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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS 

DA SEDE DO GOVERNO

Extracto de despacho

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

Zhang Cuili — cessa, a seu pedido, o contrato administrativo 
de provimento para o exercício das funções de auxiliar, 2.º 
escalão, nestes Serviços, a partir de 4 de Janeiro de 2022.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que o contrato adminis-
trativo de provimento de longa duração de Loi Kat Chou, 
motorista de ligeiros, 3.º escalão, destes Serviços, caduca em 
1 de Janeiro de 2022, data em que inicia funções no Gabinete 
para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da 
Região Administrativa Especial de Macau, por mobilidade, 
nos termos do n.º 1 do artigo 9.º e da alínea 3) do artigo 15.º da 
Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços 
Públicos), em vigor.

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo, 
aos 22 de Dezembro de 2021. — A Directora dos Serviços, Lao 
Kuan Lai da Luz.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA

E FINANÇAS

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 73/2021

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
artigo 3.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999, republica-
do pelo Regulamento Administrativo n.º 2/2021 (Alteração ao 
Regulamento Administrativo n.º 6/1999 — Organização, com-
petências e funcionamento dos serviços e entidades públicos), 
do disposto no n.º 1 da Ordem Executiva n.º 181/2019, com as 
alterações introduzidas pela Ordem Executiva n.º 19/2021, con-
jugado com o artigo 95.º do Regulamento do Imposto do Selo, 
aprovado pela Lei n.º 17/88/M, de 27 de Junho, republicado in-
tegralmente por Despacho do Chefe do Executivo n.º 87/2021, 
com as alterações introduzidas pelas Leis n.º 9/97/M, de 4 de 

澳門特別行政區

政 府 總 部 事 務 局

批 示 摘 錄

聲 明

12/2015

–––––––

 

經 濟 財 政 司 司 長 辦 公 室

第 73/2021號經濟財政司司長批示
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17/88/M

不動產估價委員會“A”

 

不動產估價委員會“B”

複評委員會成員

 

Agosto, n.º 8/98/M, de 21 de Dezembro, n.º 8/2001, n.º 18/2001, 
n.º 4/2009, n.º 4/2011, n.º 15/2012 e n.º 24/2020, o Secretário 
para a Economia e Finanças manda:

1. São nomeados membros das Comissões de Avaliação e 
Revisão de Imóveis, para o período de 1 de Janeiro a 31 de De-
zembro de 2022:

Comissão de Avaliação de Imóveis «A»

Presidente: Chong Seng Sam;

Vogais efectivos: Chan Hio Lou e Wong Tan Tong;

Vogais suplentes: Cheong Ka Kei e Chuck King Yin;

Representante do sector imobiliário, efectivo: Vong Keng Leong;

Representante do sector imobiliário, suplente: Lao Ngai Leong;

Profissional de reconhecido mérito ligado ao sector da cons-
trução civil, efectivo: Leong Keng Seng;

Profissional de reconhecido mérito ligado ao sector da cons-
trução civil, suplente: Lei Kuong Chi;

Secretário, efectivo: Lei Chan U;

Secretário, suplente: Lok Sio Chong.

Comissão de Avaliação de Imóveis «B»

Presidente: Ho Silvestre In Mui;

Vogais efectivos: Ng Iok Mei e Lei Chan Seng;

Vogais suplentes: Cheng Tou Chun e Vong Keng Tong;

Representante do sector imobiliário, efectivo: Ung Choi Kun;

Representante do sector imobiliário, suplente: Ung Kin 
Kuok;

Profissional de reconhecido mérito ligado ao sector da cons-
trução civil, efectivo: Mak Tong Cheng;

Profissional de reconhecido mérito ligado ao sector da cons-
trução civil, suplente: Lau Catlai Gabriel;

Secretário, efectivo: Ho Yik Sze;

Secretário, suplente: Vai Sok I.

Membros da Comissão de Revisão

Profissional de reconhecido mérito ligado ao sector da cons-
trução civil, efectivo: Leong Chong In;

Profissional de reconhecido mérito ligado ao sector da cons-
trução civil, suplente: Tam Chi Wai;

Secretário, efectivo: Au Wai San;

Secretário, suplente: Lei Vai Cheng.

2. O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Janeiro 
de 2022.

15 de Dezembro de 2021.

O Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong.
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第 74/2021號經濟財政司司長批示

2/2021 6/1999

6/1999 19/2021

181/2019 5/2002

Mar ia I sabel Marques Soares

Carolina Sofia Martins Ramos de Baptista Cerqueira 

Figueiredo

頴

 

第 75/2021號經濟財政司司長批示

42/2020

頴

 

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 74/2021

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
artigo 3.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999, republi-
cado pelo Regulamento Administrativo n.º 2/2021 (Alteração 
ao Regulamento Administrativo n.º 6/1999 — Organização, 
competências e funcionamento dos serviços e entidades públi-
cos), do disposto no n.º 1 da Ordem Executiva n.º 181/2019, com 
as alterações introduzidas pela Ordem Executiva n.º 19/2021, 
conjugado com o n.º 2 do artigo 15.º do Regulamento do Im-
posto sobre Veículos Motorizados (RIVM), aprovado pela Lei 
n.º 5/2002, o Secretário para a Economia e Finanças manda:

1. São nomeados membros da Comissão de Avaliação de 
Veículos Motorizados, para o período de 1 de Janeiro a 31 de 
Dezembro de 2022:

1) Vogal a que alude a alínea 3) do n.º 1 do artigo 15.º do 
RIVM — Maria Isabel Marques Soares como vogal efectivo e, 
como suplente, Carolina Sofia Martins Ramos de Baptista Cer-
queira Figueiredo;

2) Vogais a que alude a alínea 4) do n.º 1 do artigo 15.º do 
RIVM — Cheng Wing Yiu Daniel e Ip Hon Vai como vogais 
efectivos e, como vogais suplentes, Tam Ka Keong Daniel e Ho 
Chun Wai, respectivamente;

3) Vogal a que alude a alínea 5) do n.º 1 do artigo 15.º do 
RIVM — Liu David Yuk Lun como vogal efectivo e, como 
suplente, Cheang Weng San Michael;

4) Vogal a que alude a alínea 6) do n.º 1 do artigo 15.º do 
RIVM — Lei Veng Hong como vogal efectivo e, como suplente, 
Lo Ka Meng;

5) Secretário a que alude a alínea 7) do n.º 1 do artigo 15.º 
do RIVM — Vong Sok Han como secretário efectivo e, como 
suplente, U Pui Lin.

2. O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Janeiro 
de 2022.

15 de Dezembro de 2021.

O Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong.

Despacho do Secretário para a Economia
e Finanças n.º 75/2021

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau, e nos termos do 
n.º 5 do artigo 10.º do Regulamento Administrativo n.º 42/2020 
(Comissão Profissional dos Contabilistas), o Secretário para a 
Economia e Finanças manda:

1. É designada Kuan Ho Weng, como membro da Comissão 
de Provas das comissões especializadas da Comissão Profissio-
nal dos Contabilistas, em substituição de Lok Tan Cheng, até 
ao termo do respectivo mandato.

2. O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Janeiro 
de 2022.

15 de Dezembro de 2021.

O Secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong.
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批 示 摘 錄

–––––––

 

保 安 司 司 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

–––––––

 

社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

第 85/2021號社會文化司司長批示

87/89/M

15/2009

26/2009

35/2021

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-
mia e Finanças, de 9 de Dezembro de 2021:

Cheang Ngai Teng — nomeada, em comissão de serviço, pelo 
período de um ano, téc nica superior assessora, 1.º escalão, 
do Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, nos 
termos dos n.os 1, 2 e 5 do artigo 18.º e dos n.os 10, 11 e 12 do 
artigo 19.º do Estatuto do Gabinete do Chefe do Executivo e 
dos Secretários, vigente, a partir de 4 de Janeiro de 2022.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos        
17 de Dezembro de 2021. — A Chefe do Gabinete, Ku Mei 
Leng.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

Extracto de despacho

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Seguran-
ça, de 9 de Dezembro de 2021:

Lam Mei U Margarida — alteradas as suas funções, em comis-
são de serviço, no Gabinete do Secretário para a Segurança, 
nos termos da alínea 5) do n.º 1 do artigo 10.º, dos n.os 1 e 2 
do artigo 18.º e do n.º 10 do artigo 19.º do Estatuto do Ga-
binete do Chefe do Executivo e dos Secretários, em vigor, 
passando a desempenhar as funções de intérprete-tradutora 
assessora, 4.º escalão, a partir de 19 de Dezembro de 2021.

–––––––

Gabinete do Secretário para a Segurança, aos 17 de Dezem-
bro de 2021. — A Chefe do Gabinete, Cheong Ioc Ieng.

GABINETE DA SECRETÁRIA PARA OS ASSUNTOS

SOCIAIS E CULTURA

Despacho da Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 85/2021

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
artigo 23.º do Estatuto dos Trabalhadores da Administração 
Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 
21 de Dezembro, da alínea 1) do n.º 2 do artigo 2.º e dos artigos 
4.º e 5.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições Fundamentais do Es-
tatuto do Pessoal de Direcção e Chefia), do n.º 1 do artigo 2.º e 
dos artigos 7.º e 9.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 
(Disposições complementares do estatuto do pessoal de direc-
ção e chefia) e do n.º 1 do artigo 4.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 35/2021 (Organização e funcionamento do Instituto 
para a Supervisão e Administração Farmacêutica), conjugados 
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com o n.º 1 da Ordem Executiva n.º 183/2019, alterada pela 
Ordem Executiva n.º 21/2021, a Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura manda:

1. É nomeado, em comissão de serviço, Choi Peng Cheong, 
para exercer o cargo de presidente do Instituto para a Supervi-
são e Administração Farmacêutica, pelo período de um ano, a 
partir de 1 de Janeiro de 2022.

2. Os encargos resultantes da presente nomeação são supor-
tados pelo orçamento do Instituto para a Supervisão e Admi-
nistração Farmacêutica.

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

16 de Dezembro de 2021.

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

––––––––––

ANEXO

Fundamentos da nomeação de Choi Peng Cheong para o 
cargo de presidente do Instituto para a Supervisão e Adminis-
tração Farmacêutica:

— Vacatura do cargo;

— Choi Peng Cheong possui competência profissional e ap-
tidão para o exercício do cargo de presidente do Instituto para 
a Supervisão e Administração Farmacêutica, que se demonstra 
pelo curriculum vitae.

Currículo académico:

— Licenciado em Farmácia pela Taiwan University;

— Doutorado em Medicina (Farmacologia) pela Sun Yat-sen 
University;

— Curso de Diploma de Pós-Graduação de Gestão Admi-
nistrativa em Saúde pela University of Hong Kong;

— Curso de Diploma em medicina interna pela Chinese Uni-
versity of Hong Kong.

Currículo profissional:

— Técnico superior de saúde de 2.ª classe (área farmacêu-
tica) da Divisão dos Assuntos Farmacêuticos dos Serviços de 
Saúde de Macau, de Março 1995 a Novembro de 1999;

— Chefia funcional da Divisão dos Assuntos Farmacêuticos 
dos Serviços de Saúde de Macau, de Outubro a Novembro de 
1999;

— Chefe da Divisão de Farmacovigilância e Farmacoecono-
mia dos Serviços de Saúde, de Dezembro de 1999 a Novembro 
de 2005;

— Chefe do Departamento dos Assuntos Farmacêuticos dos 
Serviços de Saúde, de Dezembro de 2005 até à presente data;

— Presidente da Comissão Técnica de Registo de Medica-
mentos, de Dezembro de 2005 até à presente data;
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— Presidente da Comissão Técnica de Licenciamento de 
Profissões Farmacêuticas, de Dezembro de 2005 até à presente 
data;

— Presidente da Comissão Técnica para os Assuntos da Far-
mácia Tradicional Chinesa, de Dezembro de 2005 até à presen-
te data;

— Presidente da Comissão Técnica de Licenciamento de Es-
tabelecimentos de Actividade Farmacêutica, de Dezembro de 
2005 até à presente data;

— Membro da Comissão Consultiva para a Publicidade de 
Medicamentos, de Dezembro de 2005 até à presente data;

— Farmacêutico consultor dos Serviços de Saúde, de Janeiro 
de 2013 até à presente data;

— Membro do Conselho para os Assuntos Médicos, de 
Agosto de 2013 a Agosto de 2019; 

— Director do Centro de Cooperação de Medicina Tradicio-
nal da Organização Mundial de Saúde (Macau), de Dezembro 
de 2017 a Março de 2019.

Despacho da Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 89/2021

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
n.º 2 do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 81/99/M, de 15 de No-
vembro, republicado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 36/2021, a Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura 
manda:

1. É designada presidente da Comissão de Especialidades de 
Enfermagem, doravante designada por Comissão, Chan Weng 
Sai.

2. São designados membros da Comissão: 

1) Vong Kit Mei, em representação dos Serviços de Saúde;

2) Fan Wong Iao Ha, em representação dos Serviços de 
Saúde;

3) Liu Ming, em representação da Escola Superior de Ciên-
cias de Saúde e Desporto do Instituto Politécnico de Macau;

4) Wong Cheng Wa, em representação do Hospital Kiang 
Wu;

5) Van Iat Kio, em representação do Instituto de Enferma-
gem Kiang Wu de Macau;

6) Chao Ana Maria, em representação dos enfermeiros com 
especialização em enfermagem.

3. O presente despacho entra em vigor no dia 1 de Janeiro de 
2022.

22 de Dezembro de 2021. 

A Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Ao Ieong U.
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Despacho da Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 90/2021

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
artigo 23.º do Estatuto dos Trabalhadores da Administração 
Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 
21 de Dezembro, da alínea 2) do n.º 2 do artigo 2.º e dos artigos 
4.º e 5.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições Fundamentais do Es-
tatuto do Pessoal de Direcção e Chefia), do n.º 1 do artigo 2.º e 
dos artigos 7.º e 9.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 
(Disposições complementares do estatuto do pessoal de direc-
ção e chefia) e do n.º 1 do artigo 4.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 35/2021 (Organização e funcionamento do Instituto 
para a Supervisão e Administração Farmacêutica), conjugados 
com o n.º 1 da Ordem Executiva n.º 183/2019, alterada pela 
Ordem Executiva n.º 21/2021, a Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura manda:

1. É nomeado, em comissão de serviço, Ng Kuok Leong, para 
exercer o cargo de vice-presidente do Instituto para a Supervi-
são e Administração Farmacêutica, pelo período de um ano, a 
partir de 1 de Janeiro de 2022.

2. Os encargos resultantes da presente nomeação são supor-
tados pelo orçamento do Instituto para a Supervisão e Admi-
nistração Farmacêutica.

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

17 de Dezembro de 2021.

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

––––––––––

ANEXO

Fundamentos da nomeação de Ng Kuok Leong para o cargo 
de vice-presidente do Instituto para a Supervisão e Adminis-
tração Farmacêutica:

— Vacatura do cargo;

— Ng Kuok Leong possui competência profissional e aptidão 
para o exercício do cargo de vice-presidente do Instituto para a 
Supervisão e Administração Farmacêutica, que se demonstra 
pelo curriculum vitae.

Currículo académico:

— Licenciatura em Farmácia pela Universidade de Taiwan;

— Mestrado em Gestão e Administração pela Universidade 
de Sun Yat-Sen;

— Mestrado em Variante de Administração Medicinal pela 
Universidade de Macau;

— Curso de Diploma de Pós-Graduação de Gestão Admi-
nistrativa em Saúde, ministrado pela Universidade de Hong 
Kong. 

Currículo profissional:

— Técnico superior de saúde de 2.a classe da Divisão dos 
Assuntos Farmacêuticos dos Serviços de Saúde, de Março de 
1996 a Novembro de 1999;
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— Técnico superior de saúde de 2.a classe da Divisão de 
Farmacovigilância e Farmacoeconomia do Departamento dos 
Assuntos Farmacêuticos dos Serviços de Saúde, de Dezembro 
de 1999 a Dezembro de 2003;

— Técnico superior de saúde de 2.a classe da Divisão de 
Farmacovigilância e Farmacoeconomia do Departamento dos 
Assuntos Farmacêuticos dos Serviços de Saúde, de Janeiro de 
2004 a Novembro de 2005;

— Chefia funcional da Divisão de Farmacovigilância e Far-
macoeconomia do Departamento dos Assuntos Farmacêuticos 
dos Serviços de Saúde, de Junho a Novembro de 2005;

— Chefe da Divisão de Farmacovigilância e Farmacoecono-
mia do Departamento dos Assuntos Farmacêuticos dos Servi-
ços de Saúde, de Dezembro de 2005 a Outubro de 2016;

— Vogal da Comissão Técnica de Registo de Medicamentos, 
de Dezembro de 2005 até à presente data;

— Farmacêutico consultor dos Serviços de Saúde, de Janeiro 
de 2013 até à presente data;

— Chefe do Departamento de Administração Hospitalar 
dos Serviços de Saúde, de Outubro de 2016 até à presente data;

— Coordenador-adjunto do Centro de Cooperação de Me-
dicina Tradicional da OMS (Macau), de Dezembro de 2017 a 
Março de 2019;

— Membro do Conselho para os Assuntos Médicos, de Julho 
de 2020 até à presente data;

— Membro do Conselho dos Profissionais de Saúde, de Abril 
de 2021 até à presente data.

Despacho da Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 91/2021

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
artigo 23.º do Estatuto dos Trabalhadores da Administração 
Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 
21 de Dezembro, da alínea 2) do n.º 2 do artigo 2.º e dos artigos 
4.º e 5.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições Fundamentais do Es-
tatuto do Pessoal de Direcção e Chefia), do n.º 1 do artigo 2.º e 
dos artigos 7.º e 9.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 
(Disposições complementares do estatuto do pessoal de direc-
ção e chefia) e do n.º 1 do artigo 4.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 35/2021 (Organização e funcionamento do Instituto 
para a Supervisão e Administração Farmacêutica), conjugados 
com o n.º 1 da Ordem Executiva n.º 183/2019, alterada pela 
Ordem Executiva n.º 21/2021, a Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura manda:

1. É nomeado, em comissão de serviço, Lei Sai Ian, para 
exercer o cargo de vice-presidente do Instituto para a Supervi-
são e Administração Farmacêutica, pelo período de um ano, a 
partir de 1 de Janeiro de 2022.
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2. Os encargos resultantes da presente nomeação são supor-
tados pelo orçamento do Instituto para a Supervisão e Admi-
nistração Farmacêutica.

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

17 de Dezembro de 2021.

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

––––––––––

ANEXO

Fundamentos da nomeação de Lei Sai Ian para o cargo de 
vice-presidente do Instituto para a Supervisão e Administra-
ção Farmacêutica:

— Vacatura do cargo;

— Lei Sai Ian possui competência profissional e aptidão 
para o exercício do cargo de vice-presidente do Instituto para a 
Supervisão e Administração Farmacêutica, que se demonstra 
pelo curriculum vitae.

Currículo académico:

— Licenciatura em Farmácia pela Universidade de Taiwan;

— Mestrado em Farmácia pela Universidade de Taiwan;

— Mestrado em Administração Pública pela Universidade 
de Beijing.

Currículo profissional:

— Técnico superior de 2.ª classe do Departamento dos As-
suntos Farmacêuticos dos Serviços de Saúde, de Maio de 2002 
a Maio de 2008;

— Técnico superior de 1.ª classe do Departamento dos As-
suntos Farmacêuticos dos Serviços de Saúde, de Maio de 2008 
a Agosto de 2010;

— Farmacêutico de 1.ª classe do Departamento dos Assun-
tos Farmacêuticos dos Serviços de Saúde, de Agosto de 2010 a 
Janeiro de 2013;

— Vogal da Comissão Técnica de Registo de Medicamentos, 
de Junho de 2011 até à presente data;

— Farmacêutico sénior do Departamento dos Assuntos Far-
macêuticos dos Serviços de Saúde, de Janeiro de 2013 a De-
zembro de 2017;

— Chefe, substituto, da Divisão de Farmacovigilância e Far-
macoeconomia do Departamento dos Assuntos Farmacêuticos 
dos Serviços de Saúde, de Abril a Novembro de 2016;

— Chefe da Divisão de Farmacovigilância e Farmacoecono-
mia do Departamento dos Assuntos Farmacêuticos dos Servi-
ços de Saúde, de Novembro de 2016 até à presente data;

— Farmacêutico consultor dos Serviços de Saúde, de De-
zembro de 2017 até à presente data;

— Membro da Comissão de Disciplina, subordinada ao 
Conselho dos Profissionais de Saúde, de Outubro de 2021 até à 
presente data.
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Despacho da Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 92/2021

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
n.º 4 do artigo 13.º do Regulamento Administrativo n.º 18/2013 
(Conselho para os Assuntos Médicos) e do n.º 1 da Ordem 
Executiva n.º 183/2019, alterada pela Ordem Executiva 
n.º 21/2021, a Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura 
manda:

1. O n.º 2 do Despacho da Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 57/2020 passa a ter a seguinte redacção:

«2. O exercício das funções referidas no número anterior 
é remunerado pela quantia mensal equivalente ao valor do 
índice 80 da tabela indiciária da Administração Pública.»

2. O presente despacho entra em vigor no dia 1 de Janeiro de 
2022.

22 de Dezembro de 2021.

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

Despacho da Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 93/2021

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos dos 
artigos 13.º e 18.º do Regulamento Administrativo n.º 10/2021 
(Conselho dos Profissionais de Saúde), alterado pelo Regula-
mento Administrativo n.º 45/2021, a Secretária para os Assun-
tos Sociais e Cultura manda:

1. É nomeada, em comissão de serviço, pelo período de dois 
anos, Leong Pui San como secretária-geral do Conselho dos 
Profissionais de Saúde, com remuneração mensal equivalente 
ao valor do índice 770 da tabela indiciária da Administração 
Pública.

2. O presente despacho entra em vigor no dia 1 de Janeiro de 
2022.

22 de Dezembro de 2021. 

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

Despacho da Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 94/2021

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Bá-
sica da Região Administrativa Especial de Macau e nos ter-
mos do artigo 7.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999 
(Organização, competências e funcionamento dos serviços e 
entidades públicos), republicado pelo Regulamento Adminis-
trativo n.º 2/2021, e do n.º 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:

1. É subdelegada no presidente do Instituto para a Supervi-
são e Administração Farmacêutica, Choi Peng Cheong, a com-
petência para a prática dos seguintes actos:

1) Assinar os diplomas de provimento;
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2) Conferir posse e receber a prestação de compromisso de 
honra;

3) Autorizar a nomeação provisória e a recondução e con-
verter as nomeações provisórias ou em comissão de serviço em 
nomeações definitivas;

4) Outorgar nos contratos administrativos de provimento e 
contratos individuais de trabalho;

5) Autorizar a renovação dos contratos administrativos de 
provimento;

6) Autorizar a renovação dos contratos individuais de traba-
lho, desde que não implique alteração das condições remune-
ratórias;

7) Determinar a exoneração e autorizar a rescisão dos con-
tratos administrativos de provimento e dos contratos individu-
ais de trabalho;

8) Conceder licença especial e licença sem vencimento de 
curta duração e decidir sobre pedidos de acumulação de férias 
por motivos pessoais;

9) Assinar documentos comprovativos de contagem e liqui-
dação do tempo de serviço prestado pelos trabalhadores do 
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica;

10) Autorizar a adopção do trabalho por turnos;

11) Autorizar a apresentação dos trabalhadores do Instituto 
para a Supervisão e Administração Farmacêutica e dos seus 
familiares às Juntas Médicas, que funcionam no âmbito dos 
Serviços de Saúde;

12) Autorizar a atribuição de prémios de antiguidade e de sub-
sídios previstos no Estatuto dos Trabalhadores da Administração 
Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 
de Dezembro, na Lei n.º 2/2011 (Regime do prémio de antigui-
dade e dos subsídios de residência e de família) ou nos contratos 
e a atribuição do prémio de tempo de contribuição previsto no 
Regime de Previdência dos Trabalhadores dos Serviços Públicos, 
estabelecido pela Lei n.º 8/2006, ao respectivo pessoal, nos termos 
legais;

13)  Determinar deslocações de trabalhadores, de que resulte 
o direito à percepção de ajudas de custo por três dias;

14) Autorizar a participação de trabalhadores em congres-
sos, seminários, colóquios, jornadas e outras actividades seme-
lhantes, quando realizados na Região Administrativa Especial 
de Macau ou, quando realizados no exterior, nas condições 
referidas na alínea anterior;

15) Autorizar a participação de trabalhadores, por um perí-
odo máximo de sete dias, em cursos de formação, congressos, 
seminários, colóquios, jornadas e outras actividades semelhan-
tes, quando realizados no exterior da Região Administrativa 
Especial de Macau e da deslocação não resulte o direito à per-
cepção de ajudas de custo;

16) Autorizar a restituição de documentos que não sejam 
pertinentes à garantia de compromissos ou à execução de 
contratos com o Instituto para a Supervisão e Administração 
Farmacêutica ou com a Região Administrativa Especial de 
Macau;
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17) Autorizar os requerimentos de reingresso ou regresso ao 
serviço dos trabalhadores em situação de licença sem venci-
mento, de suspensão do contrato e em demais situações;

18) Autorizar o abate de materiais e demais bens móveis 
considerados desnecessários ou inservíveis;

19) Aceitar e restituir os montantes depositados como cau-
ção, cancelar garantias bancárias e extinguir seguros-caução, 
bem como restituir quantias retidas como garantia ou a qual-
quer outro título apresentadas em processos de obras ou aqui-
sição de bens e serviços;

20) Aprovar os planos de trabalho nas empreitadas de obras 
públicas;

21) Homologar os autos de consignação, recepção provisória 
e definitiva nas empreitadas de obras públicas;

22) Homologar os autos de recepção provisória e definitiva 
nos procedimentos de aquisição de bens e serviços;

23) Outorgar, em nome da Região Administrativa Especial 
de Macau, em todos os instrumentos públicos relativos a con-
tratos que devam ser lavrados no âmbito do Instituto para a 
Supervisão e Administração Farmacêutica.

2. Dos actos praticados no uso das competências ora subde-
legadas cabe recurso administrativo necessário.

3. O subdelegado pode subdelegar no pessoal de direcção e 
chefia as competências que julgue adequadas ao bom funciona-
mento dos serviços.

4. O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de Janei-
ro de 2022.

22 de Dezembro de 2021.

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

Extractos de despachos

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

São nomeados os seguintes trabalhadores, em comissão de ser-
viço, para o exercício de cargos de chefias das subunidades 
orgânicas do Instituto para a Supervisão e Administração 
Farmacêutica, nos termos do disposto nas alíneas 1) e 2) do 
n.º 3 do artigo 2.º e no artigo 5.º da Lei n.º 15/2009 (Dispo-
sições Fundamentais do Estatuto do Pessoal de Direcção e 
Chefia), no artigo 2.º, nos n.os 1 e 2 do artigo 3.º e nos artigos 
5.º, 7.º e 9.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 
(Disposições complementares do estatuto do pessoal de di-
recção e chefia) e no n.º 3 do artigo 4.º, no n.º 2 do artigo 14.º, 
no n.º 2 do artigo 17.º e no artigo 31.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 35/2021 (Organização e funcionamento do 
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica), 
conjugados com o n.º 1 da Ordem Executiva n.º 183/2019, 
alterada pela Ordem Executiva n.º 21/2021, pelo período de 
um ano, a partir do dia 1 de Janeiro de 2022:

Nome Cargo

Lao Nga Man Chefe do Departamento de Planeamento e 
Gestão de Qualidade
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姓名 官職

15/2009 26/2009

 

 

2008 3 2009 10  

2009 10 2013 3  

2013 3 2015 10  

2015 10 2017 12  

2017 12  

Nome Cargo

Cheang Im Hong Chefe do Departamento de Licenciamento 
e Inspecção

Lei Chi Ieong Chefe do Departamento de Registo

Chon Hang I Chefe do Departamento de Vigilância

Wong Oi Wa Chefe da Divisão de Licenciamento

Ho Ka Ieng Chefe da Divisão de Inspecção

Lam Fu Chong Chefe da Divisão de Medicina Tradicional 
Chinesa

Chan Tak In Chefe da Divisão de Medicamentos Quí-
micos e Dispositivos

Ng Tak Long Chefe da Divisão de Administração e Fi-
nanças

Nos termos do n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 15/2009 e do n.º 1 
do artigo 9.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, são 
publicados os fundamentos da nomeação e os currículos acadé-
micos e profissionais dos nomeados:

Fundamentos da nomeação de Lao Nga Man para o cargo de 
chefe do Departamento de Planeamento e Gestão de Qualida-
de do Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêu-
tica:

— Vacatura do cargo;

— Lao Nga Man possui competência profissional e aptidão 
para o exercício do cargo de chefe do Departamento de Planea-
mento e Gestão de Qualidade do Instituto para a Supervisão 
e Administração Farmacêutica, o que se demonstra pelo seu 
curriculum vitae.

Currículo académico:

— Licenciatura em Saúde Pública pela Universidade de 
Taiwan;

— Mestrado em Saúde Pública pela Universidade de Taiwan.

Currículo profissional:

— Técnica de 2.ª classe dos Serviços de Saúde, de Março de 
2008 a Outubro de 2009;

— Técnica superior de 2.ª classe do Departamento dos As-
suntos Farmacêuticos dos Serviços de Saúde, de Outubro de 
2009 a Março de 2013;

— Técnica superior de 1.ª classe do Departamento dos As-
suntos Farmacêuticos dos Serviços de Saúde, de Março de 2013 
a Outubro de 2015;

— Técnica superior principal do Departamento dos Assun-
tos Farmacêuticos dos Serviços de Saúde, de Outubro de 2015 
a Dezembro de 2017;

— Técnica superior assessor do Departamento dos Assuntos 
Farmacêuticos dos Serviços de Saúde, de Dezembro de 2017 
até à presente data.
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1993 12 1999 11  

1999 12 2000 12  

2000 12  

2000 6  

2000 6  

2013 1  

 

 

 

2006 3 2010 8  

Fundamentos da nomeação de Cheang Im Hong para o car-
go de chefe do Departamento de Licenciamento e Inspecção 
do Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica:

— Vacatura do cargo;

— Cheang Im Hong possui competência profissional e ap-
tidão para o exercício do cargo de chefe do Departamento de 
Licenciamento e Inspecção do Instituto para a Supervisão e 
Administração Farmacêutica, o que se demonstra pelo seu cur-
riculum vitae.

Currículo académico:

— Licenciatura em Farmácia pela Universidade de Taiwan;

— Mestrado em Administração Medicinal pela Universidade 
de Macau.

Currículo profissional:

— Técnica superior de saúde de 2.ª classe da Divisão dos As-
suntos Farmacêuticos dos Serviços de Saúde, de Dezembro de 
1993 a Novembro de 1999;

— Técnica superior de saúde de 2.ª classe do Departamento 
dos Assuntos Farmacêuticos dos Serviços de Saúde, de De-
zembro de 1999 a Dezembro de 2000;

— Chefe da Divisão de Inspecção e Licenciamento do De-
partamento dos Assuntos Farmacêuticos dos Serviços de Saú-
de, de Dezembro de 2000 até à presente data;

— Vogal da Comissão Técnica de Licenciamento de Profis-
sões Farmacêuticas, de Junho de 2000 até à presente data;

— Vogal da Comissão Técnica de Licenciamento de Estabe-
lecimentos de Actividade Farmacêutica, de Junho de 2000 até 
à presente data;

— Farmacêutica sénior dos Serviços de Saúde, de Janeiro de 
2013 até à presente data.

Fundamentos da nomeação de Lei Chi Ieong para o cargo de 
chefe do Departamento de Registo do Instituto para a Supervi-
são e Administração Farmacêutica:

— Vacatura do cargo;

— Lei Chi Ieong possui competência profissional e aptidão 
para o exercício do cargo de chefe do Departamento de Regis-
to do Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêuti-
ca, o que se demonstra pelo seu curriculum vitae.

Currículo académico:

— Licenciatura em Farmácia pela Monash University of 
Australia;

— Mestrado em Gestão de Medicamentos pela University of 
Sunderland, Inglaterra;

— Mestrado em Administração Pública pelo Instituto Nacio-
nal de Administração da China.

Currículo profissional:

— Técnico superior de saúde de 2.ª classe do Departamento 
dos Assuntos Farmacêuticos dos Serviços de Saúde, de Março 
de 2006 a Agosto de 2010;
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2010 8 2017 12  

2017 12 2021 11  

2021 12  

 

 

 

2002 6 2008 6  

2008 6 2010 8  

2010 8 2014 9  

2014 9 2021 3  

2017 6  

2021 3  

— Farmacêutico de 2.ª classe do Departamento dos Assun-
tos Farmacêuticos dos Serviços de Saúde, de Agosto de 2010 a 
Dezembro de 2017;

— Farmacêutico de 1.ª classe dos Serviços de Saúde, de De-
zembro de 2017 a Novembro de 2021;

— Farmacêutico sénior dos Serviços de Saúde, de Dezembro 
de 2021 até à presente data.

Fundamentos da nomeação de Chon Hang I para o cargo de 
chefe do Departamento de Vigilância do Instituto para a Su-
pervisão e Administração Farmacêutica:

— Vacatura do cargo;

— Chon Hang I possui competência profissional e aptidão 
para o exercício do cargo de chefe do Departamento de Vigi-
lância do Instituto para a Supervisão e Administração Farma-
cêutica, o que se demonstra pelo seu curriculum vitae.

Currículo académico:

— Licenciatura em Farmácia pela University of Wiscon-
sin–Madison, Estados Unidos da América;

— Licenciatura em Medicina Tradicional Chinesa pela Uni-
versidade de Ciência e Tecnologia de Macau;

— Mestrado em Administração Pública pela Universidade 
de Beijing.

Currículo profissional:

— Técnica superior de 2.ª classe do Departamento dos As-
suntos Farmacêuticos dos Serviços de Saúde, de Junho de 2002 
a Junho de 2008;

— Técnica superior de 1.ª classe do Departamento dos As-
suntos Farmacêuticos dos Serviços de Saúde, de Junho de 2008 
a Agosto de 2010;

— Farmacêutica de 1.ª classe do Departamento dos Assun-
tos Farmacêuticos dos Serviços de Saúde, de Agosto de 2010 a 
Setembro de 2014;

— Farmacêutica sénior do Departamento dos Assuntos 
Farmacêuticos dos Serviços de Saúde, de Setembro de 2014 a 
Março de 2021;

— Vogal da Comissão Técnica para os Assuntos da Farmácia 
Tradicional Chinesa, desde Junho de 2017 até à presente data;

— Farmacêutica consultora do Departamento dos Assuntos 
Farmacêuticos dos Serviços de Saúde, de Março de 2021 até à 
presente data.

Fundamentos da nomeação de Wong Oi Wa para o cargo de 
chefe da Divisão de Licenciamento do Instituto para a Super-
visão e Administração Farmacêutica:

— Vacatura do cargo;

— Wong Oi Wa possui competência profissional e aptidão 
para o exercício do cargo de chefe da Divisão de Licenciamen-
to do Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêuti-
ca, o que se demonstra pelo seu curriculum vitae.
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2007 7 2010 8  

2010 8 2017 12  

2017 12 2021 11  

2021 12  

 

 

2002 5 2008 5  

2008 5 2010 8  

2010 8 2017 11  

2017 11 2021 9  

2021 9  

Currículo académico:

— Licenciatura em Farmácia pela Universidade de Zhejiang.

Currículo profissional:

— Técnica superior de 2.ª classe do Departamento dos As-
suntos Farmacêuticos dos Serviços de Saúde, de Julho de 2007 
a Agosto de 2010;

— Farmacêutica de 2.ª classe dos Serviços de Saúde, de 
Agosto de 2010 a Dezembro de 2017;

— Farmacêutica de 1.ª classe dos Serviços de Saúde, de De-
zembro de 2017 a Novembro de 2021;

— Farmacêutica sénior dos Serviços de Saúde, de Dezembro 
de 2021 até à presente data.

Fundamentos da nomeação de Ho Ka Ieng para o cargo de 
chefe da Divisão de Inspecção do Instituto para a Supervisão e 
Administração Farmacêutica:

— Vacatura do cargo;

— Ho Ka Ieng possui competência profissional e aptidão 
para o exercício do cargo de chefe da Divisão de Inspecção do 
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica, o 
que se demonstra pelo seu curriculum vitae.

Currículo académico:

— Licenciatura em Farmácia pela Universidade de Taiwan;

— Mestrado em Administração Pública pela Universidade 
de Beijing.

Currículo profissional:

— Técnico superior de 2.ª classe do Departamento dos As-
suntos Farmacêuticos dos Serviços de Saúde, de Maio de 2002 
a Maio de 2008;

— Técnico superior de 1.ª classe do Departamento dos As-
suntos Farmacêuticos dos Serviços de Saúde, de Maio de 2008 
a Agosto de 2010;

— Farmacêutico de 1.ª classe dos Serviços de Saúde, de 
Agosto de 2010 a Novembro de 2017;

— Farmacêutico sénior dos Serviços de Saúde, de Novembro 
de 2017 a Setembro de 2021;

— Farmacêutico consultor dos Serviços de Saúde, de Setem-
bro de 2021 até à presente data.

Fundamentos da nomeação de Lam Fu Chong para o cargo 
de chefe da Divisão de Medicina Tradicional Chinesa do Insti-
tuto para a Supervisão e Administração Farmacêutica:

— Vacatura do cargo;

— Lam Fu Chong possui competência profissional e aptidão 
para o exercício do cargo de chefe da Divisão de Medicina 
Tradicional Chinesa do Instituto para a Supervisão e Adminis-
tração Farmacêutica, o que se demonstra pelo seu curriculum 
vitae.
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2012 6 2015 7  

2015 7 2017 11  

2017 11 2020 2  

2020 2  

2021 10  

 PharmD

2015 11 2019 10  

2019 10  

 

Currículo académico:

— Licenciatura em Farmácia Chinesa pela Universidade de 
Tianjin.

Currículo profissional:

— Técnico superior de 2.ª classe (Área de farmácia chinesa) 
do Departamento dos Assuntos Farmacêuticos dos Serviços de 
Saúde, de Junho de 2012 a Julho de 2015;

— Técnico superior de 1.ª classe (Área de farmácia chinesa) 
do Departamento dos Assuntos Farmacêuticos dos Serviços de 
Saúde, de Julho de 2015 a Novembro de 2017;

— Técnico superior principal (Área de farmácia chinesa) do 
Departamento dos Assuntos Farmacêuticos dos Serviços de 
Saúde, de Novembro de 2017 a Fevereiro de 2020;

— Técnico superior de saúde assessor (Área de farmácia 
chinesa) do Departamento dos Assuntos Farmacêuticos dos 
Serviços de Saúde, de Fevereiro de 2020 até à presente data;

— Membro da Comissão para a Acreditação dos Farmacêu-
ticos de Medicina Tradicional Chinesa, de Outubro de 2021 até 
à presente data.

Fundamentos da nomeação de Chan Tak In para o cargo de 
chefe da Divisão de Medicamentos Químicos e Dispositivos do 
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica:

— Vacatura do cargo;

— Chan Tak In possui competência profissional e aptidão 
para o exercício do cargo de chefe da Divisão de Medicamen-
tos Químicos e Dispositivos do Instituto para a Supervisão e 
Administração Farmacêutica, o que se demonstra pelo seu cur-
riculum vitae.

Currículo académico:

— Doutoramento em Farmácia pela Universidade de Long 
Island dos Estados Unidos da América.

Currículo profissional:

— Farmacêutico de 2.ª classe do Departamento dos Assun-
tos Farmacêuticos dos Serviços de Saúde, de Novembro de 
2015 a Outubro de 2019;

— Farmacêutico de 1.ª classe do Departamento dos Assun-
tos Farmacêuticos dos Serviços de Saúde, de Outubro de 2019 
até à presente data.

Fundamentos da nomeação de Ng Tak Long para o cargo 
de chefe da Divisão de Administração e Finanças do Instituto 
para a Supervisão e Administração Farmacêutica:

— Vacatura do cargo;

— Ng Tak Long possui competência profissional e aptidão 
para o exercício do cargo de chefe da Divisão de Administra-
ção e Finanças do Instituto para a Supervisão e Administração 
Farmacêutica, o que se demonstra pelo seu curriculum vitae.

Currículo académico:

— Licenciatura em Engenharia de Software pela Universi-
dade de Tecnologia do Sul da China;
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1994 8 1999 11  

1999 11 2001 2  

2001 2 2002 11  

2002 11 2005 4  

2005 4 2013 9  

2013 9  

–––––––

 

審 計 署

批 示 摘 錄

12/2015

12/2015

12/2015

–––––––

 

— Mestrado em Organização e Estrutura de Sistemas de 
Computadores pela Universidade de Tecnologia do Sul da 
China.

Currículo profissional:

— Técnico superior de informática de 2.ª classe da Direcção 
dos Serviços de Turismo, de Agosto de 1994 a Novembro de 
1999;

— Técnico superior de informática de 1.ª classe da Direcção 
dos Serviços de Turismo, de Novembro de 1999 a Fevereiro de 
2001;

— Técnico superior de 1.ª classe da Capitania dos Portos, de 
Fevereiro de 2001 a Novembro de 2002;

— Técnico superior principal da Capitania dos Portos, de 
Novembro de 2002 a Abril de 2005;

— Técnico superior assessor da Direcção dos Serviços de 
Assuntos Marítimos e de Água, de Abril de 2005 a Setembro 
de 2013;

— Técnico superior assessor principal dos Serviços de As-
suntos Marítimos e de Água, de Setembro de 2013 até à pre-
sente data.

–––––––

Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, 
aos 17 de Dezembro de 2021. — A Chefe do Gabinete, Ho Ioc 
San.

COMISSARIADO DA AUDITORIA

Extractos de despachos

Por despachos do director dos Serviços de Auditoria, de 4 
de Novembro de 2021:

Lio Chi Weng — renovado o contrato administrativo de pro-
vimento de longa duração, pelo período de três anos, como 
adjunto-técnico principal, 1.º escalão, neste Comissariado, 
nos termos dos artigos 4.º e 6.º, n.º 4, da Lei n.º 12/2015, em 
vigor, a partir de 31 de Dezembro de 2021.

Wong Wai Seng — renovado o contrato administrativo de pro-
vimento de longa duração, pelo período de três anos, como 
adjunta-técnica de 1.ª classe, 2.º escalão, neste Comissaria-
do, nos termos dos artigos 4.º e 6.º, n.º 4, da Lei n.º 12/2015, 
em vigor, a partir de 31 de Dezembro de 2021.

Por despacho da chefe do Gabinete do Comissário da Au-
ditoria, de 11 de Novembro de 2021:

Un Weng Ian — renovado o contrato administrativo de provi-
mento de longa duração, pelo período de três anos, como 
intérprete-tradutora principal, 1.º escalão, neste Comissaria-
do, nos termos dos artigos 4.º e 6.º, n.º 4, da Lei n.º 12/2015, 
em vigor, a partir de 3 de Janeiro de 2022.

–––––––

Gabinete do Comissário da Auditoria, aos 17 de Dezembro 
de 2021. — O Chefe do Gabinete, substituto, Chau Ka Lai.
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SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 2 de Dezembro de 2021:

Cheng Kin Chong — renovada a comissão de serviço, pelo 
período de um ano, como assessor dos Serviços de Alfân-
dega, nos termos do artigo 5.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 21/2001, republicado pelo Regulamento Adminis-
trativo n.º 25/2008, a partir de 18 de Janeiro de 2022.

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

Lei Chan e Chao Fu Chun, assistentes técnicos administrativos 
principais, 1.º escalão, n.os 160181 e 160191, destes Serviços 
— alterados os respectivos contratos administrativos de pro-
vimento de longa duração para contratos administrativos de 
provimento sem termo, nos termos da alínea 2) do n.º 2 do 
artigo 6.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 29 de Novembro de 
2021. 

–––––––

Serviços de Alfândega, aos 17 de Dezembro de 2021. — A 
Subdirectora-geral, Chau Kin Oi, superintendente-geral alfan-
degária.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Declaração

Extracto

Nos termos dos artigos 52.º e 53.º, n.º 5, do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 2/2018, publicam-se as seguintes transferências de 
verbas (Orçamento da RAEM/2021):

海 關

批 示 摘 錄

25/20 0 8

21/2001

 

12/2015

160181 160191

–––––––

 

立 法 會

聲 明 書

摘要

2/2018

/

二零二一年財政年度第四次預算修改

4.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

71800100 立法會

Assembleia Legislativa

1-01-4 31-01-04-00-00

Subsídios de Natal e de férias 

$ 200,000.00

1-01-4 31-02-01-01-00

Senhas de presença

$ 200,000.00

1-01-4 31-02-02-01-00

Subsídio de residência

$ 60,000.00
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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

1-01-4 31-02-04-01-00 奬

Prémio de avaliação de desempenho

$ 60,000.00

1-01-4 32-01-02-00-00

Combustíveis e lubrificantes

$ 8,000.00

1-01-4 32-01-05-00-00

Alimentos e bebidas

$ 160,000.00

1-01-4 32-01-06-00-00

Vestuário

$ 10,000.00

1-01-4 32-02-01-01-00

Instalações e equipamentos

$ 25,000.00

1-01-4 32-02-01-02-00

Software e rede informática

$ 40,000.00

1-01-4 32-02-02-00-00

Energia eléctrica

$ 80,000.00

1-01-4 32-02-03-00-00

Consumo de água

$ 8,000.00

1-01-4 32-02-04-00-00

Higiene e limpeza

$ 10,000.00

1-01-4 32-02-05-00-00

Condomínio e segurança

$ 56,000.00

1-01-4 32-02-09-01-00

Passagens para missão oficial

$ 10,000.00

1-01-4 32-02-11-01-00

Encargos com anúncios

$ 5,000.00

1-01-4 32-02-20-02-00

Bens móveis e imóveis

$ 10,000.00

1-01-4 32-02-99-00-00

Outras  Aquisição de serviços

$ 30,000.00

1-01-4 39-01-00-00-00

Dotação provisional

$ 120,000.00

1-01-4 41-02-09-00-00

Mobílias

$ 20,000.00

1-01-4 41-02-10-00-00

Equipamentos informáticos e sistemáticos

$ 70,000.00

1-01-4 41-02-13-00-00

Artigos de escritório e papelarias

$ 15,000.00

1-01-4 41-02-99-00-00

Outros  Bens móveis

$ 105,000.00

  
Total   

$ 651,000.00 $ 651,000.00

Referente à autorização:

23/11/2021

Despacho da Mesa da Assembleia Legislativa, de 23/11/2021

–––––––

Serviços de Apoio à Assembleia Legislativa, aos 15 de De-
zembro de 2021. — A Secretária-geral, Ieong Soi U.
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終 審 法 院 院 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

39/2011

19/20 0 0

Frederico Loureiro Rocha Rangel 

Fernandes

聲 明

–––––––

 

檢 察 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

8 7/ 8 9 / M

b

14/2009

12/2015

GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL 

DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

Extracto de despacho

Por despacho do Presidente do Tribunal de Última Ins-
tância, de 15 de Dezembro de 2021:

Licenciado Frederico Loureiro Rocha Rangel Fernandes — 
renovada a comissão de serviço, pelo período de um ano, 
como assessor deste Gabinete, nos termos dos artigos 7.º e 
13.º, n.º 3, do Regulamento Administrativo n.º 19/2000, de 
6 de Março, republicado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 39/2011, de 19 de Dezembro, a partir de 15 de Janeiro de 
2022.

Declarações

Para os devidos efeitos se declara que Chan Soi Fong, técnica 
superior assessora principal, 4.º escalão, de nomeação definiti-
va, do quadro do pessoal deste Gabinete, cessa funções, a seu 
pedido, a partir de 4 de Janeiro de 2022.

— Para os devidos efeitos se declara que Fong In Long, escrivão 
judicial adjunto, 2.º escalão, de nomeação definitiva, do quadro do 
pessoal do Tribunal Judicial de Base, cessa funções, a seu pedido, 
a partir de 4 de Janeiro de 2022.

–––––––

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, aos 
17 de Dezembro de 2021. — A Chefe do Gabinete, Chan Iok 
Lin.

GABINETE DO PROCURADOR

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Procurador, de 19 de No-
vembro de 2021:

Tang Im Seong, escrivã do Ministério Público especialista, 1.º 
escalão, de nomeação definitiva — concedida a licença sem 
vencimento de longa duração, nos termos dos artigos 136.º, 
alínea b), 137.º e 140.º do Decreto-Lei n.º 87/89/M (Estatuto 
dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau), no 
período de 21 de Dezembro de 2021 a 20 de Dezembro de 
2029.

Por despachos do chefe deste Gabinete, de 30 de Novem-
bro de 2021:

Madeira de Carvalho Juliana — alterada, por averbamento, a 
cláusula 3.ª do seu contrato administrativo de provimento 
sem termo progredindo para adjunta-técnica especialista, 
2.º escalão, deste Gabinete, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, 
alínea 2), da Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos tra-
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14/2009

12/2015

–––––––

 

政 策 研 究 和 區 域 發 展 局

批 示 摘 錄

4/2017 14/2009

12/2015

365

–––––––

 

個 人 資 料 保 護 辦 公 室

批 示 摘 錄

 

12/2015 14/2009

14/2016

485

–––––––

balhadores dos serviços públicos), conjugado com o artigo 
4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015 (Regime do contrato de trabalho 
nos serviços públicos), a partir de 26 de Novembro de 2021.

Chen Guangping — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento sem termo progre-
dindo para técnica especialista, 3.º escalão, deste Gabinete, 
nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009 
(Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públi-
cos), conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015 (Re-
gime do contrato de trabalho nos serviços públicos), a partir 
de 28 de Novembro de 2021.

–––––––

Gabinete do Procurador, aos 17 de Dezembro de 2021. — O 
Chefe do Gabinete, Tam Peng Tong.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTUDO DE POLÍTICAS 

E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Extracto de despacho

Por despachos do director destes Serviços, de 10 de De-
zembro de 2021:

Cheong Keng Hou e Lam Kin — alterada, por averbamento, a 
cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de provimen-
to sem termo progredindo para a categoria de adjunto-téc-
nico principal, 2.º escalão, índice 365, 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.os 2 
e 3, da Lei n.º 12/2015, a partir de 3 de Dezembro de 2021.

–––––––

Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvi-
mento Regional, aos 22 de Dezembro de 2021. — O Director 
dos Serviços, substituto, Ung Hoi Ian.

GABINETE PARA A PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Extracto de despacho

Por despacho do coordenador deste Gabinete, de 17 de 
Dezembro de 2021:

Ieong Kuan Lou — alterada, por averbamento, a cláusula 3.a 
do seu contrato administrativo de provimento ascenden-
do a técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 485, 
neste Gabinete, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, 
vigente, conjugado com os artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, 
da Lei n.º 14/2009, vigente, e 5.º do Regulamento Administra-
tivo n.º 14/2016, vigente, a partir da data da sua publicação.

–––––––

Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais, aos 17 de 
Dezembro de 2021. — O Coordenador do Gabinete, Yang 
Chongwei.
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行 政 公 職 局

批 示 摘 錄

4/2017 14/2009

12/2015

430

4/2017 14/2009

12/2015

365

12/2015

12/2015

4/2017 2/2021 14/2009

21/2021

14/2016

12/2015

450

–––––––

 

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO 

E FUNÇÃO PÚBLICA

Extractos de despachos

Por despacho da subdirectora dos Serviços, de 10 de Novem-
bro de 2021:

Kun Vai Kun — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento sem termo pro-
gredindo à categoria de adjunto-técnico especialista, 3.º es-
calão, índice 430, 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 10 de Novembro de 2021.

Por despacho da subdirectora dos Serviços, de 12 de Novem-
bro de 2021:

Chan Mei Leng — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento sem termo 
progredindo à categoria de adjunto-técnico principal, 2.º es-
calão, índice 365, 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 10 de Novembro de 2021.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 17 de Novembro de 2021: 

Che Lai In, em regime de contrato administrativo de provi-
mento, destes Serviços — alterado o seu contrato para con-
trato administrativo de provimento de longa duração, como 
auxiliar, 2.º escalão, nos termos do artigo 6.º, n.º 2, alínea 1), 
da Lei n.º 12/2015, a partir de 20 de Outubro de 2021.

Lai Hong Wai, em regime de contrato administrativo de provi-
mento, destes Serviços — alterado o seu contrato para con-
trato administrativo de provimento de longa duração, como 
auxiliar, 2.º escalão, nos termos do artigo 6.º, n.º 2, alínea 1), 
da Lei n.º 12/2015, a partir de 31 de Outubro de 2021.

Por despachos da directora dos Serviços, substituta, de 17 
de Dezembro de 2021:

Alexandra Siu Chong Chan, Tou Kin Meng, Augusto Io e Lee 
Suk Han — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos 
seus contratos administrativos de provimento sem termo 
para adjuntos-técnicos especialistas principais, 1.º escalão, 
índice 450, nestes Serviços, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alí-
nea 1), e 2, da Lei n.º 14/2009, alterada pelas Leis n.os 4/2017 
e 2/2021, e 5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, 
alterado e republicado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 21/2021, conjugados com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, 
a partir da data da sua publicação no Boletim Oficial da 
RAEM.

–––––––

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 17 de Dezembro de 2021.  — A Directora dos Serviços, 
substituta, Lo Kin I.
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法 務 局

批 示 摘 錄

12/2015

26/2009

14/2009

240

14/2009

415

14/2009

650

14/2009

545

–––––––

 

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS 

DE JUSTIÇA

Extractos de despachos

Por despachos do signatário, de 5 de Novembro de 2021:

Leong Iok Leng e Chan Cheng Fong, auxiliares, 2.º escalão, 
providas em regime de contrato administrativo de provi-
mento de longa duração, destes Serviços — renovados os 
contratos, pelo período de três anos, nos termos do artigo 6.º, 
n.º 4, da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho nos 
Serviços Públicos), a partir de 4 de Janeiro de 2022.

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

Chan Un Kei, técnica superior de 1.ª classe, 1.º escalão, destes 
Serviços — renovada a comissão de serviço, por mais um 
ano, como chefe da Divisão Financeira e Patrimonial destes 
Serviços, nos termos do artigo 8.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 26/2009, por possuir competência profissional 
e aptidão adequadas para o exercício das suas funções, a 
partir de 6 de Janeiro de 2022.

Por despacho do signatário, de 10 de Novembro de 2021:

Vu Chon Heong, auxiliar, 9.º escalão, provida em regime de 
contrato administrativo de provimento, destes Serviços — 
alterada a cláusula 3.ª contratual para a mesma categoria, 
10.º escalão, índice 240, nos termos do artigo 13.º, n.os 2, alí-
nea 4), 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, a partir de 9 de Novembro 
de 2021.

Por despachos do director destes Serviços, de 30 de 
Novembro de 2021:

Leong Man Teng, Lam Chon Fa, Mok Mei Kun e Sio Wai U, 
adjuntas-técnicas especialistas, 1.º escalão, providas em 
regime de contrato administrativo de provimento, destes 
Serviços — alterada a cláusula 3.ª contratual para a mesma 
categoria, 2.º escalão, índice 415, nos termos do artigo 13.º, 
n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, a partir de 12 de No-
vembro de 2021.

Leong Hio Leng e Tong Cheok Fan, técnicos superiores asses-
sores, 2.º escalão, providos em regime de contrato adminis-
trativo de provimento, do Centro de Formação Jurídica e 
Judiciária — 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 21 de Novem-
bro de 2021.

Hong Sok Leng e Leong Pek Kei Bela, técnicas especialistas, 2.º 
escalão, providas em regime de contrato administrativo de 
provimento, do Centro de Formação Jurídica e Judiciária —
alterada a cláusula 3.ª contratual para a mesma categoria, 3.º 
escalão, índice 545, nos termos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), 
e 4, da Lei n.º 14/2009, a partir de 21 de Novembro de 2021.

–––––––

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 14 de 
Dezembro de 2021. — O Director dos Serviços, substituto, 
Lou Soi Cheong.



N.º 52 — 29-12-2021 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 19779

身 份 證 明 局

批 示 摘 錄

4/2017 14/2009

12/2015

400

–––––––

 

市 政 署

批 示 摘 錄

a

聲 明

c 12/2015

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO

Extracto de despacho

Por despachos da directora dos Serviços, de 15 de Dezem-
bro de 2021:

Leong Kit Weng e Wong Hong U — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de 
provimento sem termo ascendendo a adjuntos-técnicos es-
pecialistas, 1.º escalão, índice 400, nestes Serviços, nos ter-
mos 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 o artigo 4.º da 
Lei n.º 12/2015, a partir da data da publicação do presente 
extracto de despacho.

–––––––

Direcção dos Serviços de Identificação, aos 16 de Dezembro 
de 2021. — A Directora dos Serviços, Wong Pou Ieng.

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

Extracto de despacho

Por despacho do presidente do Conselho de Administra-
ção para os Assuntos Municipais deste Instituto, de 18 
de Junho de 2021 e presente na sessão realizada em 23 
do mesmo mês:

Chan Tat Sang, técnico especialista, 3.º escalão, deste Institu-
to, em regime de contrato administrativo de provimento — 
cessou as funções por ter atingido o limite de idade, para 
efeitos de aposentação obrigatória, nos termos do artigo 
262.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, em vigor, a partir de 1 de 
Dezembro de 2021.

Declarações

Chan Kun Man, fiscal especialista das Câmaras Municipais, 
4.º escalão, em regime de contrato administrativo de provimen-
to, cessou as funções, a partir de 24 de Novembro de 2021, por 
motivo de falecimento.

— Os trabalhadores abaixo mencionados, contratados em 
regime de contrato administrativo de provimento, cessam as 
funções por limite de idade, nos termos da alínea c) dos n.os 1 e 
2 do artigo 44.º do ETAPM, em vigor, conjugado com alínea 1) 
do artigo 15.º da Lei n.º 12/2015:

Ao Kuok Kuong, fiscal especialista das Câmaras Municipais, 
4.º escalão, a partir de 5 de Dezembro de 2021;

Lam Wai Kuong, motorista de pesados, 9.º escalão, a partir 
de 23 de Dezembro de 2021;

Leong Kan Cheong, operário qualificado, 9.º escalão, a par-
tir de 1 de Dezembro de 2021;
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–––––––

 

退 休 基 金 會

批 示 摘 錄

/

36935

107/85/M

80

2/2011

1/2014

133787

a

107/85/M

715

2/2011

1/2014

Lei Kuoc Meng e Lei Leng Kei, auxiliares, 10.º escalão, a 
partir de 10 e 16 de Dezembro de 2021, respectivamente;

Tang Pak Un, auxiliar, 9.º escalão, a partir de 14 de Dezem-
bro de 2021.

–––––––

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 9 de Dezembro 
de 2021. — A Administradora do Conselho de Administração 
para os Assuntos Municipais, To Sok I.

FUNDO DE PENSÕES

Extractos de despachos

Fixação de pensões

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 14 de Dezembro de 2021:

1. Leong Mei Sun, viúva de Tong Iok Pui, que foi auxiliar, 
aposentado da então Direcção dos Serviços de Economia, 
com o número de subscritor 36935 do Regime de Aposen-
tação 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 2 de Outubro de 2021, uma pensão mensal a que 
corresponde o índice 80 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 vigor, a que acresce 
o montante relativo a 50% dos 6 prémios de antiguidade do 
mesmo, nos termos do artigo 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 totalidade, 
ao Governo da Região Administrativa Especial de Macau.

1. Ho Wai Heng, técnica especialista principal, 4.º escalão, do 
Gabinete de Comunicação Social, exercendo em comissão 
de serviço o cargo de chefe do Gabinete do Comissário da 
Auditoria do Comissariado da Auditoria, com o número de 
subscritor 133787 do Regime de Aposentação e Sobrevivên-
cia, desligada do serviço de acordo com o artigo 262.º, n.º 1, 
alínea a), do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação 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 10 de Dezembro de 2021, uma pensão mensal correspon-
dente ao índice 715 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 26 anos de serviço, 
acrescida do montante relativo a 5 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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4/2017 2/2021 14/2009

Fixação das taxas de reversão

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 14 de Dezembro de 2021:

Chan Ngan Ha, enfermeira-graduada dos Serviços de Saúde, 
com o número de contribuinte 3006807, cancelada a inscri-
ção no Regime de Previdência em 17 de Novembro de 2021, 
nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 8/2006, 
em vigor — fixadas as taxas de reversão a que tem direito no 
âmbito do Regime de Previdência, correspondentes a 100% 
dos saldos da «Conta das Contribuições Individuais» e da 
«Conta das Contribuições da RAEM», por completar 35 
anos de tempo de contribuição no Regime de Previdência, 
nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma.

U Chu, auxiliar do Instituto para os Assuntos Municipais, com 
o número de contribuinte 6035645, cancelada a inscrição 
no Regime de Previdência em 27 de Novembro de 2021, nos 
termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 8/2006, em 
vigor — fixadas as taxas de reversão a que tem direito no 
âmbito do Regime de Previdência, correspondentes a 100% 
dos saldos da «Conta das Contribuições Individuais», da 
«Conta das Contribuições da RAEM» e da «Conta Espe-
cial», por completar 33 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 Kan Cheong, operário qualificado do Instituto para 
os Assuntos Municipais, com o número de contribuinte 
6068195, cancelada a inscrição no Regime de Previdência 
em 1 de Dezembro de 2021, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, 
alínea 1), da Lei n.º 8/2006, em vigor — fixadas as taxas de 
reversão a que tem direito no âmbito do Regime de Previ-
dência, correspondentes a 100% dos saldos da «Conta das 
Contribuições Individuais», da «Conta das Contribuições 
da RAEM» e da «Conta Especial», por completar 39 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.

Tang Wang Weng, adjunto-técnico dos Serviços de Saúde, com 
o número de contribuinte 6165018, cancelada a inscrição 
no Regime de Previdência em 17 de Novembro de 2021, 
nos termos do artigo 13.º, n.º 1, da Lei n.º 8/2006, em vigor 
— fixada a taxa de reversão a que tem direito no âmbito do 
Regime de Previdência, correspondente a 100% do saldo da 
«Conta das Contribuições Individuais», nos termos dos arti-
gos 15.º, n.º 4, e 14.º, n.º 1, alínea 1), da lei acima referida.

Lao Fong Lun, enfermeiro de grau I dos Serviços de Saúde, com 
o número de contribuinte 6269573, cancelada a inscrição no 
Regime de Previdência em 24 de Novembro de 2021, nos ter-
mos do artigo 13.º, n.º 1, da Lei n.º 8/2006, em vigor — fixada 
a taxa de reversão a que tem direito no âmbito do Regime de 
Previdência, 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 ter-
mos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma.

Por despacho da presidente do Conselho de Administra-
ção, substituta, de 15 de Dezembro de 2021:

Chu Weng Sam — nomeada, definitivamente, técnica superior 
de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 485, do quadro do pessoal 
deste Fundo, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), e 
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a

485

–––––––

 

印 務 局

批 示 摘 錄

15/2009

26/2009

–––––––

 

財 政 局

澳門特別行政區

與

澳門基本電視頻道股份有限公司

簽署之公證合同摘錄

2021 12 10 389A

132 133 2014 4 15

107A 77 85

2019 10 24 305A 67 68

2022 4 1

2, 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, e 22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, vigente, a partir 
da data da publicação do presente extracto de despacho no 
Boletim Oficial da RAEM.

–––––––

Fundo de Pensões, aos 22 de Dezembro de 2021. — A Presi-
dente do Conselho de Administração, Ermelinda M. C. Xavier.

IMPRENSA OFICIAL

Extracto de despacho

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

Lo Sio Man — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como chefe da Divisão de Fotocomposição, nos 
termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 «Disposições Fun-
damentais do Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia», e 8.º 
do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 «Disposições 
complementares do estatuto do pessoal de direcção e che-
fia», por possuir capacidade de gestão e experiência profis-
sional adequadas para o exercício das suas funções, a partir 
de 11 de Fevereiro de 2022. 

–––––––

Imprensa Oficial, aos 15 de Dezembro de 2021. — O Adminis-
trador, substituto, Chan Iat Hong.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Extracto do Contrato entre a Região 
Administrativa Especial de Macau

e
Canais de Televisão Básicos de Macau, S.A.

Contrato Adicional ao Contrato de Concessão do Serviço de 
Assistência na Recepção de Canais de Televisão Básicos

Certifico que por contrato de 10 de Dezembro de 2021, lavra-
do de folhas 132 a 133 do Livro 389A da Divisão de Notariado 
da Direcção dos Serviços de Finanças de Macau, foi aditado 
o «Contrato de Concessão do Serviço de Assistência na Re-
cepção de Canais de Televisão Básicos», do contrato de 15 de 
Abril de 2014, lavrada a folhas 77 a 85 do Livro 107A, aditado 
ultimamente por contrato de 24 de Outubro de 2019, lavrado 
de folhas 67 a 68 do Livro 305A, todos da mesma Divisão de 
Notariado, passando a ter a seguinte redacção:

«Cláusula Única

É renovado o prazo da concessão do serviço de assistência 
na recepção de canais de televisão básicos pelo período de dois 
anos, contados desde 1 de Abril de 2022.
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2022 4 1

 

批 示 摘 錄

12/2015

12/2015

12/2015

Maria João Rebelo da Silva Couto

Miguel Pinheiro Fernandes Gomes da Silva

26/2009

26/2009

4 / 2 017

14/2009 12/2015

660

O presente contrato produz efeitos desde 1 de Abril de 
2022.»

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 15 de Dezembro de 
2021. — A Notária Privativa, Ho Im Mei.

Extractos de despachos

Por despachos da subdirectora dos Serviços, de 17 de 
Novembro de 2021:

Choi Peng Seng — renovado o contrato administrativo de pro-
vimento, pelo período de dois anos, como técnico superior 
de 2.ª classe, 1.º escalão, nestes Serviços, nos termos dos ar-
tigos 4.º e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato 
de Trabalho nos Serviços Públicos», a partir de 5 de Janeiro 
de 2022.

Lou I Mei — renovado o contrato administrativo de provimen-
to, pelo período de um ano, como adjunto-técnico de 2.ª 
classe, 1.º escalão, nestes Serviços, nos termos dos artigos 
4.º e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de 
Trabalho nos Serviços Públicos», a partir de 28 de Março de 
2022.

Os trabalhadores abaixo mencionados — renovados os seus 
contratos administrativos de provimento de longa duração, 
pelo período de três anos, como técnicos superioes asses-
sores, 2.º escalão, nestes Serviços, nos termos dos artigos 4.º e 6.º, 
n.º 4, da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho 
nos Serviços Públicos», a partir das datas seguintes:

Maria João Rebelo da Silva Couto, a partir de 25 de Fevereiro 
de 2022;

Miguel Pinheiro Fernandes Gomes da Silva, a partir de 19 
de Fevereiro de 2022.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia 
e Finanças, de 29 de Novembro de 2021:

Cheong Sao Chon — renovada a comissão de serviço, pelo 
perío do de um ano, como chefe da Divisão de Concessões 
destes Serviços, nos termos do artigo 8.º do Regulamento 
Administrativo n.º 26/2009, a partir de 1 de Janeiro de 
2022, por possuir competência profissional e experiência 
adequadas para o exercício das respectivas funções.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Economia 
e Finanças, de 7 de Dezembro de 2021:

Chan Wai Pan — renovada a comissão de serviço, pelo perío-
do de um ano, como chefe da Divisão de Desenvolvimen-
to e Gestão Informática destes Serviços, nos termos do arti-
go 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, a partir 
de 11 de Janeiro de 2022, por possuir competência profissio-
nal e experiência adequadas para o exercício das respectivas 
funções.

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

Che Chi Kan e Ung Chao Teng — alterada, por averbamento, a 
cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de provimento 
sem termo com referência à categoria de técnico superior 
assessor principal, 1.º escalão, índice 660, 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

Declaração

João António Valente Torrão — rescindido, a seu pedido, o 
contrato individual de trabalho, nestes Serviços, a partir de 20 
de Dezembro de 2021.

–––––––

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 17 de Dezembro de 
2021. — O Director dos Serviços, substituto, Hoi Io Meng.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Extracto de despacho

Por despachos do signatário, de 17 de Dezembro de 2021:

Chong Fu Tim, Ao Heng Wan e Lao O Kin, inspectores de 2.ª 
classe, 2.º escalão — nomeados, definitivamente, inspectores 
de 1.ª classe, 1.º escalão, do quadro do pessoal destes Servi-
ços, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, da Lei 
n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, e 22.º, n.º 8, alínea a), 
do ETAPM, vigente.

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 17 
de Dezembro de 2021. — O Director dos Serviços, Wong Chi 
Hong.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-
mia e Finanças, de 17 de Novembro de 2021:

Tang U Fai — nomeado, em comissão de serviço, pelo período de 
um ano, chefe do Departamento de Estatísticas dos Serviços e 
Preços destes Serviços, nos termos dos artigos 2.º, n.º 3, alínea 1), 
4.º e 5.º da Lei n.º 15/2009, conjugados com os artigos 2.º, n.º 2, 3.º, 
n.º 1, 5.º, 7.º e 9.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, 
e 2.º, n.º 2, alínea c), do Decreto-Lei n.º 61/96/M, de 14 de Ou-
tubro, na redacção da Portaria n.º 81/99/M, de 15 de Março, e 
da Ordem Executiva n.º 56/2010, de 5 de Julho, a partir de 4 de 
Janeiro de 2022.

Ao abrigo do artigo 5.º, n.º 2, da Lei n.º 15/2009, é publicada 
a nota relativa aos fundamentos da respectiva nomeação e ao 
currículo académico e profissional do nomeado:

1. Fundamentos da nomeação:

— Vacatura do cargo e necessidade do seu preenchimento 
por motivo das atribuições destes Serviços;

旅 遊 局

聲 明

João António Valente Torrão

–––––––

 

勞 工 事 務 局

批 示 摘 錄

4/2017 14/2009

a

–––––––

 

統 計 暨 普 查 局

批 示 摘 錄

15/2009

26/2009

81/99/M

56/2010 61/96/M

 c

15/2009

1. 
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2. 

Bachelor of Science

3. 

1992 12 2002 3

2002 3 2011 5

2002 10 2011 5

2011 6 2013 8

2012 3 2013 2

2013 8

2013 3

15/2009

26/2009

81/99/M

56/2010 61/96/M

a

15/2009

1. 

 

2. 

— Tang U Fai possui competência profissional e aptidão 
para assumir o cargo de chefe do Departamento de Estatísticas 
dos Serviços e Preços destes Serviços, o que se demonstra pelo 
curriculum vitae. 

2. Currículo académico:

— Licenciatura em Ciências;

— Licenciatura em Gestão de Empresas.

3. Currículo profissional:

— Exerceu funções na categoria de adjunto-técnico destes 
Serviços, entre Dezembro de 1992 e Março de 2002;

— Exerceu funções na categoria de adjunto-técnico do Fun-
do de Segurança Social, entre Março de 2002 e Maio de 2011;

— Assumiu o cargo de chefia funcional do Fundo de Segu-
rança Social, entre Outubro de 2002 e Maio de 2011;

— Exerceu funções na categoria de adjunto-técnico des-
tes Serviços, em regime de requisição, entre Junho de 2011 e 
Agosto de 2013;

— Assumiu o cargo de chefe da Divisão de Estatísticas da 
Distribuição e Preços, substituto, destes Serviços, entre Março 
de 2012 e Fevereiro de 2013;

— Exerceu funções na categoria de adjunto-técnico destes 
Serviços, a partir de Agosto de 2013 até à presente data;

— Assumiu o cargo de chefe da Divisão de Estatísticas da 
Distribuição e Preços destes Serviços, a partir de Março de 
2013 até à presente data.

O Hok Wai — nomeada, em a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, chefe da Divisão de Estatísticas Demográficas e 
Sociais destes Serviços, nos termos dos artigos 2.º, n.º 3, alí-
nea 2), 4.º e 5.º da Lei n.º 15/2009, conjugados com os artigos 
2.º, n.º 2, 3.º, n.º 2, 5.º, 7.º e 9.º do Regulamento Administrativo 
n.º 26/2009, e 8.º, n.º 2, alínea a), do Decreto-Lei n.º 61/96/M, 
de 14 de Outubro, na redacção da Portaria n.º 81/99/M, de 15 
de Março, e da Ordem Executiva n.º 56/2010, de 5 de Julho, a 
partir de 1 de Janeiro de 2022.

Ao abrigo do artigo 5.º, n.º 2, da Lei n.º 15/2009, é publicada 
a nota relativa aos fundamentos da respectiva nomeação e ao 
currículo académico e profissional da nomeada:

1. Fundamentos da nomeação:

— Vacatura do cargo e necessidade do seu preenchimento 
por motivo das atribuições destes Serviços;

— O Hok Wai possui competência profissional e aptidão 
para assumir o cargo de chefe da Divisão de Estatísticas 
Demográficas e Sociais destes Serviços, o que se demonstra 
pelo curriculum vitae. 

2. Currículo académico:

— Licenciatura em Ciências;

— Licenciatura em Direito.
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3. 

2000 3

2002 2 2007 11

2007 12 2017 12

2021 7

聲 明

–––––––

 

治 安 警 察 局

批 示 摘 錄

0145/2021

14/2018

98/2019 34/2018

26/2009

3. Currículo profissional:

— Exerceu funções na categoria de técnico superior destes 
Serviços, a partir de Março de 2000 até à presente data;

— Assumiu o cargo de chefe da Divisão de Promoção e 
Difusão de Informação, substituta, destes Serviços, entre Fe-
vereiro de 2002 e Novembro de 2007;

— Assumiu o cargo de chefia funcional destes Serviços, en-
tre Dezembro de 2007 e Dezembro de 2017;

— Assumiu o cargo de chefe da Divisão de Estatísticas 
Demográficas e Sociais, substituta, destes Serviços, a partir 
de Julho de 2021 até à presente data.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Chan Wai Meng, agen-
te de censos e inquéritos de 1.ª classe, 1.º escalão, contratado 
por contrato administrativo de provimento de longa duração, 
cessou as suas funções nestes Serviços, nos termos do artigo 
45.º do ETAPM, em vigor, a partir de 13 de Dezembro de 2021, 
data em que iniciou funções no Instituto para os Assuntos Mu-
nicipais.

–––––––

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 14 de 
Dezembro de 2021. — O Director dos Serviços, Ieong Meng 
Chao.

CORPO DE POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Extracto de despacho

Por Despacho do Secretário para a Segurança n.º 0145/2021, 
de 30 de Novembro de 2021:

Os oficiais do Corpo de Polícia de Segurança Pública abaixo 
indicados — renovadas as comissões de serviço, por mais 
um ano, nos termos dos artigos 13.º e 16.º da Lei n.º 14/2018 
(Corpo de Polícia de Segurança Pública), 3.º do Regulamen-
to Administrativo n.º 34/2018 (Organização e funcionamen-
to do Corpo de Polícia de Segurança Pública), com a nova 
redacção dada pela Ordem Executiva n.º 98/2019, conjugado 
com o artigo 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 
(Disposições complementares do estatuto do pessoal de di-
recção e chefia), a partir das datas a que cada um se indica, 
por possuírem competências profissionais e experiências 
adequadas para o exercício das suas funções.

職位 編號 姓名 部門主管 生效日期

106961 15/01/2022

104961 15/01/2022

108971 15/01/2022
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職位 編號 姓名 部門主管 生效日期

182901 15/01/2022

241971 15/01/2022

271971 15/01/2022

193071 15/01/2022

195071 15/01/2022

196071 15/01/2022

146901 15/01/2022

198071 15/01/2022

186981 15/01/2022

166041 02/01/2022

Posto Número Nome Cargo de Chefia A partir de

Intendente 106961 Ku Keng Hin Chefe do Departamento de Gestão de Recursos 15/01/2022

Intendente 104961 Wong Hong Kei Chefe do Departamento de Fiscalização Interna e Informática 15/01/2022

Intendente 108971 Kong Wai Chon Comandante do Departamento Policial de Macau 15/01/2022

Subintendente 182901 Ho Sio Meng Chefe da Divisão de Operações e Coordenação 15/01/2022

Subintendente 241971 Lei Kuok Tong Chefe da Divisão Policial das Ilhas 15/01/2022

Subintendente 271971 Wong Heng Fan Chefe da Divisão de Autorização de Residência e Permanência 15/01/2022

Subintendente 193071 Un Kim Fong Chefe da Divisão de Investigação e Informações 15/01/2022

Subintendente 195071 Ma Chio Hong Chefe da Divisão de Operações e Comunicações 15/01/2022

Subintendente 196071 Vong Wai Tou Chefe da Divisão de Intervenção 15/01/2022

Subintendente 146901 Fong Cheong Chun Chefe da Divisão de Informática 15/01/2022

Subintendente 198071 Lei Tak Fai Chefe da Divisão de Relações Públicas 15/01/2022

Subintendente 186981 Chan Pou Tong Chefe da Divisão Policial das Zonas Norte e Este 15/01/2022

Subintendente 166041 Lao Ka Weng Chefe da Divisão de Investigação e Repatriamento 02/01/2022

–––––––

 

司 法 警 察 局

批 示 摘 錄

4/2017

Corpo de Polícia de Segurança Pública, aos 9 de Dezembro 
de 2021. — O Comandante, substituto, Vong Vai Hong, super-
intendente.

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 7 de Setembro de 2021:

Io Pun Cheong, Cheong Man, Kuok Wai Long, Lam Pak Kuan, 
Lao Ka Weng, Tou Chi Meng, Chan Weng In, Lee Yong Shen 
e Lo Wai Man, classificados em 6.º, 14.º, 22.º, 25.º, 26.º, 29.º, 
35.º, 37.º e 39.º lugares, respectivamente, no concurso a que se 
refere a lista inserta no Boletim Oficial n.º 35/2021, II Série, 
de 1 de Setembro — admitidos ao estágio para o ingresso 
na carreira do pessoal de investigação criminal da Polícia 
Judiciária, em regime de comissão de serviço, pelo período 
de um ano, a partir de 23 de Setembro de 2021, mantendo-se 
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os vencimentos dos lugares de origem, índices 290, 270, 280, 
270, 305, 280, 290, 290 e 270, nos termos dos artigos 7.º, n.º 3, 
alínea 2), da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, 
e 7.º, n.os 1 e 2, e 34.º, n.º 1, da Lei n.º 17/2020, conjugado 
com o artigo 20.º, n.os 1, alínea 3), e 2, do Regulamento 
Administrativo n.º 36/2020.

Por despachos do director desta Polícia, de 8 de Novem-
bro de 2021:

Leong Keng Hong — renovado o contrato administrativo de 
provimento, pelo período de um ano, como motorista de 
pesados, 3.º escalão, nesta Polícia, nos termos dos artigos 
4.º e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, «Regime do Contrato de 
Trabalho nos Serviços Públicos», vigente, 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 20 de 
Janeiro de 2022.

Kuok Heng Hong — renovado o contrato administrativo de 
provimento, pelo período de um ano, como motorista de 
ligeiros, 3.º escalão, nesta Polícia, nos termos dos artigos 
4.º e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, «Regime do Contrato de 
Trabalho nos Serviços Públicos», vigente, 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 20 de 
Janeiro de 2022.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Segu-
rança, de 9 de Novembro de 2021:

Un Weng Son, técnico superior de ciências forenses de 2.a 
classe, 2.º escalão, em regime de contrato administrativo 
de provimento, desta Polícia — alterado 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, «Regime do Contrato de Trabalho nos 
Serviços Públicos», vigente, a partir de 7 de Outubro de 
2021.

Ip Iok Teng e Chan Ka Man, assistentes técnicas administra-
tivas de 1.a classe, 2.º escalão, em regime de contrato admi-
nistrativo de provimento, desta Polícia — alterado para con-
trato 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, «Regime do Contrato de Trabalho 
nos Serviços Públicos», vigente, a partir de 2 de Outubro de 
2021.

Por despacho do director desta Polícia, de 10 de Novem-
bro de 2021:

Ng In Chio — alterada, por averbamento, a cláusula 3.a do 
respectivo contrato administrativo de provimento sem ter-
mo progredindo para adjunto-técnico especialista, 3.º es-
calão, índice 430, nesta Polícia, nos termos dos artigos 13.º, 
n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, e 4.º da Lei 
n.º 12/2015, «Regime do Contrato de Trabalho nos Servi-
ços Públicos», vigente, 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, 
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alínea a), do CPA, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, 
e com referência ao disposto no n.º 1, alínea 6), do Despa-
cho 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 31 de Outubro de 2021.

Por despacho do signatário, de 10 de Novembro de 2021:

Cheong Wai Man — alterada, por averbamento, a cláusula 3.a do 
respectivo contrato administrativo de provimento sem termo 
progredindo para adjunta-técnica especialista, 3.º escalão, 
índice 430, nesta Polícia, 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, «Re-
gime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», con-
jugados 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 2, 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 Outu-
bro de 2021.

Por despachos da subdirectora desta Polícia, de 11 de No-
vembro de 2021:

Kuok Ka Chong e Lao Pui Man — alterada, por averbamen-
to, a cláusula 3.a dos respectivos contratos administrati-
vos de provimento sem termo progredindo para adjuntos-
-técnicos especialistas, 3.º escalão, índice 430, nesta Po-
lícia, nos termos dos artigos 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da 
Lei n.º 14/2009, vigente, 4.º da Lei n.º 12/2015, «Regime 
do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», vigente, 
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 refe-
rência ao disposto no n.º 1, alínea 2), ponto (8) do Despa-
cho 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 Outubro de 2021.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Segu-
rança, de 18 de Novembro de 2021:

Suen Kam Fai — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como director da Escola de Polícia Judiciária 
desta Polícia, nos termos dos artigos 11.º, n.º 1, e 20.º da Lei 
n.º 5/2006, alterada pela Lei n.º 14/2020, e 3.º, n.os 2, alínea 8), 
e 3, 38.º, n.os 1, alínea 1), e 2, e 39.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 35/2020, conjugados com os artigos 1.º, n.os 1 e 3, 2.º, 
n.os 1 e 3, alínea 1), 5.º e 34.º da Lei n.º 15/2009, e 1.º, 8.º, 9.º, 
n.º 2, e 21.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, com 
referência ao artigo 23.º, n.º 7, do ETAPM, vigente, por pos-
suir competência profissional e experiência adequadas para o 
exercício das suas funções, a partir de 2 de Fevereiro de 2022.

Wong Chon Lan — renovada a comissão de serviço, pelo pe-
ríodo de um ano, como chefe da Divisão de Peritagem de 
Ciências Forenses desta Polícia, nos termos dos artigos 11.º, 
n.º 1, e 20.º da Lei n.º 5/2006, alterada pela Lei n.º 14/2020, 
e  23.º, n.º 2, alínea 1), 24.º, 38.º, n.os 1, alínea 1), e 2, e 39.º do 
Regulamento Administrativo n.º 35/2020, conjugados com 
os artigos 1.º, n.os 1 e 3, 2.º, n.os 1 e 3, alínea 2), 5.º e 34.º da 
Lei n.º 15/2009, e 1.º, 8.º, 9.º, n.º 2, e 21.º do Regulamento 
Administrativo n.º 26/2009, com referência ao artigo 23.º, 



N.º 52 — 29-12-2021 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 19793

14/2009

21/2021 14/2016

a a 14/2020

5/2006

35/2020

505

14/2009

21/2021 14/2016

a a

14/2020 5/2006

35/2020

305

14/2009

21/2021 14/2016

a a

14/2020 5/2006

35/2020

675

Fernando Jorge de Jesus Soares

14/2009

21/2021

14/2016

a

a 14/2020 5/2006

35/2020

n.º 7, do ETAPM, vigente, por possuir competência pro-
fissional e experiência adequadas para o exercício das suas 
funções, a partir de 20 de Janeiro de 2022.

Por despachos do director desta Polícia, de 1 de Dezem-
bro de 2021:

Lei Hoi Fong, técnico principal, 2.º escalão, de nomeação de-
finitiva, da Polícia Judiciária — nomeado, definitivamente, 
técnico especialista, 1.º escalão, índice 505, da carreira de 
técnico do quadro do pessoal desta Polícia, nos termos dos 
artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, da Lei n.º 14/2009, vigente,  
5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alterado e 
republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, 
e 19.º, 20.º, n.º 1, alínea a), e 22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, 
vigente, conjugados com os artigos 11.º, n.º 1, e 20.º da Lei 
n.º 5/2006, alterada pela Lei n.º 14/2020, e 38.º, n.os 1, alínea 
7), e 2, e 39.º do Regulamento Administrativo n.º 35/2020, a 
partir da data da publicação do presente extracto de despacho.

Choi In Wan, assistente técnica administrativa principal, 2.º esca-
lão, de nomeação definitiva, da Polícia Judiciária — nomeada, 
definitivamente, assistente técnica administrativa especialista, 
1.º escalão, índice 305, da carreira de assistente técnico admi-
nistrativo do quadro do pessoal desta Polícia, nos termos dos 
artigos 14.º,  n.os 1, alínea 2), e 2, da Lei n.º 14/2009, vigente, 5.º 
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alterado e repu-
blicado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, e 19.º, 
20.º, n.º 1, alínea a), e 22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, vigente, 
conjugados com os artigos 11.º, n.º 1, e 20.º da Lei n.º 5/2006, 
alterada pela Lei n.º 14/2020, e 38.º, n.os 1, alínea 8), e 2, e 39.º 
do Regulamento Administrativo n.º 35/2020, a partir da data 
da publicação do presente extracto de despacho.

Por despachos do director desta Polícia, de 2 de Dezem-
bro de 2021:

Tong Sam Na, intérprete-tradutora chefe, 2.º escalão, de nome-
ação definitiva, da Polícia Judiciária — nomeada, definiti-
vamente, intérprete-tradutora assessora, 1.º escalão, índice 
675, da carreira de intérprete-tradutor do quadro do pessoal 
desta Polícia, nos termos dos artigos 14.º, n.º 2, 27.º n.os 4 e 5, 
da Lei n.º 14/2009, vigente, 5.º do Regulamento Administra-
tivo n.º 14/2016, alterado e republicado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 21/2021, e 19.º, 20.º, n.º 1, alínea a), e 
22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, vigente, conjugados com 
os artigos 11.º, n.º 1, e 20.º da Lei n.º 5/2006, alterada pela Lei 
n.º 14/2020, e 38.º, n.os 1, alínea 5), e 2, e 39.º do Regulamento 
Administrativo n.º 35/2020, a partir da data da publicação 
do presente extracto de despacho.

Fernando Jorge de Jesus Soares, assistente técnico administrati-
vo especialista, 3.º escalão, de nomeação definitiva, da Polícia 
Judiciária — nomeado, definitivamente, assistente técnico 
administrativo especialista principal, 1.º escalão, índice 345, 
da carreira de assistente técnico administrativo do quadro do 
pessoal desta Polícia, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 
1), e 2, da Lei n.º 14/2009, vigente, 5.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 14/2016, alterado e republicado pelo Regula-
mento Administrativo n.º 21/2021, e 19.º, 20.º, n.º 1, alínea a), 
e 22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, vigente, conjugados com 
os artigos 11.º, n.º 1, e 20.º da Lei n.º 5/2006, alterada pela Lei 
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n.º 14/2020, e 38.º, n.os 1, alínea 8), e 2, e 39.º do Regulamento 
Administrativo n.º 35/2020, a partir da data da publicação do 
presente extracto de despacho.

Por despacho do signatário, de 14 de Dezembro de 2021:

Lao Im Tong, adjunta-técnica especialista, 3.º escalão, de nomeação 
definitiva, da Polícia Judiciária — nomeada, definitivamente, 
adjunta-técnica especialista principal, 1.º escalão, índice 450, da 
carreira de adjunto-técnico do quadro do pessoal desta Polícia, 
nos termos do artigo 14.º, n.os 1, alínea 1), e 2, da Lei n.º 14/2009, 
vigente, 5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alterado 
e republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, e 
19.º, 20.º, n.º 1, alínea a), e 22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, vigen-
te, conjugados com os artigos 11.º, n.º 1, e 20.º da Lei n.º 5/2006, 
alterada pela Lei n.º 14/2020, e 38.º, n.os 1, alínea 8), e 2, e 39.º do 
Regulamento Administrativo n.º 35/2020, a partir da data da 
publicação do presente extracto de despacho.

–––––––

Polícia Judiciária, aos 16 de Dezembro de 2021. — O Direc-
tor, substituto, Chan Kin Hong.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

Louvor

Nos termos do artigo 23.º da Lei n.º 7/2006, vigente, ao pes-
soal do CGP que, no exercício das suas funções, se distinga por 
exemplar comportamento e actos de especial mérito ou bravu-
ra, o director da DSC, no dia 7 de Dezembro de 2021, conce-
deu louvores, ao pessoal da carreira do CGP abaixo indicados:

Subcomissário — Fan Ka Man;

Subchefe — Cheng Si Man;

Subchefe — Ng Iok Chan;

Subchefe — Ng Chon Un;

Guarda Principal — Chan Pui Fong;

Guarda Principal — Chao Ion Fei;

Guarda Principal — Wong Ngai Ieong;

Guarda Principal — Sio Ieok Hou;

Guarda de Primeira — Wong Kuok Vai;

Guarda de Primeira — Lam Wai Tek;

Guarda — Fok Ieng Kit;

Guarda — Loi Ka Leong;

Guarda — Tam Wai Chong;

Guarda — Chan Chi Seng;
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Guarda — Cheong Man Chi;

Guarda — Chow Ka Hou;

Guarda — Leong Tak I;

Guarda — Leong Man Wa;

Guarda — Ho Hoi Ian;

Guarda — Lam Ka Wai;

Guarda — Ng Hoi Kuan;

Guarda — Krishna Sharan Karki;

Guarda — Jitendra K C;

Guarda — Prem Bahadur Karki;

Guarda — Purna Bahadur Shrestha;

Guarda — Deepak Thapa;

Guarda — Mom Bahadur Khadka;

Guarda — Nguyen Thi Yen;

Guarda — Pham Thi Huong;

Guarda — Luong Quang Hieu;

Guarda — Dao Van Dung;

Guarda — Duong Van Dai.

–––––––

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 17 de Dezembro 
de 2021. — Pel’O Director dos Serviços, Chio Song Un, subdi-
rector.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS 

DE SEGURANÇA DE MACAU

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Segu-
rança, de 1 de Novembro de 2021:

Lyu Yun e Chen Xinjie — renovados os contratos individuais 
de trabalho, pelo período de um ano, como pessoal técnico 
especializado da área de interpretação e tradução de línguas 
específicas, índice 490, a partir de 4 de Janeiro de 2022.

Cheng Shuling e Wurihan — renovados os contratos individu-
ais de trabalho, pelo período de um ano, como pessoal téc-
nico especializado da área de interpretação e tradução de 
línguas específicas, índice 490, a partir de 15 de Janeiro de 
2022.

–––––––

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 14 de Dezembro de 2021. — A Directora dos Serviços, Kok 
Fong Mei, superintendente-geral alfandegária.
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INSTITUTO CULTURAL

Extracto de despacho

Por despacho da presidente deste Instituto, de 9 de Dezem-
bro de 2021:

Leung Kim Sing — renovado o contrato administrativo de pro-
vimento de longa duração, pelo período de três anos, como 
técnico principal, 1.º escalão, neste Instituto, nos termos dos 
artigos 4.º e 6.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 3 de Janeiro de 
2022.

–––––––

Instituto Cultural, aos 17 de Dezembro de 2021. — A Presi-
dente do Instituto, substituta, Leong Wai Man.

SERVIÇOS DE SAÚDE

Extractos de despachos

Por despacho do director dos Serviços, de 2 de Dezembro 
de 2020:

U Chi Wai — cessou as funções de enfermeiro de grau I, 3.º es-
calão, em regime de contrato administrativo de provimento 
de longa duração, nestes Serviços, nos termos do artigo 6.º, 
n.º 5, da Lei n.º 12/2015, a partir de 2 de Março de 2021.

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

Concedido o alvará para o funcionamento da Clínica da SJM 
— Investimentos Limitada — Centro Médico dos Trabalha-
dores (Palácio Grande Lisboa), com designação em língua 
inglesa de Clinic of SJM — Investment Limited (Grand 
Lisboa Palace) Staff Medical Center, situado na Rua do 
Tiro, Palácio Grande Lisboa, B1, Cotai, Macau, alvará 
n.º AL-0545, cuja titularidade pertence a SJM — Investi-
mentos Limitada, com sede na Avenida de Lisboa, n.os 2-4, 
Hotel Lisboa, Ala Velha, 9.º andar, Macau.

(Custo desta publicação $ 488,00)

Cancelada, a seu pedido, a autorização para o exercício do alvará 
do Centro de Fisioterapia Avançar II, alvará n.º AL-0369.

(Custo desta publicação $ 318,00)

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assun-
tos Sociais e Cultura, de 17 de Dezembro de 2021:

Chio Weng — nomeada, em comissão de serviço, pelo perío-
do de um ano, chefe do Departamento de Administração 
Hospitalar dos Serviços de Saúde, nos termos do disposto 
no n.º 2 do artigo 1.º, na alínea 1) do n.º 3 do artigo 2.º e no 
artigo 5.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições Fundamentais do 
Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia), no artigo 2.º, no 
n.º 1 do artigo 3.º, nos artigos 5.º, 7.º e 9.º do Regulamento 
Administrativo n.º 26/2009 (Disposições Complementares 
do Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia), bem como na 
alínea a) do n.º 3 do artigo 37.º, no artigo 44.º e no n.º 2 do 
artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 81/99/M, de 15 de Novembro, 
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republicado e renumerado pelo Regulamento Administra-
tivo n.º 36/2021 (que irá entrar em vigor no dia 1 de Janeiro 
de 2022), a partir de 1 de Janeiro de 2022.

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 15/2009 
(Disposições Fundamentais do Estatuto do Pessoal de Direc-
ção e Chefia), é publicada a nota relativa aos fundamentos da 
respectiva nomeação e ao currículo académico e profissional 
da nomeada:

1. Fundamentos da nomeação:

— Vacatura do cargo;

— Chio Weng possui competência profissional e aptidão 
para assumir o cargo de chefe do Departamento de Adminis-
tração Hospitalar dos Serviços de Saúde, o que se demonstra 
pelo curriculum vitae.

2. Currículo académico: 

— Licenciatura em Farmácia pela Faculdade de Farmácia do 
China Medical College da região de Taiwan;

— Mestrado em Ciências (administração medicinal) pela 
Universidade de Macau. 

3. Currículo profissional: 

— De Setembro de 1996 a Agosto de 2010, como técnica su-
perior de saúde dos Serviços de Saúde; 

— De Janeiro de 2008 a Setembro de 2013, como chefia fun-
cional da Divisão de Farmácia dos Serviços de Saúde;

— De Agosto de 2010 até à presente data, como farmacêuti-
ca dos Serviços de Saúde;

— De Outubro de 2013 até à presente data, como chefe da 
Divisão de Farmácia dos Serviços de Saúde.

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os As-
suntos Sociais e Cultura, de 22 de Dezembro de 2021:

Lam Chong — nomeado, em comissão de serviço, pelo perío-
do de um ano, chefe do Centro de Prevenção e Controlo de 
Doenças destes Serviços, nos termos do disposto no n.º 2 do 
artigo 1.º, na alínea 1) do n.º 3 do artigo 2.º e no artigo 5.º da 
Lei n.º 15/2009 (Disposições Fundamentais do Estatuto do 
Pessoal de Direcção e Chefia), no artigo 2.º, no n.º 1 do arti-
go 3.º e nos artigos 5.º, 7.º e 9.º do Regulamento Administra-
tivo n.º 26/2009 (Disposições Complementares do Estatuto 
do Pessoal de Direcção e Chefia), bem como na alínea f) do 
artigo 6.º, no artigo 21.º e no n.º 2 do artigo 54.º do Decreto-
-Lei n.º 81/99/M, de 15 de Novembro, republicado e renume-
rado pelo Regulamento Administrativo n.º 36/2021 (entra 
em vigor no dia 1 de Janeiro de 2022), a partir de 1 de Janei-
ro de 2022.

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 15/2009 
(Disposições Fundamentais do Estatuto do Pessoal de Direc-
ção e Chefia), é publicada a nota relativa aos fundamentos da 
respectiva nomeação e ao currículo académico e profissional 
do nomeado:

1. Fundamentos da nomeação:

— Vacatura do cargo (criado pelo Decreto-Lei n.º 81/99/M, 
de 15 de Novembro, republicado e renumerado pelo Regula-
mento Administrativo n.º 36/2021);
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— Lam Chong possui competência profissional e aptidão 
para assumir o cargo de chefe do Centro de Prevenção e Con-
trolo de Doenças destes Serviços, o que se demonstra pelo cur-
riculum vitae.

2. Currículo académico:

— Licenciatura em Medicina pela Faculdade de Medicina de 
Fujian;

— Mestrado em Medicina Preventiva da Universidade Chi-
nesa de Hong Kong;

— Mestrado em Administração Pública pela Universidade 
de Pequim.

3. Currículo profissional:

— De Julho de 1990 a Março de 1992, interno do internato 
geral da Direcção dos Serviços de Saúde de Macau;

— De Abril de 1992 a Janeiro de 1996, clínico geral da Di-
recção dos Serviços de Saúde de Macau;

— De Fevereiro de 1996 a Julho de 1999, interno do internato 
complementar da Direcção dos Serviços de Saúde de Macau;

— De Junho de 1999 até à presente data, autoridade sanitá-
ria do território de Macau;

— De Julho de 1999 a Novembro de 2004, médico assistente 
dos Serviços de Saúde;

— De Setembro de 1999 a Novembro de 2001, encarregado 
dos trabalhos de vigilância epidemiológica nos Serviços de 
Saúde;  

— De Dezembro de 2001 a Abril de 2013, desempenha fun-
ções na área de prevenção e controlo de doenças e de vigilância 
de doenças infecciosas nos Serviços de Saúde, tendo assumido 
as funções de chefia funcional na área de prevenção de doen-
ças infecciosas e vigilância de doença desde o ano de 2008;

— De Novembro de 2004 a Março de 2020, médico habilita-
do com a graduação em consultor/médico consultor dos Servi-
ços de Saúde;

— De Maio de 2013 até à presente data, assume as funções 
de chefia funcional na área de prevenção e controlo da doença 
nos Serviços de Saúde;

— De Março de 2020 até à presente data, chefe de serviço 
dos Serviços de Saúde.

Leong Iek Hou — nomeada, em comissão de serviço, pelo pe-
ríodo de um ano, chefe da Divisão de Prevenção e Controlo 
de Doenças Transmissíveis destes Serviços, nos termos do 
disposto no n.º 2 do artigo 1.º, na alínea 2) do n.º 3 do artigo 2.º 
e no artigo 5.º da Lei n.º 15/2009 (Disposições Fundamen-
tais do Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia), no artigo 
2.º, no n.º 2 do artigo 3.º e nos artigos 5.º, 7.º e 9.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 26/2009 (Disposições Comple-
mentares do Estatuto do Pessoal de Direcção e Chefia), bem 
como na alínea a) do n.º 2 e n.º 3 do artigo 21.º, no n.º 2 do 
artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 81/99/M, de 15 de Novembro, 
republicado e renumerado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 36/2021 (entra em vigor no dia 1 de Janeiro de 2022), a 
partir de 1 de Janeiro de 2022.
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–––––––

 

社 會 工 作 局

批 示 摘 錄

12/2015 4/2017

2/2021 14/2009

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 5.º da Lei n.º 15/2009 
(Disposições Fundamentais do Estatuto do Pessoal de Direc-
ção e Chefia), é publicada a nota relativa aos fundamentos da 
respectiva nomeação e ao currículo académico e profissional 
da nomeada:

1. Fundamentos da nomeação:

— Vacatura do cargo (criado pelo Decreto-Lei n.º 81/99/M, 
de 15 de Novembro, republicado e renumerado pelo Regula-
mento Administrativo n.º 36/2021);

— Leong Iek Hou possui competência profissional e apti-
dão para assumir o cargo de chefe da Divisão de Prevenção e 
Controlo de Doenças Transmissíveis destes Serviços, o que se 
demonstra pelo curriculum vitae. 

2. Currículo académico:

— Licenciatura em Medicina Clínica pela Universidade de 
Medicina de Chong San;

— Mestrado em Saúde Pública pelo Centro de Controlo e 
Prevenção de Doenças da China.

3. Currículo profissional:

— De Junho de 2001 a Novembro de 2002, interno do inter-
nato geral dos Serviços de Saúde;

— De Agosto de 2003 a Junho de 2007, interno do internato 
complementar dos Serviços de Saúde;

— De Julho de 2007 a Novembro de 2007, médica dos Servi-
ços de Saúde;

— De Novembro de 2007 a Dezembro de 2016, médica assis-
tente dos Serviços de Saúde;

— De Novembro de 2007 até à presente data, autoridade sa-
nitária do território de Macau;

— De Maio de 2013 até à presente data, desempenha fun-
ções na área de prevenção e controlo de doenças e de vigilância 
de doenças infecciosas nos Serviços de Saúde, tendo assumido 
as funções de chefia funcional na área de prevenção de doen-
ças infecciosas e vigilância de doença; 

— De Dezembro de 2016 até à presente data, médica consul-
tora dos Serviços de Saúde.

–––––––

Serviços de Saúde, aos 22 de Dezembro de 2021. — O Direc-
tor dos Serviços, Lo Iek Long.

INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

Extractos de despachos

Por despachos da chefe do Departamento Administrativo 
e Financeiro, substituta, do Instituto de Acção Social, 
de 21 de Outubro de 2021:

Lai Ion Lin — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato administrativo de provimento sem termo com re-
ferência à categoria de auxiliar, 8.º escalão, índice 200, nos 



19800    52   2021  12  29 

200

12/2015 4/2017

2/2021 14/2009

275

12/2015 4/2017

2/2021 14/2009

130

12/2015 4/2017

2/2021 14/2009

420

12/2015 18/2009

450

12/2015 4/2017

2/2021 14/2009

275

420

12/2015

12/2015

termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, em vigor, conjugado 
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, a partir 
de 5 de Novembro de 2021.

Choi Ka Ian e Kou Man Chi — alterada, por averbamento, a 
cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de provimen-
to sem termo com referência à categoria de adjunto-técnico 
de 2.ª classe, 2.º escalão, índice 275, nos termos do artigo 
4.º da Lei n.º 12/2015, em vigor, conjugado 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, a partir de 12 de Novembro de 2021.

Choi Sze Yan — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento de longa duração 
com referência à categoria de auxiliar, 3.º escalão, índice 
130, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, em vigor, 
conjugado com a alínea 2) do n.º 2 do artigo 13.º da Lei 
n.º 14/2009, alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, a partir 
de 8 de Novembro de 2021.

Kam Chon Wai — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento de longa dura-
ção com referência à categoria de técnico de 1.ª classe, 2.º 
escalão, índice 420, nos termos do artigo 4.º da Lei 
n.º 12/2015, em vigor, conjugado 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, a partir de 26 de Novembro de 2021.

San Lai Nga — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato administrativo de provimento de longa duração com 
referência à categoria de enfermeiro de grau I, 3.º escalão, 
índice 450, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, em 
vigor, conjugado com o n.º 1 do artigo 12.º da Lei n.º 18/2009, 
a partir de 30 de Novembro de 2021.

As trabalhadoras abaixo mencionadas — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de 
provimento, para as categorias, escalões e índices a cada um 
indicados, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, em 
vigor, conjugado 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:

— Yu Chin Shan, para adjunta-técnica de 2.ª classe, 2.º esca-
lão, índice 275, a partir de 12 de Novembro de 2021;

— Chio Hong Kei e Chan Mei Leng, para técnicas de 1.ª 
classe, 2.º escalão, índice 420, a partir de 26 de Novembro de 
2021.

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

Chau Hio Fong e Cheong Sok Wa — renovados os seus contra-
tos administrativos de provimento de longa duração, pelo 
período de três anos, como assistentes técnicos administrati-
vos principais, 1.º escalão, neste Instituto, nos termos do n.º 4 
do artigo 6.º da Lei n.º 12/2015, em vigor, a partir de 23 e 27 
de Novembro de 2021, respectivamente.

Cheong Im Wang, Kuok Si Wan, Wong Lei Peng e Leong Hoi 
Kei — renovados os seus contratos administrativos de pro-
vimento, pelo período de um ano, como adjuntas-técnicas 
de 2.ª classe, 1.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 18 de 
Novembro de 2021.



N.º 52 — 29-12-2021 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 19801

12 /2015

4/2017 2/2021 14/2009
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14/2016

660

15/2009 26/2009

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

Cheang Sin Wai — contratado em regime de contrato admi-
nistrativo de provimento, pelo período de um ano, como 
técnico superior assessor principal, 1.º escalão, índice 660, 
neste Instituto, nos termos da alínea 5) do n.º 3 do artigo 
5.º da Lei n.º 12/2015, em vigor, conjugado com o n.º 2 do 
artigo 10.º da Lei n.º 14/2009, alterada pelas Leis n.os 4/2017 
e 2/2021, e o artigo 52.º a 54.º do Regulamento Administra-
tivo n.º 14/2016, alterado e republicado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 21/2021, a partir de 1 de Janeiro de 2022.

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura, de 11 de Novembro de 2021:

Os trabalhadores abaixo mencionados — renovadas as co-
missões de serviço, pelo período de dois anos, neste Insti-
tuto, nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 e 8.º do 
Regulamento Administrativo n.º 26/2009, por possuírem a 
experiência e a competência profissional adequadas para o 
exercício das suas funções, a partir de 1 de Janeiro de 2022:

Lei Lai Peng, como chefe de Departamento de Serviços 
Familiares e Comunitários;

Choi Sio Un, como chefe de Departamento de Solidariedade 
Social;

Ip Sio Mei, como chefe de Departamento de Reinserção Social;

Tang Kit Fong, como chefe de Departamento de Estudos e 
Planeamento;

Cheong Wai Fan, como chefe de Departamento Administra-
tivo e Financeiro;

Lam Son Wa, como chefe da Divisão de Assistência Social;

Chan Yiu Hung Sandy, como chefe da Divisão de Serviços 
Familiares;

Lam Pui Seong, como chefe da Divisão de Apoio Comunitário;

Lao Kit Im, como chefe da Divisão de Serviços para Crian-
ças e Jovens;

Kam Kit Leng, como chefe da Divisão de Serviços para Idosos;

Sou Chi Kuan, como chefe da Divisão de Serviços de Reabi-
litação;

Tang Sut I, como chefe da Divisão de Prevenção da Toxico-
dependência;

Wu I Mui, como chefe da Divisão de Prevenção e Tratamen-
to do Jogo Problemático;

Leong Ka Fai, como chefe da Divisão de Desenvolvimento 
Profissional e Planeamento;

Cheong Keng Fai, como chefe da Divisão de Gestão de Sub-
sídios a Instituições;

Choi Pui Ying Janet, como chefe da Divisão de Licencia-
mento e Fiscalização dos Equipamentos Sociais;

Lei Ioc Leng, como chefe da Divisão de Gestão Financeira e 
Patrimonial;
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聲 明
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–––––––

 

文 化 產 業 基 金

決 議 摘 錄

4/2017 14/2009

12/2015

Ho Lai Cheng, como chefe da Divisão de Informática;

Alice Wong, como chefe da Divisão Jurídica e de Tradução;

Lee Kuai Heng, como chefe da Divisão de Relações Públicas 
e de Comunicação Social.

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

Yu Chin Shan — alterado o seu contrato administrativo de 
provimento para contrato administrativo de provimento 
de longa duração com referência à categoria de adjunto-
-técnico de 2.ª classe, 2.º escalão, nos termos da alínea 1) do 
n.º 2 do artigo 6.º da Lei n.º 12/2015, em vigor, a partir de 12 
de Novembro de 2021.

As trabalhadoras abaixo mencionadas — alterados os seus 
contratos administrativos de provimento de longa duração 
para contratos administrativos de provimento sem termo, 
para as categorias, escalões e datas a cada uma indicados, 
nos termos da alínea 2) do n.º 2 do artigo 6.º da Lei n.º 12/2015, 
em vigor:

— Lei Iok Chun, Ao Ieong Lao Fong e Choi Sze Yan, para 
auxiliares, 3.º escalão, a partir de 18 e 28 de Outubro, e 8 de 
Novembro de 2021, respectivamente;

— Wong Lou Teng, para técnica de 1.ª classe, 2.º escalão, a 
partir de 18 de Outubro de 2021;

— Wong, Fong Kuan, para assistente técnica administrativa 
principal, 1.º escalão, a partir de 15 de Novembro de 2021.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Cheang Sin Wai, ces-
sa, automaticamente, a seu pedido, no termo do seu prazo, a 
comissão de serviço como chefe da Divisão Administrativa e 
de Recursos Humanos deste Instituto, nos termos da alínea 1) 
de n.º 1 do artigo 17.º da Lei n.º 15/2009, a partir de 1 de Janeiro 
de 2022.

–––––––

Instituto de Acção Social, aos 17 de Dezembro de 2021. — O 
Presidente do Instituto, substituto, Tang Yuk Wa.

FUNDO DAS INDÚSTRIAS CULTURAIS

Extractos de deliberações

Por deliberação do Conselho de Administração, na sessão 
realizada em 10 de Novembro de 2021:

Lei Sou Kun — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento sem termo pro-
gredindo a técnico especialista, 2.º escalão, índice 525, neste 
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批 示 摘 錄

12/2015

12/2015

12/2015

12/2015

–––––––

 

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 19 de Novembro de 2021.

Por deliberação do Conselho de Administração, na sessão 
realizada em 16 de Dezembro de 2021:

Ieong Sio Lan, técnica superior de 2.ª classe, 2.º escalão, con-
tratada em regime de contrato administrativo de provimen-
to, deste Fundo — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do contrato com referência à categoria de técnico superior 
de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 485, 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 o artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, a partir da 
data da publicação no Boletim Oficial da RAEM do presente 
extracto.

Extractos de despachos

Por despachos do membro do Conselho de Administra-
ção, de 18 de Novembro de 2021:

Tam In Tim — renovado o contrato administrativo de provi-
mento, pelo período de dois anos, como assistente técnico ad-
ministrativo especialista, 3.º escalão, neste Fundo, 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 20 de Dezembro de 2021.

Leong Kin Fat — renovado o contrato administrativo de provi-
mento, pelo período de um ano, como motorista de ligeiros, 
1.º escalão, neste Fundo, nos termos dos artigos 4.º, n.os 2, 
3, e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir de 1 de Janeiro de 
2022.

Por despachos do membro do Conselho de Administra-
ção, de 7 de Dezembro de 2021:

Leong Pou Ian — renovado o contrato administrativo de pro-
vimento, pelo período de um ano, como técnico principal, 
1.º escalão, neste Fundo, 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 18 de Janeiro de 
2022.

Suen Tak Lon — renovado o contrato administrativo de pro-
vimento de longa duração, pelo período de três anos, como 
adjunto-técnico principal, 2.º escalão, neste Fundo, nos ter-
mos dos artigos 4.º, n.os 2 e 3, e 6.º, n.º 4, da Lei n.º 12/2015, a 
partir de 27 de Janeiro de 2022.

–––––––

Fundo das Indústrias Culturais, aos 22 de Dezembro de 
2021. — O Membro do Conselho de Administração, Wong 
Keng Chao.
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS 

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Extractos de despachos

Por despacho da directora dos Serviços, de 3 de Novem-
bro de 2021:

Cheang Kit Fong, auxiliar, destes Serviços — rescindido o con-
trato administrativo de provimento sem termo, por atingir o 
limite de idade, a partir de 14 de Dezembro de 2021.

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

Mestre Wu Chu Pang — nomeado, em comissão de serviço, 
chefe do Departamento de Gestão das Áreas Marítimas, pelo 
período de um ano, renovável, a partir de 29 de Dezembro de 
2021, nos termos dos artigos 2.º, n.º 3, alínea 1), 4.º e 5.º da Lei 
n.º 15/2009, conjugados com os artigos 2.º, n.º 2, 3.º, n.º 1, 5.º e 7.º 
do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, e 20.º, n.º 1, alínea 
b), e 23.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, vigente, para preencher 
a vaga do chefe do Departamento de Gestão das Áreas Ma-
rítimas, correspondente ao cargo de chefe de departamento 
do grupo de pessoal de direcção e chefia previsto no anexo 
1 ao Regulamento Administrativo n.º 14/2013, alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 30/2018, sendo que cessa, 
automaticamente, no mesmo dia, a sua comissão de serviço 
anterior no cargo de chefe do Departamento de Actividades 
Marítimas, para o qual foi nomeado, de acordo com o dispos-
to no artigo 17.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 15/2009.

Ao abrigo do artigo 5.º, n.º 2, da Lei n.º 15/2009, é publicada 
a nota relativa aos fundamentos da respectiva nomeação e ao 
currículo académico e profissional do nomeado:

1. Fundamentos da nomeação de Wu Chu Pang para o cargo 
de chefe do Departamento de Gestão das Áreas Marítimas: 

— Vacatura do cargo; 

— Wu Chu Pang possui competência e aptidão para assumir 
o cargo de chefe do Departamento de Gestão das Áreas Marí-
timas, o que se demostra pelo curriculum vitae.

2. Currículo académico: 

— Licenciatura em Engenharia Electrotécnica (Ramo de 
Informática) da Universidade de Jinan;

— Mestrado em Gestão Pública da Universidade de Pequim.

3. Currículo profissional:

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água:

— Desde 2 de Outubro de 1990 até à presente data, como 
técnico superior;

— De 5 de Agosto de 1994 a 6 de Julho de 1995, como adjun-
to do chefe de Departamento;

— De 7 de Julho de 1995 a 8 de Janeiro de 1998, como chefe 
da Divisão Administrativa;

海 事 及 水 務 局

批 示 摘 錄

15/2009

26/2009

b a

30/2018

14/2013

15/2009

15/2009

1  

 

2

3

1990 10 2

1994 8 5 1995 7 6

1995 7 7 1998 1 8
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2001 7 9 2002 1 8

2002 1 9 2004 12 9

2004 12 10 2013 7 17

2013 7 18

15/2009

26/2009

b a

30/2018

— De 9 de Janeiro de 1998 a 14 de Abril de 2015, como di-
rector do Museu Marítimo;

— Desde 15 de Abril de 2015 até à presente data, como chefe 
do Departamento de Actividades Marítimas.

Mestre Wong Man Tou — nomeado, em comissão de serviço, 
chefe do Departamento de Actividades Marítimas, pelo pe-
ríodo de um ano, renovável, a partir de 29 de Dezembro de 
2021, nos termos dos artigos 2.º, n.º 3, alínea 1), 4.º e 5.º da Lei 
n.º 15/2009, conjugados com os artigos 2.º, n.º 2, 3.º, n.º 1, 5.º e 
7.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, e 20.º, n.º 1, 
alínea b), e 23.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, vigente, para 
preencher a vaga do chefe do Departamento de Actividades 
Marítimas, correspondente ao cargo de chefe de departamen-
to do grupo pessoal de direcção e chefia previsto no anexo 
1 ao Regulamento Administrativo n.º 14/2013, alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 30/2018, sendo que cessa, 
automaticamente, no mesmo dia, a sua comissão de serviço 
anterior no cargo de chefe do Departamento de Gestão de 
Recursos Hídricos, para o qual foi nomeado, de acordo com 
o disposto no artigo 17.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 15/2009. 

Ao abrigo do artigo 5.º, n.º 2, da Lei n.º 15/2009, é publicada 
a nota relativa aos fundamentos da respectiva nomeação e ao 
currículo académico e profissional do nomeado:

1. Fundamentos da nomeação de Wong Man Tou para o cargo 
de chefe do Departamento de Actividades Marítimas: 

— Vacatura do cargo; 

— Wong Man Tou possui competência e aptidão para assu-
mir o cargo de chefe do Departamento de Actividades Maríti-
mas, o que se demostra pelo curriculum vitae.

2. Currículo académico: 

— Licenciatura em Engenharia (Ciência da computação) da 
Universidade de Jinan;

— Mestrado em Ciências Empresariais (Marketing e Gestão 
Estratégica) da Universidade de Macau.

3. Currículo profissional:

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água:

— Desde 2 de Outubro de 1991 até à presente data, como 
técnico superior;

— De 9 de Julho de 2001 a 8 de Janeiro de 2002, como chefe 
da Divisão Administrativa, substituto;

— De 9 de Janeiro de 2002 a 9 de Dezembro de 2004, como 
chefe da Divisão Administrativa;

— De 10 de Dezembro de 2004 a 17 de Julho de 2013, como 
chefe da Divisão de Serviços Marítimos;

— Desde 18 de Julho de 2013 até à presente data, como chefe 
do Departamento de Gestão de Recursos Hídricos.

Mestre Lam Son — nomeada, em comissão de serviço, chefe 
do Departamento de Gestão de Recursos Hídricos, pelo 
período de um ano, renovável, a partir de 29 de Dezembro 
de 2021, nos termos dos artigos 2.º, n.º 3, alínea 1), 4.º e 5.º 
da Lei n.º 15/2009, conjugados com os artigos 2.º, n.º 2, 3.º, 
n.º 1, 5.º e 7.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, 
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–––––––

 

e 20.º, n.º 1, alínea b), e 23.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, 
vigente, para preencher a vaga do chefe do Departamento 
de Gestão de Recursos Hídricos, correspondente ao cargo 
de chefe de departamento do grupo pessoal de direcção e 
chefia previsto no anexo 1 ao Regulamento Administrativo 
n.º 14/2013, alterado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 30/2018, sendo que cessa, automaticamente, no mesmo 
dia, a sua comissão de serviço anterior no cargo de chefe 
do Departamento de Gestão das Áreas Marítimas, para o 
qual foi nomeada, de acordo com o disposto no artigo 17.º, 
n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 15/2009.

Ao abrigo do artigo 5.º, n.º 2, da Lei n.º 15/2009, é publicada 
a nota relativa aos fundamentos da respectiva nomeação e ao 
currículo académico e profissional do nomeado:

1. Fundamentos da nomeação de Lam Son para o cargo de 
chefe do Departamento de Gestão de Recursos Hídricos: 

— Vacatura do cargo; 

— Lam Son possui competência e aptidão para assumir o 
cargo de chefe do Departamento de Gestão de Recursos 
Hídricos, o que se demostra pelo curriculum vitae.

2. Currículo académico: 

— Bacharelato em Inglês da Universidade Normal do Sul da 
China;

— Licenciatura em Engenharia (Electrotécnica e Electróni-
ca) da Universidade de Macau;

— Licenciatura em Engenharia (Aplicação Informática) da 
Universidade Normal do Sul da China;

— Mestrado em Administração Pública da Universidade de 
Pequim.

3. Currículo profissional:

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água:

— De 1 de Novembro de 1996 a 18 de Abril de 2005, como 
auxiliar;

— De 19 de Abril de 2005 a 10 de Março de 2008, como téc-
nico;

— De 11 de Março de 2008 a 17 de Julho de 2013, como téc-
nico superior;

— De 1 de Junho de 2009 a 17 de Julho de 2013, como chefia 
funcional de Núcleo de Divulgação e Promoção;

— De 18 de Julho de 2013 a 28 de Maio de 2019, como chefe 
da Divisão de Divulgação e Promoção;

— De 1 de Dezembro de 2018 a 28 de Maio de 2019, como 
chefe do Departamento de Gestão das Áreas Marítimas, subs-
tituto;

— Desde 29 de Maio de 2019 até à presente data, como chefe 
do Departamento de Gestão das Áreas Marítimas.

–––––––

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 14 de Dezembro de 2021. — O Director dos Serviços, subs-
tituto, Kuok Kin.
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環 境 保 護 局

批 示 摘 錄

12/2015

15/2009 26/2009

4/2017 2/2021 14/2009

21/2021

14/2016

a

4/2017 2/2021

14/2009

21/2021 14/2016

12/2015

400

4/2017 2/2021

14/2009

21/2021 14/2016

12/2015

660

–––––––

 

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

Extractos de despachos

Por despacho do director da Direcção dos Serviços de 
Protecção Ambiental, de 12 de Novembro de 2021:

Che Weng Wa — renovado o contrato administrativo de pro-
vimento de longa duração, pelo período de três anos, como 
técnica principal, 1.º escalão, para exercer funções 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 18 de Janeiro de 2022.

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 25 de Novembro de 2021:

Chio Chan Wa — renovada a comissão de serviço, pelo pe-
ríodo de um ano, como chefe da Divisão de Inspecção 
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 profissio-
nal adequadas para o exercício das suas funções, a partir de 
1 de Fevereiro de 2022.

Por despachos do director da Direcção dos Serviços de 
Protecção Ambiental, de 13 de Dezembro de 2021:

Chan Sam I, Chao Kin e Vong Chi Man, inspectores princi-
pais, 2.º escalão — nomeados, definitivamente, inspectores 
especialistas, 1.º escalão, do quadro do pessoal destes Ser-
viços, 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, do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 14/2016, republicado pelo Regulamento Ad-
ministrativo 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 deste 
despacho no Boletim Oficial da RAEM.

Iek Man Ha — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento com referência à 
categoria de adjunto-técnico especialista, 1.º escalão, índice 
400, 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, alterada 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 pu-
blicação deste despacho no Boletim Oficial da RAEM.

Por despacho do director da Direcção dos Serviços de 
Protecção Ambiental, de 17 de Dezembro de 2021:

Lao Cheng Lei — 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, alterada pela Lei 
n.º 4/2017 e pela Lei n.º 2/2021, e do n.º 1 do artigo 5.º do Re-
gulamento Administrativo n.º 14/2016, republicado pelo Re-
gulamento 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.

–––––––

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 22 de 
Dezembro de 2021. — O Director dos Serviços, substituto, Ip 
Kuong Lam.
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交 通 事 務 局

批 示 摘 錄

12/2015

12/2015

12/2015

14/2009

12/2015

365

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS 

DE TRÁFEGO

Extractos de despachos

Por despacho do subdirector dos Serviços, substituto, de 
18 de Novembro de 2021:

Leong Wai Hou — renovado o contrato administrativo de pro-
vimento de longa duração, pelo período de três anos, como 
técnico principal, 1.º escalão, nestes Serviços, nos termos 
dos artigos 4.º, n.os 2 e 3, e 6.º, n.º 4, da Lei n.º 12/2015, em 
vigor, a partir de 2 de Fevereiro de 2022.

Por despachos do subdirector dos Serviços, de 26 de Novem-
bro de 2021:

Os trabalhadores abaixo mencionados, destes Serviços — 
renovados os contratos administrativos de provimento, nas 
categorias, escalões, datas e períodos de contrato a cada 
um indicados, nos termos dos artigos 4.º, n.os 2 e 3, e 6.º, n.º 1, 
da Lei n.º 12/2015, em vigor:

Leong Weng I, pelo período de um ano, como técnica supe-
rior de 2.ª classe, 1.º escalão, a partir de 2 de Janeiro de 2022;

Chiang Keng Sang, pelo período de seis meses, como técni-
co superior principal, 2.º escalão, a partir de 11 de Janeiro de 
2022;

Lei Sio Kei, pelo período de um ano, como técnico superior 
de 1.ª classe, 1.º escalão, área de informática, a partir de 22 de 
Janeiro de 2022.

Os trabalhadores abaixo mencionados, destes Serviços — reno-
vados os contratos administrativos de provimento de longa 
duração, pelo período de três anos, nas categorias, escalões 
e datas a cada um indicados, nos termos dos artigos 4.º, n.os 2 
e 3, e 6.º, n.º 4, da Lei n.º 12/2015, em vigor:

Tam I Lam, como assistente técnica administrativa principal, 
1.º escalão, a partir de 3 de Janeiro de 2022;

Chio Chon Kit e Lok Sio Leong, como adjuntos-técnicos 
principais, 1.º escalão, a partir de 28 de Janeiro de 2022;

Lou Sio Meng, Ng Kong Ip e Wong Ka Hong, como motoris-
tas de ligeiros, 3.º escalão, a partir de 28 de Janeiro de 2022;

Un Teng, como adjunta-técnica principal, 1.º escalão, a partir 
de 4 de Fevereiro de 2022;

Chan Sao San, como assistente técnica administrativa princi-
pal, 1.º escalão, a partir de 13 de Fevereiro de 2022;

Chan Kam Chio, como operário qualificado, 2.º escalão, a 
partir de 13 de Fevereiro de 2022.

Por despacho do director dos Serviços, de 3 de Dezembro 
de 2021:

Lei Pui Han — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento progride para 
adjunta-técnica principal, 2.º escalão, índice 365, nestes 
Serviços, nos termos dos artigos 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei 
n.º 14/2009, em vigor, e 4.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, em 
vigor, a partir de 26 de Novembro de 2021. 
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12/2015
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14/2009

12/2015
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365

365

320

320

315

14/2009
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12/2015

400

Por despachos do director dos Serviços, de 6 de Dezem-
bro de 2021:

Leong Wa Kan — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento progride para 
motorista de ligeiros, 4.º escalão, índice 180, nestes Serviços, 
nos termos dos artigos 13.º, n.º 2, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, 
em vigor, e 4.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, em vigor, a 
partir de 30 de Novembro de 2021.

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por aver-
bamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos 
de provimento para exercerem funções nestes Serviços, nos 
termos dos artigos 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, 
em vigor, e 4.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, em vigor, con-
forme a seguir discriminados:

Wong Wun Wun, Lei Hon Pong e Lau Nga Hong, progridem 
para técnicos superiores assessores, 2.º escalão, índice 625, a 
partir de 26 de Novembro de 2021;

Chan Nga Ha, Chek Mei Kei e Chan Un Man, progridem 
para técnicas principais, 2.º escalão, índice 470, a partir de 26 
de Novembro de 2021;

Tai Chi Hong, Chan San, Chan Mei Kei, Chang Kin Mei e 
Tou Pou Lin, progridem para adjuntos-técnicos especialistas, 2.º 
escalão, índice 415, a partir de 26 de Novembro de 2021;

Chong Ka Ying, Ku Iok Leng, Lam Pou Ian, Ng Soi Ieng, 
Chan Ka Ian, Kong Ka Kei, Chan Mei Wan, Lao Ka Man, 
Yuen Sin Wai, Wong Weng Chan e Lo Sui I, progridem para 
adjuntos-técnicos principais, 2.º escalão, índice 365, a partir de 
26 de Novembro de 2021;

Leong Chan Fai, progride para adjunto-técnico principal, 
2.º escalão, índice 365, área de informáica, a partir de 26 de 
Novembro de 2021;

Lam Cheok Hou e Lao Wai Tak, progridem para inspectores 
de veículos principais, 2.º escalão, índice 365, a partir de 26 de 
Novembro de 2021;

Lam Wai Yee, progride para adjunta-técnica de 1.ª classe, 2.º 
escalão, índice 320, a partir de 26 de Novembro de 2021;

Sio Wun Kuan, progride para examinador de condução de 1.ª 
classe, 2.º escalão, índice 320, a partir de 26 de Novembro de 
2021;

Choi Pou Oi, progride para assistente técnica administrativa 
especialista, 2.º escalão, índice 315, a partir de 26 de Novembro 
de 2021.

 Por despacho do director dos Serviços, de 7 de Dezembro 
de 2021:

Lei Pui Han — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento ascendendo a 
adjunta-técnica especialista, 1.º escalão, índice 400, nestes 
Serviços, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), 2, 3 e 
4, da Lei n.º 14/2009, em vigor, e 5.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 14/2016, em vigor, conjugados com o artigo 4.º, 
n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, em vigor, a partir da data da sua 
publicação.
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14/2016

12/2015
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400

400

350

350

–––––––

 

Por despachos do subdirector dos Serviços, de 7 de De-
zembro de 2021: 

O seguinte pessoal contratado por contrato administrativo de 
provimento de longa duração, destes Serviços — alterado 
para o regime de contrato administrativo de provimento 
sem termo, nos termos dos artigos 4.º, n.os 2 e 3, e 6.º, n.os 2, 
alínea 2), e 3, da Lei n.º 12/2015, em vigor:

Choi Ka Io, como assistente técnica administrativa principal, 
1.º escalão, a partir de 20 de Novembro de 2021;

Xian Yongxia, como adjunta-técnica de 1.ª classe, 1.º escalão, 
a partir de 20 de Novembro de 2021;

Lam Wai Yee, como adjunta-técnica de 1.ª classe, 2.º escalão, 
a partir de 30 de Novembro de 2021.

Por despachos do director dos Serviços, de 10 de Dezem-
bro de 2021:

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por aver-
bamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos 
de provimento para o exercício de funções nestes Serviços, 
nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), 2, 3 e 4, da Lei 
n.º 14/2009, em vigor, e 5.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016, em vigor, conjugados com o artigo 4.º, n.os 2 e 3, 
da Lei n.º 12/2015, em vigor, a partir da data da sua publi-
cação:

Chan Nga Ha, Chan Un Man e Chek Mei Kei, ascendendo a 
técnicas especialistas, 1.º escalão, índice 505;

Chan Mei Wan, Chong Ka Ying, Kong Ka Kei, Ku Iok Leng, 
Lam Pou Ian, Lao Ka Man, Ng Soi Ieng, Wong Weng Chan e 
Yuen Sin Wai, ascendendo a adjuntos-técnicos especialistas, 1.º 
escalão, índice 400;

Leong Chan Fai, ascendendo a adjunto-técnico especialista, 
1.º escalão, índice 400, área de informática;

Lam Cheok Hou e Lao Wai Tak, ascendendo a inspectores 
de veículos especialistas, 1.º escalão, índice 400;

Lam Wai Yee, ascendendo a adjunta-técnica principal, 1.º 
escalão, índice 350;

Sio Wun Kuan, ascendendo a examinador de condução prin-
cipal, 1.º escalão, índice 350.

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 15 
de Dezembro de 2021. — O Director dos Serviços, substituto, 
Chiang Ngoc Vai.
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GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL 

DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

Aviso

Faz-se público que, por despacho do Presidente do Tribunal 
de Última Instância, de 17 de Dezembro 2021, e nos termos 
do artigo 23.º do Regulamento Administrativo n.º 30/2004, 
alterado pelos Regulamentos Administrativos n.º 37/2020 e 
n.º 5/2021, é publicado o presente aviso, destinado ao acciona-
mento do processo de afectação do pessoal aprovado no curso 
de habilitação para ingresso nas carreiras de oficial de justiça 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 51, II Série, de 18 de Dezembro de 2019, para 
preencher a vaga ocorrida no quadro das secretarias dos Tribu-
nais de Primeira Instância, com os seguintes pressupostos:

1. Número de vaga: 

Cinco.

2. Critério de afectação: 

Na afectação deve seguir-se a ordem estipulada no artigo 23.º 
do Regulamento Administrativo n.º 30/2004, alterado pelos 
Regulamentos Administrativos n.º 37/2020 e n.º 5/2021. 

3. Forma, prazo e local para apresentação da candidatura: 

Todos os formandos aprovados podem dirigir-se pessoal-
mente, nas horas de expediente, ao Gabinete do Presidente do 
Tribunal de Última Instância, sito no Edifício dos Tribunais 
de Segunda e Última Instâncias, Praceta 25 de Abril, Macau, 
para solicitar o requerimento de candidatura a preenchimento 
da vaga, a partir do dia seguinte ao da publicação do presente 
aviso e até 4 de Janeiro de 2022 e devolver o referido impresso 
devidamente preenchido ao mesmo local, no prazo acima indi-
cado.

Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância, aos 
17 de Dezembro de 2021.

A Chefe do Gabinete, Chan Iok Lin.

(Custo desta publicação $ 1 858,00)

GABINETE DO PROCURADOR

Listas

Classificativa final dos candidatos ao concurso para admis-
são ao curso de formação para provimento no cargo de secre-
tário judicial, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 38, II Série, de 
23 de Setembro de 2021:

終 審 法 院 院 長 辦 公 室

通 告

37/2020 5/2021

30/2004

1. 

5

2. 

37/2020 5/2021

30/2004

3. 

 

 $1,858.00

檢 察 長 辦 公 室

名 單

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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1.º  ........................................................................ 17.20 

2.º  ........................................................................ 15.26 

3.º  ........................................................................ 13.62 

4.º Daniel Jose Borges .................................................. 13.18 

5.º  ........................................................................ 11.04 

6.º  ........................................................................ 10.58 

10 1

30/2004

14/2016

 

 

   

 $2,288.00

1.º  .................................................................. 15.60 a

2.º  .................................................................. 15.60 

3.º Daniel Jose Borges ............................................... 15.40 

4.º  .................................................................. 14.60 

Candidatos aprovados: Classificação
 final

1.º Manuel Machado da Silva ............................................17,20

2.º Leong Kam Fai ..............................................................15,26

3.º Leong In Leng ...............................................................13,62

4.º Daniel Jose Borges ........................................................13,18

5.º Wong Hoi Tou ................................................................11,04

6.º Cheang Sio Hong ...........................................................10,58

Candidato excluído por ter obtido na prova de conhecimen-
tos classificação inferior a dez valores: 1 pessoa.

Nos termos do artigo 30.º do Regulamento Administrativo 
n.º 30/2004 (Recrutamento, selecção e formação dos funcio-
nários de justiça), os candidatos aprovados no concurso são 
admitidos ao curso de formação segundo a ordenação da res-
pectiva lista de classificação final e de acordo com o número de 
formandos a admitir ao curso indicado no aviso de abertura.

Nos termos do artigo 37.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), os candidatos 
podem apresentar reclamação da presente lista para o júri, no 
prazo de cinco dias úteis, a contar do dia seguinte à data da 
sua publicação, ou nos termos do artigo 38.º do mesmo regula-
mento administrativo, os candidatos podem interpor recurso 
facultativo da presente lista para a entidade que autorizou a 
abertura do concurso, no prazo de dez dias úteis, a contar do 
dia seguinte à data da sua publicação.

A data e hora do início do curso de formação e o local de 
apresentação dos formandos serão oportunamente publicados.

(A lista de classificação final acima mencionada foi homologada por 

despacho do Senhor Procurador, de 15 de Dezembro de 2021).

Gabinete do Procurador, aos 14 de Dezembro de 2021.

O Júri:

Presidente: Kuok Un Man, procuradora-adjunta.

Vogais efectivas: Leong Weng Si, delegada do Procurador; e 

Wu Kit I, chefe-adjunta do Gabinete.

(Custo desta publicação $ 2 288,00)

Classificativa final dos candidatos ao concurso para admis-
são ao curso de formação para provimento no cargo de secre-
tário judicial-adjunto, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 38, II 
Série, de 23 de Setembro de 2021:

Candidatos aprovados: Classificação
 final

1.º Chan Kam Lon ........................................................15,60 a)

2.º Leong In Leng .........................................................15,60 

3.º Daniel Jose Borges ..................................................15,40 

4.º Leong Kam Fai  .......................................................14,60 
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5.º  .................................................................. 13.40 

6.º  .................................................................. 12.00 

7.º  .................................................................. 11.40 

8.º  .................................................................. 11.00 

9.º  .................................................................. 10.00 

a 30/2004

30/2004

14/2016

   

   

     

 $2,606.00

行 政 公 職 局

通 告

21/2021 14/2016

Candidatos aprovados: Classificação
 final

5.º Cheang Sio Hong .....................................................13,40 

6.º Wong Hoi Tou ..........................................................12,00 

7.º Fong Iat Cheong ......................................................11,40 

8.º Chan Heng Fong ......................................................11,00 

9.º Cheng Kwok Wai .....................................................10,00 

a) Nos termos da alínea 1) do n.º 2 do artigo 29.º do Regula-
mento Administrativo n.º 30/2004, por maior habilitação aca-
démica.

Nos termos do artigo 30.º do Regulamento Administrativo 
n.º 30/2004 (Recrutamento, Selecção e Formação dos Funcio-
nários de Justiça), os candidatos aprovados no concurso são 
admitidos ao curso de formação segundo a ordenação da res-
pectiva lista de classificação final e de acordo com o número de 
formandos a admitir ao curso indicado no aviso de abertura.

Nos termos do artigo 37.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 (Recrutamento, Selecção e Formação para Efeitos 
de Acesso dos Trabalhadores dos Serviços Públicos), os can-
didatos podem apresentar reclamação da presente lista para 
o júri, no prazo de cinco dias úteis, a contar do dia seguinte à 
data da sua publicação, ou nos termos do artigo 38.º do mesmo 
regulamento administrativo, os candidatos podem interpor 
recurso facultativo da presente lista para a entidade que au-
torizou a abertura do concurso, no prazo de dez dias úteis, a 
contar do dia seguinte à data da sua publicação.

A data e hora do início do curso de formação e o local de 
apresentação dos formandos serão oportunamente publicados.

(A lista de classificação final acima mencionada foi homologada 

por despacho do Senhor Procurador, de 15 de Dezembro de 

2021).

Gabinete do Procurador, aos 14 de Dezembro de 2021.

O Júri:

Presidente: Kuok Un Man, procuradora-adjunta. 

Vogais efectivas: Leong Weng Si, delegada do Procurador; e 

Wu Kit I, chefe-adjunta do Gabinete.

(Custo desta publicação $ 2 606,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO 

E FUNÇÃO PÚBLICA

Aviso

Aviso do concurso de avaliação de competências profissionais 

ou funcionais comum

Faz-se público que, por despacho do Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 16 de Dezembro de 2021, e nos termos 
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
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2/2021 14/2009

1. 

2. 

3. 

4. 

2/2021

4/2017 14/2009

430

selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», republicado e renumerado pelo Regula-
mento Administrativo n.º 21/2021, da Lei n.º 14/2009 «Regime 
das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos», com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 2/2021, se encontra aber-
to o concurso de avaliação de competências profissionais 
ou funcionais, comum, externo, do regime de gestão unifor-
mizada, para o preenchimento de três lugares vagos de téc-
nico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico 
superior, área de gestão e administração pública, do quadro do 
pessoal da Direcção dos Serviços de Administração e Função 
Pública, e dos que vierem a verificar-se nesta Direcção de Ser-
viços, na mesma forma de provimento, até ao termo da valida-
de do concurso: 

1. Tipo de concurso e validade

Trata-se do concurso de avaliação de competências profissio-
nais ou funcionais, comum, externo, do regime de gestão uni-
formizada e consiste na avaliação das competências específicas 
necessárias ao exercício de funções de técnico superior, área 
de gestão e administração pública. 

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 
publicação da lista classificativa final na página electrónica dos 
concursos da função pública, para o preenchimento dos lugares 
vagos e dos que venham a vagar nesta Direcção de Serviços, na 
mesma forma de provimento, na mesma carreira, categoria e 
área funcional.

2. Caracterização do conteúdo funcional

Funções consultivas, de investigação, estudo, concepção 
e adaptação de métodos e processos científico-técnicos, de 
âmbito geral ou especializado, executadas com autonomia e 
responsabilidade, tendo em vista informar a decisão superior, 
requerendo uma especialização e formação básica do nível de 
licenciatura ou equiparada, ou mestrado ou doutoramento que 
corresponda a um ciclo de estudos integrados que não confira 
grau de licenciatura.

3. Conteúdo funcional

Elabora pareceres e efectua estudos de natureza científico-
-técnica na área de gestão e administração pública, tendo em 
vista a fundamentação de tomada de decisões; participa em 
reuniões para análise de projectos ou programas; participa na 
concepção, redacção e implementação de projectos; procede à 
adaptação de métodos e processos científico-técnicos; propõe 
soluções com base em estudos e tratamento de dados; exerce 
funções consultivas; supervisiona ou coordena outros trabalha-
dores; nomeadamente analisa procedimentos e actividades e 
sugere soluções de aperfeiçoamento; realiza análise e apresenta 
opiniões e soluções sobre prestação de serviços públicos, estru-
turação orgânica e avaliação de desempenho; e presta apoio a 
outros serviços públicos na gestão e administração pública.

4. Vencimento, direitos e regalias

O técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índi-
ce de vencimento 430, nível 5, constante do Mapa 2 do Anexo 
I da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 2/2021 e pela Lei n.º 4/2017, e usufrui dos direitos e 
regalias previstos no regime geral da Função Pública.
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5. 

21/2021 14/2016

6. 

6.1 

6.2 4/2021

$300.00

6.2.1 

162

VISA Master Card

e

MPAY

5. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que possuam licenciatura 
ou equiparado, ou mestrado ou doutoramento que corresponda 
a um ciclo de estudos integrados que não confira grau de licen-
ciatura, de especialização em administração pública, gestão 
pública e gestão de empresas, satisfaçam os demais requisitos 
gerais para o desempenho de funções públicas, nos termos da 
legislação em vigor, nomeadamente: ser residente permanente 
da Região Administrativa Especial de Macau; maioridade; 
capacidade profissional, aptidão física e mental, até ao termo do 
prazo da apresentação de candidatura (até ao dia 11 de Janeiro de 
2022) e se encontrem nas situações indicadas no n.º 2 do artigo 
12.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», republicado e renumerado pelo Regula-
mento Administrativo n.º 21/2021.

6. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

6.1 O prazo para a apresentação de candidaturas é de oito 
dias úteis, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publi-
cação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau (30 de Dezembro de 2021 a 11 de 
Janeiro de 2022);

6.2 A candidatura ao concurso é formalizada em suporte pa-
pel ou em suporte electrónico, mediante a apresentação de re-
querimento «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de 
Competências Profissionais ou Funcionais», aprovado por Des-
pacho do Secretário para a Administração e Justiça n.º 4/2021, 
acompanhado dos documentos comprovativos dos requisitos 
de candidatura, e o pagamento da taxa de candidatura no valor 
de $300,00 (trezentas patacas).

Estão isentos de pagamento da taxa de candidatura os can-
didatos que, no acto de apresentação da candidatura, se encon-
trem em situação de carência económica devidamente compro-
vada pelo Instituto de Acção Social. A verificação da situação 
de carência económica é efectuada no momento de apresenta-
ção da candidatura pelo serviço público ou através do sistema 
do serviço electrónico de apresentação de candidaturas, conso-
ante seja apresentada em suporte papel ou electrónico. 

6.2.1 Em suporte papel

A entrega da «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação 
de Competências Profissionais ou Funcionais», assinada pelo 
candidato, deve ser efectuada pessoalmente, pelo próprio ou 
por qualquer outra pessoa, sem necessidade de apresentação 
de procuração, dentro do prazo de apresentação de candida-
turas e no horário de expediente (segunda a quinta-feira entre 
as 9,00 e as 17,45 horas e sexta-feira entre as 9,00 e as 17,30 
horas), no balcão de atendimento da Direcção dos Serviços de 
Administração e Função Pública, sito na Rua do Campo, 
n.º 162, Edifício Administração Pública, r/c, Macau. O paga-
mento da taxa de candidatura deve ser efectuado no mesmo 
momento (Formas de pagamento: em numerário ou através das 
máquinas e aparelhos da «GovPay», nomeadamente por VISA, 
Master Card, UnionPay, UnionPay Quick Pass, UnionPay 
App, Pagamento por Mobile Banking do Banco da China, 
Tai Fung Pay, GuangfaPay, LusoPay, ICBC ePay, UePay, 
WeChat Pay e Alipay; ou por cartão Macau Pass e Mpay).
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6.2.2 

http://concurso-uni.safp.gov.

mo/

7. 

7.1 

a

b

7.2 21/2021

14/2016

7.3 7.1

7.4 7.1 7.2

7.5 7.1

7.2

7.6 

6.2.2 Em suporte electrónico

O candidato deve preencher e apresentar a «Ficha de Inscri-
ção em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais 
ou Funcionais» em formulário electrónico no serviço electróni-
co para apresentação de candidaturas ao regime de gestão uni-
formizada, disponibilizado através da plataforma electrónica 
uniformizada (o acesso à plataforma pode ser feito através da 
página electrónica http://concurso-uni.safp.gov.mo/ e da apli-
cação do telemóvel «Acesso comum aos serviços públicos da 
RAEM»), dentro do prazo de apresentação de candidaturas. 
O pagamento da taxa requerida deve ser efectuado no mesmo 
momento (através da plataforma de pagamento online da 
«GovPay»).

A candidatura efectuada por meios electrónicos tem início a 
partir das 9,00 horas do primeiro dia do prazo, devendo, a sua 
apresentação, ser enviada até às 17,45 horas do último dia do 
prazo (a ajustar dependendo do último dia concreto ser 5.ª ou 6.ª 
feira). 

7. Documentos a apresentar na candidatura

7.1 Os candidatos devem entregar os seguintes documentos 
na apresentação de candidatura:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso (pode ser acompanhada 
de documentos comprovativos das disciplinas do curso para 
efeitos de aferição da habilitação do candidato para a admissão 
ao concurso).

7.2 Cópia do registo biográfico ou da certidão emitida pelo 
Serviço a que pertencem que permita comprovar a sua situa-
ção funcional, quando se trate de candidatos que se encontrem 
numa das situações referidas nas alíneas 1) a 5) do n.º 2 do 
artigo 12.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recru-
tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos tra-
balhadores dos serviços públicos», republicado e renumerado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

7.3 Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam 
dispensados da apresentação dos documentos comprovativos 
referidos no ponto 7.1, e o registo biográfico ou documento que 
comprova a situação funcional, se os mesmos já se encontrarem 
arquivados nos respectivos processos individuais, devendo tal 
facto ser declarado na apresentação da candidatura.

7.4 As cópias dos documentos comprovativos referidos no 
ponto 7.1 e dos documentos referidos no ponto 7.2 podem ser 
simples ou autenticadas.

7.5 Na apresentação de candidatura, caso falte a apresenta-
ção dos documentos referidos no ponto 7.1 ou os documentos 
referidos no ponto 7.2 quando solicitados, o candidato deve 
apresentar os documentos em falta no prazo indicado na lista 
preliminar, sob pena de ficar excluído da lista final de candi-
datos.

7.6 O formulário acima referido «Ficha de Inscrição em Con-
curso de Avaliação de Competências Profissionais ou Funcio-
nais» pode ser descarregado na página electrónica da Imprensa 
Oficial ou adquirido, mediante pagamento, na mesma.
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7.7 

7.8 7.1 7.2

8. 

8.1 

a

b

8.2 

8.3 

8.4 

9. 

/

10. 

0 100

50

11. 

=60%

=40%

7.7 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar a 
língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.

7.8 Se o candidato tiver apresentado na candidatura cópia 
simples dos documentos comprovativos referidos no ponto 7.1 e 
no ponto 7.2, deve entregar os originais ou cópias autenticadas 
dos referidos documentos dentro do prazo para a entrega dos 
documentos necessários à instrução do processo de provimento.

8. Métodos de selecção

8.1 São métodos de selecção os seguintes:

a) 1.º método de selecção — Prova de conhecimentos (prova 
escrita, com a duração de duas horas), com carácter eliminató-
rio;

b) 2.º método de selecção — Entrevista de selecção;

8.2 O candidato que falte ou desista de qualquer prova é 
automaticamente excluído.

8.3 Se os candidatos aprovados na prova escrita de conheci-
mentos forem em número inferior a 30, passarão todos à entre-
vista de selecção. 

8.4 Se os candidatos aprovados na prova escrita de conhe-
cimentos forem em número igual ou superior a 30, passarão à 
entrevista de selecção os candidatos aprovados que se encon-
trem nos primeiros trinta lugares, por ordem decrescente de 
classificação. No caso de haver mais do que um candidato com a 
mesma classificação posicionado em último lugar, podem pas-
sar à entrevista de selecção todos os candidatos com igualdade 
de classificação.

9. Objectivos dos métodos de selecção

Provas de conhecimentos — avaliar as competências técnicas 
e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis 
para o exercício de determinada função;

Entrevista de selecção — determinar e avaliar a adequação 
dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que se 
candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcionais;

10. Sistema de classificação

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100.

Consideram-se excluídos os candidatos que na prova elimi-
natória ou na classificação final obtenham classificação inferior 
a 50 valores.

Serão excluídos os candidatos que não forem convocados 
para a entrevista de selecção. 

11. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados, da seguinte 
forma:

Prova de conhecimentos = 60% 

Entrevista de selecção = 40% 
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12. 

21/2021

14/2016

13. 

162

http://concurso-uni.safp.gov.mo/ http://www.

safp.gov.mo/

14. 

14.1

14.2 2/1999

14.3 2/2021 6/1999

14.4 224/2011

14.5 2/2020

14.6 24/2020

14.7 

14.8 

14.9 

14.10 

14.11 

12. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados, de acordo com as condições de preferência previs-
tas nos n.os 1 e 2 do artigo 35.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», republicado e 
renumerado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

13. Publicação das listas e organização das provas

As listas preliminar e final de candidatos, as listas classifica-
tivas das provas de conhecimentos e final, bem como o local, 
data e hora da realização das provas dos métodos de selecção 
são afixados no balcão de atendimento da Direcção dos Servi-
ços de Administração e Função Pública, sito na Rua do Campo, 
n.º 162, Edifício Administração Pública, r/c, Macau, e coloca-
dos na página electrónica dos concursos da função pública, em 
http://concurso-uni.safp.gov.mo/, bem como na página elec-
trónica da Direcção dos Serviços de Administração e Função 
Pública, em http://www.safp.gov.mo/.

14. Programa das provas

14.1 Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China;

14.2 Lei n.º 2/1999 — Lei de Bases da Orgânica do Governo;

14.3 Regulamento Administrativo n.º 6/1999 — Organização, 
competências e funcionamento dos serviços e entidades públi-
cos, alterado e republicado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 2/2021; 

14.4 Despacho do Chefe do Executivo n.º 224/2011 — «Nor-
mas para a Consulta de Políticas Públicas» da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau;

14.5 Lei n.º 2/2020 — Governação electrónica;

14.6 Regulamento Administrativo n.º 24/2020 — Regula-
mentação da governação electrónica;

14.7 Estruturação orgânica do Governo da Região Adminis-
trativa Especial de Macau;

14.8 Regime de gestão do desempenho do Governo da 
Região Administrativa Especial de Macau; 

14.9 Desenvolvimento da governação electrónica do Gover-
no da Região Administrativa Especial de Macau;

14.10 Processo de elaboração e implementação de novas 
políticas públicas do Governo da Região Administrativa Espe-
cial de Macau; 

14.11 Elaboração de documentos relativos a serviços públicos 
e procedimentos de actividades, incluindo, mas não se limitan-
do, proposta, informação, parecer, plano de implementação, 
regras e documentação técnica.

Aos candidatos apenas é permitida na prova de conhecimen-
tos a consulta da legislação referida no respectivo programa do 
aviso (na sua versão original, sem anotações do editor e sem 
qualquer nota ou registo pessoal).
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14/2016
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17. 

 頴

 

   

 

   

 

 $14,530.00

15. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da 
Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 2/2021, e do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso 
dos trabalhadores dos serviços públicos», republicado e renu-
merado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

16. Observação

Os dados que o candidato apresente servem apenas para 
efeitos de recrutamento. Todos os dados da candidatura serão 
tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005 «Lei da 
Protecção de Dados Pessoais».

17. Composição do júri

Presidente: Wong Weng Chong, chefe do Departamento do 
Desempenho e Funcionamento Organizacional da Direcção 
dos Serviços de Administração e Função Pública. 

Vogais efectivos: Chan Sok Cheng, chefe da Divisão do De-
sempenho Organizacional da Direcção dos Serviços de Admi-
nistração e Função Pública; e

Tam Wai Chu, técnica superior assessora da Direcção dos 
Serviços de Administração e Função Pública.

Vogais suplentes: Chan Chon In, chefe da Divisão do Funciona-
mento Organizacional da Direcção dos Serviços de Adminis-
tração e Função Pública; e

Lam Ieng Chi, técnica superior assessora da Direcção dos 
Serviços de Administração e Função Pública.

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 22 de Dezembro de 2021.

A Directora dos Serviços, substituta, Ng Wai Han.

(Custo desta publicação $ 14 530,00)
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商  業  及  動  產  登  記  局

CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS COMERCIAL E DE BENS MÓVEIS

2021 年 11 月之商業登記 Registo comercial relativo ao mês de Novembro de 2021
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Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis, aos 22 de Dezembro de 2021.

A Conservadora, Wong Un Ieng.

 $322,400.00
(Custo desta publicação $ 322 400,00)
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INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

Anúncio

Concurso Público n.º 013/DZVJ/2021

Prestação de Serviços de Arborização e Manutenção dos 

Parques e Jardins na Zona Norte de Macau

Faz-se público que, por autorização do Secretário para a 
Administração e Justiça, do dia 7 de Dezembro de 2021, se 
acha aberto o concurso público para a «Prestação de Serviços 
de Arborização e Manutenção dos Parques e Jardins na Zona 
Norte de Macau».

O programa do concurso e o caderno de encargos podem 
ser obtidos, durante o horário de expediente, no Núcleo de 
Expediente e Arquivo do IAM, sito na Avenida de Almeida 
Ribeiro, n.º 163, r/c, Macau, ou descarregados gratuitamente 
da página electrónica do IAM (http://www.iam.gov.mo). Os 
concorrentes que pretendam fazer o descarregamento dos 
documentos acima referidos assumem também a responsabili-
dade pela consulta de eventuais actualizações e alterações das 
informações na página electrónica deste Instituto durante o 
período de entrega das propostas.

O prazo para a entrega das propostas termina às 12,00 horas 
do dia 17 de Janeiro de 2022. Os concorrentes devem entre-
gar as propostas e os documentos no Núcleo de Expediente 
e Arquivo do IAM e prestar a respectiva caução provisória 
consoante o item a concorrer (vide valor na tabela abaixo). A 
caução provisória pode ser prestada em numerário ou garantia 
bancária. Caso seja em numerário, a prestação da caução deve 
ser efectuada na Tesouraria da Divisão de Assuntos Finan-
ceiros do IAM ou no Banco Nacional Ultramarino de Macau, 
juntamente com a guia de depósito (em triplicado), havendo 
ainda que entregar a referida guia na Tesouraria da Divisão de 
Assuntos Financeiros do Instituto, após a prestação da caução, 
para efeitos de levantamento do respectivo recibo oficial. As 
despesas resultantes da prestação de cauções constituem en-
cargos do concorrente.

Grupos Caução provisória 

Parque Municipal Dr. Sun Yat-Sen (Gru-
po 1)

MOP119 900,00

Parque Urbano da Areia Preta e Jardim 
do Mercado do Iao Hon (Grupo 2)

MOP95 400,00

Parque Municipal da Colina de Mong 
Há, Jardim do Canil Municipal e Jardim 
Triangular da Areia Preta (Grupo 3)

MOP104 700,00

O acto público do concurso realizar-se-á no Centro de For-
mação do IAM, sito na Avenida da Praia Grande, Edifício 
China Plaza, 6.º andar, pelas 10,00 horas do dia 18 de Janeiro 
de 2022.

O IAM organizará uma sessão pública de esclarecimento no 
Centro de Formação do IAM, sito na Avenida da Praia Gran-
de, Edifício China Plaza, 6.º andar, pelas 10,00 horas do dia 6 
de Janeiro de 2022.

市 政 署

公 告

013/DZVJ/2021

163

http://www.iam.gov.mo

組別 繳交之臨時擔保

1  $119,900.00

2  $95,400.00

3  
$104,700.00

6

6                               
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 $2,752.00

通 告

07/PCA/2021

25/2018

01/CA/2019

1 $500,000.00

2 叁 $30,000.00 ;

3

叁

$30,000.00

4

5

6

7

8

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 17 de Dezembro 
de 2021.

A Administradora do Conselho de Administração para os 
Assuntos Municipais, Isabel Jorge.

(Custo desta publicação $ 2 752,00)

Avisos

Despacho n.º 07/PCA/2021

Nos termos da alínea 6) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 5.º do 
Regulamento Administrativo n.º 25/2018 e no uso das compe-
tências que me foram conferidas pelo Conselho de Adminis-
tração para os Assuntos Municipais (adiante designado por 
CA), na sessão extraordinária de 1 de Janeiro de 2019 e em 
conformidade com a Deliberação n.º 01/CA/2019, determino:

1. São delegadas e subdelegadas no vice-presidente, Lo Chi 
Kin, as competências para:

1) Superintender a actividade do Departamento de Zonas 
Verdes e Jardins (DZVJ), do Departamento de Edificações 
Municipais (DEM), do Departamento de Vias Públicas e Sa-
neamento (DVPS) e da Divisão Laboratorial (DL);

2) No âmbito das subunidades mencionadas na alínea 1) des-
te número:

(1) Autorizar a realização de despesas até um máximo de 
quinhentas mil patacas ($ 500 000,00);

(2) Autorizar a realização de despesas do fundo permanente 
até um máximo de trinta mil patacas ($ 30 000,00);

(3) Autorizar a redução ou a isenção de taxas, tarifas e pre-
ços, conforme o previsto na «Tabela de taxas, tarifas e preços 
do IAM» aprovado por Despacho do Chefe do Executivo, até 
um máximo de trinta mil patacas ($ 30 000,00);

(4) Assinar correspondência destinada a outras entidades 
públicas ou privadas, com excepção da dirigida aos chefes de 
Gabinete do Chefe do Executivo da Região Administrativa 
Especial de Macau ou dos Secretários, Comissariado Contra 
a Corrupção, Comissariado da Auditoria, Serviços de Polícia 
Unitários, Serviços de Alfândega, Assembleia Legislativa, ór-
gãos judiciais e entidades públicas do Interior da China, a qual 
deve ser assinada pelo signatário;

(5) Autorizar a restituição de cauções;

(6) Aplicar multas de acordo com leis e regulamentos;

(7) Emitir certidões e autenticar documentos oficiais;

(8) Autorizar a abertura e o cancelamento dos concursos de 
recrutamento de pessoal em regime de contrato individual de 
trabalho, bem como aprovar os respectivos requisitos gerais ou 
especiais de admissão e os programas das provas de conheci-
mento;
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16

17

18

19

20

21

16
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1

 

2

3

4

5

1

(9) Autorizar a renovação de contratos administrativos de 
provimento, contratos individuais de trabalho e de contratos 
de trabalho temporário, bem como assinar averbamentos aos 
contratos de pessoal;

(10) Autorizar mudanças de escalão dos trabalhadores;

(11) Autorizar pedidos de acumulação de funções;

(12) Conceder a exoneração, bem como a rescisão de contra-
tos e pedidos de cessação de funções;

(13) Autorizar pedidos de aposentação voluntária e obriga-
tória; 

(14) Autorizar a participação de chefias e trabalhadores em 
congressos, seminários, colóquios ou outras actividades seme-
lhantes;

(15) Homologar as avaliações de desempenho dos trabalha-
dores;

(16) Considerar as faltas justificadas ou injustificadas e auto-
rizar as férias do pessoal sob sua responsabilidade, bem como 
autorizar a acumulação e a transferências delas;

(17) Autorizar deslocações em missão oficial e respectivas 
ajudas de custo diárias pelo período de 1 dia;

(18) Autorizar e alterar a escala dos trabalhadores por turno;

(19) Autorizar a prestação de trabalho extraordinário dentro 
dos limites legalmente previstos, bem como confirmar a pres-
tação do mesmo quando tenha sido determinado, em casos de 
excepcional premência;

(20) Autorizar listas mensais dos trabalhadores em regime 
de disponibilidade e o número de dias em que cada trabalha-
dor fica sujeito a este regime; 

(21) Confirmar o número de dias em que foi cumprido o de-
ver de disponibilidade por cada trabalhador, num mês.

3) Relativamente ao pessoal afecto ao seu gabinete, exercer 
as competências previstas nas subalíneas (16) a (21) da alínea 2) 
deste número, bem como:

(1) Autorizar, em caso de impedimento do trabalhador de-
signado, a substituição da chefia funcional, trabalhador que 
aufira abono para falhas, bem como o que exerça funções de 
secretariado;

(2) Assinar autos de notícia de acidente em serviço;

(3) Autorizar propostas de formação para acesso;

(4) Autorizar compensação pelo trabalho efectuado em perí-
odos de dispensa de comparência ao serviço;

(5) Assinar averbamentos aos contratos de pessoal.

4) Autorizar despesas propostas de deslocação em missão 
oficial aprovadas, das subunidades que superintende, as quais 
não se limitam às subunidades na alínea 1) do n.º 1 e não exce-
dem o valor previsto na subalínea (1) da alínea 2) do n.º 1;

5) Assinar autos de entrega de obras;
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6) Autorizar pedidos enviados à DSSOPT relativos à aprova-
ção de projectos e licenças para obras;

7) Emitir certificados da inspecção fitossanitária;

8) Emitir licenças para o corte de árvores e arbustos;

9) Autorizar e cancelar pedidos das instalações e serviços 
prestados nas áreas verdes e jardins.

2. São delegadas e subdelegadas na vice-presidente, O Lam, 
as competências para:

1) Superintender a actividade do Departamento de Segu-
rança Alimentar (DSA), do Departamento de Inspecção e 
Sanidade (DIS), do Departamento de Higiene Ambiental e 
Licenciamento (DHAL) e do Departamento de Organização e 
Informática (DOI);

2) Exercer as competências referidas nas subalíneas (1) a (21) 
da alínea 2) do n.º 1, mas reportadas às subunidades menciona-
das na alínea 1) deste número;

3) Relativamente ao pessoal afecto ao seu gabinete, exercer 
as competências previstas na alínea 3) do n.º 1;

4) Relativamente às despesas propostas de deslocação em 
missão oficial aprovadas, exercer as competências previstas na 
alínea 4) do n.º 1;

5) Autorizar pedidos para junção de restos mortais, para o 
direito de uso e prorrogação do prazo de aluguer de sepulturas, 
para inumação amiga do ambiente, para disponibilizar a capela 
para actos religiosos, para serviços de exumação, inumação ou 
cremação de ossadas, bem como autorizar a emissão e reno-
vação de licenças para depósito de cadáveres, para ocupação 
de gavetas ou ossários e para obras em sepulturas ou jazigos 
nos cemitérios públicos e praticar os demais actos previstos no 
Regulamento Administrativo n.º 37/2003, alterado pelo Regu-
lamento Administrativo n.º 22/2019;

6) Exercer as competências previstas no Decreto-Lei 
n.º 47/98/M, de 26 de Outubro, alterado pela Lei n.º 10/2003, 
que estejam cometidas ao IAM, nomeadamente praticar os 
respectivos actos sancionatórios, salvo os relativos à competên-
cia prevista no número 2 da Tabela I deste diploma;

7) Autorizar a emissão, renovação ou revogação de licenças 
de reclamos de carácter permanente, temporário e em veículos, 
bem como os respectivos pedidos de cancelamento e altera-
ções ao conteúdo, apresentados pelos interessados e exercer as 
demais competências que estejam cometidas ao IAM previstas 
na Lei n.º 7/89/M, de 4 de Setembro, nomeadamente praticar 
os respectivos actos sancionatórios e determinar a remoção de 
material publicitário;

8) Autorizar a emissão, renovação ou revogação de licenças 
de pejamento de carácter permanente, tapumes, resguardos e 
andaimes, de pejamento temporário, bem como os respectivos 
pedidos de cancelamento e de alterações ao conteúdo, apresen-
tados pelos interessados;

9) Autorizar a emissão, renovação ou revogação das licenças 
para feiras temporárias, licenças para vendas temporárias, li-
cenças de vendilhão, licenças especiais de vendilhão (cartão de 
adjunto e vendilhão de flores de Van Chai); 
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10) Autorizar a emissão, renovação e revogação das licenças 
de lugar avulso; bem como os respectivos pedidos de cancela-
mento; 

11) Autorizar os pedidos de instalação de equipamentos nas 
bancas dos mercados, ou o seu cancelamento;

12) Autorizar a emissão, renovação ou revogação das licen-
ças de venda a retalho de carne fresca, refrigerada ou conge-
lada, de venda a retalho de pescado e de venda a retalho de 
vegetais;

13) Autorizar os pedidos dos titulares das licenças de vendi-
lhões para o cancelamento das licenças;

14) Autorizar e emitir a «Certidão de Trabalhador de 
Apoio» para os arrendatários das bancas do mercado e titula-
res das licenças de vendilhões;

15) Autorizar a celebração, a renovação e a rescisão do con-
trato de arrendamento das bancas do mercado de acordo com 
a Lei n.º 6/2021 e aplicar sanções ou adoptar outras medidas de 
resposta e demais actos previstos nessa lei aos actos que violem 
as obrigações determinadas por ela e pelos contratos de arren-
damento de bancas, bem como exercer as competências sancio-
natórias nos termos dela, incluindo a instauração de processos 
jurídicos e a aplicação de multas;

16) Conceder autorização à importação das mercadorias 
constantes no Grupo A da Tabela B (tabela de importação) da 
Lei n.º 7/2003, do Regulamento Administrativo n.º 28/2003 e 
do Despacho do Chefe do Executivo n.º 487/2016, cuja com-
petência esteja legalmente cometida ao IAM, e a praticar os 
demais actos previstos na Lei n.º 7/2003;

17) Autorizar e emitir certificados de qualidade e de certifi-
cados sanitários;

18) Autorizar a emissão, renovação ou revogação dos diver-
sos tipos de licenças e os respectivos pedidos de cancelamento 
e de alterações apresentados pelos interessados, bem como 
exercer as demais competências cometidas ao IAM previstas 
no Decreto-Lei n.º 16/96/M, de 1 de Abril, alterado pela Lei 
n.º 8/2021, nomeadamente praticar os respectivos actos san-
cionatórios;

19) Exercer as competências cometidas ao IAM previstas no 
Decreto-Lei n.º 49/98/M, de 3 de Novembro, nomeadamente 
praticar os respectivos actos sancionatórios;

20) Autorizar os pedidos de aferição dos pesos e medidas e 
fiscalizar os instrumentos ou equipamentos de pesagem ou me-
dição, em conformidade com a Lei n.º 14/92/M e Lei n.º 15/92/M, 
ambas de 24 de Agosto, e com o Despacho do Chefe do Execu-
tivo n.º 95/2004;

21) Determinar a aplicação ou o levantamento das medidas 
de prevenção e controlo e demais actos previstos na Lei 
n.º 5/2013, bem como exercer a competência sancionatória 
que inclui a instauração de procedimentos e aplicação de mul-
tas e sanções acessórias previstas na referida lei;

22) Determinar a aplicação ou o levantamento das medidas 
de prevenção e controlo, autorizar a emissão, renovação ou 
revogação dos diversos tipos de autorizações e licenciamentos 
e demais actos previstos na Lei n.º 4/2016, bem como exercer a 
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7/2020

30/2021

/

A p p l e 

Developer Program Apple Developer Enterprise Program 

Google Google Play Android Developer

1

2

3 叁 $300,000.00

4 叁 $30,000.00

5

$500,000.00

6

4

7

$15,000.00

8

9 19 21 1

4

16

19 21 1 5

competência sancionatória que inclui a instauração de proce-
dimentos e aplicação de multas e sanções acessórias previstas 
nessa lei;

23) Determinar a aplicação ou o levantamento das medidas 
de prevenção e controlo previstas na Lei n.º 7/2020;

24) Exercer as competências do Instituto para os Assuntos 
Municipais e do Presidente do Conselho de Administração dos 
Assuntos Municipais previstas no artigo 17.º do Regulamento 
Administrativo n.º 30/2021, nomeadamente praticar os actos 
sancionatórios descritos nele;

25) Autorizar a instalação de software ou programas em 
todos os equipamentos informáticos;

26) Exercer e administrar, como utilizador registado, os pro-
gramas Apple Developer Program e Apple Developer Enter-
prise Program da Apple Inc., a conta do Google Play Android 
Developer de Google Inc., bem como aceitar os acordos actua-
lizados dos utilizadores registados deles;

27) Inscrever e gerir as contas nas redes sociais sobre os ser-
viços e as mensagens prestadas pelo IAM, bem como assinar 
acordos e outros documentos relacionados com essas contas.

3. São delegadas e subdelegadas na administradora, Isabel 
Celeste Jorge, as competências para:

1) Gerir a actividade do DZVJ e do DOI;

2) Relativamente às subunidades referidas na alínea 1) deste 
número: 

(1) Autorizar licença especial das chefias das subunidades;

(2) Autorizar o exercício de funções, em regime de substitui-
ção,  das chefias;

(3) Autorizar a realização de despesas até um máximo de 
trezentas mil patacas ($ 300 000,00);

(4) Autorizar a realização de despesas do fundo permanente 
até um máximo de trinta mil patacas ($ 30 000,00)

(5) Autorizar a restituição de cauções até um máximo de 
quinhentas mil patacas ($ 500 000,00);

(6) Assinar correspondência destinada a entidades públicas 
ou privadas, com excepção da dirigida às entidades referidas 
na subalínea (4) da alínea 2) do n.º 1, a qual deve ser assinada 
pelo signatário;

(7) Autorizar a redução ou isenção de taxas, tarifas e preços, 
conforme o previsto na «Tabela de taxas, tarifas e preços do 
IAM» aprovado por Despacho do Chefe do Executivo, até um 
máximo de quinze mil patacas ($ 15 000,00);

(8) Assinar ou autorizar pedidos ou procedimentos relativos 
a processos ou actos desde que aprovados pela entidade com-
petente e decorrentes da lei.

(9) Exercer as competências referidas nas subalíneas (19) e 
(21) da alínea 2) e nas subalíneas (1) a (4) da alínea 3) do n.º 1. 

3) Relativamente ao pessoal afecto ao seu gabinete exercer 
as competências referidas nas subalíneas (16), (19) e (21) da alí-
nea 2) e nas subalíneas (1) a (5) da alínea 3) do n.º 1;
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4) Autorizar as despesas propostas de deslocação em missão 
oficial aprovadas, das subunidades que superintende, as quais 
não se limitam às subunidades referidas na alínea 1) do n.º 3 e 
não excedem o valor previsto na subalínea (3) da alínea 2) do n.º 3.

4. São delegadas e subdelegadas no administrador, Mak Kim 
Meng, as competências para:

1) Gerir a actividade do DEM e do DVPS;

2) Exercer as competências referidas nas alíneas 2) e 4) do n.º 3, 
mas apenas as reportadas às subunidades mencionadas na alínea 
1) deste número;

3) Relativamente ao pessoal afecto ao seu gabinete, exercer 
as competências referidas na alínea 3) do n.º 3;

4) Autorizar licenças para obras em espaços públicos, respei-
tantes às áreas da construção e do urbanismo.

5. São delegadas e subdelegadas na administradora, Ung Sau 
Hong, as competências para:

1) Gerir a actividade do DSA, do DIS e da DL;

2) Exercer as competências referidas nas alíneas 2) e 4) do n.º 3, 
mas apenas as reportadas às subunidades mencionadas na alí-
nea 1) deste número;

3) Relativamente ao pessoal afecto ao seu gabinete, exercer 
as competências referidas na alínea 3) do n.º 3;

6. São delegadas e subdelegadas na administradora, To Sok I, 
as competências para:

1) Gerir a actividade do DHAL, do DAA e da DJN;

2) Exercer as competências referidas nas alíneas 2) e 4) do n.º 3, 
mas apenas as reportadas às subunidades mencionadas na alí-
nea 1) deste número;

3) Relativamente ao pessoal afecto ao seu gabinete, exercer 
as competências referidas na alínea 3) do n.º 3;

4) Autorizar licenças especiais para os trabalhadores das 
sub unidades do IAM;

5) Autorizar a recuperação do vencimento de exercício per-
dido por motivo de doença, relativamente a todo o pessoal do 
IAM;

6) Assinar diplomas de provimento;

7) Autorizar a atribuição de prémios ou de subsídios previs-
tos na lei ou no estatuto de pessoal;

8) Autorizar as mães em fase da amamentação do(a) filho(a) 
a ser dispensada 1 hora em cada dia do trabalho e as faltas por 
adopção, formação académica, profissional e linguística;

9) Assinar certificados de formação, bem como acordos de 
formação co-organizada por entidades públicas e outras insti-
tuições da RAEM.

7. São delegadas e subdelegadas no administrador, Lam Sio 
Un, as competências para:

1) Gerir a actividade do DACREC, do DAT e do DGF;
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叁 $ 3,000.00

2) Exercer as competências referidas nas alíneas 2) e 4) do n.º 3, 
mas apenas as reportadas às subunidades mencionadas na alínea 
1) deste número;

3) Relativamente ao pessoal afecto ao seu gabinete, exercer 
as competências referidas na alínea 3) do n.º 3;

4) Autorizar despesas com o Fundo de Maneio do CA até ao 
montante de três mil patacas ($ 3 000,00) por factura;

5) Autorizar a liquidação de ordens de pagamento sobre 
operações de tesouraria;

6) Liquidar as despesas não autorizadas por si, sem limite, 
desde que aprovadas pela entidade competente e decorrentes 
da lei ou resultantes de contratos ou obrigações assumidas pelo 
IAM.

8. Por forma a assegurar o normal funcionamento dos ser-
viços dentro de cada pelouro, o esquema de substituição dos 
membros acima referidos é o seguinte:

1) Em caso de férias, impedimento ou ausência do vice-pre-
sidente Lo Chi Kin, a substituição é assegurada pelo signatário 
no que respeita à superintendência da actividade do DEM e do 
DVPS, enquanto a vice-presidente O Lam assegura a superin-
tendência da actividade do DZVJ e da DL;

2) Em caso de férias, impedimento ou ausência da vice-pre-
sidente, O Lam, a substituição é assegurada pelo signatário no 
que respeita à superintendência da actividade do DSA, do DIS 
e do DHAL, enquanto o vice-presidente Lo Chi Kin assegura 
a superintendência da actividade do DOI;

3) Em caso de férias, impedimento ou ausência da adminis-
tradora Isabel Celeste Jorge, a administradora Ung Sau Hong 
assume a gestão da actividade do DZVJ, enquanto o admi-
nistrador Mak Kim Meng assegura a gestão da actividade do 
DOI;

4) Em caso de férias, impedimento ou ausência do adminis-
trador Mak Kim Meng, o vice-presidente Lo Chi Kin assegura 
a gestão da actividade do DEM e do DVPS, bem como a com-
petência prevista na alínea 4) do n.º 4; 

5) Em caso de férias, impedimento ou ausência da adminis-
tradora Ung Sau Hong, a administradora To Sok I assume a 
gestão da actividade do DSA e do DIS, enquanto a administra-
dora Isabel Celeste Jorge assume a gestão da actividade da DL;

6) Em caso de férias, impedimento ou ausência da admi-
nistradora To Sok I, a administradora Ung Sau Hong assume 
a gestão do DHAL, enquanto o administrador Lam Sio Un 
assegura a gestão da actividade do DAA, bem como as compe-
tências previstas nas alíneas 4) a 9) do n.º 6, assumindo o signa-
tário a gestão da actividade da DJN;

7) Em caso de férias, impedimento ou ausência do adminis-
trador Lam Sio Un, a administradora Isabel Celeste Jorge as-
sume a gestão da actividade do DACREC e do DAT, enquanto 
o administrador Mak Kim Meng assume a gestão da actividade 
do DGF, bem como as competências previstas nas alíneas 4) a 6) 
do n.º 7.
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18/PCA/2020 05/PCA/2021

 

 $17,757.00

08/PCA/2021

25/2018

01/CA/2019

I

$5,000.00

叁 $3,000.00

$10,000.00

叁 $300,000.00

9. As competências mencionadas no presente despacho po-
dem ser subdelegadas.

10. O presente despacho não prejudica as competências de 
avocação e superintendência do CA do IAM, do signatário ou 
dos outros membros, nem prevalece sobre despachos da mesma 
natureza que tenham por objecto matéria específica.

11. São revogados os Despachos n.º 18/ PCA /2020 e 
n.º 05/PCA/2021.

12. O presente despacho entra em vigor a 1 de Janeiro de 
2022.

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 30 de Novembro 
de 2021.

O Presidente do CA, José Maria da Fonseca Tavares.

(Custo desta publicação $ 17 757,00)

Despacho n.º 08/PCA/2021

Nos termos da alínea 6) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 5.º do 
Regulamento Administrativo n.º 25/2018 e no uso das compe-
tências que me foram conferidas pelo Conselho de Adminis-
tração para os Assuntos Municipais (adiante designado por 
CA) na sessão extraordinária de 1 de Janeiro de 2019 e em 
conformidade com a Deliberação n.º 01/CA/2019, determino: 

1. São delegadas e subdelegadas nas chefias das subunidades 
constantes do Anexo I e no âmbito das respectivas incumbên-
cias, as competências para:

1) Praticar os actos de expediente normal que não estejam 
reservados aos membros do CA, sempre sem prejuízo das 
orientações produzidas por aqueles;

2) Considerar as faltas justificadas ou injustificadas e auto-
rizar as férias do pessoal sob sua responsabilidade, bem como 
autorizar a acumulação e a transferências delas; 

3) Aplicar multas de acordo com leis e regulamentos até ao 
montante de cinco mil patacas ($ 5 000,00);

4) Emitir certidões e autenticar documentos oficiais;

5) Assinar apenas o expediente dirigido a particulares, desde 
que veicule mera informação ou parecer de carácter técnico e 
que em caso algum represente a assunção de qualquer compro-
misso ou decisão;

6) Autorizar despesas cobertas pelo Fundo de Maneio até ao 
montante de três mil patacas ($ 3 000,00) por factura;

7) Autorizar a restituição de verbas recebidas pelo Instituto 
para os Assuntos Municipais até um máximo de dez mil pata-
cas ($10 000,00);

8) Autorizar a restituição de cauções até um máximo de tre-
zentas mil patacas ($ 300 000,00);

9) Autorizar e alterar os turnos dos trabalhadores;

10) Assinar averbamentos aos contratos de pessoal;
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I I

叁 $3,000.00

$5,000.00

$100,000.00

I I I

19/PCA/2020

 

––––––––––

附表I

關於第08/PCA/2021號批示第一款所指的主管

附屬單位 主管人員

11) Confirmar a prestação de trabalho extraordinário, que 
tenha sido determinado, em casos de excepcional premência, 
pelos chefes das subunidades compreendidas nos referidos de-
partamentos, com excepção da Divisão Jurídica e de Notariado;

12) Subdelegar os poderes mencionados nas alíneas 1) a 6) 
deste número com a prévia autorização do signatário.

2. São delegadas e subdelegadas nas chefias das subunidades 
constantes do Anexo II e no âmbito das respectivas incumbên-
cias, as competências para:

1) Considerar as faltas justificadas ou injustificadas e auto-
rizar as férias do pessoal sob sua responsabilidade, bem como 
autorizar a acumulação e a transferências delas;

2) Autorizar e alterar os turnos dos trabalhadores;

3) Autorizar despesas cobertas pelo Fundo de Maneio até ao 
montante de três mil patacas ($ 3 000,00) por factura;

4) Autorizar a restituição de verbas recebidas pelo Instituto 
para os Assuntos Municipais até um máximo de cinco mil pa-
tacas ($ 5 000,00);

5) Autorizar a restituição de cauções até um máximo de cem 
mil patacas ($ 100 000,00).

3. São delegadas e subdelegadas nas chefias e no pessoal das 
subunidades constantes do Anexo III os actos previstos no 
mesmo, os quais podem ser subdelegados com a prévia autori-
zação do signatário.

4. O presente despacho não prejudica os poderes de avo-
cação e superintendência do CA, do signatário ou dos outros 
membros, nem prevalece sobre despachos da mesma natureza 
que tenham por objecto matéria específica.

5. É revogado o Despacho n.º 19/PCA/2020.

6. O presente despacho entra em vigor a 1 de Janeiro de 
2022.

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 30 de Novembro 
de 2021.

O Presidente do CA, José Maria da Fonseca Tavares.

––––––––––

ANEXO I

Chefias a que se refere o n.º 1 do Despacho n.º 08/PCA/2021

Subunidades Chefia

Departamento de Serviços Integra-
dos e Fiscalização de Qualidade

Ho Cheng Wa

Departamento dos Assuntos Cul-
turais e Recreativos e de Educação 
Cívica

Ko Pui San

Departamento de Apoio Técnico Wong Pou I

Departamento de Apoio Adminis-
trativo

Wong Iok Chu

Departamento de Gestão Financeira Kuok Mei Wai

Divisão Jurídica e de Notariado Cheang Lai Ha 
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附表II

關於第08/PCA/2021號批示第二款所指的主管

附屬單位 主管人員

龎

Viriato Leandro da Luz 

Leong

堃

附表III

關於第08/PCA/2021號批示第三款所指的主管人員：

附屬單位/姓名 行為

文康及公民教育廳

行政輔助廳

ANEXO II

Chefias a que se refere o n.º 2 do Despacho n.º 08/PCA/2021

Subunidades Chefia

Divisão de Serviços Integrados de 
Atendimento ao Público

Mok Veng Tim

Divisão de Fiscalização de Qualidade Choi Kam Ha

Divisão dos Assuntos Culturais, Re-
creativos e Associativos

Au Chan Weng

Divisão de Educação Cívica Lam Mei Sio 

Divisão de Interpretação e Tradução Filipe Rozan

Divisão de Relações Públicas e Im-
prensa

Pong Sio Wan

Divisão Administrativa Viriato Leandro da 
Luz Leong

Divisão de Recursos Humanos Vong Iat Chong

Divisão de Formação e Documentação Vong Iun Han

Divisão de Assuntos Financeiros Fong Pak Kuan

Divisão de Património e Aprovisiona-
mento

Ng Veng Ian

ANEXO III

Chefias a que se refere o n.º 3 do Despacho n.º 08/PCA/2021

Subunidade/Nome Actos

D e p a r t a me nto do s 
Assuntos Culturais e 
Recreativos e de Edu-
cação Cívica
Ko Pui San

Assinar ofícios relativos a cedências 
a entidades públicas e privadas de 
espaços nos centros de actividades 
ou espaços exteriores, pedidos de 
equipamentos e logísticas diversas e 
subsídios.

Departamento de Apoio 
Administrativo 
Wong Iok Chu

Emitir cartões de beneficiários aos 
cuidados de saúde, cartões de vo-
luntário, registos biográficos, certi-
ficados de frequência de cursos de 
formação e certidões diversas no 
âmbito das competências da DAA;
Assinar ofícios e/ou impressos para: 
os Serviços de Saúde a pedir a anula-
ção dos cartões de beneficiários aos 
cuidados de saúde dos trabalhadores; 
a Junta de Saúde relativos a assun-
tos de pessoal; o Fundo de Pensões 
para actualizar dados de pessoal e 
relativamente ao regime de previ-
dência comunicar cancelamentos 
e mudanças de trabalhadores para 
outros serviços públicos; entidades e 
instituições públicas ou privadas de 
Macau a enviar-lhes publicações, da-
dos estatísticos e cheques e recibos 
relativos a despesas já autorizadas.
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附屬單位/姓名 行為

財務管理廳

/

叁 $300,000.00

叁 $300,000.00

市民綜合服務處

行政處

Viriato Leandro da 

Luz Leong

M 3 /

M4

Subunidade/Nome Actos

Departamento de Ges-
tão Financeira
Kuok Mei Wai

Assinar ofícios e/ou impressos para 
a Direcção dos Serviços para os As-
suntos de Tráfego a solicitar altera-
ções temporárias ao tráfego;
Emitir declarações e certidões relati-
vas a serviços de fornecedores;
Assinar ofícios para instituições 
bancárias relativos à transferência de 
verbas exceptuando o cancelamento 
ou a criação de depósitos a prazo, 
ofícios relativos ao cancelamento de 
garantias bancárias ou seguros cau-
ção, bem como ofícios para essas ins-
tituições efectuarem pagamentos em 
moeda estrangeira através da conta 
do IAM relativamente a despesas 
já autorizadas. Assiná-los para os 
serviços públicos enviarem cheques 
e recibos de despesas já autorizadas, 
enviar dados estatísticos e para a Im-
prensa Oficial efectuar aquisições;
Autorizar a liquidação de ordens de 
pagamento sobre cada operação de 
tesouraria até um máximo de trezen-
tas mil patacas ($ 300 000,00);
Liquidar as despesas aprovadas pela 
entidade competente decorrentes 
da lei ou resultantes de contratos ou 
obrigações assumidas pelo IAM até 
um máximo de trezentas mil patacas 
($ 300 000,00).

Divisão de Serviços 
Integrados de Atendi-
mento ao Público
Mok Veng Tim

Assinar ofícios para entidades públi-
cas e privadas relativos à transferên-
cias de queixas;
Assinar o expediente dirigido a par-
ticulares, desde que veicule mera in-
formação ou parecer de carácter téc-
nico e que em caso algum represente 
a assunção de qualquer compromisso 
ou decisão.

Divisão Administrativa 
Vir iato Leandro da 
Luz Leong

Assinar ofícios e documentos para: a 
DSF a enviar declarações de imposto 
profissional (M3/M4); a Caixa Eco-
nómica Postal e o Montepio Geral 
de Macau enviando documentos 
relativos a pedidos de empréstimo; 
confirmar a afixação de editais e 
dados relativos a reclamações, dados 
de subsídios, abonos e remunerações 
acessórias do pessoal; os Correios e 
Telecomunicações de Macau acerca 
de pedidos de formulários de envio; 
o FSS relativos à taxa de contratação 
e à reposição de remunerações inde-
vidamente recebidas;
Assinar o expediente dirigido a par-
ticulares, desde que veicule mera in-
formação ou parecer de carácter téc-
nico e que em caso algum represente 
a assunção de qualquer compromisso 
ou decisão.
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附屬單位/姓名 行為

人力資源處

培訓及資料儲存處

ISSN

ISBN

ISSN

ISBN

財產及採購處

財務處

堃

$50,000.00

$50,000.00

 $11,654.00

Subunidade/Nome Actos

Divisão de Recursos 
Humanos
Vong Iat Chong

Assinar ofícios e documentos para: 
os SAFP a solicitar declarações de 
capacidade profissional e à emissão 
de cartões de beneficiário de Acção 
Social Complementar;
Assinar o expediente dirigido a par-
ticulares, desde que veicule mera in-
formação ou parecer de carácter téc-
nico e que em caso algum represente 
a assunção de qualquer compromisso 
ou decisão.

Divisão de Formação 
e Documentação 
Vong Iun Han

Emitir certif icados ou relatórios 
relativos a assuntos dos estagiários; 
Assinar ofícios e/ou impressos para: 
institutos educacionais respeitantes 
a certificados ou relatórios relativos 
aos estagiários; os SAFP e a CFJJ 
a alterar ou cancelar cursos, assim 
como à Biblioteca Central a comu-
nicar o número de ISSN e ISBN das 
publicações do IAM;
Pedir, alterar ou cancelar o número 
de ISSN e ISBN das publicações do 
IAM, bem como exercer e adminis-
trar como utilizador registado na 
plataforma de serviço electrónica da 
Agência do ISBN de Macau do Insti-
tuto Cultural e assinar documentos a 
ela referentes;
Assinar o expediente dirigido a par-
ticulares, desde que veicule mera in-
formação ou parecer de carácter téc-
nico e que em caso algum represente 
a assunção de qualquer compromisso 
ou decisão.

Divisão de Património 
e Aprovisionamento 
Ng Veng Ian

Assinar requisições externas ou no-
tas de encomenda para o exterior e 
consultas escritas;
Assinar o expediente dirigido a par-
ticulares, desde que veicule mera in-
formação ou parecer de carácter téc-
nico e que em caso algum represente 
a assunção de qualquer compromisso 
ou decisão.

Divisão de Assuntos 
Financeiros
Fong Pak Kuan

Assinar ofícios sobre o cancelamen-
to de garantias bancárias ou seguros-
-caução;
Autorizar a liquidação de ordens de 
pagamento sobre cada operação de 
tesouraria até um máximo de cin-
quenta mil patacas ($ 50 000,00);
Liquidar despesas aprovadas pela 
entidade competente decorrentes 
da lei ou resultantes de contratos ou 
obrigações assumidas pelo IAM até 
um máximo de cinquenta mil patacas 
($ 50 000,00).

(Custo desta publicação $ 11 654,00)
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04/VPW/2021

07/PCA/2021

1 5/2013

2 4/2016

3 7/2020

4

I

1 07/PCA/2021

2

3

$5,000.00

4

5

6

叁 $3,000.00

7

$10,000.00

8 叁 $300,000.00

Despacho n.º 04/VPW/2021

No uso das competências que me foram conferidas pelo Des-
pacho n.º 07/PCA/2021, determino:

1. Subdelego as competências:

1) Na administradora, Ung Sau Hong, e no âmbito das res-
pectivas incumbências de gestão da actividade do Departa-
mento de Segurança Alimentar (DSA) e do Departamento de 
Inspecção e Sanidade (DIS), para:

(1) Determinar a aplicação e o levantamento das medidas de 
prevenção e controlo, previstas no artigo 9.º da Lei n.º 5/2013;

(2) Exercer a competência sancionatória que inclui instau-
ração dos procedimentos de aplicação de multas e de sanções 
acessórias, determinar a aplicação ou cessação das medidas 
de prevenção e controlo, bem como autorizar a emissão, reno-
vação e revogação das autorizações e dos licenciamentos, em 
conformidade com o previsto na Lei n.º 4/2016;

(3) Determinar a aplicação ou cessação das medidas de pre-
venção e controlo, previstas no artigo 7.º da Lei n.º 7/2020;

(4) Subdelegar, com a prévia autorização da signatária, os 
poderes mencionados nesta alínea.

2) Na administradora, To Sok I, e no âmbito das respectivas 
incumbências de gestão da actividade do Departamento de 
Higiene Ambiental e Licenciamento (DHAL) para autorizar 
os pedidos de licenças de «pejamentos de carácter temporário» 
e de «pejamento especial para tapumes, resguardos e andaimes», 
bem como revogar e assinar as respectivas licenças.

3) Nas chefias das subunidades, constantes do Anexo I, e no 
âmbito das respectivas incumbências, para:

(1) Praticar os actos de expediente normal que não estejam 
reservados aos membros do Conselho de Administração para 
os Assuntos Municipais (CA) do Instituto para os Assuntos 
Municipais (IAM), nos termos do Despacho n.º 07/PCA/2021;

(2) Considerar as faltas justificadas ou injustificadas e auto-
rizar as férias do pessoal sob sua responsabilidade, bem como 
autorizar a acumulação e a transferências delas;

(3) Aplicar multas, de acordo com a lei e regulamentos, até 
ao montante de cinco mil patacas ($ 5 000,00);

(4) Emitir certidões e autenticar documentos oficiais;

(5) Assinar o expediente dirigido a particulares, desde que 
veicule mera informação ou parecer de carácter técnico e que, 
em caso algum, represente a assunção de qualquer compromis-
so ou decisão;

(6) Autorizar despesas com o Fundo de Maneio, até ao mon-
tante de três mil patacas ($ 3 000,00), por factura;

(7) Autorizar a restituição de verbas recebidas pelo Instituto 
para os Assuntos Municipais, até um máximo de dez mil pata-
cas ($ 10 000,00);

(8) Autorizar a restituição de cauções, até um máximo de 
trezentas mil patacas ($ 300 000,00);
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9

10

11

12 1 6

II

1

2

3

叁 $3,000.00

4

$5,000.00

5 $100,000.00

III

III

01/VPW/2021 02/VPW/2021

03/VPW/2020 03/VPW/2021

 

(9) Autorizar e alterar a escala de serviço dos trabalhadores 
por turno;

(10) Assinar averbamentos aos contratos de pessoal;

(11) Confirmar a prestação de trabalho extraordinário, que 
tenha sido determinado, em casos de excepcional premência, 
pelos chefes das subunidades compreendidas nos referidos de-
partamentos.

(12) Subdelegar, com a prévia autorização da signatária, os 
poderes mencionados nas subalíneas (1) a (6) desta alínea.

4) Nas chefias das subunidades, constantes do Anexo II, e no 
âmbito das respectivas incumbências, para:

(1) Considerar as faltas justificadas ou injustificadas e auto-
rizar as férias do pessoal sob sua responsabilidade, bem como 
autorizar a acumulação e a transferências delas;

(2) Autorizar e alterar escala de serviço dos trabalhadores 
por turno;

(3) Autorizar despesas com o Fundo de Maneio, até ao mon-
tante de três mil patacas ($ 3 000,00), por factura;

(4) Autorizar a restituição de verbas recebidas pelo Instituto 
para os Assuntos Municipais, até um máximo de cinco mil pa-
tacas ($ 5 000,00)

(5) Autorizar a restituição de cauções, até um máximo de 
cem mil patacas ($ 100 000,00).

5) Nas chefias das subunidades, constantes do Anexo III, 
para os actos previstos no mesmo, os quais podem ser subdele-
gados com a prévia autorização da signatária.

2. Durante as férias, impedimento ou ausência da adminis-
tradora, Ung Sau Hong, a administradora, To Sok I, assume a 
competência prevista na alínea 1) do número 1. 

3. Durante as férias, impedimento ou ausência da adminis-
tradora, To Sok I, a administradora, Ung Sau Hong, assume a 
competência prevista na alínea 2) do número 1.

4. Durante o impedimento da chefe da Divisão de Licen-
ciamento Administrativo, Lei Chon Mui, o chefe do Departa-
mento de Higiene Ambiental e Licenciamento, Fong Vai Seng, 
exerce as competências do anexo III sobre a autorização dos 
pedidos de renovação, de emissão de segunda via e de altera-
ção ou de cancelamento das licenças de esplanadas.

5. O presente despacho não prejudica os poderes de avoca-
ção e superintendência do CA do IAM, do seu presidente ou 
dos outros membros, nem prevalece sobre despachos da mesma 
natureza que tenham por objecto matéria específica.

6. É revogado o Despacho n.º 03/VPW/2020, alterado pelos 
Despachos n.os 01/VPW/2021 e 02/VPW/2021; bem como revo-
gado o Despacho n.º 03/VPW/2021.

7. O presente despacho entra em vigor a 1 de Janeiro de 2022.

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 30 de Novembro 
de 2021.

A Vice-Presidente do CA, O Lam.
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附表I

04/VPW/2021

附屬單位 主管

附表II

04/VPW/2021

附屬單位 主管

冲

*

*

附表III

04/VPW/2021

附屬單位／姓名 行為

食品安全廳 30/2021

07/PCA/2021

ANEXO I

Chefias a que se refere a alínea 3) do n.º 1 do Despacho 
n.º 04/VPW/2021

Subunidades Chefia

Departamento de Segurança 
Alimentar

Cheong Kuai Tat 

Departamento de Inspecção e 
Sanidade

Albino de Campos Pereira

Departamento de Higiene Am-
biental e Licenciamento

Fong Vai Seng

Departamento de Organização e 
Informática

Ho Wai Hou

ANEXO II

Chefias a que se refere a alínea 4) do n.º 1 do Despacho 
n.º 04/VPW/2021

Subunidades Chefia

Divisão de Gestão e Planeamento Sou Hoi Chi 

Divisão de Avaliação de Riscos Lai Lok Ian

Divisão de Informação de Riscos Loh Wan Yin

Divisão de Inspecção Alimentar José Ernesto Paula

Divisão de Inspecção e Controlo 
Veterinário

Choi Sok I

Divisão de Mercados Leong Cheok Man

Divisão de Vendilhões Kam Chi Wai

Divisão de Higiene Ambiental Ao Wai San

Divisão de Licenciamento Ad-
ministrativo

Lei Chon Mui

Divisão de Fiscalização de Higie-
ne Ambiental e Licenciamento

Man Kin Chong

Divisão de Planeamento e Orga-
nização

Cristina Bernardete Can-
dido*

Divisão de Infra-estruturas e 
Equipamentos Informáticos

Ieong Un Cheong

*Em regime de substituição

ANEXO III

Chefias a que se refere a alínea 5) do n.º 1 do Despacho 
n.º 04/VPW/2021

Subunidade/Nome Actos

Departamento de Segu-
rança Alimentar
Cheong Kuai Tat

Exercer as competências previstas 
na alínea 2) do n.º 2 do artigo 17.º 
do Regulamento Administrativo 
n.º 30/2021;
Exercer as competências previstas 
nas alíneas 16) e 17) do n.º 2 do 
Despacho 07/PCA/2021;
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附屬單位／姓名 行為

衛生監督廳 07/PCA/2021

6/2021

環境衛生及執

照廳

2 2 / 2 0 1 9

37/2003

Subunidade/Nome Actos

Assinar e emitir as l icenças de 
venda a retalho de carnes frescas, 
refrigeradas e congeladas, de venda 
a retalho de vegetais e de venda a 
retalho de pescado, desde que auto-
rizadas.

Departamento de Ins-
pecção e Sanidade
A l b i n o d e C a m p o s 
Pereira

Exercer as competências previstas 
nas alíneas 13), 14), 16) e 17) do 
n.º 2 do Despacho n.º 07/PCA/2021;
Aplicar sanções ou adoptar outras 
medidas de resposta previstas na 
Lei n.º 6/2021 aos actos de viola-
ção das obrigações definidas pelo 
contrato de arrendamento de uma 
banca;
Assinar e emitir as licenças para 
feira temporária, para venda tem-
porária, l icenças de vendilhão e 
l icenças especiais de vendilhão 
(cartão de adjunto e vendilhão de 
flores de Van Chai), desde que au-
torizadas;
Assinar contratos aprovados de ar-
rendamento de banca para os mer-
cados públicos;
Assinar licenças aprovadas de lugar 
avulso e autorizar os respectivos 
pedidos de cancelamento;
Autorizar os pedidos de renovação 
das licenças de vendilhão, licenças 
especiais de vendilhão (cartão de 
adjunto e vendilhão de flores de Van 
Chai) e licenças de lugar avulso;
Autorizar os pedidos de instalação 
de equipamentos nas bancas dos 
mercados, ou o seu cancelamento;
Assinar documentos para os servi-
ços públicos a enviar informações e 
dados estatísticos.

Departamento de Hi-
giene Ambiental e Li-
cenciamento
Fong Vai Seng

Autorizar a junção de restos mor-
tais, emitir as licenças para obras 
em sepulturas ou jazigos nos ce-
mitérios públicos e emitir certidão 
do registo dos mortos; autorizar 
o procedimento de cremação dos 
restos mortais exumados e deter-
minar o destino adequado a dar às 
cinzas; retomar o direito de uso de 
gaveta-ossário ou câmara de cinzas; 
determinar a reforma de obras em 
sepulturas ilegais; bem como emitir 
documento autorizando previa-
mente a condução de entrevistas, a 
realização de fotografias comerciais 
ou filmagens comerciais nos cemité-
rios, tal como previstos no Regula-
mento Administrativo n.º 37/2003, 
alterado pelo Regulamento Admi-
nistrativo n.º 22/2019;
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附屬單位／姓名 行為

3 6 / 2 0 1 8

16/2003 8/2021

16/96/M

83/96/M

7/89/M

10/2003

47/98/M

I 2

$10,000.00

環境衛生處 2 2 / 2 0 1 9

37/2003

Subunidade/Nome Actos

Autorizar a emissão, renovação, re-
vogação ou cancelamento de licen-
ças de estabelecimentos de comidas 
e bebidas e licença provisória, ou 
declarar a caducidade de licenças, 
bem como avisar as notificações da 
tabela de preços a praticar pelos es-
tabelecimentos de comidas e bebi-
das, previstas no Regulamento Ad-
ministrativo n.º 16/2003, alterado 
pelo Regulamento Administrativo 
no 36/2018, Decreto-Lei n.º 16/96/M, 
de 1 de Abril, alterado pela Lei 
n.º 8/2021, e Portaria n.º 83/96/M, 
de 1 de Abril;
Autorizar a emissão de licenças de 
afixação de mensagens publicitá-
rias, bem como a emissão e revo-
gação de licenças de publicidade 
previstas na Lei n.º 7/89/M, de 4 de 
Setembro;
Autorizar a emissão, renovação, 
alteração e revogação de autoriza-
ções ou de licenças, ou declarar a 
caducidade delas, tal como previs-
tos no Decreto-Lei n.º 47/98/M, de 
26 de Outubro, alterado pela Lei 
n.º 10/2003, que estejam cometidas 
ao IAM, salvo quanto à competência 
prevista na alínea 2 da Tabela I desse 
decreto-lei;
Autorizar a redução ou isenção de 
taxas, tarifas e preços, conforme o 
previsto na «Tabela de taxas, tarifas 
e preços do IAM» aprovado por 
Despacho do Chefe do Executivo, 
até um máximo de dez mil patacas 
($ 10 000,00);
Assinar ofícios para os serviços pú-
blicos relativos à emissão de pare-
cer de carácter consultivo e técnico.

D i v i s ã o d e H i g i e n e 
Ambiental
Ao Wai San

Em conformidade com o Regula-
mento Administrativo n.º 37/2003, 
alterado pelo Regulamento Ad-
ministrativo n.º 22/2019, autorizar 
o direito de uso e prorrogação do 
prazo de aluguer de sepulturas, a 
inumação amiga do ambiente, a 
exumação e inumação, bem como 
a cremação de ossadas; autorizar a 
movimentação, de cadáveres, ossa-
das ou cinzas, da entrada e saída do 
cemitério e a disponibilização da 
capela para actos religiosos, bem 
como autorizar e renovar o direito 
de uso de gavetas-ossário ou de 
câmaras de cinzas; autorizar a fisca-
lização de exumações e movimen-
tações em cemitérios privados pelo 
pessoal do IAM; emitir e renovar 
licenças de depósito de cadáveres e 
para exumação e guarda temporá-
ria de cadáveres;
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Subunidade/Nome Actos

Autorizar a redução ou isenção de 
taxas, tarifas e preços, conforme o 
previsto na «Tabela de taxas, tarifas 
e preços do IAM» aprovado por 
Despacho do Chefe do Executivo, 
até um máximo de cinco mil pata-
cas ($ 5 000,00).

Divisão de Licencia-
mento Administrativo
Lei Chon Mui

Autorizar a renovação das licenças 
de tapumes, resguardos, andaimes 
e pejamento temporário ou o can-
celamento dos pedidos, bem como 
assinar a renovação das respectivas 
licenças;
Autorizar os pedidos de renovação, 
de alteração ou de cancelamento 
de licenças, relativos a reclamos de 
carácter permanente, reclamos de 
carácter temporário, reclamos em 
veículos e pejamento de carácter 
permanente, bem como assinar a 
renovação das respectivas licenças;
Autorizar os pedidos de renovação, 
de emissão de segundas vias e de 
alteração ou de cancelamento das 
licenças de esplanadas;
Autorizar a redução ou isenção de 
taxas, tarifas e preços, conforme o 
previsto na «Tabela de taxas, tarifas 
e preços do IAM» aprovado por 
Despacho do Chefe do Executivo 
que a aprovou, até um máximo de 
cinco mil patacas ($ 5 000,00).

Departamento de Orga-
nização e Informática
Ho Wai Hou

Autorizar a instalação de software 
ou programas em todos os equipa-
mentos informáticos;
Exercer e administrar como utiliza-
dor registado os programas Apple 
Developer Program e Apple Deve-
loper Enterprise Program da Apple 
Inc., bem como a conta do Google 
Play Android Developer de Google 
Inc., bem como aceitar renovações 
dos acordos relacionadas com esses 
utilizadores registados;
Inscrever e gerir a conta das redes 
sociais sobre os serviços e mensa-
gens prestados pelo Instituto para os 
Assuntos Municipais, bem como as-
sinar os acordos e outros documen-
tos relacionadas com essas contas;
Autorizar os planos de informática 
do IAM para os SAFP;
Assinar o expediente dirigido a par-
ticulares, desde que veicule mera 
informação, pedidos, pareceres ou 
outras situações de carácter técnico 
e que, em caso algum, represente a 
assunção de qualquer compromisso 
ou decisão.

(Custo desta publicação $ 14 880,00)

附屬單位／姓名 行為

$ 5,000.00

行政執照處

$5,000.00

組織及資訊廳

A p p l e 

Developer Program Apple Developer 

Enterprise Program  Google 

Google Play Android Developer

 $14,880.00
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Despacho n.º 01/ADMS/2021

Nos termos do disposto na subalínea (4) da alínea 1) do n.º 1 
do Despacho n.º 04/VPW/2021, depois de obtida a autorização 
prévia da vice-presidente do Conselho de Administração para 
os Assuntos Municipais (CA), O Lam, no uso das competên-
cias que me foram conferidas pela mesma alínea do referido 
despacho, determino:

1. Subdelego as competências:

1) No chefe do Departamento de Segurança Alimentar, Cheong 
Kuai Tat, para determinar a aplicação e o levantamento das 
medidas de prevenção e controlo previstas no artigo 9.º da Lei 
n.º 5/2013;

2) No chefe do Departamento de Inspecção e Sanidade, 
Albino de Campos Pereira, para determinar a aplicação e o le-
vantamento das medidas de prevenção e controlo previstas no 
artigo 7.º da Lei n.º 7/2020, e em conformidade com o previsto 
na Lei n.º 4/2016, para:

(1) Exercer a competência sancionatória prevista no n.º 4 do 
artigo 29.º da mesma lei, que inclui instauração dos procedi-
mentos;

(2) Determinar a aplicação ou cessação das medidas de pre-
venção e controlo;

(3) Autorizar a emissão, renovação e revogação das autoriza-
ções;

(4) Autorizar a emissão, renovação e revogação das licenças 
de cães que não sejam para competição;

(5) Assinar as licenças autorizadas.

2. Os subdelegados podem subdelegar, com a prévia autori-
zação da signatária, as competências mencionadas no n.º 1.

3. O presente despacho não prejudica os poderes de avoca-
ção e superintendência do Conselho de Administração para os 
Assuntos Municipais, do seu presidente ou dos outros mem-
bros, nem prevalece sobre despachos da mesma natureza que 
tenham por objecto matéria específica.

4. É revogado o Despacho n.º 02/ADMS/2020.

5. O presente despacho entra em vigor a 1 de Janeiro de 
2022.

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 30 de Novembro 
de 2021.

A Administradora do CA, Ung Sau Hong.

(Custo desta publicação $ 2 051,00)

Despacho n.º 02/DSA/2021

Nos termos do disposto na alínea 5) do n.º 1 do Despacho 
n.º 04/VPW/2021, depois de obtida a autorização prévia da 
vice-presidente do Conselho de Administração para os Assuntos 
Municipais (CA), O Lam, e no uso das competências que me 
foram conferidas pelo mesmo despacho, determino: 

01/ADMS/2021

04/V PW/2021 4

5/2013

7/2020 4/2016

1

2

3

4

5

02/ADMS/2020

 

 

 $2,051.00

02/DSA/2021

04/VPW/2021
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III

頴

頴

1 7/ 2 0 0 3

28/2003 -A 487/2016

B A

2

7/2003 28/2003

-A

487/2016 B A

01/DSA/2021

 

 $2,288.00

01/DLA/2021

04/VPW/2021

II I

1. Subdelego as seguintes competências mencionadas no 
anexo III do referido despacho:

(1) No chefe da Divisão de Inspecção Alimentar, José Ernesto 
Paula; técnicas superiores, Chan Tsz Wing, Pao Pek Kei, Leong 
Chi Ian, Tam Un Wa e Luísa Lei; médicos veterinários, Chong 
Kin Pan, Ip Sao Choi, Chen Yaqi, Lei Ka Man, Choi Weng, 
Lok Weng Keong, Ip Cheng, Cheong Cheng Nga e Lei Si Nga; 
técnicos, Tam Chi Ian, Ao Hoi Cheng e Sum Vai Man, para, no 
âmbito das respectivas incumbências:

1) Assinar e emitir licenças de importação das mercadorias 
constantes no Grupo A da Tabela B (tabela de importação) apro-
vada pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 487/2016, nos ter-
mos da alínea 2) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 7/2003 e alínea 1) 
do artigo 3º-A do Regulamento Administrativo n.º 28/2003;

2) Autorizar e emitir certificados de qualidade e de certifica-
dos sanitários.

(2) No técnico superior da Divisão de Inspecção Alimentar, 
Chan Iok Kuan, adjuntos-técnicos Ng Chan Choi, Leong Io 
Wai, Lam Si Long, Lao Ka Fai, Ng Su Weng, Chan Mei Kei, 
Chan Pou I, Leong Ioi Kuan, Kot Ka I, Tang Wai Kin, Chan 
Chou I, Chang Lai Nga, Zheng Ziwen, Cheong Fu Man e Yun 
In Leng, para, no âmbito das respectivas incumbências, assinar 
e emitir licenças de importação das mercadorias constantes no 
Grupo A da Tabela B (tabela de importação) aprovada pelo 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 487/2016, nos termos da 
alínea 2) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 7/2003 e alínea 1) do 
artigo 3.º-A do Regulamento Administrativo n.º 28/2003, que 
entrem na Região Administrativa Especial de Macau pelo 
Posto Fronteiriço das Portas do Cerco, pelo Posto Fronteiriço 
da Flor de Lótus ou pelo Posto Fronteiriço de Macau da Ponte 
Hong Kong-Zhuhai-Macau.

2. O presente despacho não prejudica os poderes de avoca-
ção e superintendência do signatário.

3. É revogado o Despacho n.º 01/DSA/2021.

4. O presente despacho entra em vigor a 1 de Janeiro de 
2022.

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 30 de Novembro 
de 2021.

O Chefe do Departamento de Segurança Alimentar, Cheong 
Kuai Tat.

(Custo desta publicação $ 2 288,00)

Despacho n.º 01/DLA/2021

Nos termos do disposto na alínea 5) do n.º 1 do Despacho 
n.º 04/VPW/2021, depois de obtida a autorização prévia da 
vice-presidente do Conselho de Administração para os As-
suntos Municipais (CA), O Lam, e no uso das competências 
que me foram conferidas pelo mesmo despacho, determino: 

1. Subdelego as competências para autorizar a renovação de 
licenças de reclamos de carácter permanente, reclamos em veí-
culos e assinar as respectivas licenças renovadas, mencionadas 
no anexo III do referido despacho nos seguintes trabalhadores:
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02/DLA/2020

    

 $1,937.00

01/DIS/2021

04/VPW/2021 01/ADMS/2021

7/ 2 0 0 3

28/2003 -A 487/2016

B A

(1) Divisão de Licenciamento Administrativo: técnicos supe-
riores Fong In Leng, Lam Cheok Kao, Iek Chi Weng e Ng Iok 
Ngo; 

(2) Divisão de Serviços Integrados de Atendimento ao Pú-
blico: técnicos superiores Chan Sut Ieng, Kou Ho Fan e Lao 
Lai Peng; técnicos Io Chin Pang, Wong Ka Lee, Wong Si 
Nga, Leong Kuok Pan, Fong Gomes Hoi Ian, Wong Lai Pui, 
Ho Kuai Chan e Lam Chun; adjuntos-técnicos Iam Ka Fai, 
Leong Sao U, Lo Kin Lok, Chong Fong Fong, Lei Song Lai 
Luís Miguel, Lei Hio Nei, Sou Kuan Kio, Huang Yaqi, Ao 
Son In, Cheang Kuok Chon, Cheong Ka Lai, U Chong Si, Tou 
Un Leng, Ng Wai Leng, Chao Weng Man, Wong Cheuk Shan, 
Chong Kuok Kuan, Tam Ian Chi, Chan Hio Kok, Chan Pek 
Ieng e Ng Ka Ian; bem como assistentes de relações publicas 
Kuok Sok Man, Lao Sok Cheng, Kong Sok Leng, Lou Sin Chi, 
Lei Pui San, Ao Ieong Ka Ieng, Chan Ka Wai, Lei Chi Hong, 
Tam Man Fong, Ng Ka Hei, Au Wai I, Chin Foong Wei, Mok 
Keng Wai, Pang Un Teng, Chao Chi Hong, Pun Ka Wan, Lam 
Choi San, Kuan Choi Man, Cheang Sao Lin, Cheong Chon Sut, 
Wong Ka Hou e Wong Kan.

2. O presente despacho não prejudica os poderes de avoca-
ção e superintendência da signatária.

3. É revogado o Despacho n.º 02/DLA/2020.

4. O presente despacho entra em vigor a 1 de Janeiro de 
2022.

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 30 de Novembro 
de 2021.

A Chefe da Divisão de Licenciamento Administrativo, Lei 
Chon Mui.

(Custo desta publicação $ 1 937,00)

Despacho n.º 01/DIS/2021

Nos termos do disposto na alínea 5) do n.º 1 do Despacho 
n.º 04/VPW/2021 e Despacho n.º 01/ADMS/2021, depois de 
obtida a autorização prévia da vice-presidente do Conselho de 
Administração para os Assuntos Municipais (CA), O Lam e da 
administradora do CA, Ung Sau Hong, no uso das competên-
cias que me foram conferidas pelos mesmos despachos, deter-
mino:

1. Subdelego no chefe da Divisão de Inspecção e Controlo 
Veterinário, Choi Sok I; técnico superior, Lei Hoi Tou; médi-
cos veterinários, Lam Nga Si, Wu Sau Fong, Lao Wai Lin, Mak 
Sin Ian, Choi Man Hong, Fan Wai In, Lei Cheng San, Lei Hou 
Ieong e Wong Lok Iong, as competências seguintes no âmbito 
das respectivas incumbências para:

(1) Assinar e emitir licenças de importação das mercadorias 
constantes no Grupo A da Tabela B (tabela de importação) apro-
vada pelo Despacho do Chefe do Executivo n.º 487/2016, nos ter-
mos da alínea 2) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 7/2003 e alínea 1) 
do artigo 3.º-A do Regulamento Administrativo n.º 28/2003;

(2) Autorizar e emitir certificados de qualidade e certifica-
dos sanitários;
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(3) Autorizar a emissão, renovação e revogação de licenças 
de cães que não sejam para competição.

2. O presente despacho não prejudica os poderes de avoca-
ção e superintendência do signatário.

3. É revogado o Despacho n.º 02/DIS/2020.

4. O presente despacho entra em vigor a 1 de Janeiro de 2022.

Instituto para os Assuntos Municipais, 1 de Dezembro de 
2021.

O Chefe do Departamento de Inspecção e Sanidade, Albino 
de Campos Pereira.

(Custo desta publicação $ 1 734,00)

Édito de 30 dias

Faz-se público que tendo Chau Iut Wa requerido os subsídios 
por morte, de funeral e outras compensações pecuniárias, por 
falecimento do seu cônjuge, Chan Kun Man, que foi fiscal es-
pecialista das Câmaras Municipais, 4.º escalão, da Divisão de 
Manutenção do Departamento de Vias Públicas e Saneamento 
deste Instituto, devem todos os que se julgam com direito à 
percepção das mesmas compensações, dirigir-se a este Institu-
to, no prazo de trinta dias, a contar da data da publicação do 
presente édito no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau, a fim de deduzirem os seus direitos, pois 
que, não havendo impugnação, será resolvida a pretensão da 
requerente, findo que seja esse prazo. 

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 14 de Dezembro 
de 2021.

A Administradora do Conselho de Administração para os 
Assuntos Municipais, To Sok I.

(Custo desta publicação $ 986,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA 

E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Aviso

Nos termos do n.º 4 do artigo 23.º do Regime Jurídico da 
Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 
13 de Dezembro, a partir de 4 de Janeiro de 2022, os pedidos 
online da propriedade intelectual ou os respectivos documen-
tos complementares podem ser apresentados junto da Direcção 
dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico 
através da «Conta única de acesso comum aos serviços públi-
cos da RAEM», e mediante assinatura baseada no Certificado 
Normalizado (serviço «eSignCloud») emitido pela Entidade 
de Registo eSignTrust da Direcção dos Serviços de Correios e 
Telecomunicações.
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. 
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. 

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tec-
nológico, aos 13 de Dezembro de 2021. 

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

(Custo desta publicação $ 1 144,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Editais

Contribuição Predial Urbana

São, por este meio, avisados os contribuintes que pretendam 
beneficiar, relativamente ao exercício de 2021, da dedução das 
despesas de conservação e manutenção, prevista nos artigos 
13.º e 16.º do Regulamento da Contribuição Predial Urbana, 
em vigor, de que deverão apresentar, durante o mês de Janeiro, 
uma declaração de modelo M/7, em separado para cada prédio 
ou parte dele.

Ficam dispensados da apresentação da referida declaração, 
relativamente aos prédios não arrendados no exercício de 2021.

O impresso da declaração será fornecido por estes Serviços, 
no Edifício «Finanças», no Centro de Serviços da RAEM e no 
Centro de Serviços da RAEM das Ilhas, ou pode ser descarre-
gado através do endereço electrónico www.dsf.gov.mo, poden-
do ainda a declaração acima referida ser apresentada através 
do serviço electrónico desta Direcção de Serviços.

Direcção dos Serviços de Finanças, 1 de Dezembro de 2021.

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 1 178,00)

Declaração de Rendimentos do Imposto Profissional

respeitante ao Exercício de 2021

1. Em conformidade com o disposto no artigo 10.º, n.º 1, do 
Regulamento do Imposto Profissional, avisam-se todos os 
contribuintes do 1.º Grupo (assalariados e empregados por 
conta de outrem) e do 2.º Grupo (profissões liberais e técnicas) 
— sem contabilidade devidamente organizada — do referido 
imposto, que deverão entregar, durante os meses de Janeiro e 
Fevereiro de 2022, na Repartição de Finanças de Macau, em 
duplicado, uma declaração de rendimentos, conforme o mode-
lo M/5, de todos os rendimentos do trabalho por eles recebidos 
ou postos à sua disposição no ano antecedente, podendo os 
contribuintes inscritos como utilizadores da «Conta única de 
acesso comum aos serviços públicos da RAEM» declará-los 
através da página electrónica da DSF.

2. Ficam dispensados da apresentação da referida declaração 
os contribuintes do 1.º Grupo cujas remunerações provenham 
de uma única entidade pagadora.
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3. Os contribuintes do 2.º Grupo (profissões liberais e técnicas) 
— com contabilidade devidamente organizada conforme n.º 1 do 
artigo 11.º do mesmo Regulamento — deverão entregar, a par-
tir de 1 de Janeiro até 15 de Abril de 2022, na Repartição de 
Finanças de Macau, uma declaração de rendimentos, conforme 
o modelo M/5 e o Anexo A, em duplicado, juntamente com os 
seguintes documentos:

a) Balanços de verificação ou balancetes progressivos do 
razão geral, antes e depois dos lançamentos de rectificação ou 
regularização e de apuramento dos resultados do exercício;

b) Mapa modelo M/3 de depreciações e amortizações dos 
activos fixos tangíveis e intangíveis e mapa modelo M/3A da 
discriminação dos elementos alienados a título oneroso e dos 
abatidos a que se refere a alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º do 
Regulamento do Imposto Complementar de Rendimentos;

c) Mapa modelo M/4 do movimento das provisões a que se 
refere a alínea e) do n.º 1 do artigo 13.º do Regulamento do Im-
posto Complementar de Rendimentos.

4. Todas as entidades patronais deverão entregar nos meses 
de Janeiro e Fevereiro de 2022, na Repartição de Finanças de 
Macau, uma relação nominal, em duplicado, conforme o mo-
delo M3/M4, dos assalariados ou empregados a quem, no ano 
anterior, hajam pago ou atribuído qualquer remuneração ou 
rendimento.

5. Conforme o Regulamento do Imposto Profissional, a falta da 
entrega da declaração de rendimentos e das relações nominais dos 
empregados ou assalariados, ou a inexactidão dos seus elementos, 
será punida com a multa de 500,00 a 5 000,00 patacas.

6. Os impressos da declaração e das relações nominais são 
disponíveis no 2.º Centro de Serviços do Edifício «Finanças», 
no Centro de Serviços da RAEM e no Centro de Serviços da 
RAEM das Ilhas. 

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 10 de Dezembro de 
2021.

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 2 673,00)

Relação discriminada de encargos plurianuais

Nos termos do n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 15/2017 e do 
n.º 2 do artigo 40.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018, 
publicam-se os encargos plurianuais aprovados pelo Chefe do 
Executivo:

 : 2021-P038

Código do escalonamento

 : (PIDDA)

O serviço a que o orçamento respeita  Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas (PIDDA)

 : 60110800

Classificação orgânica

 : 

Adjudicatário  Mitsubishi Heavy Industries  Top Builders  Hou Chun Consortium
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 : 

Assunto da adjudicação  Sistema Circulante para a Linha de Seac Pai Van e Linha de Hengqin do 

Metro Ligeiro

 : $1,653,705,486.00

Valor total

 : 2021/11/03

Data de autorização

  

Ano de escalonamento Valor

 2021 ...........................................................................................................$545,722,810.00

 2022..........................................................................................................$360,000,000.00

 2023 .........................................................................................................$540,000,000.00

 2024 ......................................................................................................... $160,000,000.00

 2025 ...........................................................................................................$40,000,000.00

 2026 ..............................................................................................................$7,982,676.00

 : 2021-D019

Código do escalonamento

 : 

O serviço a que o orçamento respeita  Serviços de Saúde  Orçamento do Serviço 

 : 70100100

Classificação orgânica

 : 

Adjudicatário  CESL Ásia  Investimentos e Serviços, S.A.

 : 

Assunto da adjudicação  Prestação de serviços de lavagem e engomagem aos Serviços de Saúde

 : $109,619,847.75

Valor total

 : 2021/11/08

Data de autorização

  

Ano de escalonamento Valor

 2021 ............................................................................................................... $9,134,987.00

 2022.............................................................................................................$36,539,949.00

 2023 ............................................................................................................$36,539,949.00

 2024 ............................................................................................................ $27,404,962.75

 : 2021-P046

Código do escalonamento

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Instituto para os Assuntos Municipais (PIDDA)

 : 60171900

Classificação orgânica

 : 

Adjudicatário  Sociedade de Engenharia de Construção Desenvolvimento Enterprising, 

Limitada

 : 

Assunto da adjudicação  Obra de Melhoramento das quadras públicas da Areia Preta e Iao Hon  fase 1

 : $12,405,660.00

Valor total



19978    52   2021  12  29 

 : 2021/11/08

Data de autorização

  

Ano de escalonamento Valor

 2021 ..............................................................................................................$2,000,000.00

 2022.............................................................................................................$10,405,660.00

 : 2021-P049

Código do escalonamento

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (PIDDA)

 : 60121000

Classificação orgânica

 : 

Adjudicatário  China Road and Bridge Corporation

 : 

Assunto da adjudicação  Obra de reparação das estacadas e das rampas da Ponte da Amizade

 : $79,160,000.00

Valor total

 : 2021/11/08

Data de autorização

  

Ano de escalonamento Valor

 2022............................................................................................................$40,000,000.00

 2023 ............................................................................................................$39,160,000.00

 : 2021-P051

Código do escalonamento

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita Instituto Cultural (PIDDA)

 : 60150100

Classificação orgânica

 : 

Adjudicatário  Companhia de Decoração San Kei Ip, Limitada

 : 

Assunto da adjudicação  Empreitada de Construção do Teatro Caixa Preta do Centro Cultural de Macau

 : $99,725,409.49

Valor total

 : 2021/11/15

Data de autorização

  

Ano de escalonamento Valor

 2022............................................................................................................$40,360,000.00

 2023 ............................................................................................................ $59,365,409.49

 : 2021-P053

Código do escalonamento

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Direcção dos Serviços de Finanças (PIDDA)
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 : 60120200

Classificação orgânica

 : 

Adjudicatário  Companhia de Construção Urbana J & T Limitada

 : 

Assunto da adjudicação  Obra de decoração dos escritórios do Complexo da Plataforma de Serviços 

para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa

 : $79,019,130.00

Valor total

 : 2021/11/15

Data de autorização

  

Ano de escalonamento Valor

 2021 ............................................................................................................ $31,500,000.00

 2022............................................................................................................. $47,519,130.00

 : 2021-P054

Código do escalonamento

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas (PIDDA)

 : 60110800

Classificação orgânica

 : 栢

Adjudicatário  Companhia de Consultadoria de Engenharia Kit & Parceiros, Limitada

 : 

Assunto da adjudicação  Empreitada de Construção de Habitação Pública na Avenida de Venceslau de 

Morais  Obra de superestrutura  Fiscalização

 : $9,684,000.00

Valor total

 : 2021/11/30

Data de autorização

  

Ano de escalonamento Valor

 2022.............................................................................................................. $3,510,000.00

 2023 ..............................................................................................................$4,116,000.00

 2024 ............................................................................................................. $2,058,000.00

Nos termos do n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 15/2017 e do 
n.º 2 do artigo 40.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018, 
publicam-se as alterações dos encargos plurianuais aprovadas 
pelo Chefe do Executivo:

 : 2018-P063

Código do escalonamento

 : 2018 49

  2019 2

Informações publicadas  Boletim Oficial da RAEM n.º 49, Série II, de 2018; 

  Boletim Oficial da RAEM n.º 2, Série II, de 2019

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas (PIDDA)

15/2017 2/2018
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 : 60110800

Classificação orgânica

 : 

Adjudicatário  Companhia de Engenharia e de Construção da China (Macau), Limitada

 : C340B-

Assunto da adjudicação  C340b  Empreitada de construção principal para a Estação da Barra do 

Metro Ligeiro

 : $1,178,200,000.00

Valor total

 : 2021/11/03

Data de autorização

  

Ano de escalonamento Valor

 2018 ...........................................................................................................$313,234,696.46

 2019 .......................................................................................................... $201,990,320.64

 2020 ..........................................................................................................$331,946,430.81

 2021 .......................................................................................................... $191,600,000.00

 2022............................................................................................................ $71,570,000.00

 2023 ............................................................................................................$67,858,552.09

 : 2018-D042

Código do escalonamento

 : 270/2016 2019 5

Informações publicadas  Despacho do Chefe do Executivo n.º 270/2016;

  Boletim Oficial da RAEM n.º 5, Série II, de 2019

 : 

O serviço a que o orçamento respeita  Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental  Orçamento do Serviço

 : 22000100

Classificação orgânica

 : FICHTNER GMBH & CO. KG

Adjudicatário

 : 

Assunto da adjudicação  Serviços de «Consultadoria para a Gestão de Resíduos Sólidos»

 : $14,070,000.00

Valor total

 : 2021/11/10

Data de autorização

  

Ano de escalonamento Valor

 2016 .............................................................................................................. $2,814,000.00

 2017 .............................................................................................................. $6,331,500.00

 2018 ...............................................................................................................$3,517,500.00

 2019 ................................................................................................................. $703,500.00

 2021 ................................................................................................................. $703,500.00

 : 2021-P037

Código do escalonamento

 : 380/2010 90/2014

Informações publicadas  Despacho do Chefe do Executivo n.º 380/2010;

  Despacho do Chefe do Executivo n.º 90/2014
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 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Instituto do Desporto (PIDDA)

 : 60150200

Classificação orgânica

 : 

Adjudicatário  Mirabel Consultores, Limitada

 : 

Assunto da adjudicação  Obra de Reconstrução do Pavilhão de Mong Há  Elaboração de Projecto da 

Empreitada

 : $18,840,000.00

Valor total

 : 2021/11/10

Data de autorização

  

Ano de escalonamento Valor

 2011 ............................................................................................................ $10,533,000.00

 2014 .............................................................................................................. $6,461,000.00

 2021 .............................................................................................................. $1,846,000.00

 : 2021-P050

Código do escalonamento

 : 443/2011 206/2015

Informações publicadas  Despacho do Chefe do Executivo n.º 443/2011;

  Despacho do Chefe do Executivo n.º 206/2015

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas (PIDDA)

 : 60110800

Classificação orgânica

 : 

Adjudicatário  Ove Arup & Partners Hong Kong Limited

 : 

Assunto da adjudicação  Empreitada de Construção de Túnel da Taipa Grande e Reordenamento das 

Vias do Bairro de Pac On  Elaboração de Projecto

 : $30,550,000.00

Valor inicial

 : $28,220,000.00

Valor alterado

 : 2021/11/10

Data de autorização

  

Ano de escalonamento Valor

 2012 ............................................................................................................ $10,330,000.00

 2013 ...............................................................................................................$1,571,400.00

 2015 ............................................................................................................ $16,028,600.00

 2021 ................................................................................................................. $290,000.00

 : 2018-P087

Código do escalonamento

 : 2019 5

Informações publicadas  Boletim Oficial da RAEM n.º 5, Série II, de 2019
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 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas (PIDDA)

 : 60110800

Classificação orgânica

 : 

Adjudicatário  Instituto para o Desenvolvimento e Qualidade, Macau

 : 

Assunto da adjudicação  Empreitada de Reparação e Melhorias do Túnel Subaquático  Serviços de 

Fiscalização, Coordenação e de Consultadoria

 : $19,999,800.00

Valor total

 : 2021/11/30

Data de autorização

  

Ano de escalonamento Valor

 2018 ...............................................................................................................$1,499,960.00

 2019 ..................................................................................................................$749,980.00

 2020 ............................................................................................................. $6,549,932.00

 2021 .............................................................................................................. $7,800,000.00

 2022.............................................................................................................. $3,399,928.00

 : 2019-P021

Código do escalonamento

 : 2019 23

Informações publicadas  Boletim Oficial da RAEM n.º 23, Série II, de 2019

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau (PIDDA)

 : 60150400

Classificação orgânica

 : 

Adjudicatário  Companhia de Decoração San Kei Ip, Limitada

 : 

Assunto da adjudicação  Empreitada de construção do Posto Operacional Provisório dos Bombeiros da 

Ilha Verde

 : $36,668,704.00

Valor total

 : 2021/11/30

Data de autorização

  

Ano de escalonamento Valor

 2019 ................................................................................................................$9,167,176.00

 2020 ............................................................................................................. $7,000,000.00

 2021 ............................................................................................................ $16,000,000.00

 2022.............................................................................................................. $4,501,528.00

 : 2021-P052

Código do escalonamento

 : 336/2017

Informações publicadas  Despacho do Chefe do Executivo n.º 336/2017

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas (PIDDA)
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 : 60110800

Classificação orgânica

 : 

Adjudicatário  Companhia de Engenharia e de Construção da China (Macau), Limitada

 : 

Assunto da adjudicação  Empreitada de construção de Habitação Pública na Rua Central de Tói San

 : $503,000,000.00

Valor total

 : 2021/11/30

Data de autorização

  

Ano de escalonamento Valor

 2017 ............................................................................................................ $65,390,000.00

 2018 ............................................................................................................$58,800,000.00

 2019 ............................................................................................................ $98,946,896.37

 2020 ............................................................................................................$69,830,391.50

 2021 .......................................................................................................... $180,000,000.00

 2022.............................................................................................................$30,032,712.13

 

 $16,885.00

澳 門 貿 易 投 資 促 進 局

公 告

004/CON-IPIM/2021

918

$200.00

www.ipim.gov.mo

10 00 263

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 13 de Dezembro de 
2021. 

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong

(Custo desta publicação $ 16 885,00)

INSTITUTO DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E DO 

INVESTIMENTO DE MACAU

Anúncio

Concurso Público n.º 004/CON-IPIM/2021

Faz-se público que, por despacho do Secretário para a Eco-
nomia e Finanças, de 10 de Setembro de 2021, se encontra 
aberto o concurso público para a prestação de serviços de ope-
ração e de promoção e publicidade offline em série do «Por-
tal para a Cooperação na Área Económica, Comercial e de 
Recursos Humanos entre a China e os Países de Língua Por-
tuguesa», presidido pelo Instituto de Promoção do Comércio 
e do Investimento de Macau (IPIM). Os interessados podem 
consultar, desde o dia 29 de Dezembro de 2021 até o dia 19 de 
Janeiro de 2022, o processo do concurso na Divisão Financeira 
e de Patrimónios do IPIM, sita na Avenida da Amizade, 
n.º 918, Edifício World Trade Center, 4.º andar, Macau, nos 
dias úteis, das 9,00 às 13,00 horas, e das 14,30 às 17,45 horas (2.ª 
a 5.ª Feira) ou 17,30 horas (6.ª Feira), ou adquirir fotocópia do 
processo do concurso mediante pagamento de duzentas pata-
cas ($200,00). Os interessados também podem adquirir o pro-
cesso do concurso na página electrónica do IPIM (www.ipim.
gov.mo), por meio de descarregamento gratuito.

A sessão de esclarecimentos destinada aos interessados no 
presente concurso realizar-se-á na sala de reunião do IPIM, 
sita na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.º 263, Edifício 
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China Civil Plaza, 19.º andar, Macau, no dia 31 de Dezembro 
de 2021, pelas 10,00 horas.

As propostas devem ser entregues na recepção do IPIM, sita 
na Avenida da Amizade, n.º 918, Edifício World Trade Center, 
4.º andar, Macau. O prazo para a entrega das propostas termi-
nará às 17,00 horas do dia 19 de Janeiro de 2022.

O acto público de abertura das propostas realizar-se-
-á na sala de reunião do IPIM, sita na Alameda Dr. Carlos 
d’Assumpção, n.º 263, Edifício China Civil Plaza, 19.º andar, 
Macau, no dia 20 de Janeiro de 2022, pelas 10,00 horas. Nos 
termos do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho, os concor-
rentes ou seus representantes legais devem apresentar os res-
pectivos documentos comprovativos (vide 9.3. do programa do 
concurso) para efeitos de assistirem ao acto público de abert ura 
das propostas.

Os concorrentes devem prestar uma caução provisória no va-
lor de cento e oitenta mil patacas ($180 000,00), a favor do Ins-
tituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, 
por ordem de caixa ou através da garantia bancária do valor 
equivalente. 

Em caso de encerramento dos serviços públicos da Região 
Administrativa Especial de Macau, por motivos de tufão ou de 
força maior, a data e a hora da sessão de esclarecimentos, do 
termo da entrega das propostas e do acto público de abertura 
das propostas serão adiadas para o primeiro dia útil seguinte, à 
mesma hora.

Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de 
Macau, aos 15 de Dezembro de 2021.

O Presidente do Instituto, Lau Wai Meng.

(Custo desta publicação $ 2 674,00)

AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU

Éditos

Tendo sido instaurado o processo de infracção n.º 009/2021 
pela Autoridade Monetária de Macau, à sociedade «Bluemount 
Internacional Limitada» e aos seus administradores, Chan 
Wai Yuk, titular do Bilhete de Identidade de Residente Per-
manente da RAEHK n.º DXX0500(8) e Chan Lan, titular do 
Bilhete de Identidade de Residente Permanente da RAEHK 
n.º DXX0154(0), estes na qualidade de responsáveis daquela, 
considerando que a notificação postal não foi bem sucedida, e 
por existirem fortes indícios de que exerceram e promoveram, 
no seu escritório sito na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, 
Tong Nam Ah Central Comércio, 15.º andar, letras I e H em 
Macau, sem estarem autorizados para o efeito, com carácter 
habitual e intuito lucrativo, no período compreendido entre 
Dezembro de 2019 a Novembro de 2020, actividades próprias 
de intermediários financeiros, ao exercerem continuadamen-
te e sem autorização, operações de investimento em valores 
mobiliários (obrigações, acções e fundos), angariando os seus 
clientes em Macau, sendo os contratos assinados também em 
Macau, ascendendo o valor total do investimento a HKD119,18 
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通 告

13/2002

milhões, o que constitui violação do n.º 1 do artigo 118.º do 
Regime Jurídico do Sistema Financeiro (RJSF), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 32/93/M, de 5 de Julho, pelo que ao abrigo do 
estabelecido na alínea b) do n.º 2 do artigo 122.º do RJSF, a 
prática não autorizada, por parte de quaisquer outras pessoas 
ou entidades, de operações reservadas, constitui infracção de 
especial gravidade, pelo que correm éditos de trinta dias con-
tados da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial, 
notificando os autuados para, no prazo de vinte dias, depois de 
findo o dos éditos, deduzir, por escrito, a sua defesa, bem como 
juntarem ou requererem os meios de prova que entenderem, 
nos termos do artigo 131.º do RJSF.

Para os devidos efeitos, informa-se que o processo pode ser 
consultado pelos interessados, no Edifício-Sede desta Auto-
ridade, sito na Calçada do Gaio, números 24-26, em Macau, 
durante o horário normal de expediente.

Caso os autuados não apresentem a sua defesa escrita, no 
prazo fixado, tal não obsta a que sejam aplicadas as sanções 
previstas nos artigos 128.º (multa a fixar entre 10 mil e 5 mi-
lhões de patacas), sendo que, quando o benefício económico 
obtido pelo infractor for superior a $ 2 500 000,00 (dois mi-
lhões e quinhentas mil patacas), o limite máximo da multa a 
aplicar pode ser elevado ao dobro desse benefício, por força do 
n.º 3 deste inciso) e 127.º (publicitação da multa aplicada), am-
bos do RJSF.

Autoridade Monetária de Macau, aos 9 de Dezembro de 
2021.

Pel’O Conselho de Administração:

Presidente, Chan Sau San.

Administrador, Vong Lap Fong.

(Custo desta publicação $ 2 480,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS 

DE SEGURANÇA DE MACAU

Aviso

1. Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Seguran-
ça, de 26 de Novembro e 7 de Dezembro de 2021, e nos termos 
do artigo 10.º do Regulamento Administrativo n.º 13/2002, 
vigente, está aberto o concurso de admissão ao 31.º Curso de 
Formação de Instruendos das Forças de Segurança de Macau, 
para o preenchimento de 130 lugares vagos, devido à perda de 
recursos humanos. Nos termos do n.º 3 do artigo 25.º do Re-
gulamento supracitado, os lugares vagos fixados no presente 
aviso abrangem os candidatos incluídos nas listas de ordena-
ção final na condição de apto, mas que não foram objecto de 
admissão imediata no respectivo curso da última edição. Os 
candidatos que forem aprovados nas provas de selecção serão 
admitidos para a frequência do curso de formação, segundo a 
ordem apresentada na lista de ordenação final. Os instruendos 
que concluírem com aproveitamento o referido curso, poderão 
ingressar como guardas da classe de agentes.
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2. Requisitos gerais e especiais de admissão:

(1) Ser residente permanente da Região Administrativa 
Especial de Macau (RAEM), nos termos do artigo 97.º da Lei 
Básica da RAEM;

(2) Ter capacidade para o exercício de funções públicas 
(refere-se ao artigo 13.º do Estatuto dos Trabalhadores da Ad-
ministração Pública de Macau, vigente);

(3) Inexistência de quaisquer situações de inadmissibilidade 
previstas no n.º 1 do artigo 7.º do Regulamento Administrativo 
n.º 13/2002;

(4) Ter, à data de admissão (data em que se afixa a ordenação 
final no local a ser publicado, por anúncio, no Boletim Oficial 
da RAEM), idade compreendida entre os 18 e 35 anos, já de-
vendo ter completado 18 anos de idade e não podendo com-
pletar 36 anos de idade, a data de admissão é fixada em 1 de 
Março de 2023;

(5) Ter boa compleição e robustez físicas comprovadas por 
Junta de Recrutamento, designada para o efeito;

(6) Estar habilitado com o ensino secundário complementar; 

(7) Satisfazer as provas físicas;

(8) Satisfazer as provas de conhecimentos gerais;

(9) Satisfazer as provas psicotécnicas;

3. Documentos a apresentar no acto da inscrição:

(1) Requerimento [poderá ser imprimido após feita a inscri-
ção on-line através da página electrónica das Forças de Segu-
rança de Macau ou da conta oficial de WeChat da Direcção dos 
Serviços das Forças de Segurança de Macau (página electróni-
ca: http://www.fsm.gov.mo/cfi/pdefault.aspx, conta de WeChat: 
DSFSMcn)];

(2) Cópias dos documentos comprovativos de habilitação 
literária (deve-se mostrar os originais, para efeitos de autenti-
cação);

(3) Cópia do Bilhete de Identidade de Residente Permanente 
da RAEM (deve-se mostrar o original, para efeitos de autenti-
cação);

(4) Certificado de registo criminal emitido pela Direcção dos 
Serviços de Identificação;

(5) Cópia do certificado de vacinação antitetânica válido 
(deve-se mostrar o original, para efeitos de autenticação);

(6) Declaração, com assinatura reconhecida notarialmente, 
em que os pais ou o tutor do candidato declarem que concor-
dam com a sua inscrição no curso em questão, se se tratar de 
menor (o modelo poderá ser imprimido após feita a inscrição 
on-line);

(7) Cópia do cartão de utente dos Serviços de Saúde.

4. Método, data e local para a inscrição:

(1) O prazo para a apresentação de candidaturas é de oito 
dias úteis, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publica-
ção do presente aviso no Boletim Oficial da RAEM, ou seja, de 
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30 de Dezembro de 2021 a 11 de Janeiro de 2022; os procedi-
mentos de inscrição devem ser concluídos desde 9,00 horas do 
primeiro dia para a apresentação de candidaturas até às 17,45 
horas do último dia do prazo.

(2) Os candidatos devem ter acesso, dentro do prazo para a 
apresentação de candidaturas, à página electrónica das Forças 
de Segurança de Macau (http://www.fsm.gov.mo/cfi/pdefault.
aspx), à conta de WeChat (DSFSMcn), ou à registada conta 
única de acesso comum aos serviços públicos da RAEM para 
efectuar o preenchimento de dados (caso os candidatos não 
tenham meios para navegar na internet, podem dirigir-se à 
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, sita 
na Calçada dos Quartéis, Macau, a fim de proceder à inscrição 
self-service, dentro do horário de expediente do prazo supra-
mencionado).

(3) A inscrição está sujeita ao pagamento da taxa de candida-
tura na importância de $ 300,00 (trezentas patacas), o qual pode 
ser efectuado mediante a plataforma de pagamento on-line de 
«GovPay», ou efectuado pessoalmente, pelo próprio ou por qual-
quer outra pessoa, dentro do prazo de apresentação de candida-
turas e no horário de expediente (segunda a quinta-feira, das 9,00 
às 13,00 horas e das 14,30 às 17,45 horas, e sexta-feira, das 9,00 às 
13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas), na Direcção dos Serviços 
das Forças de Segurança de Macau, sita na Calçada dos Quartéis, 
Macau, através das seguintes formas de pagamento: em numerá-
rio ou por meio das máquinas e aparelhos de «GovPay», nomea-
damente por VISA, MasterCard, UnionPay, UnionPay Quick 
Pass, UnionPay App, Pagamento por Mobile Banking do Banco 
da China, Tai Fung Pay, GuangfaPay, LusoPay, ICBC ePay, 
UePay, WeChat Pay e Alipay; ou por cartão Macau Pass e 
MPay.

(4) Não são admitidos os candidatos sem terem pago a taxa 
de candidatura, estando, porém, isentos de pagamento desta 
taxa os candidatos que, no acto de apresentação da candidatu-
ra, se encontrem em situação de carência económica devida-
mente comprovada pelo Instituto de Acção Social, cuja verifi-
cação é efectuada no momento de apresentação da candidatura 
através do sistema de apresentação de candidaturas.

(5) Paga a taxa de candidatura e feita a inscrição on-line, po-
dem os interessados marcar, via on-line, a data para a entrega 
dos documentos de candidatura, devendo dirigir-se à Direcção 
dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, sita na Calça-
da dos Quartéis, Macau, a fim de apresentar os documentos re-
feridos no ponto 3, no período de 13 de Janeiro a 26 de Janeiro 
de 2022, conforme a hora marcada.

5. A Junta de Recrutamento é composta por:

Efectivos

Presidente: Cheang Seng Lon, subintendente do CPSP.

Vogais: Dr. Fok Weng Kuong;

Dr. Tam Kwong Ho; e

Dr.ª Ma Wai Kuan.

Secretário: Chan Sio Hoi, chefe do CPSP.
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Suplentes

Presidente: Wong Heng Fan, subintendente do CPSP.

Vogais: Dr. Pintos dos Santos, Ernesto;

Dr.ª Wong Sio Lam; e

Dr.ª Cheong Cheng I.

Secretário: Vong Kam Wa, subchefe do CPSP.

6. O Júri é composto por:

Efectivos

Presidente: Chan Pou Tong, subintendente do CPSP.

Vogais: Cheang Wai Man, comissário do CPSP; e

Wong Io Lon, comissário do CPSP.

Secretário: Chong Kuai Lam, chefe do CPSP.

Suplentes

Presidente: Lao Ka Weng, subintendente do CPSP.

Vogais: Choi Sio Wa, subcomissária do CPSP.

Cheong Im Sim, subcomissária do CPSP.

Secretário: Hoi Peng Wai, subchefe do CPSP.

7. Forma, conteúdo e critérios de selecção:

(1) Inspecção sanitária: 

Vide os conteúdos e critérios ao Anexo A, a que se refere o n.º 1 
do artigo 14.º do Regulamento Administrativo n.º 13/2002.

(2) Provas físicas:

1) Itens das provas:

(1) Corrida de 80 metros planos; 

(2) Flexões de tronco à frente; 

(3) Flexões de braços (só para os candidatos); 

(4) Extensões de braços (só para as candidatas); 

(5) Salto em comprimento em caixa de areia; 

(6) Salto em altura com fasquia;

(7) Teste de cooper;

(8) Passagem de trave olímpica.

 2) Critérios das provas:
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Referem-se os critérios ao Despacho do Secretário para a 
Segurança n.º 105/2002, alterado pelo Despacho do Secretário 
para a Segurança n.º 95/2010. O referido despacho encontra-
-se afixado no expositor da Direcção dos Serviços das Forças 
de Segurança de Macau, e disponível na página electrónica das 
Forças de Segurança de Macau acima mencionada. 

3) Especificações das provas:

Vide o Anexo B, a que se refere o n.º 2 do artigo 16.º do Re-
gulamento Administrativo n.º 13/2002.

(3) Provas de conhecimentos gerais:

1) Itens das provas: 

— Ditado e composição escrita na língua pela qual o candi-
dato optar;

— Ditado em língua inglesa;

— Prova de aritmética.

2) Critérios de classificação:

— Vide o artigo 19.º do Regulamento Administrativo 
n.º 13/2002.

(4) Provas psicotécnicas:

Referem-se os critérios de classificação ao artigo 21.º do 
Regulamento Administrativo n.º 13/2002.

8. Desde 29 de Dezembro de 2021 até 17 de Abril de 2023, 
o calendário das provas acima mencionadas é afixado no ex-
positor da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de 
Macau e encontra-se disponível na página electrónica das 
Forças de Segurança de Macau atrás mencionada.

9. O presente recrutamento é regulado pela Lei n.º 6/2002, pelo 
Regulamento Administrativo n.º 13/2002 e pela Lei n.º 2/2008.

10. Os dados prestados pelos concorrentes servem apenas 
para uso deste recrutamento, sendo tratados nos termos da Lei 
n.º 8/2005.

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 9 de Dezembro de 2021.

A Directora dos Serviços, Kok Fong Mei, superintendente-
-geral alfandegária.

(Custo desta publicação $ 10 351,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Lista

(Ref. do Concurso n.º 03819/01-ITP)

De classificação final dos candidatos ao concurso de avalia-
ção de competências profissionais ou funcionais, externo, do 
regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de dois 
lugares vagos do quadro do pessoal e um em regime de contra-

95/2010 105/2002

3

13/2002 B
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 $10,351.00

衛 生 局
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03819/01-ITP
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1.º 5209XXXX ........................................... 60.21

2.º 5149XXXX ........................................... 52.66

1 1246XXXX ........................................... a

2 1327XXXX ........................................... a

a 23/2017 14/2016

50

23/2017 14/2016

 

  

   

 $2,480.00

通 告

01621/01-TS

21/2021 14/2016

to administrativo de provimento, de intérprete-tradutor de 1.ª 
classe, 1.º escalão, área de línguas chinesa e portuguesa, da car-
reira de intérprete-tradutor, dos Serviços de Saúde, e dos que 
vierem a verificar-se nestes Serviços até ao termo da validade 
do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 2, II Série, de 13 
de Janeiro de 2021:

Candidatos aprovados:

Ordem Nome  N.º de BIR Classificação
 final

1.º Lam, Iok Heng 5209XXXX ........................... 60,21

2.º Lao, Man 5149XXXX ............................ 52,66

Candidatos excluídos:

N.º  Nome  N.º de BIR Nota

1 Jorge, Sonia 1246XXXX ........................... (a)

2 Si, Teng Lai 1327XXXX ........................... (a)

Observação para os candidatos excluídos:

(a) Por ter obtido classificação inferior a 50 valores na clas-
sificativa final, nos termos da alínea 1) do n.º 3 do artigo 33.º 
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, com as alterações 
introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, os candidatos podem 
interpor recurso para a entidade que autorizou a abertura do 
concurso, no prazo de dez dias úteis, contados do dia seguinte 
à data da publicação da presente lista no Boletim Oficial da 
RAEM.

(Homologada por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os 

Assuntos Sociais e Cultura, de 14 de Dezembro de 2021).

Serviços de Saúde , aos 30 de Novembro de 2021.

O Júri:

Presidente: Lam Heng Leng, intérprete-tradutora assessora.

Vogais efectivas: Cheng da Rosa, Idalina, intérprete-traduto-
ra assessora; e

Lau Pui Cheng, Maria Teresa, intérprete-tradutora assessora.

(Custo desta publicação $ 2 480,00)

Aviso

(Ref. do Concurso n.º 01621/01-TS)

Aviso do concurso de avaliação de competências

profissionais ou funcionais comum

Faz-se público que, por despacho da Ex.ma Senhora Secretá-
ria para os Assuntos Sociais e Cultura, de 15 de Dezembro de 
2021, e nos termos do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
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«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», republicado e renumerado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, da Lei n.º 14/2009 
«Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públi-
cos» e da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho 
nos Serviços Públicos», com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 2/2021, se encontra aberto o concurso de avaliação de 
competências profissionais ou funcionais, comum, externo, do 
regime de gestão uniformizada, para o preenchimento de sete 
lugares vagos de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de técnico superior, área de gestão e administração 
pública, em regime de contrato administrativo de provimento 
dos Serviços de Saúde, e dos que vierem a verificar-se nestes 
Serviços, na mesma forma de provimento, até ao termo da vali-
dade do concurso:

1. Tipo de concurso e validade

Trata-se do concurso de avaliação de competências profissio-
nais ou funcionais, comum, externo, do regime de gestão uni-
formizada e consiste na avaliação das competências específicas 
necessárias ao exercício de funções de técnico superior, área 
de gestão e administração pública.

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 
publicação da lista classificativa final na página electrónica dos 
concursos da função pública, para o preenchimento dos luga-
res vagos e dos que venham a vagar nestes Serviços, na mesma 
forma de provimento, na mesma carreira, categoria e área fun-
cional.

2. Caracterização do conteúdo funcional

Funções consultivas, de investigação, estudo, concepção 
e adaptação de métodos e processos científico-técnicos, de 
âmbito geral ou especializado, executadas com autonomia e 
responsabilidade, tendo em vista informar a decisão superior, 
requerendo uma especialização e formação básica do nível de 
licenciatura ou equiparada, ou mestrado ou doutoramento que 
corresponda a um ciclo de estudos integrados que não confira 
grau de licenciatura.

3. Conteúdo funcional

Elaboração de pareceres e realização de estudos de natureza 
científico-técnica na área de gestão e administração pública, 
tendo em vista a fundamentação de tomada de decisões; par-
ticipação em reuniões para análise de projectos ou programas; 
participação na concepção, redacção e implementação de pro-
jectos; proceder à adaptação de métodos e processos científico-
-técnicos; propostas de soluções com base em estudos e trata-
mento de dados; exercício de funções consultivas; supervisão 
ou coordenação de outros trabalhadores. 

4. Vencimento, direitos e regalias

O técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 
de vencimento 430, nível 5, constante do Mapa 2 do Anexo I da 
Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 2/2021 e pela Lei n.º 4/2017, e usufrui dos direitos e regalias 
previstos no regime geral da Função Pública.

2/2021 14/2009

12/2015

1. 

2. 

3. 

4. 

2/2021

4/2017 14/2009

430
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5. Forma de provimento

A contratação é feita mediante contrato administrativo de 
provimento, precedida de seis meses de período experimental, 
nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato 
de Trabalho nos Serviços Públicos», com as alterações introdu-
zidas pela Lei n.º 2/2021.

6. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que possuam licenciatura 
ou equiparado, ou mestrado ou doutoramento que correspon-
da a um ciclo de estudos integrados que não confira grau de 
licenciatura, de especialização em administração pública, ges-
tão pública, gestão de governo, estudos de governo, políticas 
públicas ou afins, satisfaçam os demais requisitos gerais para 
o desempenho de funções públicas, nos termos da legislação 
em vigor, nomeadamente: ser residente permanente da Região 
Administrativa Especial de Macau; maioridade; capacidade 
profissional, aptidão física e mental, até ao termo do prazo da 
apresentação de candidatura (até ao dia 11 de Janeiro de 2022) 
e se encontrem nas situações indicadas no n.º 2 do artigo 12.º 
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», republicado e renumerado pelo Regula-
mento Administrativo n.º 21/2021.

7. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

7.1 O prazo para a apresentação de candidaturas é de oito 
dias úteis, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publi-
cação do presente aviso no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau (30 de Dezembro de 2021 a 11 de 
Janeiro de 2022); 

7.2 A candidatura ao concurso é formalizada em suporte pa-
pel ou em suporte electrónico, mediante a apresentação de re-
querimento «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de 
Competências Profissionais ou Funcionais», aprovado por Des-
pacho do Secretário para a Administração e Justiça n.º 4/2021, 
acompanhado dos documentos comprovativos dos requisitos 
de candidatura, e o pagamento da taxa de candidatura no valor 
de $300,00 (trezentas patacas).

Estão isentos de pagamento da taxa de candidatura os can-
didatos que, no acto de apresentação da candidatura, se encon-
trem em situação de carência económica devidamente compro-
vada pelo Instituto de Acção Social. A verificação da situação 
de carência económica é efectuada no momento de apresenta-
ção da candidatura pelo serviço público ou através do sistema 
do serviço electrónico de apresentação de candidaturas, con-
soante seja apresentada em suporte papel ou electrónico.

7.2.1 Em suporte papel

A entrega da «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação 
de Competências Profissionais ou Funcionais», assinada pelo 
candidato, deve ser efectuada pessoalmente, pelo próprio ou 
por qualquer outra pessoa, sem necessidade de apresentação 
de procuração, dentro do prazo de apresentação de candida-
turas e no horário de expediente (segunda a quinta-feira entre 
as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 17,45 horas, sexta-
-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 17,30 
horas), na Secção de Expediente Geral dos Serviços de Saúde, 
sita no Centro Hospitalar Conde de São Januário, na Estrada 
do Visconde de S. Januário, em Macau, e o pagamento da taxa 

5. 

2/2021  

12/2015

6. 

21/2021

14/2016

7. 

7.1. 

7.2. 4/2021

$300.00

7.2.1. 

VISA Master Card
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de candidatura pode ser efectuado mediante numerário ou 
VISA, Master Card, UnionPay, UnionPay QuickPass, UnionPay 
App, Pagamento por Mobile Banking do Banco da China de 
Macau, Macau Pass e MPay.

7.2.2 Em suporte electrónico

O candidato deve preencher e apresentar a «Ficha de Inscri-
ção em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais 
ou Funcionais» em formulário electrónico no serviço electróni-
co para apresentação de candidaturas ao regime de gestão uni-
formizada, disponibilizado através da plataforma electrónica 
uniformizada (o acesso à plataforma pode ser feito através da 
página electrónica http://concurso-uni.safp.gov.mo/ e da apli-
cação do telemóvel «Acesso comum aos serviços públicos da 
RAEM»), dentro do prazo de apresentação de candidaturas. 
O pagamento da taxa requerida deve ser efectuado no mesmo 
momento (através da plataforma de pagamento online da 
«GovPay»).

A apresentação de candidaturas em suporte electrónico ou 
em suporte de papel termina no mesmo dia e à mesma hora.

8. Documentos a apresentar na candidatura

8.1 Os candidatos devem entregar os seguintes documentos 
na apresentação de candidatura:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso (pode ser acompanhada 
de documentos comprovativos das disciplinas do curso para 
efeitos de aferição da habilitação do candidato para a admissão 
ao concurso). 

8.2 Cópia do registo biográfico ou da certidão emitida pelo 
Serviço a que pertencem que permita comprovar a sua situa-
ção funcional, quando se trate de candidatos que se encontrem 
numa das situações referidas nas alíneas 1) a 5) do n.º 2 do 
artigo 12.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Re-
crutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos tra-
balhadores dos serviços públicos», republicado e renumerado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021. 

8.3 Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam 
dispensados da apresentação dos documentos comprovativos 
referidos nas alíneas a) e b) do ponto 8.1, e o registo biográfico 
ou documento que comprova a situação funcional, se os mes-
mos já se encontrarem arquivados nos respectivos processos 
individuais, devendo tal facto ser declarado na apresentação da 
candidatura.

8.4 As cópias dos documentos comprovativos referidos nas 
alíneas a) e b) do ponto 8.1 e dos documentos referidos no pon-
to 8.2 podem ser simples ou autenticadas.

8.5 Na apresentação de candidatura, caso falte a apresenta-
ção dos documentos referidos nas alíneas a) e b) do ponto 8.1 
ou os documentos referidos no ponto 8.2 quando solicitados, 
o candidato deve apresentar os documentos em falta no prazo 
indicado na lista preliminar, sob pena de ficar excluído da lista 
final de candidatos.

8.6 O formulário acima referido «Ficha de Inscrição em 
Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou Fun-
cionais», pode ser descarregado na página electrónica da 
Imprensa Oficial ou adquiridos, mediante pagamento, na mes-
ma. 

MPay

7.2.2. 

http://concurso-uni.safp.gov.

mo/

8. 

8.1 

a

b

8.2 21/2021

14/2016

8.3 8.1 

a b

8.4 8.1 a b 8.2

 8.5 8.1 a b

8.2

8.6 
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8.7 

8.8 8.1 a b 8.2

9. 

9.1 

a

b

9.2 

9.3 

9.4 

10. 

/

11. 

0 100

50

12. 

 = 60%

 = 40%

8.7 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar a 
língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas. 

8.8 Se o candidato tiver apresentado na candidatura cópia 
simples dos documentos comprovativos referidos nas alíneas a) 
e b) do ponto 8.1 e no ponto 8.2, deve entregar os originais ou 
cópias autenticadas dos referidos documentos dentro do prazo 
para a entrega dos documentos necessários à instrução do pro-
cesso de provimento.

9. Métodos de selecção

9.1 São métodos de selecção os seguintes:

a) 1.º método de selecção — Provas de conhecimentos (prova 
escrita, com a duração de três horas), com carácter eliminató-
rio;

b) 2.º método de selecção — Entrevista de selecção.

9.2 O candidato que falte ou desista de qualquer prova é au-
tomaticamente excluído.

9.3 Se os candidatos aprovados na prova escrita de conheci-
mentos forem em número inferior a 80, passarão todos à entre-
vista de selecção.

9.4 Se os candidatos aprovados na prova escrita de conhe-
cimentos forem em número igual ou superior a 80, passarão à 
entrevista de selecção os candidatos aprovados que se encon-
trem nos primeiros oitenta lugares, por ordem decrescente de 
classificação. No caso de haver mais do que um candidato com 
a mesma classificação posicionado em último lugar, podem 
passar à entrevista de selecção todos os candidatos com igual-
dade de classificação.

10. Objectivo dos métodos de selecção

Provas de conhecimentos — avaliar as competências técnicas 
e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis 
para o exercício de determinada funções;

Entrevista de selecção — determinar e avaliar a adequação 
dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que se 
candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcionais.

11. Sistema de classificação

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100.

Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas elimi-
natórias ou na classificação final obtenham classificação infe-
rior a 50 valores.

Serão excluídos os candidatos que não forem notificados 
para a entrevista de selecção.

12. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados, da seguinte 
forma:

Provas de conhecimentos = 60%;

Entrevista de selecção = 40%.
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13. 

21/2021

14/2016

14. 

https://concurso-uni.safp.gov.mo/ http://

www.ssm.gov.mo/

15. 

15.1 

15.2 62/98/M 18/2018

87/89/M

15.3 8/2004

15.4 3/2009 4/2010 8/2006

15.5 4/2017 2/2021 14/2009

15.6 15/20 09

15.7 1/2014 8/2016 2/2011

15.8 2/2021 12/2015

15.9 31/2004

15.10 11/2007

15.11 21/2021

14/2016

13. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados de acordo com as condições de preferência previstas 
nos n.os 1 e 2 do artigo 35.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», republicado e 
renumerado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

14. Publicitação das listas e organização das provas

As listas preliminar e final de candidatos, as listas classifi-
cativas intermédias e final, bem como o local, data e hora da 
realização das provas dos métodos de selecção são afixados na 
Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro 
Hospitalar Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de 
S. Januário, e colocados na página electrónica dos concursos 
da função pública, em https://concurso-uni.safp.gov.mo/, bem 
como na página electrónica dos Serviços de Saúde em http://
www.ssm.gov.mo/.

15. Programa das provas

15.1 Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China;

15.2 Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública 
de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de 
Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 
n.º 62/98/M, de 28 de Dezembro, e pela Lei n.º 18/2018;

15.3 Lei n.º 8/2004 — Princípios relativos à avaliação do de-
sempenho dos trabalhadores da Administração Pública;

15.4 Lei n.º 8/2006 — Regime de Previdência dos Trabalha-
dores dos Serviços Públicos, com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 3/2009 e pela Lei n.º 4/2010;

15.5 Lei n.º 14/2009 — Regime das carreiras dos trabalhado-
res dos serviços públicos, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 4/2017 e pela Lei n.º 2/2021;

15.6 Lei n.º 15/2009 — Disposições Fundamentais do Estatu-
to do Pessoal de Direcção e Chefia;

15.7 Lei n.º 2/2011 — Regime do prémio de antiguidade e 
dos subsídios de residência e de família, com as alterações in-
troduzidas pela Lei n.º 1/2014 e pela Lei n.º 8/2016;

15.8 Lei n.º 12/2015 — Regime do Contrato de Trabalho nos 
Serviços Públicos, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 2/2021;

15.9 Regulamento Administrativo n.º 31/2004 — Regime 
geral de avaliação do desempenho dos trabalhadores da Admi-
nistração Pública;

15.10 Regulamento Administrativo n.º 11/2007 — Regime 
dos prémios e incentivos ao desempenho dos trabalhadores dos 
serviços públicos;

15.11 Regulamento Administrativo n.º 14/2016 — Recruta-
mento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos, republicado e renumerado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 21/2021;
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15.12 57/99/M

15.13 8/2005

15.14 36/2021

81/99/M

15.15 21/2021 183/2019

15.16 26/2021

15.17 18/2020 6/2010

15.18 18/2020 7/2010

15.19 8/2010

15.20 9/2010

15.21 18/2020 10/2010

15.22 18/2020 18/2009

15.23 5/2021

122/84/M

15.24 63/85/M

15.25 74/99/M

15.26 2/2021

6/1999

15.27 

15.28 

15.29 

15.12 Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro;

15.13 Lei n.º 8/2005 — Lei da Protecção de Dados Pessoais;

15.14 Decreto-Lei n.º 81/99/M, de 15 de Novembro — Rees-
trutura a orgânica dos Serviços de Saúde de Macau e extingue 
o Conselho da Saúde, republicado e renumerado pelo Regula-
mento Administrativo n.º 36/2021;

15.15 Ordem Executiva n.º 183/2019 — Delega competências 
executivas do Chefe do Executivo no Secretário para os As-
suntos Sociais e Cultura, com as alterações introduzidas pela 
Ordem Executiva n.º 21/2021;

15.16 Despacho do Secretário para os Assuntos Sociais e 
Cultura n.º 26/2021 — Subdelega competências no director dos 
Serviços de Saúde;

15.17 Lei n.º 6/2010 — Regime das carreiras de farmacêutico 
e de técnico superior de saúde, com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 18/2020;

15.18 Lei n.º 7/2010 — Regime da carreira de técnico de 
diagnóstico e terapêutica, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 18/2020;

15.19 Lei n.º 8/2010 — Regime da carreira de inspector sani-
tário;

15.20 Lei n.º 9/2010 — Regime das carreiras de auxiliar de 
saúde;

15.21 Lei n.º 10/2010 — Regime da carreira médica, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 18/2020;

15.22 Lei n.º 18/2009 — Regime da carreira de enfermagem, 
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 18/2020;

15.23 Decreto-Lei n.º 122/84/M — Regime das despesas com 
obras e aquisição de bens e serviços, alterado e republicado 
pela Lei n.º 5/2021;

15.24 Decreto-Lei n.º 63/85/M — regula o processo de aqui-
sição de bens e serviços;

15.25 Regime jurídico do contrato de empreitadas de obras 
públicas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 74/99/M;

15.26 Regulamento Administrativo n.º 6/1999 — Organiza-
ção, competências e funcionamento dos serviços e entidades 
públicos, alterado e republicado pelo Regulamento Adminis-
trativo n.º 2/2021;

15.27 Organização e sistema político da Região Administra-
tiva Especial de Macau;

15.28 Conhecimentos profissionais sobre gestão e adminis-
tração pública;

15.29 Elaboração de propostas, informacões e documentos 
na área de gestão e administração pública.

Aos candidatos apenas é permitida na prova de conhecimen-
tos a consulta da legislação referida no respectivo programa do 
aviso (na sua versão original, sem anotações do editor e sem 
qualquer nota ou registo pessoal).
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16. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da 
Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos» e da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato 
de Trabalho nos Serviços Públicos», com as alterações intro-
duzidas pela Lei n.º 2/2021, e do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», republicado e 
renumerado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

17. Observação

Os dados que o candidato apresente servem apenas para 
efeitos de recrutamento. Todos os dados da candidatura serão 
tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005 «Lei da 
Protecção de Dados Pessoais».

18. Composição do júri

Presidente: Chan Chi Kin, chefe do Departamento dos Re-
cursos Humanos.

Vogais efectivas: Lam Kuok Fan, técnica superior assessora; e

Wong Pui Pui, técnica superior assessora.

Vogais suplentes: Choi Chi Wai, técnico superior assessor; e

Ian Hio Cheng, técnica superior de 1.ª classe.

Serviços de Saúde, aos 23 de Dezembro de 2021.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 16 807,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS 

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Lista

Concurso de avaliação de competências profissionais ou 

funcionais, externo, do regime de gestão uniformizada, na 

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, para 

técnico superior de 2.a classe, 1.º escalão, área de tecnologia 

das águas

Classificativa final dos candidatos ao concurso de avaliação 
de competências profissionais ou funcionais, externo, do regi-
me de gestão uniformizada, para o preenchimento de um lugar 
vago, em regime de contrato administrativo de provimento, de 
técnico superior de 2.a classe, 1.º escalão, da carreira de téc-
nico superior, área de tecnologia das águas, da Direcção dos 
Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, e dos que vierem 
a verificar-se nestes Serviços até ao termo da validade do con-
curso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 18, II Série, de 5 de Maio 
de 2021:

16. 

2/2021 14/2009

12/2015

21/2021 14/2016

17. 

8/2005

18. 

 

 

   

 

   

 

 $16,807.00

海 事 及 水 務 局

名 單
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Candidatos aprovados:

Ordem   Nome N.º de BIR Classificação
 final

 1.º Lei, Tak Lon 5131XXXX ......................78,98

 2.º Choi, Sai Tat 5190XXXX ......................77,33

 3.º Ng, Tek Man 1215XXXX ......................76,95

 4.º U, Keng Hang 5194XXXX ......................68,54

 5.º Leong, Weng Tat 5100XXXX ......................68,45

 6.º She, Shengmao 1499XXXX .......................68,28

 7.º Ng, Im I 1236XXXX ......................64,78

 8.º Lei, Ka Hou 1215XXXX ......................61,25

 9.º Choi, Si Ieng 1240XXXX ......................60,70

10.º Chu, Kai Seng 1242XXXX ......................57,82

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, os candidatos podem 
interpor recurso para a entidade que autorizou a abertura do 
concurso, no prazo de dez dias úteis, contados do dia seguinte 
à data da publicação da presente lista no Boletim Oficial da 
RAEM.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para os 

Transportes e Obras Públicas, de 10 de Dezembro de 2021).

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 9 de Dezembro de 2021.

O Júri:

Presidente: Lee Yat To, chefe de divisão.

Vogais: Lei Weng Keong, técnico superior de 1.ª classe; e

Che Choi Hong, técnica superior de 1.ª classe.

(Custo desta publicação $ 2 606,00)

Edital n.º 2/2021

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 26.º do Regulamento 
da Náutica de Recreio aprovado pelo Decreto-Lei n.º 82/99/M, 
de 15 de Novembro, em conjugação com o n.º 3 do artigo 6.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2013 (Organização e fun-
cionamento da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos 
e de Água), com alterações introduzidas pelos Regulamentos 
Administrativos n.º 30/2018 e n.º 23/2015, a Directora dos Ser-
viços de Assuntos Marítimos e de Água manda publicar o pre-
sente Edital.

Artigo 1.º

Zona de atracação de embarcações de recreio de Coloane e 
horário de funcionamento

1. Para os efeitos do presente Edital, a zona assinalada na 
planta em anexo é a zona de atracação de embarcações de 
recreio de Coloane (adiante designada por ZAERC). 

  

1.º 5131XXXX .............................. 78.98

2.º 5190XXXX ............................. 77.33

3.º 1215XXXX ............................. 76.95

4.º 5194XXXX ............................. 68.54

5.º 5100XXXX ............................. 68.45

6.º 1499XXXX ............................. 68.28

7.º 1236XXXX ............................. 64.78

8.º 1215XXXX ............................. 61.25

9.º 1240XXXX ............................. 60.70

10.º 啓 1242XXXX ............................. 57.82

23/2017 14/2016

  

 

    

 $2,606.00

第2/2021號告示

82/99/M

30/2018

23/2015 14/2013
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2. A ZAERC funciona 24 horas por dia.

Artigo 2.º

Condições de utilização

As seguintes embarcações de recreio (adiante designadas 
por ER) são proibidas a utilizar os lugares da ZAERC, salvo 
com autorização especial da Direcção dos Serviços de Assun-
tos Marítimos e de Água (adiante designada por DSAMA):

1) Ter o comprimento superior a 50 metros;

2) Ter o calado superior a 2,5 metros;

3) Transportar produtos que constituam ameaça à segurança 
pública, à saúde pública e à segurança do ambiente, nomeada-
mente produtos perigosos ou inflamáveis;

4) Não preencher os requisitos da Região Administrativa 
Especial de Macau (adiante designada por RAEM), quanto 
à gestão marítima e portuária, protecção do meio marinho e 
quarentena animal e vegetal ou microbiológica.

Artigo 3.º

Restrições temporais de atracação

Nenhuma ER atracada na ZAERC pode permanecer por 
mais de 14 dias consecutivos, salvo com autorização de prolon-
gamento de permanência emitida pela DSAMA.

Artigo 4.º

Regras das actividades

1. As ER sujeitam-se a instruções da entidade responsável 
pela gestão e exploração da ZAERC.

2. Quando houver danos ou avarias que condicionem a na-
vegabilidade das ER, é obrigatório comunicar imediatamente 
à entidade responsável pela gestão e exploração da ZAERC, 
para que a mesma notifique a DSAMA.

Artigo 5.º

Entrada ou saída da RAEM e serviços de travessia

1. A lotação e os passageiros a bordo das ER que precisem 
de entrar ou sair da RAEM devem proceder às formalidades 
de entrada ou saída nos termos da Lei n.º 16/2021 e outras le-
gislações da RAEM no que diz respeito ao controlo de migra-
ção.

2. Cabe à entidade responsável pela gestão e exploração da 
ZAERC prestar o serviço de travessia entre o Posto de Migra-
ção na Ponte-cais de Coloane e a ZAERC.

Artigo 6.º

Abrigo contra tufões

1. Quando a Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geo-
físicos (adiante designada por DSMG) içar o sinal de tempes-

 

50  

2.5  

 

毁

16/2021
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tade tropical ou anunciar a decisão de içar em breve o sinal de 
tempestade tropical, as ER atracadas na ZAERC devem tomar 
medidas preventivas contra tufão, em conformidade com as re-
comendações eventualmente feitas pelo Centro de Operações 
de Protecção Civil de Macau, no que respeita às actividades 
portuárias e marítimas, e em cumprimento das instruções dadas 
pela DSAMA e pelos Serviços de Alfândega.

2. A entidade responsável pela gestão e exploração da ZAERC 
e os proprietários das ER devem avaliar se as ER podem ser atra-
cadas na ZAERC para tomar medidas preventivas contra tufão. 

3. As ER atracadas na ZAERC ficam sujeitas aos seguintes:

1) Quando a DSMG içar o sinal n.º 1 de tempestade tropical, 
é obrigatório assegurar que as ER estejam bem fundeadas ou 
amarradas e mantendo o regular funcionamento dos equipa-
mentos de comunicação das ER;

2) Quando a DSMG anunciar a decisão de içar em breve 
o sinal n.º 3 de tempestade tropical, é obrigatório verificar a 
corrente para ancoragem, os cabos e outros materiais de segu-
rança a bordo das ER e garantir que as ER estejam bem fun-
deadas ou amarradas;

3) Quando a DSMG anunciar a decisão de içar em breve o 
sinal de tempestade tropical igual ou superior ao n.º 8, é obri-
gatório dar maior firmeza à corrente para ancoragem, aos ca-
bos e a outros materiais de segurança a bordo das ER para dar 
resposta a emergência;

4) Quando a DSMG içar o sinal de tempestade tropical igual 
ou superior ao n.º 8, as pessoas a bordo das ER devem ser eva-
cuadas.

Artigo 7.º

Situações especiais 

1. Depois de ter sido deferido o requerimento da entidade 
responsável pela gestão e exploração da ZAERC dirigido à 
DSAMA, as ER ou meios flutuantes podem ser atracados na 
ZAERC para prestar serviços.

2. As ER e meios flutuantes referidos no número anterior, au-
torizados pela DSAMA a ser atracados na ZAERC para pres-
tar serviços, devem tomar medidas preventivas contra tufão de 
acordo com o plano aprovado pela DSAMA.

Artigo 8.º

Revogação

É revogado o Edital n.º 1/2019.

Artigo 9.º

Entrada em vigor

O presente Edital entra em vigor no dia 31 de Dezembro de 
2021.

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 9 de Dezembro de 2021.

A Directora dos Serviços, Wong Soi Man.
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MONTEPIO GERAL DE MACAU

Édito de 30 dias

Faz-se público que tendo Hó Andrade, Anita de Fátima, re-
querido a pensão de família deixada pelo seu cônjuge, Mourato 
de Andrade, Firmo José, que foi guarda de primeira classe do 
Corpo de Polícia de Segurança Pública de Macau, aposentado, 
e sócio n.º 2379 deste Montepio, falecido em 18 de Junho de 
2021, devem todos os que se julgam com direito à percepção 
da mesma pensão, requerer a este Montepio Geral de Macau, 
no prazo de 30 dias, a contar da data da publicação no Boletim 
Oficial da RAEM, a fim de deduzirem os seus direitos, pois 
que, não havendo impugnação, será resolvida a pretensão da 
requerente, findo que seja esse prazo, 

Montepio Geral de Macau, aos 17 de Dezembro de 2021. 

A Presidente do Conselho de Administração, Maria de Fáti-
ma Salvador dos Santos Ferreira.

(Custo desta publicação $ 872,00)

澳 門 互 助 總 會

三十日告示

兹
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 Juliana Maria Carvalho 
Cardoso

 $2,164.00

(Custo desta publicação $ 2 164,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Sociedade Unida Skeptron de Macau

Certifico, para efeito de publicação, que 
foi constituída pelo documento autenticado 
de 16 de Dezembro de 2021 a Associação, 
cujos estatutos em anexo especificam o fim 
e a sede. O documento constitutivo e os es-
tatutos encontram-se arquivados no Maço 
n.º 2021/ASS/M7 deste Cartório, sob o n.º 426.

Sociedade Unida Skeptron de Macau

Estatutos

CAPÍTULO I

Princípios gerais

Artigo 1.º

Denominação

A Associação adopta a denominação de 
«Sociedade Unida Skeptron de Macau».

Artigo 2.º

Objectivos

A Sociedade Unida Skeptron de Macau 
é uma associação sem fins lucrativos, tendo 
como objectivos actividades de caridade, 
tais como doação de sangue, serviços hu-
manitários e comunitários, bem como fins 
educacionais.

Artigo 3.º

Sede

A Associação terá a sua sede em Macau, 
na Rua Sacadura Cabral, n.º 29-B, Edifício 
Fong Vo, 4.º andar A.

CAPÍTULO II

Associados

Artigo 4.º

Admissão de associados

Podem ser associados todos aqueles que 
concordem com os objectivos desta Asso-
ciação, e a sua admissão deve ser feita me-
diante requerimento a ser aprovado pela 
Direcção.

Artigo 5.º

Direitos e deveres dos associados

(1) Todos os associados têm o direito de 
eleger e ser eleito para os órgãos sociais, e 
participar em todas as actividades da As-
sociação.

(2) Todos os associados são obrigados 
a cumprir o estabelecido nos estatutos da 
Associação, bem como as deliberações da 
Assembleia Geral, e são obrigados a pagar 
e a ter as quotas.

(3) Os associados e as pessoas a quem 
esta Associação presta serviço serão sele-
cionadas de forma não discriminatória no 
que respeita à idade, sexo, raça, cor, origem 
e nacionalidade, orientação sexual, opinião 
ou filiação política ou religiosa. 

CAPÍTULO III

Órgãos da Associação

Artigo 6.º

Órgãos

São órgãos da Associação são a Assem-
bleia Geral, a Direcção e o Conselho Fiscal.

Artigo 7.º

Assembleia Geral

(1) A Assembleia Geral é o órgão su-
premo da Associação; a esta compete-lhe 
aprovar e alterar os Estatutos da Associa-
ção; eleger o Presidente, o Vice-Presidente 
e o Secretário da Assembleia Geral, e 
eleger, também, os membros da Direcção e 
do Conselho Fiscal; deliberar sobre as acti-
vidades da Associação e apreciar e aprovar 
o relatório anual da Direcção;
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(2) A Mesa da Assembleia Geral é com-
posta por um Presidente, um Vice-Presi-
dente e um Secretário, que exercerão os 
seus mandatos durante dois anos, e podem 
ser reeleitos por mandato sucessivo; 

(3) A Assembleia Geral deve reunir-se 
uma vez por ano (Assembleia Geral Ordi-
nária), e poderá reunir-se extraordinaria-
mente quando for necessário; a Assembleia 
Geral é convocada por meio de carta regis-
tada, enviada com a antecedência mínima 
de 8 dias, ou mediante protocolo efectuado 
com a mesma antecedência; na convocató-
ria indicar-se-á o dia, hora e local da reu-
nião e a respectiva ordem de trabalho;

(4) As deliberações respeitantes à alte-
ração dos Estatutos são aprovadas com o 
voto favorável de, pelo menos, três quartos 
dos associados presentes, e as deliberações 
sobre a dissolução da pessoa colectiva re-
querem o voto favorável de três quartos do 
número total de todos os associados.

Artigo 8.º

Direcção

(1) A Direcção é o órgão de adminis-
tração da Associação; compete executar 
as deliberações aprovadas da Assembleia 
Geral e gerir a pessoa colectiva;

(2) A Direcção é constituída por número 
ímpar, com um mínimo de três membros, 
sendo um deles Presidente e um Vice-
-Presidente, que exercerão o seu mandato 
por um período de dois anos e podem ser 
reeleitos por mandato sucessivo; 

(3) A Direcção deve reunir-se uma vez 
em cada três meses. A Direcção só pode 
deliberar com a presença da maioria ab-
soluta dos membros, e as deliberações são 
aprovadas por maioria absoluta de votos 
favoráveis dos membros presentes.

Artigo 9.º

Conselho Fiscal

(1) O Conselho Fiscal é o órgão de fisca-
lização da Associação; compete fiscalizar 
as actividades e as contas da Direcção;

(2) O Conselho Fiscal é composto por 
um número ímpar, com o mínimo de três 
membros, sendo um deles Presidente e um 
Vice-Presidente, que exercerão o seu man-
dato por um período de dois anos e podem 
ser reeleitos por mandato sucessivo;

(3) O Conselho Fiscal deve reunir-se 
uma vez em cada três meses. O Conselho 
Fiscal só pode deliberar com a presença da 
maioria absoluta dos membros, e as delibe-
rações são aprovadas por maioria absoluta 
de votos favoráveis dos membros presentes.

Artigo 10.º

Forma de obrigar

Todos os actos, contratos e documentos 
desta Associação, requerem as assinaturas 
conjuntas do Presidente e do Vice-Presi-
dente da Direcção. 

CAPÍTULO IV

Fundos da Associação

Artigo 11.º

Fundos

Os fundos da Associação provêm das 
quotas e donativos recebidos dos seus asso-
ciados e de terceiros. Se houver insuficiên-
cia ou necessidade de utilização de grande 
quantidade de fundos, a associação, com a 
deliberação da Direcção, pode proceder à 
angariação de fundos. 

Segundo Cartório Notarial de Macau, aos 
16 de Dezembro de 2021. — A Primeira-
-Ajudante, Juliana Maria Carvalho Cardoso.
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Intercâmbio e Aprendizagem 
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 Juliana Maria Carvalho 
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CERTIFICADO
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1
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Cimeira da Juventude de Macau
Macau Youth Summit
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