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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS 

DA SEDE DO GOVERNO 

Extractos de despachos

Por despacho da chefe do Gabinete do Chefe do Executivo, 
de 29 de Julho de 2021:

Wong Pui Han — cessa, automaticamente, as funções de técnica 
principal, 1.º escalão, em regime de contrato administrativo 
de provimento de longa duração, nestes Serviços, nos termos 
do artigo 45.º do ETAPM, em vigor, a 20 de Setembro de 
2021, data em que inicia funções no Instituto do Desporto.

Por despachos da signatária, de 18 de Agosto de 2021:

O pessoal abaixo identificado — alterada, por averbamento, a 
cláusula 3.ª dos seus contratos, para o exercício de funções 
nestes Serviços, nos termos da alínea 2) do n.º 1 e da alínea 1) 
do n.º 2 do artigo 13.º da Lei n.º 14/2009 (Regime das carrei-
ras dos trabalhadores dos serviços públicos), em vigor, e dos 
n.os 2 e 3 do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contra-
to de Trabalho nos Serviços Públicos), em vigor, conforme a 
seguir discriminado:

Contrato administrativo de provimento sem termo

— Cheong Weng Ieong progride para técnico superior de 
2.ª classe, 2.º escalão, índice 455, a partir de 3 de Setembro de 
2021;

— Lao Ngoi Ieng progride para técnica especialista, 3.º esca-
lão, índice 545, a partir de 4 de Setembro de 2021;

— Tai Meng Fai progride para assistente de relações públicas 
especialista, 3.º escalão, índice 430, a partir de 6 de Setembro 
de 2021;

— Ng Ka Koi progride para assistente técnico administrativo 
especialista, 2.º escalão, índice 315, a partir de 10 de Setembro 
de 2021.

Contrato administrativo de provimento de longa duração

— Lam Peng progride para assistente técnica administrativa 
de 1.ª classe, 2.º escalão, índice 240, a partir de 10 de Setembro 
de 2021.

Contrato administrativo de provimento

— Kuok Man Seong progride para auxiliar, 2.º escalão, 
índice 120, a partir de 8 de Setembro de 2021.

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo, 
aos 15 de Setembro de 2021. — A Directora dos Serviços, Lao 
Kuan Lai da Luz.

澳門特別行政區

政 府 總 部 事 務 局

批 示 摘 錄
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行 政 法 務 司 司 長 辦 公 室

第 6/2021號行政法務司司長批示
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GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ADMINISTRAÇÃO 

E JUSTIÇA

Despacho do Secretário para a Administração 
e Justiça n.º 6/2021

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
disposto no n.º 1 do artigo 3.º do Regulamento Administrativo 
n.º 26/2015 (Organização e funcionamento da Direcção dos Ser-
viços de Assuntos de Justiça), na alínea 2) do n.º 2 do artigo 2.º, 
nos artigos 4.º e 5.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições Fundamen-
tais do Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia) e nos artigos 2.º, 
7.º e 9.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 (Disposições 
complementares do estatuto do pessoal de direcção e chefia), 
conjugados com o n.º 1 da Ordem Executiva n.º 180/2019, o Se-
cretário para a Administração e Justiça manda:

1. É nomeada, em comissão de serviço, Leong Weng In para 
exercer o cargo de subdirectora da Direcção dos Serviços de 
Assuntos de Justiça, pelo período de um ano, a partir de 26 de 
Outubro de 2021.

2. Os encargos resultantes da presente nomeação são supor-
tados pelo orçamento da Direcção dos Serviços de Assuntos de 
Justiça.

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

14 de Setembro de 2021.

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

––––––––––

ANEXO

Fundamentos da nomeação de Leong Weng In para o cargo de 
subdirectora da Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça:

— Vacatura do cargo;

— Leong Weng In possui competência profissional e aptidão 
para o exercício do cargo de subdirectora da Direcção dos Ser-
viços de Assuntos de Justiça, que se demonstra pelo curricu-
lum vitae.

Currículo académico:

— Licenciatura em Direito em Língua Chinesa na Universi-
dade de Macau;

— Bacharelato em Tradução e Interpretação Chinês-Portu-
guês no Instituto Politécnico de Macau.

Currículo profissional:

— Ingresso na função pública em 2005;

— Oficial administrativo da Direcção dos Serviços das For-
ças de Segurança, de Abril de 2005 a Dezembro de 2007;

— Adjunta-técnica da Direcção dos Serviços para os Assun-
tos Laborais, de Dezembro de 2007 a Maio de 2008;

— Técnica superior, da área jurídica, da Capitania dos Por-
tos, de Maio de 2008 a Julho de 2013;

— Técnica superior, da área jurídica, da Direcção dos Ser-
viços de Assuntos Marítimos e de Água, de Julho de 2013 a 
Agosto de 2016;
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批 示 摘 錄

–––––––

 

社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

第 54/2021號社會文化司司長批示

2/2021

6/1999

21/2021

183/2019

— Técnica superior, da área jurídica, da Direcção dos Ser-
viços de Assuntos de Justiça, de Agosto de 2016 até à presente 
data;

— Chefe da 2.ª Divisão de Produção Legislativa, substituta, 
da Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, de Abril de 
2017 a Julho de 2017;

— Chefe da 2.ª Divisão de Produção Legislativa da Direcção 
dos Serviços de Assuntos de Justiça, de Julho de 2017 a Junho 
de 2020;

— Chefe do Departamento de Estudo do Sistema Jurídico e 
Coordenação Legislativa da Direcção dos Serviços de Assun-
tos de Justiça, de Junho de 2020 até à presente data;

— Subdirectora, substituta, da Direcção dos Serviços de As-
suntos de Justiça, de Julho de 2021 até à presente data.

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 20 de Setembro de 2021:

Chan Wai Lok — nomeado, em comissão de serviço, pelo 
período de um ano, assessor do Gabinete do Secretário para 
a Administração e Justiça, nos termos da alínea 2) do n.º 1 
e dos n.os 2 e 4 do artigo 10.º, dos n.os 1, 2 e 4 do artigo 18.º 
e do n.º 5 do artigo 19.º do Estatuto do Gabinete do Chefe 
do Executivo e dos Secretários, em vigor, a partir de 1 de 
Outubro de 2021.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Administração e Justiça, aos 
21 de Setembro de 2021. — O Chefe do Gabinete, Lam Chi 
Long.

GABINETE DA SECRETÁRIA PARA OS ASSUNTOS 

SOCIAIS E CULTURA

Despacho da Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 54/2021

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
disposto no n.º 2 do artigo 5.º e no artigo 7.º, ambos do Regula-
mento Administrativo n.º 6/1999 (Organização, competências e 
funcionamento dos serviços e entidades públicos), republicado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 2/2021, conjugados com 
os n.os 1, 2 e 5 da Ordem Executiva n.º 183/2019, alterada pela 
Ordem Executiva n.º 21/2021, a Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura manda:

São subdelegados no reitor da Universidade de Macau, Song 
Yonghua, todos os poderes necessários para praticar os seguin-
tes actos:

(1) Representar a Região Administrativa Especial de Macau, 
como outorgante, no contrato a celebrar com o «Consórcio 
Companhia de Tecnologia Top Gun Limitada e Companhia 
de Equipamentos Marinhos e Tecnologia Oceano Excalibur 
Lda.», relativo ao fornecimento e instalação de sistemas e equi-
pamentos de monitorização inteligente e de avaliação online 
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廉 政 公 署

批 示 摘 錄
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審 計 署

批 示 摘 錄

14/2009

12/2015

de instalações de travessia marítima aglomeradas, para o La-
boratório de Referência do Estado de Internet das Coisas para 
a Cidade Inteligente da Universidade de Macau — Lista de 
aquisição I;

(2) Executar o contrato referido na alínea anterior, salvo no 
que respeita à rescisão e à resolução convencional do contrato.

10 de Setembro de 2021.

A Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Ao Ieong U.

–––––––

Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, 
aos 13 de Setembro de 2021. — A Chefe do Gabinete, substituta, 
Kan Pui Man.

COMISSARIADO CONTRA A CORRUPÇÃO

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Comissário contra a Cor-
rupção, de 25 de Agosto de 2021:

Choi Wai Chi — renovado o contrato administrativo de pro-
vimento, pelo período de um ano, como adjunta-técnica 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 in-
troduzidas pela Lei n.º 4/2012, e 30.º, n.º 1, do Regulamento 
Administrativo n.º 3/2009, alterado pelo Regulamento Ad-
ministrativo n.º 3/2013, e 6.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do 
Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», a partir de 14 
de Novembro de 2021.

Por despacho do Ex.mo Senhor Comissário contra a Cor-
rupção, de 13 de Setembro de 2021:

Cheong Tat Man — nomeado, em comissão de serviço, como 
técnico superior assessor principal, 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 Re-
gulamento Administrativo n.º 3/2013, 14.º, n.os 1, alínea 1), 
2, 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, com as alterações introduzidas 
pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, 2.º, n.º 3, e 5.º do Regulamen-
to Administrativo n.º 14/2016, alterado e republicado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 21/2021, a partir da data 
da publicação do presente extracto de despacho.

–––––––

Comissariado contra a Corrupção, aos 16 de Setembro de 
2021. — O Chefe do Gabinete, Chan In Chio.

COMISSARIADO DA AUDITORIA

Extractos de despachos

Por despachos do director dos Serviços de Auditoria, de 8 
de Setembro de 2021:

Chong Weng Ian, Fok Si Man, Ha Ka Man, Lou Ka Wa e Wong 
Wai Tat — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos seus 
contratos administrativos de provimento sem termo progre-



13730    38   2021  9  23 

625

14/2009

12/2015

625

14/2009

12/2015

430

–––––––

 

海 關

批 示 摘 錄
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dindo para técnicos superiores assessores, 2.º escalão, índice 
625, neste Comissariado, nos termos dos artigos 13.º, n.os 1, 
alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, e 4.º da Lei n.º 12/2015, vi-
gentes, a partir de 27 de Agosto de 2021.

Chan Ian Chit — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento sem termo pro-
gredindo para técnico superior assessor, 2.º escalão, índice 
625, neste Comissariado, nos termos dos artigos 13.º, n.os 1, 
alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, e 4.º da Lei n.º 12/2015, vi-
gentes, a partir de 3 de Setembro de 2021.

Por despacho da chefe do Gabinete do Comissário da Au-
ditoria, de 8 de Setembro de 2021:

Lai Sio Fong — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato administrativo de provimento sem termo progredin-
do para adjunto-técnico especialista, 3.º escalão, índice 430, 
neste Comissariado, nos termos dos artigos 13.º, n.os 1, alínea 2), 
e 4, da Lei n.º 14/2009, e 4.º da Lei n.º 12/2015, vigentes, a partir 
de 31 de Agosto de 2021.

–––––––

Gabinete do Comissário da Auditoria, aos 16 de Setembro 
de 2021. — A Chefe do Gabinete, Ho Wai Heng.

SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Extractos de despachos

Por despacho da signatária, de 1 de Setembro de 2021:

Chong Chi Hou, n.º 200021 — renovado o contrato administra-
tivo de provimento, pelo período de um ano, como auxiliar, 
1.º escalão, índice 110, nestes Serviços, nos termos do n.º 1 
do artigo 6.º da Lei n.º 12/2015 — Regime do Contrato de 
Trabalho nos Serviços Públicos, a partir de 22 de Outubro 
de 2021. 

Por despachos da signatária, de 3 de Setembro de 2021:

Lam Chi Kin, Chiang Chi Fong e Sam Ka Fai, verificadores al-
fandegários n.os 06191, 25191 e 75201 — autorizadas as suas 
exonerações dos lugares do quadro, a seus pedidos, a partir 
de 15 de Setembro de 2021, ficando desvinculadas destes 
Serviços, a partir do mesmo dia.

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

Chu Io Seng, auxiliar n.º 902371, 8.º escalão, contratado por 
contrato administrativo de provimento sem termo — cessa-
do o exercício das suas funções, a partir de 28 de Outubro 
de 2021, por ter atingido o limite de idade para o desempe-
nho de funções públicas, nos termos da alínea c) do n.º 1 e 
do n.º 2 do artigo 44.º do ETAPM, vigente, conjugado com a 
alínea 1) do artigo 15.º da Lei n.º 12/2015, ficando desvincu-
lado destes Serviços no mesmo dia.

–––––––

Serviços de Alfândega, aos 14 de Setembro de 2021. — A 
Subdirectora-geral, Chau Kin Oi.
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檢 察 長 辦 公 室

批 示 摘 錄
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GABINETE DO PROCURADOR

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Procurador, de 9 de Setem-
bro de 2021:

Leong Kam Fai, Manuel Machado da Silva, Choi Wai In, Leong 
In Leng, Su Chin Cheng, Chan Heng Fong, Lei Wai Kuan, 
Wong Hoi Tou, Daniel Jose Borges, Ao Kok Tong, Lei Io 
Tong, Amadeu Guilherme Morais Borges — renovadas as 
comissões de serviço, pelo período de um ano, como escri-
vães de direito do Ministério Público, nos termos do artigo 
19.º, n.º 3, do Regulamento Administrativo n.º 13/1999 (Or-
ganização e Funcionamento do Gabinete do Procurador), 
dos artigos 4.º, 7.º, 10.º, n.º 1, 11.º e 25.º da Lei n.º 7/2004 (Es-
tatuto dos Funcionários de Justiça), bem como do artigo 8.º 
do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 (Disposições 
Complementares do Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia), 
a partir de 18 de Setembro de 2021, por se manterem os fun-
damentos que prevaleceram às respectivas nomeações.

Che Kong Vai Fernando Marques — renovada a comissão de 
serviço, como escrivão de direito do Ministério Público, nos 
termos do artigo 19.º, n.º 3, do Regulamento Administrativo 
n.º 13/1999 (Organização e Funcionamento do Gabinete do 
Procurador), dos artigos 4.º, 7.º, 10.º, n.º 1, 11.º e 25.º da Lei 
n.º 7/2004 (Estatuto dos Funcionários de Justiça), bem como 
do artigo 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 
(Disposições Complementares do Estatuto do Pessoal de 
Direcção e Chefia), desde 18 de Setembro de 2021 até 20 de 
Outubro de 2021, por se manterem os fundamentos que pre-
valeceram à respectiva nomeação.

Por despachos do Ex.mo Senhor Procurador, de 10 de Setem-
bro de 2021:

Licenciada Chao Kam Fun — renovada a comissão de serviço, 
pelo período de dois anos, como chefe da Divisão de Divul-
gação e Intercâmbio do Departamento de Assuntos Jurídicos 
deste Gabinete, nos termos dos artigos 4.º, n.º 4, e 19.º, n.º 3, 
do Regulamento Administrativo n.º 13/1999 (Organização e 
Funcionamento do Gabinete do Procurador), e do artigo 5.º 
da Lei n.º 15/2009 (Disposições Fundamentais do Estatuto 
do Pessoal de Direcção e Chefia), bem como do artigo 8.º 
do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 (Disposições 
Complementares do Estatuto do Pessoal de Direcção e 
Chefia), por se manterem os fundamentos que prevaleceram 
à última nomeação, a partir de 15 de Novembro de 2021.

Mestre Chiang Ting Kei — renovada a comissão de serviço, 
pelo período de dois anos, como chefe da Divisão de Assun-
tos Judiciários do Departamento de Apoio Judiciário deste 
Gabinete, nos termos dos artigos 3.º, n.º 3, e 19.º, n.º 3, do 
Regulamento Administrativo n.º 13/1999 (Organização e 
Funcionamento do Gabinete do Procurador), e do artigo 5.º 
da Lei n.º 15/2009 (Disposições Fundamentais do Estatuto 
do Pessoal de Direcção e Chefia), bem como do artigo 8.º 
do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 (Disposições 
Complementares do Estatuto do Pessoal de Direcção e 



13732    38   2021  9  23 

聲 明

–––––––

 

政 策 研 究 和 區 域 發 展 局

批 示 摘 錄
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Chefia), por se manterem os fundamentos que prevaleceram 
à última nomeação, a partir de 2 de Dezembro de 2021.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Kam Chi Kit, técnico 
principal, 1.º escalão, em regime de contrato administrativo de 
provimento de longa duração, deste Gabinete, cessou as suas 
funções, a seu pedido, no referido lugar, a partir de 17 de 
Setembro de 2021.

–––––––

Gabinete do Procurador, aos 16 de Setembro de 2021. — O 
Chefe do Gabinete, Tam Peng Tong.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTUDO DE POLÍTICAS 

E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Extractos de despachos

Por despachos do director destes Serviços, de 14 de Setembro 
de 2021:

Ma Jiena — alterada, por averbamento, a cláusula 4.ª do seu 
contrato individual de trabalho ascendendo a técnica supe-
rior de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 485, nestes Serviços, nos 
termos do artigo 14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, da Lei n.º 14/2009, 
alterada pela Lei n.º 4/2017, conjugado com os artigos 4.º, 
n.º 2, e 22.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir da data da 
publicação do presente extracto de despacho.

Zhang Xiaodan — alterada, por averbamento, a cláusula 4.ª do 
seu contrato individual de trabalho ascendendo a técnico 
superior assessor, 1.º escalão, índice 600, nestes Serviços, nos 
termos do artigo 14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, da Lei n.º 14/2009, 
alterada pela Lei n.º 4/2017, conjugado com os artigos 4.º, 
n.º 2, e 22.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir da data da 
publicação do presente extracto de despacho.

Por despacho do director destes Serviços, de 15 de Setembro 
de 2021:

Tian Hua — alterada, por averbamento, a cláusula 4.ª do seu 
contrato individual de trabalho progredindo para a categoria 
de técnico superior assessor, 2.º escalão, índice 625, 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 
os artigos 4.º, n.º 2, e 22.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir 
de 5 de Setembro de 2021.

–––––––

Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvi-
mento Regional, aos 16 de Setembro de 2021. — O Director 
dos Serviços, Cheong Chok Man.
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個 人 資 料 保 護 辦 公 室

批 示 摘 錄
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行 政 公 職 局

批 示 摘 錄
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GABINETE PARA A PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Extracto de despacho

Por despacho do coordenador deste Gabinete, de 13 de 
Setembro de 2021:

Vu Kuan Hei  — alterada, por averbamento, a cláusula 3.a do 
seu contrato administrativo de provimento progredindo 
para intérprete-tradutora assessora, 2.º escalão, índice 695, 
neste Gabinete, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015 
e conjugado com o artigo 13.º, n.os 1, alínea 1), 3 e 4, da Lei 
n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, a partir de 12 de Se-
tembro de 2021.

–––––––

Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais, aos 15 de Setem-
bro de 2021. — O Coordenador do Gabinete, Yang Chongwei.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO 

E FUNÇÃO PÚBLICA

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 9 de Julho de 2021:

Maria Barbara Sam Simões — contratada por contrato admi-
nistrativo de provimento, pelo período de dois anos, como 
intérprete-tradutora de 2.ª classe, 1.º escalão (nas línguas 
chinesa e portuguesa), índice 440, nos termos dos artigos 13.º, 
n.º 2, e 15.º, n.º 1, alínea 6), da Ordem Executiva n.º 56/2016, 
conjugado com os artigos 27.º, n.º 2, da Lei n.º 14/2009, alte-
rada pela Lei n.º 4/2017 e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir 
de 9 de Agosto de 2021.

Por despachos da subdirectora dos Serviços, de 30 de 
Julho de 2021:

Lei Sio Tong e Leong Pui Keng — alterada, por averbamento, 
a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de provi-
mento sem termo progredindo à categoria de técnico espe-
cialista, 2.º escalão, índice 525, nestes Serviços, nos termos 
do artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, alte-
rada pela Lei n.º 4/2017, conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, 
da Lei n.º 12/2015, a partir de 30 de Julho de 2021.

Por despacho da subdirectora dos Serviços, de 5 de Agosto 
de 2021:

Iao Cheng — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato administrativo de provimento de longa duração pro-
gredindo à categoria de técnico superior assessor, 3.º escalão, 
índice 650, 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 5 de Agosto de 2021.
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200

14/2009

650

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 9 de Agosto de 2021:

Iu Pou Iu, em regime de contrato administrativo de provimento 
de longa duração, destes Serviços — alterado o seu contrato 
para contrato administrativo de provimento sem termo, 
como adjunta-técnica principal, 1.º escalão, nos termos do 
artigo 6.º, n.º 2, alínea 2), da Lei n.º 12/2015, a partir de 31 
de Julho de 2021.

Declarações

Para os devidos efeitos se declara que o contrato adminis-
trativo de provimento da intérprete-tradutora de 1.ª classe, 1.º 
escalão, (nas línguas chinesa e portuguesa), Sio Fong I, nestes 
Serviços, caducou em 30 de Agosto de 2021, data em que inicia 
funções no Instituto do Desporto, por mobilidade, nos termos 
dos artigos 9.º, n.º 1, e 15.º, alínea 3), da Lei n.º 12/2015.

— Para os devidos efeitos se declara que o contrato adminis-
trativo de provimento da intérprete-tradutora de 2.ª classe, 2.º 
escalão, (nas línguas chinesa e portuguesa), Si Teng Lai, nestes 
Serviços, caducou em 30 de Agosto de 2021, data em que 
inicia funções na Direcção dos Serviços de Identificação, por 
mobilidade, nos termos dos artigos 9.º, n.º 1, e 15.º, alínea 3), 
da Lei n.º 12/2015.

–––––––

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 10 de Setembro de 2021. — O Director dos Serviços, Kou 
Peng Kuan.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS 

DE JUSTIÇA

Extractos de despachos

Por despachos do signatário, de 11 de Agosto de 2021:

Tou Cam Choi, auxiliar, 8.º escalão, provida em regime de 
contrato administrativo de provimento, destes Serviços —
alterada a cláusula 3.ª contratual para a mesma categoria, 9.º 
escalão, índice 220, nos termos do artigo 13.º, n.os 2, alínea 4), 
3 e 4, da Lei n.º 14/2009, a partir de 1 de Agosto de 2021.

Ung Son I, auxiliar, 7.º escalão, provida em regime de contrato 
administrativo de provimento, destes Serviços — alterada a 
cláusula 3.ª contratual para a mesma categoria, 8.º escalão, 
índice 200, nos termos do artigo 13.º, n.os 2, alínea 4), e 4, da 
Lei n.º 14/2009, a partir de 1 de Agosto de 2021.

Por despacho do director destes Serviços, substituto, de 
25 de Agosto de 2021:

Ng Chi Wa, 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 14 de 
Agosto de 2021.
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Por despachos do signatário, de 10 de Setembro de 2021:

André Filipe César Faustino, intérprete-tradutor principal, 
2.º escalão — nomeado, definitivamente, intérprete-tra-
dutor chefe, 1.º escalão, área de interpretação e tradução 
nas línguas chinesa e portuguesa, do grupo de pessoal 
de interpretação e tradução do quadro do pessoal destes 
Serviços, nos termos dos artigos 27.º, n.º 4, e 14.º, n.º 2, da 
Lei n.º 14/2009, em vigor, conjugado com o artigo 22.º, 
n.º 8, alínea a), do ETAPM, em vigor, a partir da data da 
publicação do presente extracto de despacho.

Wong Ka Lai, técnica superior de 2.ª classe, 2.º escalão, área 
de relações públicas — nomeada, definitivamente, técnica 
superior de 1.ª classe, 1.º escalão, área de relações públicas, 
do grupo de pessoal técnico superior do quadro do pessoal 
destes Serviços, nos termos do artigo 14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, 
da Lei n.º 14/2009, conjugado com o artigo 22.º, n.º 8, alínea 
a), do ETAPM, em vigor, a partir da data da publicação do 
presente extracto de despacho.

Lok Sin I, técnica superior de 2.ª classe, 2.º escalão, área de 
gestão e administração pública — nomeada, definitivamen-
te,  técnica superior de 1.ª classe, 1.º escalão, área de gestão e 
administração pública, do grupo de pessoal técnico superior 
do quadro do pessoal destes Serviços, nos termos do artigo 
14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, da Lei n.º 14/2009, conjugado com o 
artigo 22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, em vigor, a partir da 
data da publicação do presente extracto de despacho.

Angélica Vieira da Silva, técnica especialista, 3.º escalão, des-
tes Serviços — alterada a cláusula 3.ª do contrato adminis-
trativo de provimento para técnica especialista principal, 1.º 
escalão, índice 560, nos termos do artigo 14.º, n.os 1, alínea 
1), e 2, da Lei n.º 14/2009, conjugado com o artigo 4.º, n.os 2 
e 3, da Lei n.º 12/2015, em vigor, a partir da data da publi-
cação do presente extracto de despacho.

–––––––

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

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

Declaração

Nos termos da alínea 2) do n.º 1 do artigo 17.º da Lei n.º 15/2009, 
cessou, automaticamente, a comissão de serviço de Kuong 
Chio Ka, como chefe da Divisão de Planeamento e Organiza-
ção deste Instituto, por motivo de nomeação em comissão de 
serviço, como chefe do Departamento de Instalações e Infor-
mática da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, a 
partir de 8 de Setembro de 2021.

–––––––

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 13 de Setembro 
de 2021. — A Administradora do Conselho de Administração 
para os Assuntos Municipais, To Sok I.
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FUNDO DE PENSÕES

Extractos de despachos

Fixação de pensões

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

1. Wong Hon Man, verificador de primeira alfandegário, 4.º 
escalão, dos Serviços de Alfândega, com o número de subs-
critor 103241 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 vo-
luntária 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 1 de Setembro de 2021, uma pensão mensal 
correspondente ao índice 260 da tabela em vigor, calculada 
nos termos do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 
265.º, n.º 2, ambos do referido estatuto, por contar 31 anos de 
serviço, acrescida do montante relativo a 6 prémios de anti-
guidade, nos termos dos artigos 7.º, 8.º e 9.º da Lei n.º 2/2011 
e da tabela a que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

1. Liu Nianyan, Chio Hio Ieng e Chio Chon In, viúva e filhos 
de Chio Man I, que foi guarda principal, da Direcção dos 
Serviços Correccionais, com o número de subscritor 143685 
do Regime de Aposentação e Sobrevivência — fixada, nos 
termos do artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 
30 de Novembro, com início em 17 de Junho de 2021, uma 
pensão mensal a que corresponde o índice 115 correspon-
dente a 50% da pensão do falecido, nos termos do artigo 
264.º, n.º 4, conjugado com o artigo 271.º, n.os 1 e 10, do 
ETAPM, em vigor, a que acresce o montante relativo a 50% 
dos 4 prémios de antiguidade do mesmo, nos termos dos ar-
tigos 7.º, 8.º e 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a que se refere 
o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na tota-
lidade, ao Governo da Região Administrativa Especial de 
Macau.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 9 de Setembro de 2021:

1. Pun Sio Keng, adjunta-técnica especialista principal, 2.º 
escalão, da Direcção dos Serviços de Educação e de De-
senvolvimento da Juventude, com o número de subscritor 
107808 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desli-
gada do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea 
a), do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária 
por declaração — fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do 
Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início 
em 31 de Agosto de 2021, uma pensão mensal correspon-
dente ao índice 350 da tabela em vigor, calculada nos termos 
do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, 
ambos do referido estatuto, por contar 30 anos de serviço, 
acrescida do montante relativo a 6 prémios de antiguidade, 
nos termos dos artigos 7.º, 8.º e 9.º da Lei n.º 2/2011 e da ta-
bela a que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.
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2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-
dade, ao Governo da RAEM.

1. Choi Kam Kei, adjunto-técnico especialista principal, 1.º 
escalão, do Instituto para os Assuntos Municipais, com o 
número de subscritor 165549 do Regime de Aposentação e 
Sobrevivência, desligado do serviço de acordo com o artigo 
262.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, em vigor, ou seja, apo-
sentação por limite de idade — fixada, nos termos do artigo 
1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, 
com início em 30 de Agosto de 2021, uma pensão mensal 
correspondente ao índice 260 da tabela em vigor, calculada 
nos termos do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 
265.º, n.º 2, ambos do referido estatuto, por contar 23 anos 
de serviço, acrescida do montante relativo a 4 prémios de 
antiguidade, nos termos 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.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 13 de Setembro de 2021:

1. Ip Son Ngo, viúva de Leong Cheok Man, que foi operário 
qualificado, aposentado do então Instituto para os Assuntos 
Cívicos e Municipais, com o número de subscritor 58653 do 
Regime de Aposentação e Sobrevivência — fixada, nos ter-
mos do artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 
de Novembro, com início em 20 de Julho de 2021, uma pen-
são mensal a que corresponde o índice 120 correspondente 
a 50% da pensão do falecido, nos termos do artigo 264.º, n.º 4, 
conjugado com o artigo 271.º, n.os 1 e 10, do ETAPM, em vi-
gor, a que acresce o montante relativo a 50% dos 7 prémios 
de antiguidade do mesmo, nos termos dos artigos 7.º, 8.º e 
9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a que se refere o artigo 1.º da 
Lei n.º 1/2014.

2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na tota-
lidade, ao Governo da Região Administrativa Especial de 
Macau.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 15 de Setembro de 2021:

1. Raimundo Arrais do Rosário, técnico superior assessor 
principal, 4.º escalão, da Direcção dos Serviços de Solos, 
Obras Públicas e Transportes, nomeado pelo Conselho de 
Estado da República Popular da China como Secretário 
para os Transportes e Obras Públicas do Quinto Governo 
da RAEM, com o  número de subscritor 28193 do Regime 
de Aposentação e Sobrevivência, desligado da função públi-
ca de acordo com o artigo 262.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, 
em vigor, ou seja, aposentação por limite de idade para o 
exercício de funções públicas — 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 23 de Agosto de 2021, uma pensão mensal 
correspondente ao índice 910 da tabela em vigor, calculada 
nos termos do  artigo 38.º,  n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 8/2006 
— Regime de Previdência dos Trabalhadores dos Serviços 
Públicos, e do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 
265.º, n.º 2, ambos do referido estatuto, por contar 33 anos 
de serviço, acrescida do montante relativo a 6 prémios de 
antiguidade, nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 
e da tabela a que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

2. O encargo com o pagamento do valor fixado cabe, na totali-
dade, ao Governo da RAEM.
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Raimundo Arrais do Rosário apresentou uma declaração es-
crita, em 23 de Agosto de 2021, de que para todos os efeitos 
tidos por convenientes que prescinde da percepção da pen-
são de aposentação que lhe é devida e demais subsídios com 
ela conexos enquanto se mantiver no desempenho do cargo 
de Secretário para os Transportes e Obras Públicas, e que a 
desistência em causa tem como pressupostos da sua validade 
a manutenção do direito à percepção da pensão de aposen-
tação e demais subsídios com ela conexos a partir da data 
em que deixar de desempenhar o seu actual cargo e que a 
mesma declaração deixa de produzir efeitos no dia anterior 
àquele em que se verifica a prescrição a que se refere o n.º 2 
do artigo 272.º do ETAPM.

Fixação das taxas de reversão

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 9 de Setembro de 2021:

Wong Tim Iao, pessoal marítimo da Direcção dos Serviços 
de Assuntos Marítimos e de Água, com o número de con-
tribuinte 3006963, cancelada a inscrição no Regime de 
Previdência em 25 de Agosto 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 Previ-
dência, correspondentes a 100% dos saldos da «Conta das 
Contribuições Individuais» e da «Conta das Contribuições 
da RAEM», por completar 29 anos de tempo de contribuição 
no Regime de Previdência, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do 
mesmo diploma.

Laurie Anne Baker Malungu, assistente do Instituto de For-
mação Turística de Macau, com o número de contribuinte 
6104817, cancelada a inscrição no Regime de Previdência 
em 1 de Setembro 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% do saldo da «Conta das Contribuições Indi-
viduais» e 50% do saldo da «Conta das Contribuições da 
RAEM», por completar 12 anos de tempo de contribuição 
no Regime de Previdência, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, 
do mesmo diploma.

Carlota Garcia de Oliveira Rodrigues Beja, médica veterinária 
do Instituto para os Assuntos Municipais, com o número de 
contribuinte 6187534, cancelada a inscrição no Regime de 
Previdência em 28 de Agosto 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, cor-
respondentes a 100% do saldo da «Conta das Contribuições 
Individuais» e 25% do saldo da «Conta das Contribuições 
da RAEM», por completar 6 anos de tempo de contribuição 
no Regime de Previdência, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, 
do mesmo diploma.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 10 de Setembro de 2021:

Lei Lai Chan, docente dos ensinos infantil e primário de 
nível 1 da Direcção dos Serviços de Educação e de Desen-
volvimento da Juventude, com o número de contribuinte 
3014800, cancelada a inscrição no Regime de Previdência em 
1 de Setembro 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 Contribuições da RAEM», por completar 
30 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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Luís Dias Marques, assistente técnico administrativo da Direc-
ção de Inspecção e Coordenação de Jogos, com o número 
de contribuinte 6050415, cancelada a inscrição no Regime 
de Previdência em 29 de Agosto de 2021, nos termos do artigo 
13.º, n.º 1, alínea 3), da Lei n.º 8/2006 — fixadas as taxas de 
reversão a que tem direito no âmbito do Regime de Previ-
dência, correspondentes a 100% dos saldos da «Conta das 
Contribuições Individuais» e da «Conta das Contribuições 
da RAEM», nos termos do artigo 14.º, n.os 1 e 2, do mesmo 
diploma.

Wai Kin Ieng, técnica superior da Direcção dos Serviços para 
os Assuntos da Sede do Governo, com o número de contri-
buinte 6059129, cancelada a inscrição no Regime de Previ-
dência em 1 de Setembro 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, corres-
pondentes a 100% do saldo da «Conta das Contribuições 
Individuais» e 70% do saldo da «Conta das Contribuições 
da RAEM», por completar 15 anos de tempo de contribuição 
no Regime de Previdência, nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do 
mesmo diploma.

Hoi In Va, chefe de departamento da Direcção dos Serviços 
de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional, com o 
número de contribuinte 6082643, cancelada a inscrição no 
Regime de Previdência em 1 de Setembro de 2021, nos ter-
mos 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 Pre-
vidência, correspondentes a 100% do saldo da «Conta das 
Contribuições Individuais» e 88% do saldo da «Conta das 
Contribuições da RAEM», por completar 21 anos de tempo 
de contribuição no Regime de Previdência, nos termos do 
artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma.

Maria Luísa Castro Ferreira de Mesquita Borges, docente 
do ensino secundário de nível 1 da Direcção dos Serviços 
de Educação e de Desenvolvimento da Juventude, com o 
número de contribuinte 6218324, cancelada a inscrição no 
Regime de Previdência em 1 de Setembro de 2021, nos ter-
mos 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 Pre-
vidência, correspondentes a 100% do saldo da «Conta das 
Contribuições Individuais» e 25% do saldo da «Conta das 
Contribuições da RAEM», por completar 5 anos de tempo 
de contribuição no Regime de Previdência, nos termos do 
artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 13 de Setembro de 2021:

Chu Choi Lam, auxiliar da Direcção dos Serviços de Educa-
ção e de Desenvolvimento da Juventude, com o número de 
contribuinte 6012416, cancelada a inscrição no Regime de 
Previdência em 30 de Agosto 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 Previ-
dência, correspondentes a 100% dos saldos da «Conta das 
Contribuições Individuais», da «Conta das Contribuições 
da RAEM» e da «Conta Especial», por completar 29 anos 
de tempo de contribuição no Regime de Previdência, nos 
termos dos artigos 14.º, n.º 1, e 39.º, n.º 6, do mesmo diploma.

Leong Oi Keng, auxiliar de serviços gerais dos Serviços de 
Saúde, com o número de contribuinte 6037397, cancelada a 
inscrição no Regime de Previdência em 26 de Agosto 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 
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8/2006

3007153 8/2006

–––––––

 

Regime de Previdência, correspondentes a 100% dos sal-
dos da «Conta das Contribuições Individuais», da «Conta 
das Contribuições da RAEM» e da «Conta Especial», por 
completar 26 anos de tempo de contribuição no Regime de 
Previdência, nos termos dos artigos 14.º, n.º 1, e 39.º, n.º 6, do 
mesmo diploma.

Chan Hou Seng, trabalhador do Instituto Cultural, com o 
número de contribuinte 6065528, cancelada a inscrição no 
Regime de Previdência em 1 de Setembro de 2021, nos ter-
mos 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 Pre-
vidência, correspondentes a 100% do saldo da «Conta das 
Contribuições Individuais» e 91% do saldo da «Conta das 
Contribuições da RAEM», por completar 22 anos de tempo 
de contribuição no Regime de Previdência, nos termos do 
artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma; e determinado não ter 
o mesmo direito ao saldo da «Conta Especial», nos termos 
do artigo 40.º, n.º 4, da Lei n.º 8/2006, por o motivo de can-
celamento da inscrição não corresponder ao estipulado no 
artigo 7.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 25/96/M, de 27 de Maio, 
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5/2007.

Lei I Leong, trabalhador do Instituto Cultural, com o número 
de contribuinte 6096261, cancelada a inscrição no Regime 
de Previdência em 1 de Setembro 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 Previ-
dência, correspondentes a 100% do saldo da «Conta das 
Contribuições Individuais» e 50% do saldo da «Conta das 
Contribuições da RAEM», por completar 12 anos de tempo 
de contribuição no Regime de Previdência, nos termos do 
artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma.

Xu Xiaoli, médica assistente dos Serviços de Saúde, com o 
número de contribuinte 6253340, cancelada a inscrição no 
Regime de Previdência em 21 de Agosto de 2021, nos ter-
mos do artigo 13.º, n.º 1, da Lei n.º 8/2006 — fixada a taxa 
de reversão a que tem direito no âmbito do Regime de Pre-
vidência, correspondente a 100% do saldo da «Conta das 
Contribuições Individuais» e sem direito ao saldo da «Conta 
das Contribuições da RAEM», por contar menos de 5 anos 
de tempo de contribuição no Regime de Previdência, nos 
termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 15 de Setembro de 2021:

Wong Ut Ieng, docente dos ensinos infantil e primário de 
nível 1 da Direcção dos Serviços de Educação e de Desen-
volvimento da Juventude, com o número de contribuinte 
3007153, cancelada a inscrição no Regime de Previdência em 
1 de Setembro 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 Contribuições da RAEM», por completar 
33 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 17 de Setembro de 2021. — A Presi-
dente do Conselho de Administração, Ermelinda M.C. Xavier.
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印 務 局

聲 明

c 12/2015

–––––––

 

經 濟 及 科 技 發 展 局

批 示 摘 錄

26/2009

4/2017 2/2021 14/2009 

12/2015

 

275

275

275

IMPRENSA OFICIAL

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Lau Chi Meng, motorista 
de ligeiros, 6.º escalão, em regime de contrato administrativo de 
provimento sem termo, desta Imprensa, cessa funções, por 
atingir o limite de idade, nos termos do artigo 44.º, n.º 1, alínea c), 
do ETAPM, vigente, conjugado com o artigo 15.º, alínea 1), da Lei 
n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públi-
cos», a partir de 23 de Setembro de 2021.

–––––––

Imprensa Oficial, aos 13 de Setembro de 2021. — A Admi-
nistradora, Leong Pou Ieng.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA 

E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Extractos de despachos

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

Wu Sio Man, inspectora de 1.ª classe, 1.º escalão, de nomeação 
definitiva, do quadro destes Serviços — exonerada, a seu 
pedido, da referida categoria, a partir da data do início de 
funções no Instituto de Habitação.

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

Kong Son Cheong — renovada a comissão de serviço, pelo 
período de um ano, no cargo de chefe do Departamento de 
Licenciamento e de Inspecção destes Serviços, nos termos 
do artigo 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, 
a partir de 5 de Outubro de 2021, por possuir competência 
profissional e experiência adequadas para o exercício das 
suas funções. 

Por despachos do signatário, de 10 de Setembro de 2021:

O pessoal abaixo identificado — alterada, por averbamento, a 
cláusula 3.ª dos seus contratos para o exercício de funções 
nestes Serviços, nos termos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), e 
4, da Lei n.º 14/2009, alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, 
conjugado com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, conforme a 
seguir discriminado:

Contrato administrativo de provimento sem termo

Choi Chao Fong e Wong Wai Ian progridem para adjuntas-
-técnicas de 2.ª classe, 2.º escalão, índice 275, a partir de 10 de 
Setembro de 2021.

Contrato administrativo de provimento de longa duração

Chan Wai In e Wong Weng Ian progridem para adjuntas-
-técnicas de 2.ª classe, 2.º escalão, índice 275, a partir de 10 de 
Setembro de 2021.

Contrato administrativo de provimento

Ao Ieong Sio Wai, Lei Iok Oi e Tse Yan Nam, progridem 
para adjuntos-técnicos de 2.ª classe, 2.º escalão, índice 275, a 
partir de 4 de Setembro de 2021;
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330
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–––––––

 

財 政 局

批 示 摘 錄

4/2017 14/2009

12/2015

660

Halimah Binti Junas Bin Amir Ahmad

450

4/2017 14/2009 12/2015

540

Ieong Nga Iok, progride para adjunta-técnica de 2.ª classe, 2.º 
escalão, índice 275, a partir de 8 de Setembro de 2021.

Por despacho do subdirector dos Serviços, de 13 de Se-
tembro de 2021:

Lai Choi Wa — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento sem termo pro-
gride para assistente técnica administrativa especialista, 3.º 
escalão, índice 330, nestes Serviços, nos termos do artigo 
13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, alterada pelas 
Leis n.os 4/2017 e 2/2021, conjugado com o artigo 4.º da Lei 
n.º 12/2015, a partir de 5 de Setembro de 2021. 

Por despachos do signatário, de 15 de Setembro de 2021:

Chao Ngai Man, Cheung Chon Kit, Choi Wong Tang, Ho Chi 
Chong, Ho Chi Ieong, Hong Chao Sa, Iong Nin Fai, Lao Lei 
Chio, Lei Chio Kuan, Lou Weng Hong e Tang Cheok Fai — 
nomeados, definitivamente, técnicos superiores de 1.ª classe, 
1.º escalão, área de economia, do quadro do pessoal destes 
Serviços, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, 
da Lei n.º 14/2009, alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, 
conjugado com o artigo 22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, 
vigente, indo ocupar as vagas criadas e fixadas, por dotação 
global, pelo Regulamento Administrativo n.º 45/2020, de 28 
de Dezembro, e ocupadas pelos mesmos, a partir da data da 
sua publicação.

–––––––

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tec-
nológico, aos 16 de Setembro de 2021. — O Director dos Servi-
ços, Tai Kin Ip.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Extractos de despachos

Por despachos do signatário, de 10 de Setembro de 2021:

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de 
provimento sem termo, passando para as categorias a cada 
um a seguir indicadas, para exercerem funções nestes Servi-
ços, nos termos dos artigos 14.º da Lei n.º 14/2009, alterada 
pela Lei n.º 4/2017, e 4.º da Lei n.º 12/2015:

Sérgio Zeferino de Sousa, para técnico superior assessor 
principal, 1.º escalão, índice 660;

Wong Wai Ching e Halimah Binti Junas Bin Amir Ahmad, 
para adjuntos-técnicos especialistas principais, 1.º escalão, 
índice 450.

Por despachos do signatário, de 13 de Setembro de 2021:

Chang Iok Kim, Ho Chi Kai, Lai Cheng I, Lam Tat Kong e 
Wong Kit Weng — alterada, por averbamento, a cláusula 
3.ª dos seus contratos administrativos de provimento sem 
termo com referência à categoria de inspector assessor, 1.º 
escalão, índice 540, nestes Serviços, nos termos dos artigos 
14.º da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, e 4.º da 
Lei n.º 12/2015.
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Extractos de despachos

Por despachos da directora destes Serviços, de 7 de Setem-
bro de 2021:

Chow Chi Fung, Ng Kuan Kit e Fong Kuok Fu — nomeados, 
definitivamente, técnicos superiores assessores, 1.º esca-
lão, índice 600, do quadro do pessoal destes Serviços, nos 
termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), 2, 3 e 4, 17.º e 18.º 
da Lei n.º 14/2009, vigente, conjugados com o artigo 5.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alterado e republi-
cado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, e 20.º, 
n.º 1, alínea a), e 22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, vigente, 
a partir da data da publicação do presente extracto de des-
pacho.

Cheong Kin Ieng — nomeada, definitivamente, técnica espe-
cialista, 1.º escalão, índice 505, do quadro do pessoal destes 
Serviços, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), 2, 3 e 4, 
17.º e 18.º da Lei n.º 14/2009, vigente, conjugados com o artigo 
5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alterado e 
republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, e 
20.º, n.º 1, alínea a), e 22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, 
vigente, a partir da data da publicação do presente extracto 
de despacho.

Declarações

Chan Chi Fai — rescindido, a seu pedido, o contrato ad-
ministrativo de provimento sem termo como adjunto-técnico 
principal, 1.º escalão, nestes Serviços, a partir de 8 de Setem-
bro de 2021.

— Para os devidos efeitos se declara que Wong Si Nga, assis-
tente técnica administrativa especialista, 2.º escalão, do quadro 
do pessoal destes Serviços, cessou, automaticamente, as fun-
ções, a partir de 9 de Setembro de 2021, data em que foi nomea-
da, definitivamente, adjunta-técnica de 2.ª classe, 1.º escalão, 
do quadro do pessoal da Direcção dos Serviços de Assuntos de 
Justiça.

–––––––

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 14 de Setembro de 
2021. — A Directora dos Serviços, Maria Helena de Senna 
Fernandes.

DIRECÇÃO DE INSPECÇÃO E COORDENAÇÃO DE JOGOS

Extracto de despacho

Por despachos do signatário, de 14 de Setembro de 2021:

Pang Ka Man e Kuan Cheng Lai — alterada, por averbamento, 
a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de provi-
mento sem termo com referência à categoria de adjunto-
-técnico especialista, 1.º escalão, índice 400, nesta Direcção 
de Serviços, nos termos do artigo 14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, 

旅 遊 局

批 示 摘 錄

14/20 09

21/2021 14/2016

a a

600

14/20 09

21/2021 14/2016

a a

505

聲 明

–––––––

 

博 彩 監 察 協 調 局

批 示 摘 錄

4/2017 14/2009

12/2015
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400

–––––––

 

澳 門 金 融 管 理 局

批 示 摘 錄

14/96/M

a

15/2009

26/2009

–––––––

 

統 計 暨 普 查 局

批 示 摘 錄

4/2017 2/2021

14/2009

2/2021 12/2015

240

4/2017 2/2021

14/2009

2/2021 12/2015

710

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 da data da 
sua publicação.

–––––––

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, aos 15 de 
Setembro de 2021. — O Director, Adriano Marques Ho.

AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia e 
Finanças, de 24 de Agosto de 2021: 

Vong Lap Fong — 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 artigo 
4.º, do artigo 14.º e dos n.os 1 e 4 do artigo 15.º do Estatuto da 
Autoridade Monetária de Macau, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 14/96/M, de 11 de Março, do n.º 2 do artigo 1.º e do 
artigo 4.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições Fundamentais 
do Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia), bem como 
do artigo 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 
(Disposições complementares do estatuto do pessoal de 
direcção e chefia), a partir de 20 de Outubro de 2021, por 
possuir experiência e competência profissional adequadas 
para o exercício das respectivas funções.

–––––––

Autoridade Monetária de Macau, aos 9 de Setembro de 2021. 
— O Presidente, Chan Sau San.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

Extractos de despachos

Por despachos do signatário, de 16 de Agosto de 2021:

Leong Weng Teng e Ng San U, agentes de censos e inquéritos 
de 1.ª classe, 1.º escalão, em regime de contrato administra-
tivo de provimento, destes Serviços — alterada, por aver-
bamento, a cláusula 3.ª do referido contrato com referência 
à mesma categoria, 2.º escalão, índice 240, nos termos dos 
artigos 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, com as 
alterações introduzidas pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, e 4.º, 
n.º 2, da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir 
de 6 de Agosto de 2021.

Che Seng Lei, técnico superior assessor principal, 2.º escalão, 
em regime de contrato administrativo de provimento, destes 
Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do refe-
rido contrato com referência à mesma categoria, 3.º escalão, 
índice 710, nos termos dos artigos 13.º, n.os 1, alínea 1), 3 e 4, 
da Lei n.º 14/2009, com as alterações introduzidas pelas Leis 
n.os 4/2017 e 2/2021, e 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, alterada 
pela Lei n.º 2/2021, a partir de 8 de Agosto de 2021.
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4/2017 2/2021 14/2009

a

305

–––––––

 

消 費 者 委 員 會

批 示 摘 錄

4/2017 2/2021 14/2009

a

聲 明

–––––––

 

治 安 警 察 局

批 示 摘 錄

Por despachos do signatário, de 8 de Setembro de 2021:

Chan Hei Man, Ieong Hio Cheng, Ip Iat Seng, Lao Hang I, Lei 
Cheok Hin e U Lai Leng, agentes de censos e inquéritos 
principais, 2.º escalão — nomeados, definitivamente, agentes 
de censos e inquéritos especialistas, 1.º escalão, índice 305, 
do grupo de pessoal técnico de apoio do quadro do pessoal 
destes Serviços, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), 
e 2, da Lei n.º 14/2009, com as alterações introduzidas pelas 
Leis n.os 4/2017 e 2/2021 e 22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, 
vigente, a partir da data da publicação no Boletim Oficial da 
RAEM do presente extracto de despacho.

–––––––

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 10 de Se-
tembro de 2021. — O Director dos Serviços, Ieong Meng Chao.

CONSELHO DE CONSUMIDORES

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Secretário para a Economia e Finan-
ças, de 29 de Julho de 2021:

Leong Ka I, candidata classificada em 2.º lugar no concurso de 
gestão uniformizada externo, etapa de avaliação de com-
petências profissionais ou funcionais, a que se refere a lista 
classificativa final inserta no Boletim Oficial da RAEM 
n.º 24/2021, II Série, de 16 de Junho de 2021 — nomeada, 
provisoriamente, técnica de 2.ª classe, 1.º escalão, área de 
comunicação em língua chinesa, do quadro do pessoal deste 
Conselho, nos termos do artigo 12.º, n.º 1, da Lei n.º 14/2009, 
alterada pelas Lei n.º 4/2017 e Lei n.º 2/2021, conjugado com 
os artigos 20.º, n.º 1, alínea a), e 22.º, n.º 1, do ETAPM, vigente.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Chan Iek Chi, adjunta-
-técnica principal, 1.º escalão, provida em contrato adminis-
trativo de provimento sem termo, cessou as suas funções neste 
Conselho, nos termos do artigo 45.º do ETAPM, vigente, a 
partir de 9 de Setembro de 2021, data em que iniciou funções 
no Instituto Cultural.

–––––––

Conselho de Consumidores, aos 17 de Setembro de 2021. — 
O Presidente da Comissão Executiva, Wong Hon Neng.

CORPO DE POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Extractos de despachos

Por despachos do comandante do CPSP, de 8 de Setembro 
de 2021:

O pessoal abaixo mencionado — exonerado, a seu pedido, do 
seu cargo e abatido ao efectivo deste Corpo de Polícia, nos 
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106201 頴

109200

104211

112/2021

13/2021

14/2018

98/2019 34/2018

職位 編號 姓名

110071

131101

105111

270111

217121

276131

118161

243161

244161

113181

–––––––

 

司 法 警 察 局

批 示 摘 錄

2/2021 12/2015

termos do artigo 76.º, n.º 1, do EMFSM, vigente, a partir de 
15 de Setembro de 2021.

Guarda 106201 Chan Ka Weng

Guarda 109200 Wong Weng Ian

Guarda 104211 Leong Sio Lon

Por Despacho do Secretário para a Segurança n.º 112/2021, 
de 10 de Setembro de 2021: 

Os agentes abaixo indicados — marcham para a ESFSM, em 
comissão normal a fim de frequentar o 18.º Curso de For-
mação de Oficiais, nos termos do artigo 37.º, n.º 1, alínea 
3), da Lei n.º 13/2021 — Estatuto dos agentes das Forças e 
Serviços de Segurança, a partir de 15 de Setembro de 2021, 
passando à situação de «adido ao quadro», nos termos dos 
artigos 13.º e 16.º da Lei n.º 14/2018, 45.º e 46.º do Regulamento 
Administrativo n.º 34/2018, na redacção da Ordem Executiva 
n.º 98/2019, e 44.º, alínea 5), do citado estatuto.

Posto Número Nome

Guarda principal 110071 Cheong Chong Tat

Guarda 131101 Hun Iok Kit

Guarda 105111 Leung Kin Sang

Guarda 270111 Chen Zhiwang

Guarda 217121 Fan Keng Wai

Guarda 276131 Lam Ka Hou

Guarda 118161 Zheng Weizhong

Guarda 243161 Fong Tak Chon

Guarda 244161 Lo Ou Seng

Guarda 113181 Lou Cheok Man

–––––––

Corpo de Polícia de Segurança Pública, aos 16 de Setembro 
de 2021. — O Comandante, Ng Kam Wa, superintendente-geral.

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Seguran-
ça, de 13 de Agosto de 2021:

Chang Kin Hou, assistente técnico administrativa de 1.ª classe, 
2.º escalão, em regime de contrato administrativo de provi-
mento, desta Polícia — alterado para contrato administrativo 
de provimento de longa duração, pelo período de três anos, 
nos termos do artigo 6.º, n.os 2, alínea 1), e 3, da Lei n.º 12/2015, 
alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 8 de Julho de 2021.
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2/2021 12/2015

14/2020 5/2006

189/2019

2/2021 12/2015

14/2020 5/2006

57/99/M

a

1/DIR-PJ/2020

8

220

2/2021 12/2015

2/2021 12/2015

14/2020 5/2006

57/99/M

a

1/DIR-PJ/2020

8

430

2/2021 12/2015

Por despacho do signatário, de 9 de Julho de 2021:

Ho Ut Wa, adjunta-técnica especialista principal, 2.º escalão, 
de nomeação definitiva, do quadro do pessoal desta Polícia 
— cessou, a seu pedido, as suas funções na mesma Polícia, a 
partir de 10 de Setembro de 2021.

Por despacho do signatário, de 16 de Agosto de 2021:

Choi In Cheng — renovado o contrato administrativo de provi-
mento, pelo período de um ano, como auxiliar, 2.º escalão, nesta 
Polícia, nos termos dos artigos 4.º e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, 
alterada pela Lei n.º 2/2021, e 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 25 de Outubro de 2021.

Por despacho da subdirectora desta Polícia, de 18 de 
Agosto de 2021:

Lei Hoi Peng — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
respectivo contrato administrativo de provimento de longa 
duração progredindo para motorista de pesados, 5.º escalão, 
índice 220, nesta Polícia, nos termos dos artigos 13.º, n.os 2, 
alínea 3), e 4, do Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos, vigente, e 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada 
pela Lei n.º 2/2021, conjugados com os artigos 11.º, n.º 1, da 
Lei n.º 5/2006, alterada pela Lei n.º 14/2020, e 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 Judiciária n.º 1/DIR-PJ/2020, 
publicado no Boletim Oficial n.º 5/2020, II Série, de 30 de 
Janeiro, a partir de 31 de Julho de 2021.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Seguran-
ça, de 19 de Agosto de 2021:

Leonel Dias da Silva Wong, motorista de ligeiros, 3.º escalão, 
em regime de contrato administrativo de provimento de 
longa duração, desta Polícia — alterado para contrato admi-
nistrativo de provimento sem termo, nos termos do artigo 
6.º, n.os 2, alínea 2), e 3, da Lei n.º 12/2015, alterada pela 
Lei n.º 2/2021, a partir de 19 de Julho de 2021.

Por despachos do subdirector desta Polícia, de 20 de 
Agosto de 2021:

Lei Fei — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do respectivo 
contrato administrativo de provimento sem termo progredin-
do para adjunto-técnico especialista, 3.º escalão, índice 430, 
nesta Polícia, nos termos dos artigos 13.º, n.os 1, alínea 2), e 
4, do Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços 
públicos, vigente, e 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei 
n.º 2/2021, 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 2, alínea 2), ponto (8) do Despacho do di-
rector da Polícia Judiciária n.º 1/DIR-PJ/2020, publicado no 
Boletim Oficial da RAEM n.º 5/2020, II Série, de 30 de Janei-
ro, a partir de 1 de Agosto de 2021.

Chan Ka Kei — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
respectivo contrato administrativo de provimento sem ter-
mo progredindo para assistente técnico administrativo es-
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14/2020 5/2006

57/99/M

a

1/DIR-PJ/2020

8

330

聲 明

c

12/2015

–––––––

 

消 防 局

批 示 摘 錄

405201 439201

13/2021

–––––––

 

懲 教 管 理 局

批 示 摘 錄

Le Viet Hung Ha Van Thanh Tran Duc Thuat Nguyen 

Duy Tien Tran Cong Khanh Nguyen Thi Yen Luu Van 

Tiep Phan Van The Pham Van The Vu Ngoc Linh Phung 

Dinh Tuan Pham Thi Huong Pham Van Phuc Nguyen 

pecialista, 3.º escalão, índice 330, nesta Polícia, nos termos 
dos artigos 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, do Regime das carreiras 
dos trabalhadores dos serviços públicos, vigente, e 4.º da 
Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, 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 2, alínea 2), ponto (8) do Despacho do director da Polícia 
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 1 
de Agosto de 2021.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Chan Chi Long, motoris-
ta de ligeiros, 5.º escalão, em regime de contrato administra-
tivo de provimento sem termo, cessou funções nesta Polícia, 
por ter atingido o limite de idade, nos termos do artigo 44.º, 
n.º 1, alínea c), do ETAPM, vigente, conjugado com o artigo 
15.º, alínea 1), da Lei n.º 12/2015, a partir de 12 de Setembro 
de 2021.

–––––––

Polícia Judiciária, aos 15 de Setembro de 2021. — O Direc-
tor, Sit Chong Meng.

CORPO DE BOMBEIROS

Extracto de despacho

Por despachos do comandante desta Corporação, de 9 de 
Setembro de 2021:

Leong Ka Lok, bombeiro n.º 405201 e Cheong Cheng Leong, 
bombeiro n.º 439201 — exonerados, a pedido deles, dos seus 
cargos e abatidos ao efectivo deste Corpo de Bombeiros, 
nos termos do artigo 49.º da Lei n.º 13/2021 — Estatuto dos 
agentes das Forças e Serviços de Segurança, a partir de 15 
de Setembro de 2021.

–––––––

Corpo de Bombeiros, aos 16 de Setembro de 2021. — O Co-
mandante, substituto, Au Io Weng, chefe-mor adjunto.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

Extractos de despachos

Por despachos do signatário, de 20 de Julho de 2021:

Le Viet Hung, Ha Van Thanh, Tran Duc Thuat, Nguyen Duy 
Tien, Tran Cong Khanh, Nguyen Thi Yen, Luu Van Tiep, 
Phan Van The, Pham Van The, Vu Ngoc Linh, Phung Dinh 
Tuan, Pham Thi Huong, Pham Van Phuc, Nguyen Quang 
Phuc, Pham Thi Bich Hop, Nguyen Thi Lan Anh, Luong 
Quang Hieu, Nguyen Thi Nguyet, Vu Thi Ha e Bui Thi 
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Quang Phuc Pham Thi Bich Hop Nguyen Thi Lan Anh

Luong Quang Hieu Nguyen Thi Nguyet Vu Thi Ha Bui 

Thi Thuy Kieu 12/2015

14/2009

14/2016

a a

27/2015

聲 明

Maria Isabel Rodrigues Xavier

a

b

c 12/2015

–––––––

 

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

批 示 摘 錄

c 12/2015

Thuy Kieu, guardas, 4.º escalão — renovados os contratos 

administrativos de provimento, pelo período de um ano, nos 

termos dos artigos 4.º, n.os 2 e 3, e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, 

a partir de 6 de Novembro de 2021.

Por despachos do director dos Serviços, de 24 de Agosto 

de 2021:

Zhang Wei, Chan Wai In, Liang Liling e Leong Ka Weng — 

nomeados, definitivamente, adjuntos-técnicos de 1.ª classe, 

1.º escalão, da carreira de adjunto-técnico do quadro do 

pessoal da DSC, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), 

2, 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, 5.º do Regulamento Ad-

ministrativo n.º 14/2016, vigente, e 20.º, n.º 1, alínea a), e 22.º, 

n.º 8, alínea a), do ETAPM, vigente, ocupando as vagas da 

carreira de dotação global criada pelo Mapa I constante do 

Anexo I ao Regulamento Administrativo n.º 27/2015, a par-

tir da data da sua publicação no Boletim Oficial da RAEM.

Declarações

Para os devidos efeitos se declara que Maria Isabel Rodri-
gues Xavier, intérprete-tradutora assessora, 1.º escalão, de 
nomeação definitiva, da DSC, desligada do serviço para efeitos 
de aposentação obrigatória, nos termos dos artigos 107.º, n.º 1, 
alínea a), e 262.º, n.º 1, alínea b), do ETAPM, vigente, a partir 
de 28 de Agosto de 2021.

— Choi Kuok Chu, contratado por contrato administrativo de 
provimento sem termo, cessou as funções de assistente técnico 
administrativo especialista, 3.º escalão, por 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 par-
tir de 9 de Setembro de 2021.

–––––––

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 14 de Setembro 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 da directora dos Serviços, de 16 de Junho 
de 2021:

Lok Chio Lon, motorista de ligeiros, 7.º escalão, em regime de 
contrato administrativo de provimento sem termo, destes 
Serviços — caducou o contrato administrativo de provimen-
to sem termo, por ter atingido o limite de idade, desde 12 
de Setembro de 2021, tendo cessado as suas funções desde 
a mesma data, nos termos do artigo 44.º, n.º 1, alínea c), do 
ETAPM, vigente, conjugado com a alínea 1) do artigo 15.º 
da Lei n.º 12/2015.
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12/2015

140

14/2009

12/2015

Cristina Amorim Badaraco

580

14/2 0 09

12/2015

510

14/20 09

12/2015

140

140

180

140

Por despacho da directora dos Serviços, de 30 de Agosto 
de 2021:

O trabalhador abaixo mencionado — renovado o CAP de lon-
ga duração, pelo período de três anos, para exercerem as 
funções indicadas, na DSFSM, nos termos do artigo 6.º, n.º 4, 
da Lei n.º 12/2015, a partir da data indicada:

A partir de 1 de Novembro de 2021:

Ip Mei Leng como auxiliar, 4.º escalão, índice 140.

Por despachos da directora dos Serviços, de 3 de Setembro 
de 2021:

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.ª dos seus CAP para as categorias, índi-
ces e datas indicados, nestes Serviços, nos termos do artigo 
13.º, n.os 1, alínea 1), e 3, da Lei n.º 14/2009, conjugado com 
o artigo 4.º da Lei n.º 12/2015:

A partir de 22 de Agosto de 2021:

— Lee Hon Chong, Cristina Amorim Badaraco, Lam Pui 
Chi e Vong Man Ing Ana progridem para técnicos especialis-
tas principais, 2.º escalão, índice 580.

O trabalhador abaixo mencionado — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.ª do seu CAP para as categoria, índice 
e data indicados, nestes Serviços, nos termos do artigo 13.º, 
n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, conjugado com o artigo 4.º 
da Lei n.º 12/2015:

A partir de 13 de Agosto de 2021:

— Ao Weng Ian progride para técnico superior de 1.ª classe, 
2.º escalão, índice 510.

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.ª dos seus CAP para as categorias, índi-
ces e datas indicados, nestes Serviços, nos termos do artigo 
13.º, n.º 2, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, conjugado com o 
artigo 4.º da Lei n.º 12/2015:

A partir de 1 de Agosto de 2021:

— Tang Chu Soi progride para auxiliar, 4.º escalão, índice 
140.

A partir de 6 de Agosto de 2021:

— Leong Mei Iok progride para auxiliar, 4.º escalão, índice 
140.

A partir de 13 de Agosto de 2021:

— Kuong Kin Chong progride para operário qualificado, 4.º 
escalão, índice 180;

— Chu Kuok Meng, Iao Vai Meng, Ao Ieong Iok Seong, 
Zhong Hongyuan, Leong Sai Peng, Tai Mei Heong, Lau Chi 
Hou e Fong Sok Ha progridem para auxiliares, 4.º escalão, ín-
dice 140.
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A partir de 17 de Agosto de 2021:

— Lau Siu Ieng progride para auxiliar, 4.º escalão, índice 
140.

A partir de 27 de Agosto de 2021:

— Mou Lai Ha progride para auxiliar, 4.º escalão, índice 140.

A partir de 31 de Agosto de 2021:

— Chan Kam Un e Au Man Chong progridem para auxilia-
res, 4.º escalão, índice 140.

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.ª dos seus CAP para as categorias, índi-
ces e datas indicados, nestes Serviços, nos termos do artigo 
13.º, n.os 2, alínea 3), e 3, da Lei n.º 14/2009, conjugado com 
o artigo 4.º da Lei n.º 12/2015:

A partir de 1 de Agosto de 2021:

— Kan Wing Kin progride para motorista de pesados, 6.º es-
calão, índice 240;

— Chan Lai Kuan, Chan Sao Lan, Ng Ip Seong e Lao Chok 
Ieng progridem para auxiliares, 6.º escalão, índice 160.

A partir de 9 de Agosto de 2021:

— Cheong Pak Seng progride para motorista de pesados, 6.º 
escalão, índice 240.

A partir de 23 de Agosto de 2021:

— Ao Ieong Wai Kin progride para motorista de pesados, 6.º 
escalão, índice 240.

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.ª do seu CAP para as categorias, índices 
e datas indicados, nestes Serviços, nos termos do artigo 13.º, 
n.os 2, alínea 4), e 3, da Lei n.º 14/2009, conjugado com o 
artigo 4.º da Lei n.º 12/2015:

A partir de 1 de Agosto de 2021:

— Tong Fok U, Lao Chong Pak, Lam Fat Un e Vong Hon 
Wa progridem para operários qualificados, 9.º escalão, índice 
280;

— Chan Pek Wa progride para auxiliar, 8.º escalão, índice 
200.

 Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segu-
rança, de 10 de Setembro de 2021:

Tsang David, chefe-ajudante do Corpo de Bombeiros — no-
meado, em comissão de serviço, pelo período de um ano, che-
fe da Divisão de Serviço de Apoio do Departamento de Apoio 
Técnico destes Serviços, nos termos dos artigos 2.º, n.º 3, alínea 
2), 4.º e 5.º da Lei n.º 15/2009, conjugados com os artigos 2.º, 3.º, 
n.º 2, 5.º e 7.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, e 3.º, 
20.º e 21.º do Regulamento Administrativo n.º 9/2002, vigente, a 
partir de 20 de Setembro de 2021.
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Nos termos do n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 15/2009, é publi-
cada a nota relativa aos fundamentos da nomeação e ao currí-
culo académico e profissional do nomeado:

1. Fundamentos da nomeação:

— Vacatura do cargo e necessidade do seu preenchimento; 

— O nomeado possui experiência e competência profissional 
adequadas para o exercício do cargo de chefe da Divisão de 
Serviço de Apoio do Departamento de Apoio Técnico destes 
Serviços da DSFSM.

2. Currículo académico:

— Licenciatura em Medicina;

— Licenciatura em Engenharia de Protecção e Segurança 
Sapadores Bombeiros. 

3. Louvores: 

— Em 2005, foi-lhe concedido um louvor colectivo pelo en-
tão director da Escola Superior das Forças de Segurança de 
Macau;

— Em 2006, foi-lhe concedido um louvor colectivo pelo en-
tão director da Escola Superior das Forças de Segurança de 
Macau;

— Em 2011, foi-lhe concedido um elogio pelo então chefe do 
Departamento Operacional de Macau do Corpo de Bombei-
ros;

— Em 2012, foi-lhe concedido um elogio pelo então segun-
do-comandante, substituto, do Corpo de Bombeiros;

— Em 2012, foi-lhe concedido um elogio pelo então chefe do 
Departamento Operacional de Macau do Corpo de Bombei-
ros;

— Em 2013, foi-lhe concedido um louvor colectivo pelo en-
tão segundo-comandante do Corpo de Bombeiros;

— Em 2014, foi-lhe concedido um elogio pelo então chefe do 
Departamento Operacional de Macau do Corpo de Bombei-
ros;

— Em 2016, foi-lhe concedido um louvor pelo então coman-
dante do Corpo de Bombeiros;

— Em 2016, foi-lhe concedido um louvor colectivo pelo co-
mandante do Corpo de Bombeiros;

— Em 2017, foi-lhe concedido um louvor pelo então director, 
substituto, da Escola de Bombeiros do Corpo de Bombeiros;

— Em 2017, foi-lhe concedido um louvor colectivo pelo co-
mandante do Corpo de Bombeiros;

— Em 2019, foi-lhe concedido um louvor pelo então chefe, 
substituto, do Departamento de Segurança dos Combustíveis 
do Corpo de Bombeiros;

— Em 2020, foi-lhe concedido um louvor colectivo pelo co-
mandante do Corpo de Bombeiros.
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金 融 情 報 辦 公 室

批 示 摘 錄

12/2015

450

–––––––

 

4. Currículo profissional:

— Prestou serviço no Departamento Operacional de Macau 
do CB, de Março de 2009 a Junho de 2009; 

— Chefia funcional do Departamento Operacional de Ma-
cau do CB, de Julho de 2009 a Dezembro de 2013; 

— Chefe do Posto Operacional da Areia Preta do Depar-
tamento Operacional de Macau do CB, de Janeiro de 2014 a 
Setembro de 2016; 

— Chefia funcional da Escola de Bombeiros do CB, de Se-
tembro de 2016 a Março de 2017; 

— Chefe, substituto, da Divisão de Operações e de Ambu-
lâncias das Ilhas do Departamento Operacional das Ilhas do 
CB, de Março de 2017 a Julho de 2017; 

— Chefe, substituto, da Divisão de Sensibilização, Divulga-
ção e Relações Públicas do Departamento de Estudo e Planea-
mento do CB, de Julho de 2017 a Abril de 2018; 

— Chefe, substituto, da Divisão de Operações e de Ambu-
lâncias das Ilhas do Departamento Operacional das Ilhas do 
CB, de Abril de 2018 a Julho de 2018; 

— Chefe, substituto, da Divisão de Inspecção das Instalações 
de Combustíveis do Departamento de Segurança dos Combus-
tíveis do CB, de Julho de 2018 a Janeiro de 2020;

— Chefe da Divisão do Aeroporto do CB, de Janeiro de 
2020 a Setembro de 2021.

–––––––

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 16 de Setembro de 2021. — O Director dos Serviços, subs-
tituto, Kwan Kai Veng, superintendente.

GABINETE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA

Extracto de despacho

Por despacho da coordenadora-adjunta do Gabinete, de 
14 de Setembro de 2021:

Tang Chi Ian — renovado o seu contrato administrativo de pro-
vimento de longa duração, pelo período de três anos, como 
adjunta-técnica especialista principal, 1.º escalão, índice 450, 
neste Gabinete, nos termos dos artigos 4.º, n.os 2 e 3, e 6.º, 
n.º 4, da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho 
nos Serviços Públicos), a partir de 1 de Novembro de 2021.

–––––––

Gabinete de Informação Financeira, aos 16 de Setembro de 
2021. — A Coordenadora do Gabinete, Chu Un I.
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE

Extractos de despachos

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

Ng Keng Ieng — cessou, a seu pedido, o contrato administra-
tivo de provimento sem termo, como técnica superior de 2.ª 
classe, 1.º escalão, nestes Serviços, a partir de 9 de Setembro 
de 2021.

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assun-
tos Sociais e Cultura, de 23 de Julho de 2021:

Nie Peizhen — renovado o contrato individual de trabalho, 
pelo período de um ano, como técnico especializado, nestes 
Serviços, a partir de 1 de Setembro de 2021.

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os As-
suntos Sociais e Cultura, de 17 de Agosto de 2021:

Chang Mei Kuan, Loi Tat Fu e Wong Man Leng — renovadas 
as comissões de serviço, por mais um ano, como inspec-
tores escolares, nos termos dos artigos 8.º do Decreto-Lei 
n.º 26/97/M, de 30 de Junho, e 27.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 40/2020 «Organização e funcionamento da 
Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 
da Juventude», a partir de 7 de Outubro de 2021.

Por despachos da subdirectora destes Serviços, de 3 de 
Setembro de 2021:

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, 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:

Iong Wai Leng, para técnica especialista, 1.º escalão, índice 
505;

Lam Pui I e Lei Pak Lei, para técnicas principais, 1.º escalão, 
índice 450;

Chan Lei Chan, para adjunta-técnica principal, 1.º escalão, 
índice 350.

–––––––

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

教 育 及 青 年 發 展 局

批 示 摘 錄

40/2020

26/97/M

4/2017 2/2021 14/2009

12/2015

23/2017 21/2021 14/2016

505

450

350

–––––––
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體 育 局

批 示 摘 錄

2/2021 12/2015

INSTITUTO CULTURAL

Extractos de despachos

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

Chan Iek Chi — contratada por contrato administrativo 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 dos artigos 3.º, 4.º e 5.º, n.º 1, 
da Lei n.º 12/2015, 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 9 de Setembro de 2021.

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

Ng Keng Ieng — contratada por contrato administrativo de 
provimento sem termo, como técnica superior de 2.ª classe, 
1.º escalão, índice 430, neste Instituto, nos termos dos arti-
gos 3.º, 4.º e 5.º, n.º 3, alínea 2), da Lei n.º 12/2015, 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 9 de Setembro de 2021.

Por despachos da signatária, de 7 de Setembro de 2021:

Harris Shuen — renovado o contrato administrativo de provi-
mento, pelo período de um ano, como técnico superior de 2.ª 
classe, 1.º escalão, neste Instituto, nos termos dos artigos 4.º 
e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir de 29 de Setembro de 
2021.

Por despachos da signatária, de 10 de Setembro de 2021:

Os trabalhadores abaixo mencionados, deste Instituto — reno-
vados os contratos administrativos de provimento de longa 
duração, pelo período de três anos, nos termos dos artigos 4.º 
e 6.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 1 de Novembro de 2021:

Helena Ho, como técnica de 1.ª classe, 2.º escalão;

Lio Meng Fong e Chan Kai Seng, como técnicos principais, 1.º 
escalão.

–––––––

Instituto Cultural, aos 16 de Setembro de 2021. — A Presi-
dente do Instituto, Mok Ian Ian.

INSTITUTO DO DESPORTO

Extractos de despachos

Por despachos da signatária, de 14 de Setembro de 2021:

Lao Nga Leng e Hoi Hou Leng — renovados os contratos admi-
nistrativos de provimento, pelo período de um ano, como 
técnicas superiores de 2.ª classe, 1.º escalão, neste Instituto, 
nos termos dos artigos 4.º e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, alte-
rada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 22 de Setembro de 2021.



13768    38   2021  9  23 

2/2021 12/2015

2/2021 12/2015

–––––––

 

衛 生 局

批 示 摘 錄

12/2015
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Carrera Carvalho Filipe, Ana Paula

Dos Santos Filipe, António Manuel

Sit Man Fai — renovado o contrato administrativo de provi-
mento, pelo período de dois anos, como auxiliar, 1.º escalão, 
neste Instituto, nos termos dos artigos 4.º e 6.º, n.º 1, da Lei 
n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 23 de 
Setembro de 2021.

Cheok Sin Leng — renovado o contrato administrativo de pro-
vimento, pelo período de um ano, como auxiliar, 1.º escalão, 
neste Instituto, nos termos dos artigos 4.º e 6.º, n.º 1, da Lei 
n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 23 de 
Setembro de 2021.

–––––––

Instituto do Desporto, aos 16 de Setembro de 2021. — A 
Presidente do Instituto, substituta, Lam Lin Kio.

SERVIÇOS DE SAÚDE

Extractos de despachos

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assun-
tos Sociais e Cultura, de 5 de Maio de 2020:

Lin Guinan — admitido por contrato individual de trabalho, 
pelo período de um ano, como médico assistente, 2.º esca-
lão, índice 760, ao abrigo do artigo 18.º da Lei n.º 12/2015, a 
partir de 14 de Julho de 2021.

Por despachos do director dos Serviços, de 4 de Maio de 
2021:

Carrera Carvalho Filipe, Ana Paula, enfermeira de grau I, 5.º 
escalão, em regime de contrato individual de trabalho, destes 
Serviços — renovado o mesmo contrato, pelo período de um 
ano, a partir de 1 de Agosto de 2021.

Yang Huishan, médico geral, 5.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 
Agosto de 2021.

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

Dos Santos Filipe, António Manuel, técnico de diagnóstico e 
terapêutica assessor, 4.º escalão, em regime de contrato 
individual de trabalho, destes Serviços — renovado o mesmo 
contrato, pelo período de seis meses, a partir de 1 de Agosto 
de 2021.

Wang Haiying, médico geral, 5.º escalão, em regime de con-
trato individual de trabalho, destes Serviços — renovado o 
mesmo contrato, pelo período de um ano, a partir de 15 de 
Agosto de 2021.

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

Xie Jiakang, médico assistente, 3.º escalão, em regime de con-
trato individual de trabalho, destes Serviços — renovado o 
mesmo contrato, pelo período de um ano, a partir de 26 de 
Agosto de 2021.
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José Luís Martins Ferreira Alves

12/2015
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琼

12/2015

12/2015

12/2015

12/2015

José Luís Martins Ferreira Alves, médico consultor, 4.º esca-
lão, em regime de contrato individual de trabalho, destes 
Serviços — renovado o mesmo contrato, pelo período de um 
ano, a partir de 1 de Agosto de 2021.

Por despachos do director dos Serviços, de 17 de Maio de 
2021:

Os trabalhadores abaixo mencionados — contratados por con-
tratos administrativos de provimento, pelo período experi-
mental de seis meses, como enfermeiros de grau I, 1.º escalão, 
ao abrigo dos artigos 3.º, n.º 2, e 5.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015:

Lao Pui Man, Ku Sok Cheng, Chan U Tang, Wong Sin I, Ng 
Ka Hou, Chan Lai Man, Cheong Ka Ieng, Chong Hang Sao, 
Chan Ka Wai, Chan Ka I, Wan Cheng Man, Xie Shaoying, U 
Ka Weng, Ho Suk Peng, Chan Un I, Pan Libing, Chong Mio 
Leng, Sou Iok San, Lam Weng Ian, Lei Weng I, Man Yan, Wu 
Chan Wai, Sou Ka Chon, Lao Chi Tong, Ng Choi Leng, Leong 
Choi Peng, Wong Sut Kan, Un Chi Hou, Chao Sin Teng e Ng 
Weng I, a partir de 19 de Julho de 2021;

U Kit Ian, Ng Pui I, Cai Najie, Tang Ho Ieng, Ngai Weng 
Chong, Chio Weng Kei, Ho Weng Chio, Wong Wai Teng, Chan 
Sok Man, Wong Iok Keng, Hoi Ka Kei, Chan Wai Pou, Chan 
On Kei, Wong Hio Teng, Wong Chi Hang, Leong Hoi Ian, Tam 
Si Wai, Lam Weng Sam, Ip Nga Ieng, Chio Hoi Lam, Iao Ieng 
Ieng e Cheang Lai Ieng, a partir de 16 de Agosto de 2021.

Por despachos do director dos Serviços, de 24 de Maio de 
2021:

Os trabalhadores abaixo mencionados — contratados por contra-
tos administrativos de provimento, pelo período experimental 
de seis meses, como enfermeiros de grau I, 1.º escalão, ao 
abrigo dos artigos 3.º, n.º 2, e 5.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015:

Kuok Weng Lam, Leong Ka Ian, Cheong Son Leng, Ieong 
I Hang, Tam Nga Ian, Lok Ka Kei, U Sao Teng, Leong Cheng 
Lam, Lao Choi Meng, Ho Pui In e Wong Mei, a partir de 19 de 
Julho de 2021;

Chu Kuan Lai, U Weng Seong, Wong Meng Si, Lai Pui Man, 
Ao Ka Man, Wong Hoi On, Lam Chi Kei, Li Yingyin, Cheong 
Hang Kio, Tam Wai Man e Wong Un Fong, a partir de 16 de 
Agosto de 2021.

Por despachos do director dos Serviços, de 25 de Maio de 
2021:

Tam Chon Seng — contratado por contrato administrativo de 
provimento, pelo período de um ano, como técnico supe-
rior de 1.ª classe, 1.º escalão, ao abrigo dos artigos 3.º, n.º 2, 
e 5.º, n.º 3, alínea 2), da Lei n.º 12/2015, a partir de 16 de 
Agosto de 2021.

Lao Fei A Sofie, médica geral, 2.º escalão, destes Serviços — re-
novado o contrato administrativo de provimento, pelo período 
de dois anos, nos termos do artigo 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, 
a partir de 21 de Junho 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:

Lei Van Si, como médico geral, 2.º escalão, a partir de 21 de 
Junho de 2021;
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12/2015

12/2015

12/2015

12/2015

De Castro Candeias Sousa, Maria Celeste

Mesquita dos Santos Sousa, Hermínio

Lau Ka Ian, como enfermeiro de grau I, 3.º escalão, a partir 
de 14 de Junho de 2021;

Wong Yin Wai, como auxiliar de serviços gerais, 1.º escalão, 
a partir de 2 de Junho de 2021.

Por despachos do director dos Serviços, de 1 de Junho de 
2021:

Ng Ion Lam, Lei Tak Sio e Lao Chi Fong — contratados por 
contratos administrativos de provimento, pelo período expe-
rimental de seis meses, como adjuntos-técnicos de 2.ª classe, 
1.º escalão, ao abrigo dos artigos 3.º, n.º 2, e 5.º, n.º 1, da Lei 
n.º 12/2015, a partir de 12 de Julho de 2021.

Por despachos do director dos Serviços, de 10 de Junho de 
2021:

Lam Chu Kio — contratado por contrato administrativo de 
provimento, pelo período experimental de seis meses, como 
adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, ao abrigo dos artigos 
3.º, n.º 2, e 5.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir de 12 de 
Julho de 2021.

Os trabalhadores abaixo mencionados — contratados por con-
tratos administrativos de provimento, pelo período experimen-
tal de seis meses, como técnicos de 2.ª classe, 1.º escalão, ao 
abrigo dos artigos 3.º, n.º 2, e 5.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015:

Choi Weng I, a partir de 19 de Julho de 2021;

Chan Sao Ha e Lon Hang I, a partir de 16 de Agosto de 
2021.

Por despachos do director dos Serviços, de 15 de Junho 
de 2021:

Os trabalhadores abaixo mencionados — contratados por con-
tratos administrativos de provimento, pelo período experi-
mental de seis meses, como enfermeiros de grau I, 1.º escalão, 
ao abrigo dos artigos 3.º, n.º 2, e 5.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015:

Chong Wai Sin, Lam Ian Ian e Lao Sio Chu, a partir de 19 de 
Julho de 2021;

Song Kit Peng, a partir de 16 de Agosto de 2021.

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura, de 17 de Junho de 2021:

Fee Yun, médico consultor, 4.º escalão, em regime de contrato 
individual de trabalho, destes Serviços — renovado o mesmo 
contrato, pelo período de um ano, a partir de 2 de Agosto 
de 2021.

De Castro Candeias Sousa, Maria Celeste, enfermeira-graduada, 
4.º escalão, em regime de contrato individual de trabalho, 
destes Serviços — renovado o mesmo contrato, pelo período 
de um ano, a partir de 1 de Agosto de 2021.

Mesquita dos Santos Sousa, Hermínio, enfermeiro-especialista, 
4.º escalão, em regime de contrato individual de trabalho, 
destes Serviços — renovado o mesmo contrato, pelo período 
de um ano, a partir de 1 de Agosto de 2021.
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Por despachos do director dos Serviços, de 17 de Junho de 
2021:

Li Iok Cheong, auxiliar de serviços gerais, 7.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 auxiliar de serviços gerais, 8.º 
escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, conjuga-
do com o artigo 7.º, n.os 1, alínea 4), e 2, da Lei n.º 9/2010, com 
efeitos retroactivos a partir de 16 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.

Chang Peng Lam, auxiliar de serviços gerais, 7.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, 8.º 
escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, conjuga-
do com o artigo 7.º, n.os 1, alínea 4), e 2, da Lei n.º 9/2010, com 
efeitos retroactivos a partir de 17 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.

Po Yee Wah, auxiliar de serviços gerais, 7.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 serviços gerais, 8.º es-
calão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, conjugado 
com o artigo 7.º, n.os 1, alínea 4), e 2, da Lei n.º 9/2010, com 
efeitos retroactivos a partir de 21 de Maio 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.

Lei Vai Iao, auxiliar de serviços gerais, 7.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 serviços gerais, 8.º es-
calão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, conjugado 
com o artigo 7.º, n.os 1, alínea 4), e 2, da Lei n.º 9/2010, com 
efeitos retroactivos a partir de 26 de Maio 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.

Un Kuok Wu, Tam Man Ieng, Chao Oi Lin, Wong Iok Cheng, 
Tam Kam Ip, Lam Kuan Wai, Un Sio Ip, Tong Sin Hong, Ao 
Ieong Choi Lai, Cheong Kuok Chio e Un Lai Sim, auxilia-
res de serviços gerais, 2.º escalão, contratados por contratos 
administrativos de provimento, destes Serviços — alterada, 
por averbamento, a cláusula 3.ª dos contratos com referência 
à categoria de auxiliar de serviços gerais, 3.º escalão, nos 
termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, conjugado com o 
artigo 7.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 9/2010, com efeitos retro-
activos a partir de 18 de Janeiro de 2021, ao abrigo do artigo 
118.º, n.º 2, alínea a), do Código do Procedimento Admi-
nistrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de 
Outubro.

Lo Ah Fung, Wong Pou Ian, Tang Wai Ieng, Kuan Pui Ian, 
Wong Man Wa e Lam Mei Leng, auxiliares de serviços ge-
rais, 2.º escalão, contratados por contratos administrativos 
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de provimento, destes Serviços — alterada, por averbamen-
to, a cláusula 3.ª dos contratos com referência à categoria de 
auxiliar de serviços gerais, 3.º escalão, nos termos do artigo 
4.º da Lei n.º 12/2015, conjugado com o artigo 7.º, n.º 1, alí-
nea 2), da Lei n.º 9/2010, com efeitos retroactivos a partir de 
15 de Fevereiro de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alí-
nea a), do Código do Procedimento Administrativo, aprova-
do pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Chan Ut Peng, Iek Sut Fong e U Wai Long, auxiliares de servi-
ços gerais, 2.º escalão, contratados por contratos administra-
tivos de provimento, destes Serviços — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.ª dos contratos com referência à catego-
ria de auxiliar de serviços gerais, 3.º escalão, nos termos do 
artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, conjugado com o artigo 7.º, n.º 1, 
alínea 2), da Lei n.º 9/2010, com efeitos retroactivos a partir 
de 11 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.

Cheang Lai Kuan, Pun Kin Kan, Choi Mei Kam, Lin Xiaojuan 
e Lam Pui U, auxiliares de serviços gerais, 2.º escalão, con-
tratados por contratos administrativos de provimento, destes 
Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos 
contratos com referência à categoria de auxiliar de serviços 
gerais, 3.º escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, 
conjugado com o artigo 7.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 9/2010, 
com efeitos retroactivos a partir de 25 de Abril de 2021, 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.

O Mei Mui, auxiliar de serviços gerais, 2.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 serviços gerais, 3.º es-
calão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, conjugado 
com o artigo 7.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 9/2010, com efei-
tos retroactivos a partir de 26 de Maio 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.

Cheang Ngan In, auxiliar de serviços gerais, 2.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, 3.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 13 de Junho 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 23 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:

Wong Im Fong, como auxiliar de enfermagem de 2.ª classe, 2.º 
escalão, a partir de 2 de Julho de 2021;
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Kuok Weng U, como auxiliar de enfermagem de 2.ª classe, 2.º 
escalão, a partir de 10 de Julho de 2021;

Wong Iok Cheng, como auxiliar de serviços gerais, 2.º escalão, 
a partir de 18 de Julho de 2021;

Vong Tak Kan, como auxiliar de serviços gerais, 1.º escalão, 
a partir de 22 de Julho de 2021;

Lam Iat Long, como técnico superior de saúde de 2.ª classe, 1.º 
escalão, a partir de 27 de Julho de 2021;

Leong Nga Ieng, como assistente técnico administrativo de 1.ª 
classe, 1.º escalão, a partir de 16 de Julho de 2021.

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

Choi Sio Tan, Fok Un Mei, Kuong Choi Mei, Lo Weng Ian, 
Lei Hang Man, Tang Weng Io, Un Mei Chan, Lam Weng Si e 
Teng Hio U, como enfermeiros de grau I, 2.º escalão, a partir 
de 3 de Julho de 2021;

Wu Hao Man, Sou Kam Choi e Lok Ka Man, como enfer-
meiros de grau I, 3.º escalão, a partir de 18 de Julho de 2021;

Luo Wu, como auxiliar, 4.º escalão, a partir de 6 de Julho de 
2021;

Sio Sek Seong, como auxiliar de enfermagem de 2.ª classe, 2.º 
escalão, a partir de 2 de Julho de 2021;

Wu Zhongan, como auxiliar de enfermagem de 2.ª classe, 2.º 
escalão, a partir de 7 de Julho de 2021;

Chio I Hong, como auxiliar de enfermagem de 2.ª classe, 2.º 
escalão, a partir de 9 de Julho de 2021;

Choi Chin Meng e Wong Hin Teng, como auxiliares de 
enfermagem de 2.ª classe, 1.º escalão, a partir de 15 de Julho de 
2021;

Hoi Wai I, como auxiliar de serviços gerais, 1.º escalão, a 
partir de 2 de Julho de 2021;

Ng Kuan Leng, como auxiliar de serviços gerais, 3.º escalão, 
a partir de 5 de Julho de 2021;

Lam Kuan Wai, Tam Kam Ip, Un Lai Sim e Leong Choi 
Chan, como auxiliares de serviços gerais, 2.º escalão, a partir 
de 18 de Julho de 2021;

Pun I Man, Lo Man San e Tam Man Ian, como técnicos 
superiores de 2.ª classe, 1.º escalão, a partir de 13 de Julho de 
2021;

Chan Lai Meng, Chan Chon Man, Chio Pek Ian e Jose Carlos 
Heng, como médicos gerais, 2.º escalão, a partir de 16 de Julho 
de 2021;
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Lei Chi Cheong e Leong Man Hong, como médicos gerais, 2.º 
escalão, a partir de 29 de Julho de 2021;

Ma Sio Lai, como auxiliar de serviços gerais, 1.º escalão, a 
partir de 14 de Julho de 2021;

Tang In Hong, como auxiliar de serviços gerais, 3.º escalão, a 
partir de 19 de Julho de 2021.

Por despachos do director dos Serviços, substituto, de 28 
de Junho de 2021:

Os trabalhadores abaixo mencionados, destes Serviços — renova-
dos 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:

Wong Cheng Kim, como auxiliar de serviços gerais, 5.º esca-
lão, a partir de 10 de Julho de 2021;

Lei Im Mei, como enfermeiro de grau I, 3.º escalão, a partir 
de 18 de Julho de 2021;

Wong Chi Keong, como técnico de diagnóstico e terapêutica 
de 1.ª classe, 1.º escalão, a partir de 4 de Julho de 2021;

Fong U Ha, como enfermeiro de grau I, 3.º escalão, a partir 
de 16 de Julho de 2021;

Lo U Kan, como médico geral, 3.º escalão, a partir de 23 de 
Julho de 2021;

Lei Kuong Chong, como operário qualificado, 5.º escalão, a 
partir de 18 de Julho de 2021.

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

Tavares Lopes, David, chefe de serviço, 3.º escalão, em regime 
de contrato individual de trabalho, destes Serviços — reno-
vado o mesmo contrato, pelo período de um ano, a partir de 
25 de Julho de 2021.

Por despachos do director dos Serviços, de 9 de Julho de 
2021:

Choi Cho Chong, Hon Wan, Lau Mineiro, Pui Ieng Christina e 
Lo Sou Fei, 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, alterada pela 
Lei n.º 2/2021, 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 2/2021, com efeitos retroactivos a partir de 29 
de Maio 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.

Ho Man Kit, técnico de diagnóstico e terapêutica principal, 1.º 
escalão, contratado por contrato administrativo de provi-
mento, destes Serviços — alterada, por averbamento, a cláu-
sula 3.ª do contrato com referência à categoria de técnico de 
diagnóstico e terapêutica principal, 2.º escalão, nos termos dos 
artigos 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, e 8.º 
da Lei n.º 7/2010, conjugados com o artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), 
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da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 2/2021, com efeitos 
retroactivos a partir de 3 de Abril de 2021, ao abrigo do ar-
tigo 118.º, n.º 2, alínea a), do Código do Procedimento Admi-
nistrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de 
Outubro.

Wong Sok Nei e Iung Ion Pong, técnicos de diagnóstico e te-
rapêutica 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, 
alterada pela Lei n.º 2/2021, e 8.º da Lei n.º 7/2010, conju-
gados com o artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, 
alterada pela Lei n.º 2/2021, 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.

Kam Wai Chong, Chan Un Wa e Ng Sin Man, técnicos de diag-
nóstico e terapêutica de 1.ª classe, 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 tera-
pêutica de 1.ª classe, 2.º escalão, nos termos dos artigos 
4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, 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 2/2021, com efeitos 
retroactivos a partir de 26 de Junho 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 12 de Julho de 
2021:

Kuok Wai Peng, assistente técnico administrativo de 1.ª classe, 
1.º escalão, contratado por contrato administrativo de pro-
vimento, destes Serviços — alterada, por averbamento, a 
cláusula 3.ª do contrato com referência à categoria de as-
sistente técnico administrativo de 1.ª classe, 2.º escalão, 
nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela 
Lei n.º 2/2021, conjugado com o artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), 
da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 2/2021, com efeitos 
retroactivos a partir de 29 de Maio 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.

Lam Peng Chun, assistente técnico administrativo de 1.ª classe, 
1.º escalão, contratado por contrato administrativo de provi-
mento, destes Serviços — alterada, por averbamento, a cláu-
sula 3.ª do contrato com referência à categoria de assistente 
técnico administrativo de 1.ª classe, 2.º escalão, nos termos do 
artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, con-
jugado com o artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, 
alterada pela Lei n.º 2/2021, com efeitos retroactivos a partir 
de 26 de Junho 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.

Lok Weng Iao, técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, con-
tratado por contrato administrativo de provimento, destes 
Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do con-
trato com referência à categoria de técnico superior de 2.ª 
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classe, 2.º escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, 
alterada pela Lei n.º 2/2021, conjugado com o artigo 13.º, 
n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 2/2021, 
com efeitos retroactivos a partir de 27 de Maio de 2021, 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.

Por despachos do director dos Serviços, de 14 de Julho de 
2021:

Ung Kit Peng e Lam Hoi Ieng, assistentes técnicos administra-
tivos de 1.ª classe, 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 assistente técnico administrativo de 1.ª classe, 2.º 
escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada 
pela Lei n.º 2/2021, conjugado com o artigo 13.º, n.º 1, alínea 
2), da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 2/2021, com efei-
tos retroactivos a partir de 27 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 16 de Julho de 
2021:

Poon Vai Si, Lam Weng Ian e Lei Hou Ieng, adjuntos-técnicos 
especialistas, 1.º escalão, contratados por contratos admi-
nistrativos de provimento, destes Serviços — alterada, por 
averbamento, a cláusula 3.ª dos contratos com referência à 
categoria de adjunto-técnico especialista, 2.º escalão, nos 
termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei 
n.º 2/2021, conjugado com o artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da 
Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 24 
de Julho de 2021.

Lok Kin Pan, Un Keng Chun e Leong Ka Kei, técnicos superiores 
assessores, 1.º escalão, contratados por contratos adminis-
trativos de provimento, destes Serviços — alterada, por 
averbamento, a cláusula 3.ª dos contratos com referência à 
categoria de técnico superior assessor, 2.º escalão, nos 
termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei 
n.º 2/2021, conjugado com o artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da 
Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 24 
de Julho de 2021.

Cheang Son Keong, 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 técnico de 1.ª classe, 2.º esca-
lão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela 
Lei n.º 2/2021, conjugado com o artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), 
da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 
24 de Julho de 2021.

Kwok Ka Man, adjunto-técnico principal, 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 principal, 2.º 
escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada 
pela Lei n.º 2/2021, conjugado com o artigo 13.º, n.º 1, alínea 
2), da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir 
de 30 de Julho de 2021.
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Cheong Kai Pan, Huang Zihong e Lam Man Wa, assistentes 
técnicos administrativos de 1.ª classe, 1.º escalão, contra-
tados por contratos administrativos de provimento, destes 
Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos 
contratos com referência à categoria de assistente técnico 
administrativo de 1.ª classe, 2.º escalão, nos termos do artigo 
4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, conjugado 
com o artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, alterada 
pela Lei n.º 2/2021, a partir de 24 de Julho de 2021.

Leong Ka Cheng, técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, 
contratado por contrato administrativo de provimento, des-
tes Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
contrato com referência à categoria de técnico superior 
de 2.ª classe, 2.º escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei 
n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, conjugado com o 
artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, alterada pela 
Lei n.º 2/2021, a partir de 29 de Julho de 2021.

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

Lei Ut Long, operário qualificado, 7.º escalão, contratado por 
contrato administrativo de provimento, destes Serviços — 
alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com 
referência à categoria de operário qualificado, 8.º escalão, nos 
termos dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei 
n.º 2/2021, e 13.º, n.os 2, alínea 4), e 3, da Lei n.º 14/2009, alte-
rada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 13 de Agosto de 2021.

Ng Kin Kun, motorista de pesados, 4.º escalão, contratado por 
contrato administrativo de provimento, destes Serviços — 
alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com 
referência à categoria de motorista de pesados, 5.º escalão, 
nos termos dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela 
Lei n.º 2/2021, e 13.º, n.os 2, alínea 3), e 3, da Lei n.º 14/2009, 
alterada pela Lei n.º 2/2021, com efeitos retroactivos a partir 
de 27 de Abril de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alí-
nea a), do Código do Procedimento Administrativo, aprova-
do pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Pun Ut Heng, motorista de pesados, 4.º escalão, contratado por 
contrato administrativo de provimento, destes Serviços — 
alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com 
referência à categoria de motorista de pesados, 5.º escalão, 
nos termos dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela 
Lei n.º 2/2021, e 13.º, n.os 2, alínea 3), e 3, da Lei n.º 14/2009, 
alterada pela Lei n.º 2/2021, com efeitos retroactivos a partir 
de 2 de Janeiro de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alí-
nea a), do Código do Procedimento Administrativo, aprova-
do pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Long Pou Heng, Tou Ka Fai e Wong Weng Hong, operários 
qualificados, 4.º escalão, contratados por contratos admi-
nistrativos de provimento, destes Serviços — alterada, por 
averbamento, a cláusula 3.ª dos contratos com referência à 
categoria de operário qualificado, 5.º escalão, nos termos 
dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei 
n.º 2/2021, e 13.º, n.os 2, alínea 3), e 3, da Lei n.º 14/2009, alte-
rada pela Lei n.º 2/2021, com efeitos retroactivos a partir de 
16 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.
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Lam Hoi Ieng, operário qualificado, 4.º escalão, contratado por 
contrato administrativo de provimento, destes Serviços — 
alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com 
referência à categoria de operário qualificado, 5.º escalão, nos 
termos dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei 
n.º 2/2021, e 13.º, n.os 2, alínea 3), e 3, da Lei n.º 14/2009, alte-
rada pela Lei n.º 2/2021, com efeitos retroactivos a partir de 
2 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.

Liu Jiangchuan, operário qualificado, 4.º escalão, contratado 
por contrato administrativo de provimento, destes Servi-
ços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do con-
trato com referência à categoria de operário qualificado, 
5.º escalão, nos termos dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015, 
alterada pela Lei n.º 2/2021, e 13.º, n.os 2, alínea 3), e 3, da 
Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 2/2021, com efeitos 
retroactivos a partir de 23 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.

Kuan Kuok Chan, motorista de pesados, 3.º escalão, contratado 
por contrato administrativo de provimento, destes Serviços 
— alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com 
referência à categoria de operário qualificado, 4.º escalão, 
nos termos dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela 
Lei n.º 2/2021, e 13.º, n.º 2, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, alte-
rada pela Lei n.º 2/2021, com efeitos retroactivos a partir de 
11 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.

Lai Kuai Hong e Wong Chou Wa, motoristas de pesados, 3.º 
escalão, contratados por contratos administrativos de provi-
mento, destes Serviços — alterada, por averbamento, a cláu-
sula 3.ª dos contratos com referência à categoria de motoris-
ta de pesados, 4.º escalão, nos termos dos artigos 4.º da Lei 
n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, e 13.º, n.º 2, alínea 
2), da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 2/2021, com efei-
tos retroactivos a partir de 16 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.

Leong Kin Hong, motorista de pesados, 3.º escalão, contratado 
por contrato administrativo de provimento, destes Serviços 
— alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com 
referência à categoria de motorista de pesados, 4.º escalão, 
nos termos dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela 
Lei n.º 2/2021, e 13.º, n.º 2, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, alte-
rada pela Lei n.º 2/2021, com efeitos retroactivos a partir de 
20 de Fevereiro de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alí-
nea a), do Código do Procedimento Administrativo, aprova-
do pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Leong Si Ian, motorista de pesados, 3.º escalão, contratado por 
contrato administrativo de provimento, destes Serviços — 
alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com 
referência à categoria de motorista de pesados, 4.º escalão, 
nos termos dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela 
Lei n.º 2/2021, e 13.º, n.º 2, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, alte-
rada pela Lei n.º 2/2021, com efeitos retroactivos a partir de 
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22 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.

Un Cheong, motorista de pesados, 3.º escalão, contratado por 
contrato administrativo de provimento, destes Serviços — 
alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com 
referência à categoria de motorista de pesados, 4.º escalão, 
nos termos dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela 
Lei n.º 2/2021, e 13.º, n.º 2, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, alte-
rada pela Lei n.º 2/2021, com efeitos retroactivos a partir de 
2 de Maio 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.

Wan Tong Ha, operário qualificado, 2.º escalão, contratado por 
contrato administrativo de provimento, destes Serviços — 
alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com 
referência à categoria de operário qualificado, 3.º escalão, 
nos termos dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela 
Lei n.º 2/2021, e 13.º, n.º 2, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, alte-
rada pela Lei n.º 2/2021, com efeitos retroactivos a partir de 
29 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 despacho do director dos Serviços, de 3 de Agosto de 
2021:

De Brito Lima Evora, Mario Alberto, chefe de serviço, 3.º escalão 
(aposentado), destes Serviços — renovado o contrato admi-
nistrativo de provimento, pelo período de um ano, com direito 
a 50% do índice 900, nos termos dos artigos 6.º, n.º 1, da Lei 
n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, e 268.º do ETAPM, 
vigente, a partir de 1 de Setembro de 2021.

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

Hui Ping — renovada a comissão de serviço, pelo período de 
dois anos, como directora do Centro de Transfusões de 
Sangue destes Serviços, por possuir capacidade de gestão e 
experiência profissional adequadas para o exercício das suas 
funções, nos termos dos artigos 18.º, n.º 1, alínea c), e 24.º do 
Decreto-Lei n.º 81/99/M, de 15 de Novembro, com as alte-
rações dadas pelo Regulamento Administrativo n.º 34/2011, 
conjugados com os artigos 5.º da Lei n.º 15/2009, 7.º, n.º 2, e 8.º 
do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, a partir de 1 de 
Dezembro de 2021. 

Por despacho do subdirector dos Serviços para os CSG, 
de 3 de Setembro de 2021:

Autoriza-se que no alvará n.º AL-0377 do estabelecimento 
com a designação em língua chinesa, inglesa e portuguesa  
de , Centro Médico Dr. Man, e Dr. Man 
Medical Center, situado na Travessa dos Bombeiros n.os 2-D 
– 4, Seng Fat r/c-A, Macau, a designação seja alterada res-
pectivamente para , Centro 
Médico Pok Oi Macau (Clínica II) e Macao Pok Oi Medical 
Center (Clinic II).

(Custo desta publicação $ 465,00)



13780    38   2021  9  23 

Orlando Augusto de Assis

E-1359 20/98/M

84/90/M

 $363.00

E-2215

 

 $306.00

E-2666

 $318.00

M-2268 M-2269 20/98/M

84/90/M

 $386.00

W-0627

20/98/M

84/90/M

 $363.00

M-1655 M-2250

  

 $329.00

M-2694

M-2695 M-2696 M-2697 M-2698 M-2699 M-2700

 $363.00

栩

T-0795

T-0796 T-0797 T-0798

 $363.00

Centro Médico YiSi

YiSi Medical Center AL-0536

336-342 B17

氹

75 24 J

 $454.00

Por despachos do subdirector dos Serviços para os CSG, 
de 7 de Setembro de 2021:

Cancelada, por não ter cumprido o n.º 2 do artigo 12.º do 
Decreto-Lei n.º 84/90/M, de 31 de Dezembro, com a redac-
ção dada pelo Decreto-Lei n.º 20/98/M, de 18 de Maio, a 
autorização para o exercício da profissão de enfermeiro de 
Orlando Augusto de Assis, licença n.º E-1359.

(Custo desta publicação $ 363,00)

Sou Soi Ian — cancelada, a seu pedido, a autorização para o 
exercício da profissão de enfermeiro, licença n.º E-2215.

(Custo desta publicação $ 306,00)

Lei Seong I — suspenso, a seu pedido, por dois anos, o exercí-
cio privado da profissão de enfermeiro, licença n.º E-2666.

(Custo desta publicação $ 318,00)

Canceladas, por não terem cumprido o n.º 2 do artigo 13.º do 
Decreto-Lei n.º 84/90/M, de 31 de Dezembro, com a redac-
ção dada pelo Decreto-Lei n.º 20/98/M, de 18 de Maio, as 
autorizações para o exercício da profissão de médico de Tam 
Wai Chu e Pan YongZhao, licenças n.os M-2268 e M-2269.

(Custo desta publicação $ 386,00)

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 autori-
zação para o exercício da profissão de médico de medicina 
tradicional chinesa de Wong Ka Leong, licença n.º W-0627.

(Custo desta publicação $ 363,00)

Lei Man Kei e Tam Nim Ian — concedidas as autorizações 
para o reinício da profissão de médico, licenças n.os M-1655 
e M-2250.

(Custo desta publicação $ 329,00)

Wu HaoXian, Kuok Hou Keong, Ng Hio Lam, Sit Ka Pou, 
Chap Chak Lam, Ng Sio Chong e Ao Ieong Choi Iok — con-
cedidas autorizações para o exercício privado da profissão 
de médico, licenças n.os M-2694, M-2695, M-2696, M-2697, 
M-2698, M-2699, M-2700.

(Custo desta publicação $ 363,00)

Leong Hoi Sun, Tang Nga Man, Wong Hoi I e Teng Hoi Ian — 
concedidas autorizações para o exercício privado da profis-
são de técnico de meios auxiliares de diagnóstico e terapêu-
tica (análises clínicas e saúde pública), licenças n.os T-0795, 
T-0796, T-0797, T-0798.

(Custo desta publicação $ 363,00)

Concedido o alvará para o funcionamento do Centro Médico 
YiSi, com designação em língua chinesa e inglesa de 

 e YiSi Medical Center, situado na Alameda Dr. Car-
los D’Assumpção n.os 336-342, Fu Tat Fa Yuen B17, Macau, 
alvará n.º AL-0536, cuja titularidade pertence a Centro Mé-
dico YiSi Sociedade Unipessoal Limitada, com sede na Rua 
Cinco dos Jardins do Oceano n.º 75, Edf. Carnation Court, 
24.º andar J, Taipa, Macau.

(Custo desta publicação $ 454,00)
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Por despachos do subdirector dos Serviços para os CSG, 
de 8 de Setembro de 2021:

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 massagista de Wan 
WuYi, licença n.º S-0040.

(Custo desta publicação $ 363,00)

Wong Hio Tong — suspenso, a seu pedido, por dois anos, o 
exercício privado da profissão de médico de medicina tradi-
cional chinesa, licença n.º W-0779.

(Custo desta publicação $ 329,00)

Fong Ian, Leong Cheok Kin, Vong Sok In, Leong Wai Teng, 
Chan Man Teng, Woo Teng Hei, Chan Ian Kei, Cheok Sok Ha, 
Lam Nga Wai, Chan Ka In, Wong Weng Si, Ip Ka Wai, Lam 
Sok I, Lin LiWen e Cheong Ka Lei — concedidas autorizações 
para o exercício privado da profissão de enfermeiro, licenças 
n.os E-3436, E-3437, E-3438, E-3439, E-3440, E-3441, E-3442, 
E-3443, E-3444, E-3445, E-3446, E-3447, E-3448, E-3449, 
E-3450.

(Custo desta publicação $ 454,00)

Choi Chi Weng e Tang I Hong — concedidas autorizações para o 
exercício privado da profissão de médico, licenças n.os M-2701 
e M-2702.

(Custo desta publicação $ 329,00)

Chek Kam Chio, Chan I Man, Wong Hei Chun, Ng Mei Kei, 
Cheang Kai Man, Lao Kuan Lok, Mok Ka Man, Lou Sin 
Ian e Vong Sai Hang — concedidas autorizações para o 
exercício privado da profissão de técnico de meios auxiliares 
de diagnóstico e terapêutica (análises clínicas e saúde pú-
blica, licenças n.os T-0799, T-0800, T-0801, T-0802, T-0803, 
T-0804, T-0805, T-0806, T-0807.

(Custo desta publicação $ 420,00)

Cancelada, a seu pedido, a autorização para o exercício do al-
vará de Clínica de Medicina Tradicional Chinesa Tak Seng, 
alvará n.º AL-0073.

(Custo desta publicação $ 329,00)

Por despachos do subdirector dos Serviços para os CSG, 
de 9 de Setembro de 2021:

Wan Peng Kan — concedida autorização para o reinício da 
profissão de médico dentista, licença n.º D-0240.

(Custo desta publicação $ 306,00)

Ng Ka Ian — concedida autorização para o reinício da pro-
fissão de médico de medicina tradicional chinesa, licença 
n.º W-0455.

(Custo desta publicação $ 318,00)

Sam Meng Ip, Pang Chi Wai, Tam Weng Cheong e Tong Chon 
Kit — concedidas autorizações para o exercício privado da 
profissão de médico, licenças n.os M-2703, M-2704, M-2705, 
M-2706.

(Custo desta publicação $ 340,00)
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Lei Sin Leng — concedida autorização para o exercício privado 
da profissão de terapeuta (fisioterapia), licença n.º T-0808.

(Custo desta publicação $ 318,00)

Cheong Weng Fong — suspenso, a seu pedido, por dois anos, o 
exercício privado da profissão de médico de medicina tradi-
cional chinesa, licença n.º W-0534.

(Custo desta publicação $ 329,00)

Ng Tak Kun e Mak Weng Kei — concedidas autorizações para 
o exercício privado da profissão de médico dentista, licenças 
n.os D-0313 e D-0314.

(Custo desta publicação $ 329,00)

Chan Sok Wa, Lei Choi In, Cao JingWen e Loi I Sam — conce-
didas autorizações para o exercício privado da profissão de 
médico, licenças n.os M-2707, M-2708, M-2709 e M-2710.

(Custo desta publicação $ 329,00)

Wong Sok Cheng e Chiang Sin Man — concedidas autoriza-
ções para o exercício privado da profissão de técnico de 
meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica (análises clíni-
cas e saúde pública, licenças n.os T-0809 e T-0810.

(Custo desta publicação $ 340,00)

Leong Ka Chon — concedida autorização para o exercício priva-
do da profissão de terapeuta (psicoterapia), licença n.º T-0811.

(Custo desta publicação $ 318,00)

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

Conforme o pedido do portador da titularidade, Farmácia 
Loyal Limitada, é cancelado o alvará n.º 201 da farmácia 
«Loyal (Sucursal Lótus de Ouro)», com o local de funciona-
mento registado na Avenida da Amizade, n.º 1141, La Ocea-
nia, r/c, «C», (área A), Macau.

(Custo desta publicação $ 386,00)

–––––––

Serviços de Saúde, aos 14 de Setembro 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 14 de Julho de 2021:

Leong Im Wa — rescindido, a seu pedido, o contrato adminis-

trativo de provimento como adjunta-técnica de 2.ª classe, 1.º 

escalão, neste Instituto, a partir de 30 de Agosto de 2021.
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Por despachos da chefe do Departamento Administrativo 
e Financeiro do Instituto de Acção Social, de 26 de Ju-
lho de 2021:

Lon Weng Chi — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento sem termo com 
referência à categoria de enfermeira de grau I, 2.º escalão, 
índice 440, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, em vi-
gor, conjugados com o n.º 1 do artigo 12.º da Lei n.º 18/2009, a 
partir de 4 de Agosto 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 e índices a 
cada um indicados, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, 
em vigor, conjugados com a alínea 4) do n.º 2 e o n.º 3 do artigo 
13.º da Lei n.º 14/2009, alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021:

— Ho Chong Wai e Ao Iong Pui I, como auxiliares, 9.º esca-
lão, índice 220, a partir de 1 e 29 de Agosto de 2021, respectiva-
mente;

— Vong Chi Va, como motorista de ligeiros, 9.º escalão, índi-
ce 280, a partir de 1 de Agosto de 2021.

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por aver-
bamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos 
de provimento sem termo, para as categorias, escalões e 
índices a cada um indicados, nos termos do artigo 4.º da Lei 
n.º 12/2015, em vigor, conjugados com a alínea 2) do n.º 1 do 
artigo 13.º da Lei n.º 14/2009, alterada pelas Leis n.os 4/2017 
e 2/2021:

— Ho Lai Hong, como técnica superior assessora, 3.º esca-
lão, índice 650, a partir de 11 de Agosto de 2021;

— Wong Pou Ieng, como técnica superior assessora, 2.º esca-
lão, índice 625, a partir de 27 de Agosto de 2021;

— Lai Chon In, Yip Hung Pan Andrew e Lei Chan Pong, 
como técnicos principais, 2.º escalão, índice 470, a partir de 27 
de Agosto de 2021;

— Lo Sio Kei, Ieong Chi Kit, Cheong Chan Nei, Leong Man 
Ieng, Lo Sao Mei e Ho Mei I, como adjuntos-técnicos especia-
listas, 2.º escalão, índice 415, a partir de 27 de Agosto de 2021.

Por despachos do presidente do Instituto de Acção Social, 
de 2 de Agosto de 2021:

Pun Wan Hong — renovado o seu contrato administrativo de 
provimento, pelo período de seis meses, como motorista 
de ligeiros, 4.º escalão, neste Instituto, nos termos do n.º 1 
do artigo 6.º da Lei n.º 12/2015, em vigor, a partir de 15 de 
Agosto de 2021.

Os trabalhadores abaixo mencionados — renovados os seus 
contratos administrativos de provimento, pelo período  
de um ano, para exercerem as funções a cada um indica-
das, neste Instituto, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º da 
Lei n.º 12/2015, em vigor:

— Ip Iam Vai, como motorista de ligeiros, 1.º escalão, a par-
tir de 10 de Agosto de 2021;

— Fong Ka Fai, como médico geral, 1.º escalão, a partir de 
10 de Agosto de 2021;

— Mou Kuan Lai, como auxiliar, 2.º escalão, a partir de 18 
de Agosto de 2021.
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聲 明

c

12/2015

Declarações

Para os devidos efeitos se declara que Sam Mai Lin, técnica 
superior assessora, 3.º escalão, em regime de contrato administra-
tivo de provimento sem termo deste Instituto, cessa funções por 
atingir o limite de idade, nos termos da alínea c) do n.º 1 e n.º 2 do 
artigo 44.º do ETAPM, vigente, conjugado com o n.º 1 do artigo 
15.º da Lei n.º 12/2015, em vigor, a partir de 13 de Setembro de 
2021.
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FUNDO DAS INDÚSTRIAS CULTURAIS

Extracto de deliberação

Por deliberação do Conselho de Administração, na sessão 
realizada em 3 de Setembro de 2021:

Tang Sio Kuan — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento sem termo 
progredindo para técnico principal, 2.º escalão, índice 470, 
neste Fundo, 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, e 4.º, n.os 2 e 3, 
da Lei n.º 12/2015, a partir de 17 de Setembro de 2021.

Extracto de despacho

Por despacho do membro do Conselho de Administração, 
de 10 de Agosto de 2021:

Wong Oi Leng — renovado o contrato administrativo de pro-
vimento de longa duração, pelo período de três anos, como 
técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, neste Fundo, nos 
termos dos artigos 4.º, n.os 2 e 3, e 6.º, n.o 4, da Lei n.º 12/2015, 
a partir de 17 de Setembro de 2021.

–––––––

Fundo das Indústrias Culturais, aos 13 de Setembro  de 2021. 
— O Membro do Conselho de Administração, Wong Keng 
Chao.  

文 化 產 業 基 金

決 議 摘 錄

4/2017 14/2009

12/2015

470

批 示 摘 錄

12/2015

–––––––

 



13788    38   2021  9  23 

澳
 門
 理
 工
 學
 院

IN
ST

IT
U

TO
 P

O
LI

TÉ
CN

IC
O

 D
E 

M
A

CA
U

聲
 明

 書

D
ec

la
ra

çã
o

摘
要

E
xt

ra
to

二
零
二
一
年
財
政
年
度
第
三
次
預
算
修
改

3.
ª a

lt
er

aç
ão

 o
rç

am
en

ta
l d

o 
an

o 
ec

on
óm

ic
o 

de
 2

02
1

2/
20

18
/

N
os

 te
rm

os
 d

o 
ar

ti
go

 5
2.

º e
 d

o 
n.

º 5
 d

o 
ar

ti
go

 5
3.

º d
o 

R
eg

ul
am

en
to

 A
dm

in
is

tr
at

iv
o 

n.
º 2

/2
01

8,
 p

ub
lic

am
-s

e 
as

 s
eg

ui
nt

es
 t

ra
ns

fe
rê

nc
ia

s 
de

 v
er

ba
s 

(O
rç

am
en

to
 d

a 
R

A
E

M
/2

02
1)

:



N.º 38 — 23-9-2021 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 13789



13790    38   2021  9  23 

––
––

––
–

 

In
st

it
ut

o 
P

ol
it

éc
ni

co
 d

e 
M

ac
au

, a
os

 1
6 

de
 S

et
em

br
o 

de
 2

02
1.

 —
 A

 S
ec

re
tá

ri
a-

ge
ra

l, 
L

ei
 V

ai
 F

on
g.



N.º 38 — 23-9-2021 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 13791

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS, OBRAS PÚBLICAS 

E TRANSPORTES

Extracto de despacho

Por despachos da signatária, de 27 de Agosto de 2021:

Chu Hok In e Lam Wa Leong, técnicos superiores de 2.ª classe, 
1.º escalão, destes Serviços — renovados os seus contratos 
administrativos de provimento, pelo período de um ano, nos 
termos do artigo 4.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, em vigor, a 
partir de 4 de Novembro de 2021.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Raimundo Arrais do 
Rosário, técnico superior assessor principal, 4.º escalão, do qua-
dro do pessoal destes Serviços, desligou-se da função pública, 
por atingir o limite de idade, nos termos do artigo 44.º, n.º 1, alínea 
c), do ETAPM, vigente, a partir de 23 de Agosto de 2021.

–––––––

Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transpor-
tes, aos 15 de Setembro de 2021. — A Directora dos Serviços, 
Chan Pou Ha.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS 

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Extractos de despachos

Por despacho da signatária, de 19 de Julho de 2021:

Wong Chong Peng, pessoal marítimo principal, de nomeação 
definitiva, destes Serviços — cessou o exercício das suas 
funções, por atingir o limite máximo de idade para o exer-
cício de funções públicas, nos termos dos artigos 44.º, n.os 1, 
alínea c), e 2, do ETAPM, vigente, desde 5 de Setembro de 
2021. 

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 2 de Setembro de 2021:

Licenciado Chou Chi Tak — renovada a comissão de serviço, 
pelo período de um ano, como subdirector destes Serviços, 
nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009, e 8.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 26/2009, por possuir competên-
cia profissional e experiência adequadas para o exercício das 
suas funções, a partir de 7 de Outubro de 2021.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 9 de Setembro de 2021:

Mestre Tong Iok Peng — renovada a comissão de serviço, pelo 
período de um ano, como chefe do Departamento de Gestão 
Portuária destes Serviços, nos termos dos artigos 5.º da Lei 
n.º 15/2009, e 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, 

土 地 工 務 運 輸 局

批 示 摘 錄

12/2015

聲 明

c
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por possuir competência profissional e experiência ade-
quadas para o exercício das suas funções, a partir de 7 de 
Outubro de 2021.

–––––––

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

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

Extractos de despachos

Por despachos do director da Direcção dos Serviços de 
Protecção Ambiental, de 3 de Setembro de 2021:

Os trabalhadores abaixo mencionados, destes Serviços — al-
terada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos 
administrativos de provimento, nos termos da alínea 2) do n.º 1, 
da alínea 3) do n.º 2, do n.º 3 e do n.º 4 do artigo 13.º da Lei 
n.º 14/2009, alteradas pela Lei n.º 4/2017 e pela Lei n.º 2/2021, 
conjugado com o n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir 
das datas a cada um indicadas:

Kwok Pui Yee e Wong Wai Kio, com referência à categoria 
de fiscal técnico de 1.ª classe, 2.º escalão, índice 280, a partir de 
10 de Setembro 2021;

Kuong Wai Meng, com referência à categoria de motorista 
de ligeiros, 5.º escalão, índice 200, a partir de 10 de Setembro 
de 2021.

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

Ng Si Io — renovada a comissão de serviço, pelo período de 
um ano, como chefe da Divisão de Planeamento 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 pos-
suir experiência e capacidade profissional adequadas para o 
exercício das suas funções, a partir de 5 de Outubro de 2021.

Leong Chi Chong — renovada a comissão de serviço, pelo 
período de um ano, como chefe da Divisão de Cooperação 
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 15 de Outubro 
de 2021.

Por despachos do director da Direcção dos Serviços de 
Protecção Ambiental, de 14 de Setembro de 2021:

Lei Kam Peng — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento com referência à 
categoria de técnico superior assessor principal, 1.º escalão, 
índice 660, nestes Serviços, nos termos da alínea 1) do n.º 1, 
n.º 2 e n.º 4 do artigo 14.º da Lei n.º 14/2009, alteradas pela 
Lei n.º 4/2017 e pela Lei n.º 2/2021, e do n.º 1 do artigo 5.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016, republicado pelo 
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郵 電 局

批 示 摘 錄
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Regulamento Administrativo n.º 21/2021, conjugado com o 
n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir da data da pu-
blicação deste despacho no Boletim Oficial da RAEM.

Lam Weng — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato administrativo de provimento com referência à 
categoria de técnico principal, 1.º escalão, índice 450, nestes 
Serviços, nos termos da alínea 2) do n.º 1, n.º 2 e n.º 4 do 
artigo 14.º da Lei n.º 14/2009, alteradas pela Lei n.º 4/2017 e 
pela Lei n.º 2/2021, e do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento 
Administrativo n.º 14/2016, republicado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 21/2021, conjugado com o n.º 2 do artigo 
4.º da Lei n.º 12/2015, a partir da data da publicação deste 
despacho no Boletim Oficial da RAEM.

Por despachos do director da Direcção dos Serviços de 
Protecção Ambiental, de 17 de Setembro de 2021:

Ho Ip — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato administrativo de provimento com referência à 
categoria de intérprete-tradutor assessor, 1.º escalão, índice 
675, nestes Serviços, nos termos dos n.os 2 e 4 do artigo 14.º, 
e n.º 4 do artigo 27.º da Lei n.º 14/2009, alteradas pela Lei 
n.º 4/2017 e pela Lei n.º 2/2021, e do n.º 1 do artigo 5.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016, republicado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 21/2021, conjugado com o 
n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir da data de pu-
blicação deste despacho no Boletim Oficial da RAEM.

Zheng Shuo — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento com referência à 
categoria de intérprete-tradutor assessor, 1.º escalão, índice 
675, nestes Serviços, nos termos dos n.os 2 e 4 do artigo 14.º, 
e n.º 4 do artigo 27.º da Lei n.º 14/2009, alteradas pela Lei 
n.º 4/2017 e pela Lei n.º 2/2021, e do n.º 1 do artigo 5.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016, republicado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 21/2021, conjugado com o 
n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir da data de pu-
blicação deste despacho no Boletim Oficial da RAEM.

–––––––

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 17 de 
Setembro de 2021. — O Director dos Serviços, Tam Vai Man.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E 

TELECOMUNICAÇÕES

Extractos de despachos

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

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

Leong Victor, como técnico superior principal, 2.º escalão, a 
partir de 1 de Novembro de 2021;

Lok In Wai, como técnica superior de 2.a classe, 1.º escalão, a 
partir de 4 de Novembro de 2021.
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Por despacho da signatária, de 17 de Agosto de 2021:

Ieong Fu Keong — renovado o contrato administrativo de provi-
mento, pelo período de um ano, como auxiliar, 1.º escalão, nes-
tes Serviços, nos termos do artigo 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a 
partir de 18 de Novembro de 2021.

Por despachos da signatária, de 19 de Agosto de 2021:

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

Loi Kin Ian, como técnico superior de 2.a classe, 1.º escalão, 
a partir de 17 de Novembro de 2021;

Chang U Seng, como adjunto-técnico de 2.a classe, 1.º esca-
lão, a partir de 17 de Novembro de 2021.

Por despachos da signatária, de 6 de Setembro de 2021:

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.a dos seus contratos administrativos de 
provimento, para as categorias, escalões, índices e datas a 
cada um indicados, nestes Serviços, nos termos do artigo 13.º, 
n.os 1, 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, alterada pelas Leis n.º 4/2017 e 
2/2021, conjugados com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015:

Lee Sze Kin e Chao Pek Kei, para técnicos superiores asses-
sores, 3.º escalão, índice 650, a partir de 5 e 26 de Setembro de 
2021, respectivamente;

U Man Ieng e Chan Lai Wa, para técnicos superiores de 
2.a classe, 2.º escalão, índice 455, a partir de 1 de Setembro de 
2021;

Lei Hou Hin, para técnico superior de 2.a classe, 2.º escalão, 
área de informática, índice 455, a partir de 1 de Setembro de 
2021;

Cheang Ion Choi, para técnico especialista, 2.º escalão, índi-
ce 525, a partir de 17 de Setembro de 2021;

Choi Wai In e Chiu Sok Fan, para adjuntos-técnicos espe-
cialistas principais, 2.º escalão, índice 465, a partir de 5 e 26 de 
Setembro de 2021, respectivamente;

Wong de Sousa Sio Hong e Leong Lai Wa, para assistentes 
técnicos administrativos especialistas principais, 2.º escalão, 
índice 355, a partir de 26 de Setembro de 2021;

Chao Chi San, Chong Man Leong, Ho Ka I, Chan Kin Fu e 
Lao Chan Pong, para assistentes técnicos administrativos espe-
cialistas, 2.º escalão, índice 315, a partir de 17 de Setembro de 
2021;

Cheng Mei Wa, para assistente técnico administrativo de 1.a 
classe, 2.º escalão, índice 240, a partir de 17 de Setembro de 
2021.

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.a dos seus contratos administrativos de 
provimento, para os escalões, índices e datas a cada um indi-
cados, nestes Serviços, nos termos do artigo 13.º, n.os 2, alínea 
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–––––––

 

房 屋 局

批 示 摘 錄

4/2017 14/2009

23/2017 14/2016

2) a 4), 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, alterada pelas Leis n.º 4/2017 
e 2/2021, conjugados com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015:

Lei Chan Kam, para distribuidor postal, 5.º escalão, índice 
220, a partir de 27 de Setembro de 2021;

Chan Hok Meng, Ian Wan Fai, Pang Ka Chon e Tchao Yeng 
Kei Antonio, para distribuidores postais, 4.º escalão, índice 
200, o primeiro a partir de 1 de Setembro de 2021, o segundo a 
partir de 15 de Setembro de 2021 e os restantes a partir de 21 
de Setembro de 2021;

Chan Pak Keong, para motorista de ligeiros, 4.º escalão, ín-
dice 180, a partir de 14 de Setembro de 2021;

Cheong Chi Keong Luis Filipe, para operário qualificado, 9.º 
escalão, índice 280, a partir de 6 de Setembro de 2021.

Por despachos da signatária, de 8 de Setembro de 2021:

Lei Hou Hin, técnico superior de 2.a classe, 2.º escalão, área 
de informática, destes Serviços — alterado o respectivo 
contrato administrativo de provimento para contrato ad-
ministrativo de provimento de longa duração, pelo período 
de três anos, nos termos do artigo 6.º, n.os 2, alínea 1), e 3, 
da Lei n.º 12/2015, a partir de 1 de Setembro de 2021.

Lao Hou Wang, técnico superior de 1.a classe, 1.º escalão, área 
de informática, destes Serviços — alterado o respectivo 
contrato administrativo de provimento de longa duração 
para contrato administrativo de provimento sem termo, nos 
termos do artigo 6.º, n.os 2, alínea 2), e 3, da Lei n.º 12/2015, 
a partir de 5 de Setembro de 2021.

–––––––

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, aos 
13 de Setembro de 2021. — A Directora dos Serviços, Lau Wai 
Meng.

INSTITUTO DE HABITAÇÃO

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 22 de Julho de 2021:

Cheang Kam Fong, candidato classificado em 3.º lugar no con-
curso de gestão uniformizada externo, etapa de avaliação 
de competências profissionais ou funcionais, a que se refere 
a lista classificativa inserta no Boletim Oficial da RAEM 
n.º 19/2021, II Série (Suplemento), de 12 de Maio — no-
meado, provisoriamente, técnico superior de 2.ª classe, 1.º 
escalão, área de informática (desenvolvimento de sistemas 
e programas), da carreira de técnico superior do quadro do 
pessoal do Instituto de Habitação, nos termos dos n.os 1 e 4 
do artigo 22.º do Estatuto dos Trabalhadores da Adminis-
tração Pública de Macau, vigente, do n.º 1 do artigo 12.º da 
Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos), com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 4/2017, e do artigo 38.º 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.
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Kong Leng Chong, candidato classificado em 8.º lugar no con-
curso de gestão uniformizada externo, etapa de avaliação 
de competências profissionais ou funcionais, a que se refere 
a lista classificativa inserta no Boletim Oficial da RAEM 
n.º 13/2020, II Série, de 25 de Março — nomeado, proviso-
riamente, técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, área de 
engenharia civil, da carreira de técnico superior do quadro 
do pessoal do Instituto de Habitação, nos termos dos n.os 1 e 
4 do artigo 22.º do Estatuto dos Trabalhadores da Adminis-
tração Pública de Macau, vigente, do n.º 1 do artigo 12.º da 
Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos), com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 4/2017, e do artigo 38.º 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.

Por despachos do signatário, de 30 de Julho de 2021:

Lei Hoi I, Sio Meng Lok, Wong Ka Lei e Kou Lai Fan — auto-
rizada a conversão da nomeação provisória, em definitiva 
de técnicos superiores de 2.ª classe, 1.º escalão do quadro do 
pessoal do Instituto de Habitação, nos termos dos n.os 3 e 5 
do artigo 22.º do ETAPM, vigente, a partir de 25 de Setembro 
de 2021.

Por despachos do signatário, de 23 de Agosto de 2021:

Lei Kuai Pio e Lai Kin Kei — autorizada a conversão da 
comissão de serviço em nomeação definitiva de técnicos 
superiores de 2.ª classe, 1.º escalão do quadro do pessoal do 
Instituto de Habitação, nos termos do artigo 22.º e do n.º 12 
do artigo 23.º do ETAPM, vigente, a partir de 7 de Outubro 
de 2021.

Leong Tek Ieng — autorizada a conversão da nomeação pro-
visória, em definitiva de técnico superior de 2.ª classe, 1.º 
escalão, do quadro do pessoal do Instituto de Habitação, 
nos termos dos n.os 3 e 4 do artigo 22.º do ETAPM, vigente, 
a partir de 7 de Outubro de 2021.

Lam Tak Wa, Lio Pui Wa, Kuok Chi Ieong, Lau Cham Meng, 
Hong I Teng, Chang Wai Lok, Cheong Lok Io, Leong 
Cheok Nam, Lam Hio Weng, Chu Weng Si, Iek Pui San, 
Chan Ka Kei, Chao Un Teng, Un Hio Fong, Kong Kuai 
Man, Wong Chi Long e Chiang Si U — autorizada a conver-
são das nomeações provisórias, em definitivas de adjuntos-
-técnicos de 2.ª classe, 1.º escalão, do quadro do pessoal do 
Instituto de Habitação, nos termos dos n.os 3 e 5 do artigo 
22.º do ETAPM, vigente, a partir de 9 de Outubro de 2021.

Por despachos do signatário, de 15 de Setembro de 2021:

Pung Kit Peng — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento sem termo para 
assistente técnica administrativa especialista principal, 1.º 
escalão, índice 345, no Instituto de Habitação, nos termos 
da alínea 1) do n.º 1 e dos n.os 2 e 4 do artigo 14.º da Lei 
n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos), alterada pela Lei n.º 4/2017, conjugado 
com o artigo 5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso 
dos trabalhadores dos serviços públicos), alterado pelo Re-
gulamento Administrativo n.º 21/2021, e artigo 4.º da Lei 



N.º 38 — 23-9-2021 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 13797

345

4/2017 14/2009

21/2021 14/2016

a

 

600

485

450

400

聲 明 書

摘要

2/2018

/

n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços 
Públicos), a partir da data da sua publicação no Boletim 
Oficial da RAEM.

Os trabalhadores abaixo mencionados — nomeados, definiti-
vamente, para as correspondentes categorias a cada um in-
dicadas do quadro do pessoal do Instituto de Habitação, nos 
termos da alínea 2) do n.º 1 e dos n.os 2 e 4 do artigo 14.º da 
Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos), alterada pela Lei n.º 4/2017, e do artigo 5.º 
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalha-
dores dos serviços públicos), alterado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 21/2021, e da alínea a) do n.º 8 do artigo 
22.º do ETAPM, vigente, a partir da data da publicação do 
presente extracto de despacho:

Choi Kin Chon, para técnico superior assessor, 1.º escalão, 
índice 600;

Lei Wai Tak, para técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, 
índice 485;

Hong Yang e Loi Iong, para técnicos principais, 1.º escalão, 
índice 450;

Sin Teng Fong, para adjunta-técnica especialista, 1.º escalão, 

índice 400.

Declaração

Extracto

Nos termos do artigo 52.º e do n.º 5 do artigo 53.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 2/2018, publicam-se as seguintes 
transferências de verbas (Orçamento da RAEM/2021):

二零二一年財政年度第十次預算修改

10.ª alteração orçamental do ano económico de 2021

分類 Classificação
名稱

Designação

追加/登錄

Reforços/

/Inscrições

註銷

Anulações組織

Orgân.

功能

Func.

經濟

Económica

70400100 房屋局

Instituto de Habitação

31

Despesas com pessoal

31-01

Remunerações principais

31-01-01

Vencimentos, remunerações e salários

6-01-0 31-01-01-01-00

Pessoal dos quadros

$ 220,000.00

6-01-0 31-01-04-00-00

Subsídios de natal e de férias

$ 200,000.00
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分類 Classificação
名稱

Designação

追加/登錄

Reforços/

/Inscrições

註銷

Anulações組織

Orgân.

功能

Func.

經濟

Económica

31-02

Outras remunerações, subsídios, abonos e 

prémios

6-01-0 31-02-99-00-00

Outros  Outras remunerações, subsí-

dios, abonos e prémios

$ 20,000.00

32

Despesas com o funcionamento

32-01

Bens não duradouros

6-01-0 32-01-08-00-00

Materiais promocionais e ofertas

$ 111,000.00

32-02

Aquisição de serviços

32-02-01

Conservação de bens

6-01-0 32-02-01-02-00

Software e rede informática

$ 400,000.00

6-01-0 32-02-05-00-00

Condomínio e segurança

$ 227,400.00

6-01-0 32-02-06-00-00

Comunicações, serviço postal e correio 

expresso 

$ 186,200.00

32-02-08

Locação de bens

6-01-0 32-02-08-02-00

Bens móveis

$ 2,600.00

6-01-0 32-02-17-00-00

Despesas financeiras de expediente

$ 100,000.00

39

Outras despesas correntes

6-01-0 39-01-00-00-00

Dotação provisional

$ 40,000.00

41

Instalações e equipamentos

41-01

Bens imóveis

6-01-0 41-01-02-00-00

Habitações

$ 300,000.00

41-02

Bens móveis

6-01-0 41-02-01-00-00

Transportes e meios de transportes

$ 346,000.00
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分類 Classificação
名稱

Designação

追加/登錄

Reforços/

/Inscrições

註銷

Anulações組織

Orgân.

功能

Func.

經濟

Económica

6-01-0 41-02-09-00-00

Mobílias

$ 73,800.00

6-01-0 41-02-13-00-00

Artigos de escritório e papelarias

$ 600,000.00

6-01-0 41-02-99-00-00

Outros  Bens móveis

$ 10,200.00

41-03

Bens intangíveis

6-01-0 41-03-01-00-00

Software e direitos

$ 20,000.00

6-01-0 41-99-00-00-00

Outras

$ 18,000.00

Total

$ 1,437,600.00 $ 1,437,600.00

Referente à autorização:

12/8/2021

Despacho do Secretário para os Transportes e Obras Públicas, de 12/8/2021

–––––––

Instituto de Habitação, aos 16 de Setembro de 2021. — O 
Presidente do Instituto, Arnaldo Santos.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS 

E GEOFÍSICOS

Extracto de despacho

Por despacho do director da Direcção dos Serviços Meteo-
rológicos e Geofísicos, de 2 de Setembro de 2021:

Vong Va Pan — renovado o contrato administrativo de provi-
mento de longa duração, pelo período de três anos, como 
meteorologista operacional especialista, 3.º escalão, nestes 
Serviços, nos termos dos artigos 4.º, n.º 2, e 6.º, n.º 4, da Lei 
n.º 12/2015, a partir de 1 de Novembro de 2021.

Declaração

Tong Meng Io — cessou, a seu pedido, o contrato adminis-
trativo de provimento como técnico superior de 2.ª classe, 1.º 
escalão, nestes Serviços, a partir de 15 de Setembro de 2021.

–––––––

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 15 
de Setembro de 2021. — O Director dos Serviços, Leong Weng 
Kun.

 

地 球 物 理 暨 氣 象 局

批 示 摘 錄
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–––––––
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