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度》第十五條（一）項的規定，下列人員於二零二二年二月二十四
日因達到擔任公職的最高年齡限制，其在本局擔任職務的合同
於同日失效。
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girem o limite de idade para o exercício de funções públicas,
nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 44.º do ETAPM, em
vigor, conjugada com a alínea 1) do artigo 15.º da Lei n.º 12/2015
(Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), em
vigor.

長期行政任用合同
Contrato administrativo de provimento de longa duração
——第四職階輕型車輛司機歐陽國生。

— Ao Ieong Kuok Sang, motorista de ligeiros, 4.º escalão.

行政任用合同

Contrato administrativo de provimento

——第八職階勤雜人員陳志光。

— Chan Chi Kuong, auxiliar, 8.º escalão.

–––––––

–––––––

二零二二年二月二十四日於政府總部事務局
局長

劉軍勵

經 濟 財 政 司 司 長 辦 公 室

Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Governo,
aos 24 de Fevereiro de 2022. — A Directora dos Serviços, Lao
Kuan Lai da Luz.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA
E FINANÇAS

第 42/2022 號經濟財政司司長批示
基 於在 本 財 政 年 度 有 需 要 撥 予 勞 工 事 務 局 一項 按 照 第
2 / 2 018 號 行政 法 規《預算綱 要法施行細則》第五十六條 至 第
五十九條的規定而設立的常設基金，金額為$449,820.00（澳門
元肆拾肆萬玖仟捌佰貳拾元）；

在該局的建議下，並聽取財政局意見；

經濟財政司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四
條、第2/2018號行政法規《預算綱要法施行細則》第五十七條第
一款及經第85/2021號行政命令修改的第181/2019號行政命令賦
予的職權，作出本批示。

撥予勞工事務局一項金額為$449,820.00（澳門元肆拾肆萬
玖仟捌佰貳拾元）的常設基金。該基金由以下成員組成之行政委
員會負責管理：

主席：局長黃志雄，當其出缺或因故不能視事時，由其合法
代任人代任；

委員：行政財政處代處長陳毅豐，當其出缺或因故不能視事
時，由其合法代任人代任；

委員：特級行政技術助理員潘曉輝，當其出缺或因故不能視
事時，由特級技術輔導員曾震宇代任。

Despacho do Secretário para a Economia
e Finanças n.º 42/2022
Considerando a necessidade de ser atribuído à Direcção dos
Serviços para os Assuntos Laborais, para o corrente ano económico, um fundo permanente de $ 449 820,00 (quatrocentas
e quarenta e nove mil e oitocentas e vinte patacas), constituído
nos termos do disposto nos artigos 56.º a 59.º do Regulamento
Administrativo n.º 2/2018 (Regulamentação da Lei de enquadramento orçamental);
Sob proposta da aludida Direcção e ouvida a Direcção dos
Serviços de Finanças;
Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau e pelo n.º 1 do
artigo 57.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018 (Regulamentação da Lei de enquadramento orçamental), conjugado
com a Ordem Executiva n.º 181/2019, alterada pela Ordem
Executiva n.º 85/2021, o Secretário para a Economia e Finanças manda:
É atribuído à Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais um fundo permanente de $ 449 820,00 (quatrocentas e
quarenta e nove mil e oitocentas e vinte patacas), para ser gerido por uma comissão administrativa composta pelos seguintes
membros:
Presidente: Wong Chi Hong, director dos Serviços e, nas
suas faltas ou impedimentos, o seu substituto legal.
Vogal: Chan Ngai Fong, chefe da Divisão Administrativa e
Financeira, substituto e, nas suas faltas ou impedimentos, o seu
substituto legal;
Vogal: Pun Io Fai, assistente técnica administrativa especialista e, nas suas faltas ou impedimentos, Chang Chan U,
adjunto-técnico especialista.
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本批示自公佈翌日起生效，其效力追溯至二零二二年一月
二十八日。
二零二二年二月二十二日
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O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação e os seus efeitos retroagem ao dia 28 de Janeiro
de 2022.
22 de Fevereiro de 2022.

經濟財政司司長

李偉農

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

–––––––

–––––––

二零二二年二月二十三日於經濟財政司司長辦公室
辦公室主任

辜美玲

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 23
de Fevereiro de 2022. — A Chefe do Gabinete, Ku Mei Leng.

保 安 司 司 長 辦 公 室

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A SEGURANÇA

第 23/2022 號保安司司長批示

Despacho do Secretário para a Segurança n.º 23/2022

保安司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條賦予
的職權，並根據十月十一日第57/99/M號法令核准的《行政程序
法典》第三十八條及三十九條，結合經第86/2021號行政命令修
改的第182/2019號行政命令第一款及第五款的規定，作出本批
示。
本人將一切所需權力轉授予司法警察局局長薛仲明或其法
定代任人，以澳門特別行政區政府名義與謝美華之個人勞動合同
續期一年，以附註形式簽署。
二零二二年二月二十二日

São subdelegados no director da Polícia Judiciária, Sit Chong
Meng, ou no seu substituto legal, todos os poderes necessários
para outorgar em nome do Governo da Região Administrativa
Especial de Macau, por averbamento, a renovação do contrato
individual de trabalho, pelo período de um ano, com Che Mei Wa.
22 de Fevereiro de 2022.

保安司司長

黃少澤

批 示 摘 錄

透過保安司司長二零二二年一月十三日的批示：

按照第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第十八條
之規定，趙遠的個人勞動合同，自二零二二年三月四日起續期一
年；並自同日起修改為第一職階首席高級技術員之職務，薪俸點
為540點。

摘錄自保安司司長於二零二二年二月四日作出的批示：

根據第15/2009號法律第五條及第26/2009號行政法規第八
條的規定，並維持先前有關委任的依據，黃子暉警務總監（編號
100961）擔任澳門保安部隊高等學校校長的定期委任，自二零
二二年三月十日起，續期一年。

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica
da Região Administrativa Especial de Macau, e nos termos das
disposições dos artigos 38.º e 39.º do Código do Procedimento
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11
de Outubro, conjugados com os n.os 1 e 5 da Ordem Executiva
n.º 182/2019, alterada pela Ordem Executiva n.º 86/2021, o Secretário para a Segurança manda:

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak.

Extractos de despachos
Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança,
de 13 de Janeiro de 2022:
Zhao Yuan — renovado o contrato individual de trabalho, nos
termos do artigo 18.º da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), pelo período de
um ano a partir de 4 de Março de 2022, passando a desempenhar, a partir do mesmo dia, funções de técnico superior
principal, 1.º escalão, índice 540.
Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança,
de 4 de Fevereiro de 2022:
Wong Chi Fai, superintendente-geral n.º 100 961 — renovada a
comissão de serviço, pelo período de um ano, como director
da Escola Superior das Forças de Segurança de Macau, 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 10 de Março de
2022, por se manterem os fundamentos que prevaleceram à
respectiva nomeação.

