspenso, a seu pedido, por dois anos, o exer-
cício privado da profissão de enfermeiro, licença n.º E-2770.

(Custo desta publicação $ 318,00)

Por despachos do subdirector dos Serviços para os CSG, 
de 13 de Julho de 2021:

Chao Hio Heng — suspenso, a seu pedido, por dois anos, o 
exercício privado da profissão de médico de medicina tradi-
cional chinesa, licença n.º W-0738.

(Custo desta publicação $ 329,00)

Wong Kit San — concedida autorização para o exercício priva-
do da profissão de enfermeiro, licença n.º E-3424.

(Custo desta publicação $ 306,00)

Loi Sio Kan, Tou Chin Chi, Wu Chan Kio, Wong Man Teng 
e Wong Chon Fei — concedidas autorizações para o exer-
cício privado da profissão de médico, licenças n.os M-2643, 
M-2644, M-2645, M-2646 e M-2647.

(Custo desta publicação $ 352,00)

Wong Kei, Lam Wai Kuan, Chan Ka Hou, Leong Un Ieng, 
Chan Kuong Chak, Wong Sin Ian, Chan Mei Wa, Ao Iek 
Lam e Chan Ka I — concedidas autorizações para o reinício da 
profissão de médico, licenças n.os M-2270, M-2403, M-2441, 
M-2445, M-2447, M-2482, M-2483, M-2492 e M-2499.

(Custo desta publicação $ 386,00)

–––––––

Serviços de Saúde, aos 15 de Julho de 2021. — O Director 
dos Serviços, Lo Iek Long.

INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

Extractos de despachos

Por despacho do presidente do Instituto de Acção Social, 
de 8 de Abril de 2021:

José Maria Hui, técnico superior assessor principal, 3.º escalão, 
de nomeação definitiva, deste Instituto — exonerado, a seu 
pedido, do referido cargo, a partir de 16 de Julho de 2021.
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455
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Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os As-
suntos Sociais e Cultura, de 20 de Abril de 2021:

Leong Lai In — contratada em regime de contrato administra-
tivo de provimento sem termo, pelo período experimental 
de seis meses, como técnica superior de 2.ª classe, 1.º escalão, 
índice 430, neste Instituto, nos termos do n.º 1 do artigo 5.º 
da Lei n.º 12/2015, a partir de 28 de Junho de 2021, e rescin-
dido, a seu pedido, o contrato administrativo de provimento 
sem termo como técnica principal, 1.º escalão, neste Institu-
to, a partir da mesma data.

Ip Nga Chi e U Kam Pio — contratados em regime de contra-
to administrativo de provimento sem termo, pelo período 
experimental de seis meses, como técnicos superiores de 2.ª 
classe, 1.º escalão, índice 430, neste Instituto, nos termos do 
n.º 1 do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 28 de Junho 
de 2021.

Por despacho do presidente do Instituto de Acção Social, 
de 22 de Abril de 2021:

Lei Chi Lap — rescindido, a seu pedido, o contrato adminis-
trativo de provimento sem termo como técnico especialista, 
3.º escalão, neste Instituto, a partir de 1 de Julho de 2021.

Por despachos da chefe do Departamento Administrativo e 
Financeiro do Instituto de Acção Social, de 18 de Maio 
de 2021:

Ma Lai Kuai e Wong Sao Cheng — alterada, por averbamento, a 
cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de provimen-
to sem termo com referência à categoria de técnico superior 
de 2.ª classe, 2.º escalão, índice 455, nos termos do artigo 4.º 
da Lei n.º 12/2015, conjugado com a alínea 2) do n.º 1 do ar-
tigo 13.º da Lei n.º 14/2009, a partir de 16 de Junho de 2021.

Hoi Pou Pou — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento de longa duração 
com referência à categoria de auxiliar, 3.º escalão, índice 
130, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, conjugado 
com a alínea 2) do n.º 2 do artigo 13.º da Lei n.º 14/2009, a 
partir de 21 de Junho de 2021.

Si Cheng Iok e Wong Ian Kei — alterada, por averbamento, a 
cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de provimento 
com referência à categoria de técnico superior de 2.ª classe, 2.º 
escalão, índice 455, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, 
conjugado com a alínea 2) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei 
n.º 14/2009, a partir de 16 de Junho de 2021.

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de 
provimento de longa duração, para as categorias, escalões 
e índices a cada um indicados, nos termos do artigo 4.º da 
Lei n.º 12/2015, conjugado com a alínea 2) do n.º 1 do artigo 
13.º da Lei n.º 14/2009:

— Sam Hok Man, para técnico superior de 1.ª classe, 2.º es-
calão, índice 510, a partir de 25 de Junho de 2021;

— Lo Ka U e Sou Wan Iok, para técnicas superiores de 2.ª 
classe, 2.º escalão, índice 455, a partir de 16 de Junho de 2021.
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12/2015

12/2015

12/2015

聲 明

b

–––––––

 

Por despachos do presidente do Instituto de Acção Social, 
de 28 de Maio de 2021:

Ao Tek Lon, técnico superior de 2.ª classe, 1.ºescalão, deste 
Instituto, em regime de contrato administrativo de provi-
mento sem termo (período experimental) — autorizado a 
continuar a exercer funções neste Instituto, em regime de 
contrato administrativo de provimento sem termo, nos ter-
mos da alínea 2) do n.º 2 do artigo 6.º da Lei n.º 12/2015, a 
partir de 30 de Junho de 2021.

Lei On Ieng, técnica superior de 2.ª classe, 1.º escalão, deste 
Instituto, em regime de contrato administrativo de provi-
mento (período experimental) — autorizada a continuar 
a exercer funções neste Instituto, em regime de contrato 
administrativo de provimento, pelo período de um ano, nos 
termos do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 
30 de Junho de 2021.

As trabalhadoras abaixo mencionadas — renovados os seus 
contratos administrativos de provimento de longa duração, 
pelo período de três anos, para exercerem as funções a cada 
uma indicadas, neste Instituto, nos termos do n.º 4 do artigo 
6.º da Lei n.º 12/2015:

— Che Wa Choi, como técnica principal, 1.º escalão, a partir 
de 8 de Junho de 2021;

— Lok Lai Peng e Kan Wai Sam, como assistentes técnicas 
administrativas principais, 1.º escalão, a partir de 8 de Junho 
de 2021;

— Hoi Pou Pou, como auxiliar, 2.º escalão, a partir de 22 de 
Junho de 2021.

As trabalhadoras abaixo mencionadas — renovados os seus 
contratos administrativos de provimento, pelo período de um 
ano, para exercerem as funções a cada uma indicadas, neste 
Instituto, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 12/2015:

— Ho Mei Sam, como técnica superior assessora, 3.º escalão, 
a partir de 5 de Junho de 2021;

— Un Chun Hou, como técnica superior de saúde de 2.ª clas-
se, 1.º escalão, a partir de 15 de Junho de 2021.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Wong Yee Shan, 
adjunta-técnica especialista principal, 1.º escalão, de nomeação 
definitiva deste Instituto, desligada do serviço, para efeitos de 
aposentação voluntária, nos termos da alínea b) do n.º 1 do ar-
tigo 263.º do ETAPM, vigente, a partir de 19 de Julho de 2021.

–––––––

Instituto de Acção Social, aos 16 de Julho de 2021. — O Pre-
sidente do Instituto, Hon Wai.
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澳 門 理 工 學 院

批 示 摘 錄

15/2009 26/2009

28/2019

INSTITUTO POLITÉCNICO DE MACAU

Extracto de despacho

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assun-
tos Sociais e Cultura, de 2 de Julho de 2021:

Lei Vai Fong, intérprete-tradutora assessora, 3.º escalão, do qua-
dro do pessoal da Direcção dos Serviços de Administração 
e Função Pública — renovada a nomeação, pelo período de 
dois anos, para exercer em regime de comissão de serviço, o 
cargo de secretária-geral do Instituto Politécnico de Macau, 
nos termos do n.º 1 do artigo 5.º da Lei n.º 15/2009 e do n.º 2 
do artigo 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, e 
ao abrigo do disposto na alínea 2) do n.º 2 do artigo 4.º, nos 
n.º 2 e n.º 3 do artigo 21.º e no artigo 47.º dos Estatutos do 
Instituto Politécnico de Macau, aprovados pelo Regulamen-
to Administrativo n.º 28/2019, a partir de 1 de Setembro de 
2021.
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INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA DE MACAU

Extractos de despachos

Por despachos da presidente deste Instituto, de 24 de 
Junho de 2021:

Ho Hio Keng, técnico superior de 2.ª classe, 2.º escalão, con-
tratado por contrato administrativo de provimento, deste 
Instituto — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato ascendendo a técnico superior de 1.ª classe, 1.º 
escalão, nos termos dos artigos 14.º, n.º 1, alínea 2), da Lei 
n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, e 5.º do Regulamento 
Administrativo n.º 14/2016, alterado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 23/2017, a partir da data da publicação 
do presente extracto de despacho.

Lou Ka Ip, adjunto-técnico de 2.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 adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, nos 
termos dos artigos 14.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, 
alterada pela Lei n.º 4/2017, e 5.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 14/2016, alterado pelo Regulamento Administra-
tivo n.º 23/2017, a partir da data da publicação do presente 
extracto de despacho.

Un Chan Nam, técnico superior principal, 2.º escalão, de nome-
ação definitiva, deste Instituto — nomeado, definitiva mente, 
técnico superior assessor, 1.º escalão, do quadro do pessoal 
deste Instituto, nos termos dos artigos 14.º, n.º 1, alínea 2), 
da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, e 5.º do Re-
gulamento Administrativo n.º 14/2016, alterado pelo Regu-
lamento Administrativo n.º 23/2017, e 22.º, n.º 8, alínea a), do 
ETAPM, em vigor.

Cheong I Fong, adjunto-técnico principal, 2.º escalão, de nome-
ação definitiva, deste Instituto — nomeado, definitivamente, 
adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, do quadro do pes-
soal deste Instituto, nos termos dos artigos 14.º, n.º 1, alínea 
2), da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, e 5.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, e 22.º, n.º 8, alí-
nea a), do ETAPM, em vigor.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Choi Kuan Soi, operário 
qualificado, 8.º escalão, em regime de contrato administrativo 
de provimento de longa duração, deste Instituto, cessou as suas 
funções, por atingir o limite de idade, nos termos do artigo 44.º, 
n.os 1, alínea c), e 2, do ETAPM, vigente, conjugado com o artigo 
15.º, alínea 1), da Lei n.º 12/2015, a partir de 25 de Junho de 
2021.

–––––––

Instituto de Formação Turística de Macau, aos 8 de Julho de 
2021. — A Vice-Presidente do Instituto, substituta, Diamantina 
Luíza do Rosário Sá Coimbra.

澳 門 旅 遊 學 院

批 示 摘 錄
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a

聲 明
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土 地 工 務 運 輸 局

批 示 摘 錄

12/2015

430

4/2017 14/2009

12/2015

Maria da Graça Freire 

Machado Maria Paula Marques Sodré Aguiar

4/2017 14/2009

12/2015

聲 明

15/2009

–––––––

 

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS 

E TRANSPORTES

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 7 de Maio de 2021:

Leong Pui Fan e Ana Paula do Rego Valoma — contratadas 
por contratos administrativos de provimento sem termo, 
pelo período experimental de seis meses, como técnicas 
superiores de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 430, nestes Servi-
ços, nos termos dos artigos 4.º e 5.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a 
partir de 12 de Julho de 2021.

Por despachos da signatária, de 13 de Maio de 2021:

Leong Pui Fan e Ana Paula do Rego Valoma — rescindidos, 
a seus pedidos, os contratos administrativos de provimento 
como técnica principal, 1.º escalão, e técnica principal, 2.º 
escalão, respectivamente, nestes Serviços, a partir de 12 de 
Julho de 2021.

Por despachos da chefe do Departamento Administrativo 
e Financeiro destes Serviços, de 21 de Junho de 2021:

Maria da Graça Freire Machado e Maria Paula Marques Sodré 
Aguiar — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos seus 
contratos administrativos de provimento progredindo para 
técnicas superiores assessoras principais, 2.º escalão, nestes 
Serviços, nos termos dos artigos 13.º, n.os 1, alínea 1), 3 e 4, 
da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, e 4.º, n.os 2 e 3, 
da Lei n.º 12/2015, a partir de 18 de Junho de 2021, manten-
do-se as demais condições contratuais.

Sam Iam Peng — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato administrativo de provimento progredindo para téc-
nico superior assessor, 3.º escalão, nestes Serviços, nos termos 
dos artigos 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, altera-
da pela Lei n.º 4/2017, e 4.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, a 
partir de 19 de Junho de 2021, mantendo-se as demais con-
dições contratuais.

Declarações

Para os devidos efeitos se declara que Lao Lai Wa, intér-
prete-tradutora assessora, 4.º escalão, foi desligada do serviço, 
para efeitos de aposentação voluntária, a partir de 13 de Julho 
de 2021.

— Para os devidos efeitos se declara que, nos termos dos 
artigos 17.º, n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 15/2009, e 23.º, n.º 6, do 
ETAPM, em vigor, Cheang Sio Peng Margarida, regressa ao 
lugar de origem que detinha, como adjunta-técnica especialista 
principal, 4.º escalão, do quadro destes Serviços, por motivo 
da cessação da comissão de serviço, como chefe da Secção de 
Expediente e Arquivo do Departamento de Infra-estruturas, a 
partir de 15 de Julho de 2021.

–––––––

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Trans-
portes, aos 15 de Julho de 2021. — A Directora dos Serviços, 
Chan Pou Ha.
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海 事 及 水 務 局

批 示 摘 錄

4/2017 14/2009

23/2017

14/2016

350

聲 明

15/2009

–––––––

 

環 境 保 護 局

批 示 摘 錄

15/2009 26/2009

 

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS 

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Extractos de despachos

Por despacho da signatária, de 15 de Junho de 2021:

Un Seng Ip, adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, de 
nomeação provisória — cessou, a seu pedido, as funções, 
nestes Serviços, a partir de 7 de Julho de 2021.

Por despachos da signatária, de 9 de Julho de 2021:

Os trabalhadores abaixos mencionados — autorizada a mudança 
de categoria com referência às categorias e índices abaixo 
indicados, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 1), e 2, 
da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017 (Regime das 
carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), e 37.º, 
n.º 1, do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alterado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017 (Recruta-
mento, Selecção e Formação para efeitos de Acesso dos 
Trabalhadores dos Serviços Públicos), a partir da data da 
publicação deste despacho no Boletim Oficial da RAEM:

Ao Kuok Wa e Cheong Peng Kun, para pessoal marítimo 
principal, 1.º escalão, índice 350, contratados por contratos 
administrativos de provimento sem termo.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Wong Meng Pou, ces-
sou, a seu pedido, no termo do seu prazo, a comissão de servi-
ço, como chefe da Divisão de Apoio Técnico e Administrativo, 
regressando ao seu lugar de origem como técnico superior 
assessor principal, 4.º escalão, do quadro do pessoal destes Ser-
viços, a partir de 20 de Julho de 2021, nos termos do artigo 17.º, 
n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 15/2009, conjugado com o artigo 23.º, 
n.º 6, do ETAPM, vigente.

–––––––

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 13 de Julho de 2021. — A Directora dos Serviços, Wong 
Soi Man.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 6 de Julho de 2021:

Fong Man On — renovada a comissão de serviço, pelo período de 
um ano, como chefe da Divisão de Organização e Informática 
destes Serviços, nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 
e 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, por pos-
suir experiência e capacidade profissional adequadas para o 
exercício das suas funções, a partir de 27 de Julho de 2021.
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–––––––

 

地 圖 繪 製 暨 地 籍 局

批 示 摘 錄

14/2009

12/2015

430

–––––––

 

Un In Lin — renovada a comissão de serviço, pelo período de 
um ano, como chefe do Departamento de Sensibilização, 
Educação e Cooperação Ambiental destes Serviços, nos 
termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 e 8.º do Regula-
mento Administrativo n.º 26/2009, por possuir experiência e 
capacidade profissional adequadas para o exercício das suas 
funções, a partir de 1 de Setembro de 2021.

Vong Sao Kun — renovada a comissão de serviço, pelo período de 
um ano, como chefe da Divisão de Sensibilização e Educação 
Ambiental destes Serviços, nos termos dos artigos 5.º da Lei 
n.º 15/2009 e 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, 
por possuir experiência e capacidade profissional adequadas 
para o exercício das suas funções, a partir de 1 de Setembro 
de 2021.

Por despachos do director da Direcção dos Serviços de 
Protecção Ambiental, de 9 de Julho de 2021:

Os trabalhadores abaixo mencionados, destes Serviços — altera-
da, por averbamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos admi-
nistrativos de provimento, nos termos do artigo 13.º, n.os 1, 
alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, alteradas 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 das datas a cada um indicadas:

Chio Loi Long, Leong Man U, Wong Heng Cheong e Wong 
Son Chi, com referência à categoria de técnico superior assessor, 2.º 
escalão, índice 625, a partir de 16 de Julho de 2021;

Ao Man I, Cheang Sam Tou, Mak Pou Lam e Ng Man Leng, 
com referência à categoria de técnico principal, 2.º escalão, 
índice 470, a partir de 16 de Julho de 2021;

Io Man Wai, Lee Tung Shun Delon, Lei Mei Sin, Tam San 
Hong, Tou Mei Ieng e Wong Ngan Peng, com referência à cate-
goria de fiscal técnico principal, 2.º escalão, índice 320, a partir 
de 16 de Julho de 2021.

–––––––

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 14 de 
Julho de 2021. — O Director dos Serviços, Tam Vai Man.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA 

E CADASTRO

Extracto de despacho

Por despacho do signatário, de 22 de Junho de 2021:

Lei Lan Lan — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
contrato administrativo de provimento sem termo com refe-
rência à categoria de adjunto-técnico especialista, 3.º escalão, 
índice 430, nestes Serviços, ao abrigo do artigo 13.º, n.os 1, 
alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, conjugado com o artigo 4.º 
da Lei n.º 12/2015, a partir de 22 de Junho de 2021.

–––––––

Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, aos 9 de 
Julho de 2021. — O Director dos Serviços, Vicente Luís Gra-
cias.
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地 球 物 理 暨 氣 象 局

批 示 摘 錄

14/2009 12/2015

420

14/2009 12/2015

420

–––––––

 

建 設 發 展 辦 公 室

批 示 摘 錄

4/2017 14/2009

12/2015

430

4/2017 14/2009

12/2015

440

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS 

E GEOFÍSICOS

Extractos de despachos

Por despachos do director da Direcção dos Serviços Me-
teorológicos e Geofísicos, de 8 de Julho de 2021:

Cheong Ka Hou, técnico de 1.ª classe, 1.º escalão — alterada, 
por averbamento, a cláusula 3.ª do seu contrato administra-
tivo de longa duração progredindo para técnico de 1.ª classe, 
2.º escalão, índice 420, nos termos dos artigos 13.º, n.º 1, 
alínea 2), da Lei n.º 14/2009, e 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, a 
partir de 25 de Junho de 2021.

Choi Chong Ha, técnica de 1.ª classe, 1.º escalão — alterada, 
por averbamento, a cláusula 3.ª do seu contrato administra-
tivo de provimento progredindo para técnica de 1.ª classe, 2.º 
escalão, índice 420, nos termos dos artigos 13.º, n.º 1, alínea 
2), da Lei n.º 14/2009, e 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, a partir 
de 25 de Junho de 2021.

–––––––

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 9 de 
Julho de 2021. — O Director dos Serviços, substituto, Tang Iu 
Man.

GABINETE PARA O DESENVOLVIMENTO 

DE INFRA-ESTRUTURAS

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 18 de Maio de 2021:

Lei Wa Chio — contratado em regime de contrato administra-
tivo de provimento, pelo período experimental de seis me-
ses, como técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 
430, nos termos dos artigos 12.º da Lei n.º 14/2009, alterada 
pela Lei n.º 4/2017, 4.º e 5.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir de 
21 de Junho de 2021.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 20 de Maio de 2021:

Cheong Ka Lon, técnico superior assessor principal, 2.º esca-
lão, do quadro do pessoal da DSSOPT — requisitado, pelo 
período de um ano, para desempenhar funções neste Ga-
binete, na mesma categoria e escalão, nos termos do artigo 
34.º do ETAPM, vigente, a partir de 4 de Julho de 2021.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 21 de Maio de 2021:

Lei Pou Pou — contratado em regime de contrato administra-
tivo de provimento, pelo período experimental de seis meses, 
como intérprete-tradutor de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 440, 
nos termos dos artigos 12.º da Lei n.º 14/2009, alterada pela 
Lei n.º 4/2017, 4.º e 5.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir de 28 
de Junho de 2021.
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4/2017 14/2009

12/2015

545

4/2017 14/2009

12/2015

650

14 /2 0 0 9

2/2021 12/2015

485

–––––––

  

Por despacho do coordenador deste Gabinete, de 18 de 
Junho de 2021:

Ao Ieong Un Mei — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento sem termo, 
progredindo para técnico especialista, 3.º escalão, índice 545, 
neste Gabinete, nos termos da alínea 2) do n.º 1 e do n.º 4 do 
artigo 13.º da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, con-
jugado com o artigo 4.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, a partir 
de 18 de Junho de 2021.

Por despacho do coordenador deste Gabinete, de 25 de 
Junho de 2021:

Lei Wai Peng — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento sem termo, pro-
gredindo para técnico superior assessor, 3.º escalão, índice 
650, neste Gabinete, nos termos da alínea 2) do n.os 1 e 4 do 
artigo 13.º da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, 
conjugado com o artigo 4.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, a 
partir de 25 de Junho de 2021.

Por despacho do coordenador deste Gabinete, de 8 de Ju-
lho de 2021:

Ho Ka Lei — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato administrativo de provimento com referência à 
categoria de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 
485, neste Gabinete, nos termos da alínea 2) do n.º 1 e do n.º 2 
do artigo 14.º da Lei n.º 14/2009, em vigor, e do artigo 4.º da 
Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir da data 
da publicação do presente extracto do despacho.

–––––––

Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, aos 
14 de Julho de 2021. — O Coordenador do Gabinete, Lam Wai 
Hou.


	A01) 10549-10563
	A02) 10564-10574
	A03) 10575-10581
	A04) 10582-10596
	A05) 10597-10598
	A06) 10599-10604

