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Despacho do Secretário para os Transportes 
e Obras Públicas n.º 35/2021

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Bási-
ca da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos 
previstos no artigo 6.º, n.º 1, alínea 2), do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 6/1999 (Organização, competências e funcio-
namento dos serviços e entidades públicos), republicado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 2/2021, nos artigos 22.º, n.º 3, 
e 35.º dos estatutos do Laboratório de Engenharia Civil de 
Macau e no n.º 1 da Ordem Executiva n.º 184/2019, alterada 
pela Ordem Executiva n.º 22/2021, o Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas manda:

1. É nomeado Wong Pak Kin, em representação da Região 
Administrativa Especial de Macau, para vogal da direcção do 
Laboratório de Engenharia Civil de Macau, durante o triénio 
2022 — 2024. 

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

23 de Dezembro de 2021.

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

Extractos de despachos

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

Tam Vai Man — renovada a comissão de serviço, pelo período 
de um ano, como director dos Serviços de Protecção Am-
biental, nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 e 8.º 
do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, a partir de 2 
de Março de 2022, por possuir capacidade de gestão e ex-
periência profissional adequadas para o exercício das suas 
funções.

Leong Weng Kun — renovada a comissão de serviço, pelo perío-
do de um ano, como director dos Serviços Meteorológicos 
e Geofísicos, nos termos dos artigos 5.º da Lei n.º 15/2009 
e 8.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009, a partir 
de 18 de Março de 2022, por possuir capacidade de gestão e 
experiência profissional adequadas para o exercício das suas 
funções.

Chan Weng Hong — renovada a nomeação, pelo período de 
um ano, como presidente da Autoridade de Aviação Civil,  
nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 3.º do Estatuto 
da Autoridade de Aviação Civil de Macau, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 10/91/M, de 4 de Fevereiro, a partir de 31 
de Março de 2022, por se manterem os fundamentos que 
prevaleceram à respectiva nomeação.

–––––––

Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públi-
cas, aos 28 de Dezembro de 2021. — A Chefe do Gabinete, 
Cheong Chui Ling.


