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公職法律制度的法律解釋及支援之電話服務
Serviço telefónico de esclarecimento e apoio jurídico
no âmbito do regime jurídico da função pública

1. 根據第 24/2011 號行政法規第二條（八）項規定，向各公共部門和實體及
其工作人員提供有關公職一般制度的法律技術支援屬本局的職責之一。
1. Ao abrigo da alínea 8) do artigo 2.o do Regulamento Administrativo n.o
24/2011, cabe a esta Direcção de Serviços prestar apoio técnico-jurídico, sobre o
regime geral da função pública, aos serviços e entidades públicas e respectivos
trabalhadores.
2. 為了使公職一般制度的解釋和適用具統一性和一致性，從而向各公共實體
及其工作人員提供更好的服務，自2018年7月2日（含當日）起，無論是對公職法
律制度又或其他屬本局職權範圍的事宜所作的法律解釋及支援，均不再透過電話
形式作出。
2. De forma a que esse apoio seja conducente à interpretação e aplicação
uniforme e coerente do regime geral da função pública, prestando-se, assim, um
serviço de melhor qualidade às diversas entidades públicas e aos seus
trabalhadores, o esclarecimento e apoio jurídico, quer no âmbito do regime
jurídico da função pública, quer no âmbito de outras matérias da competência
desta Direcção de Serviços, deixará de ser feito por via telefónica a partir do dia
2 de Julho de 2018, inclusive.
3. 利害關係人可透過以下任一形式請求行政公職局局長就相關事宜提供法律
解釋及支援：
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3. Os interessados podem requerer ao Director dos SAFP a prestação do
serviço de esclarecimento e apoio jurídico por qualquer uma das seguintes
formas:
 公務人員管理及服務平台（https://g2e.informac/Box/Form/index）；
 Plataforma de Gestão e Serviços para Funcionários e Agentes Públicos
(https://g2e.informac/Box/Form/index);
 信函；
 Carta;
 傳真（正本須於其後補交）；
 Fax (o original deve ser posteriormente entregue);
 電子郵件（dtj@safp.gov.mo）。
 Correio electrónico (dtj@safp.gov.mo).
4. 為使更多工作人員知悉上述事宜，煩請閣下將本傳閱公函轉達予屬下部門
所有工作人員。
4. De forma a que a informação acima veiculada chegue ao maior número
possível de trabalhadores, agradeço os bons ofícios de V. Ex.a no sentido de que
a mesma seja feita circular por todos os trabalhadores do serviço que V. Ex.a
superiormente dirige.

耑此 順頌
台祺
Com os melhores cumprimentos.
局長 高炳坤
O Director, Kou Peng Kuan
☻0E

KOU PENG
KUAN,
29/06/2018
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