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事由：
Assunto

Orientações relativas ao cumprimento do horário de
trabalho nos dias do Grande Prémio de Macau

A fim de aliviar a situação de congestionamento do trânsito nas horas de
ponta nos dias supra referidos e na prossecução do interesse público, por
despacho de Sua Excelência o Chefe do Executivo, datado de 30 de Outubro de
2015, divulgam-se as seguintes orientações a todos os serviços e entidades
públicas:
1.

1. Por ocasião do Grande Prémio de Macau, nos dois primeiros dias do
evento, deve ser permitido aos trabalhadores dos serviços públicos em regime
de horário normal de trabalho entrarem ao serviço entre as 8 horas e as 10
horas da manhã.
2.

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, os dirigentes dos serviços
e entidades públicas devem tomar as medidas necessárias com vista ao normal
funcionamento dos serviços de atendimento ao público.
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3.

3. Os trabalhadores dos serviços e entidades devem ser devidamente
alertados de que a faculdade conferida no n.o 1 implica que o tempo de serviço
prestado a mais ou a menos, nos referidos dias, seja compensado, por excesso
ou por defeito, no prazo máximo de duas semanas.

Com os melhores cumprimentos.
O Director, Kou Peng Kuan

Peng Kuan KOU,
Assinatura digital
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